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med förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82; 
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Prop. 1980/81: 100 

Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag 

av regeringsprotokoll för den åtgärd eller det ändamål som framgår av 

föredragandenas hemställan. 

På regeringens vägnar 

THORBJÖRN FÄLLDIN 

ROLF WIRTEN 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

Det i 1981 års budgetproposition framlagda förslaget till statsbudget för 

budgetåret 1981/82 visar en omslutning av 225696 milj. kr. Detta innebär 

en höjning i förhållande till vad som nu beräknas för innevarande budgetår 

med 13 225 milj. kr. Budgetförslaget utvisar ett underskott på 67 571 milj. 

kr. Detta innebär en ökning av underskottet med 12092 milj. kr. i förhål

lande till vad som numera beräknas för innevarande budgetår. 

I bilagorna 1-22 till budgetpropositionen redovisas regeringens förslag 
till de i statsbudgeten ingående inkomst- och utgiftspostcrna närmare. 

Bilaga 1 innehåller en finansplan. vari den ekonomiska politiken behandlas 
mot bakgrund av den samhällsekonomiska utvecklingen, och en preliminär 

nationalbudget för år 1981. 
I bilaga 2 ges en närmare presentation av hudgetpolitikcn och budgetför

slaget. 

I Riksda1-:e11 1980181. I .1a111/. Nr /00 
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Förslag till 
Statsbudget för budgetåret 1981/82 

Inkomster: 

Skatter 
Inkomster av statens verksamhet 
Inkomster av försåld egendom 
Återbetalning av lån 
Kalkylmässiga inkomster 

Underskott 

Summa kr. 

Summa kr. 

2 

134838 151000 
15 109267000 

70864000 
2 323 633 000 
5 7tl3 440 000 

158 125 355 000 

67 57054:rnoo 

225 695 898 000 
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l Jti::iti.1·1111sl11g 

Kungl. hov- och slottsstaterna 
Justiticdepartementd 
Utrikesdepartementet 
försvarsdepartementet 
Socialdepartementet 
Kommunikationsdepartementet 
Ekonomidepartementet 
Budgetdepartementet 
Ut bildningsdepartementet 
Jordhruksdcpartementct 
Handelsdepartt:mentet 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Bostadsdepartementet 
Industridepartementet 
Kommundepartementet 
Riksdagen och dess verk m. m. 
Räntor på statsskulden. m. m. 
Oförutsedda utgifter 

Beriiknad 1frrig 111edd.~fiirhruk11i11;.:: 

Minskning av anslagsbchållningar 
Ändrad disposition av rörliga krediter 

Beriiknat tillko1111111111de utgiftshelwr. netto 

23 173 000 
6872933000 
6489019000 

17 976 705 000 
60 698 332 000 
I 0 850 857 000 

409 194 000 
14406854000 
JO 343 154 000 
6 531 405 000 
I 387 889000 

11 680 836 000 
15 361 406 000 
4 721 579 l)()\) 
:. 707694000 

433 868 000 
26 300 000 000 

-----'l--'Oc.::.0'--01--'ll--'lO 217 195 898 000 

3000000000 
500 000 000 3 500 000 000 

5 000 000 ()(}() 

Summa kr. 225 695 !!98 000 
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Statsinkomster 

Specifika!ion av statsbudgetens inkomster under budgetåret 1981/82 

1000 Skatter: 

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och 
rörelse: 

I I JO Fysiska personers skatt på inkomst. 
realisationsvinst och rörelse: 
1111 Fysiska personers skatt på in

komst. realisationsvinst och rö-
relse 26 167000000 26167000000 

I I 20 Juridiska personers skatt pa inkomst, 
real isation.1·1·inst och riirelse: 
1121 Juridiska personers skatt på in

komst. realisationsvinst och rö-
relse I 404000000 1404 000000 

I 130 Ofiirdelbara skatter på inkomst, 
realisationsrinst och rörelse: 
1131 Ofördelbara skatter på inkomst, 

realisationsvinst och rörelse 

I 140 Ö1·riga inkomstskatter: 
1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningsskatt och ersätt

ningsskatt 

500000000 500 000 000 

48000000 

15000000 

3000000 1143 Hevillningsskatt 
1144 Lotterivinstskatt __ 77_0_0_00_0--'0-'-0----0..83;.._6_0_0_0 0_0-'-0 28 907 000 000 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 

1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift. netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter. netto 
1261 Bidrag till förvaltningskostnader 

för arbetsskadeförsäkringen 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgif

ter till arbetarskyddsstyrelscns 
och yrkesinspektionens verk
samhet 

22335000000 
525 000000 

5811000000 
635000000 

-447000000 

50800000 

69000000 28 978 800000 28 978 800 000 
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1300 Skatt på egendom: 

1310 Skatt /Jti fast egendom: 
1311 Skogsvårdsavgifter 

1320 Fiirmögenhetsskatt: 
1321 Fysiska personers förmögen

hetsskatt 
1322 Juridiska personers förmögen

, hetsskatt 

1330 An·sskatt och gål'(>skatt: 
1331 Arvsskatt 
1332 Gåvoskatt 

1340 Ö1·rif! skatt på ef!endom: 
1341 Stämpelskatt 

1400 Skatt på varor och tjänster: 

1410 Allmänna fiJrsii/jningsskatter: 
1411 Mervärdeskatt 

1420.1430 Skatt på specifika varor: 
1421 Bensinskatt 
1422 Särskilda varuskatter 
1423 Försäljningsskatt på motorfor-

don 
1424 Tobcfksskatt 
1425 Skatt på spritdrycker 
1426 Skatt på vin 
1427 Skatt på malt- och läskedrycker 
1428 Energiskatt 
1429 Särskild avgift på svavelhaltigt 

bränsle 
1431 Särskild beredskapsavgift för ol

jeprodukter 

1440 Överskott vid ji"irsä/jning m· varor 
med statsmonopol: 
1441 AB Vin- & Spritcentralens inle

vererade överskott 
1442 Systembolaget AB:s inlevere

rade överskott 

1450 Skatt pil tjänster: 
1451 Reseskatt 
1452 Skatt på annonser och reklam 
1453 Totalisatormedel 
1454 Skatt på spel 

1460 Skatt på 1·ägtrafik: 
1461 Fordonsskatt 
1462 Kilometerskatt 

1470 Skatt pä import: 
1471 Tullmedel 

1480 Öi·riga skatter pä varor och tjänster: 
1481 Övriga skatter på varor och 

tjänster 

55 200000 

644000000 

15000000 

475000000 
70000000 

5 

5 5 2 00 000 

659 (}()() (}()(} 

545 000000 

I 400 000 000 I 400 000 000 2 659 200 000 

44 900 000 000 44 900 ()(}() 000 

5 253000000 
729000000 

548000000 
3 250000000 
4 810000000 
1100000000 
1076000000 
6399000000 

2000000 

I 000 23 167001000 ------

100000000 

70 000 000 170 000 000 

168000000 
249000000 
260000000 
79 000 000 756 000 000 

2360000000 
I 640 000 000 4 000 000 000 

I 300 000 000 I 300 000 000 

150000 150000 74293151000 

Summa Skatter 134838 151000 
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2000 Inkomster av statens verksamhet: 

2100 Rörelseöverskott: 
21 JO Affiirs\'erkens i11/e1·erer<ufe 1frerskott: 

2111 Post verkets inlevererade över
skott 

2112 Televerkets inlevererade över
skott 

2113 Statens järnvägars inlevererade 
överskott 

2114 Luftfartsverkets inlevererade 
överskott 

2115 Förenade fabriksverkens inle
vererade överskott 

2116 Statens vattenfallsverks inleve
rerade överskott 

2117 Domänverkets inlevererade 
överskott 

2120 Ö1·riga m_nuli1d1ctcrs i11lt·1·cr<'!'ade 
iii·erskott: 
2121 Statens vägverks inlevererade 

överskott 
2122 Sjöfartsverkets inlevererade 

överskott 
2123 Inlevererat överskott av uthyr

ning av ADB-utrustning 

2130 Riksha11kc11s i11/c1·ercrade iii·erskott: 
2131 Riksbankens inlevererade över

skott 

2140 1ity11t1·erkl'ls i11/e1·ercmde 1"il'erskott: 
2141 Myntverkets inlevererade över

skott 

2150 Ö1·erskott Fån spefrerk.rnmhet: 
2151 Tipsmedcl 
2152 Lotterimedel 

2200 Överskott av statens fastighetsför
valtning: 

2210 Öiwskott 111· cii'il ji-1.mghct.lfiirl'lllt
ning: 
2211 Överskott av kriminalvårdssty

relsens fastighetsförvaltning 
2212 Överskott av karolinska sjukhu

sets fastighetsförvaltning 
2213 Överskott av akademiska sjuk

husets fastighetsförvaltning 
2214 Överskott av byggnadsstyrel

sens fastigshetsförvaltning 
2215 Överskott av generaltullstyrel

sens fastighetsförvaltning 

2220 Öi·erskott m· fiir.mzrl'fs .fi1stighet.1:fi"ir
mlt11ing: 
2221 Överskott av förrådsanläggning

ar för ekonomiskt försvar 

6 

6 7 ()()() 000 

178500000 

I 000 

78 900000 

52 500000 

I 469 000 000 

72000000 / 9 I 7 90 I 000 

32000000 

70500000 

32 800000 135300000 

750 000 000 75 0 000 ()()() 

88 100000 88 I 00 000 

754000000 
4 1 1 I 00 000 I 165 I 00 000 4056401000 

I 500000 

48 163000 

12256000 

168552000 

466000 230937000 

230937000 
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2300 Ränteinkomster: 

2310, 2320 Räntor på 11iiri11gs/å11: 
2311 Riintor på lokaliseringsltm 
2312 Riinteinkomster på jordbrukets 

lagerhusliin 
2313 Riinteinkomster pil stakns av

dikningslån 
2314 Riintcinkomster p~t fiskerilfin 
2315 Riintcinkomsler pii fiskbered

ningslän 
2316 Riinteinkomster pti vattenkrafls

lhn 
23 17 Riinteinkomslcr pf1 luftfartslän 
2318 Ränteinkomster p<I statens liln 

för den mindre skeppsfarten 
2319 Riinteinkomster pii krartled

ningslån 
2:n I Ränteinkomster p~I skogsviigl,in 
2322 Riinlor pä övriga niiringsl<ln. 

Kammarkollegiet 
2323 Riintor pä övriga niiringsl{m. 

Lantbruksst yrelsen 

2330 Riintor f'tl /}().\'f(/{lslili1: 
2331 Riinteinkomster pli egnahems-

l{in 
2332 Riinteinkomster pä län för bo

stadsbyggandc 
2333 Riintcinkomster på /ån for bo

stadsfiirsi.irjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

2334 Riintor p{1 övriga bostadsliln. 
13ostadsstyrelsen 

2340 lfontor (>1/ st11dil'lii11: 
2341 Riinteinkomster pä statens län 

för universitetsstudier 
2342 Riinteinkomster pil allmänna 

studielän 
2343 Riintor pil övriga studieliin. 

Kammarkollegiet 

2350 Riintor pli c11crgi.1parlii11: 
2351 Riinlllr pil encrgisparliin 

2360 Riintor r1å medel a1·.rnt111 till fil'//-
sioner: 
2361 Ränteinkomster pt1 medel avsat

ta till folkpensionering 
2362 Riintcinkomstcr på medel avsat

ta till civila tjiinstepensioncr 
2363 Ränteinkomster pii medel avsat

ta till militiira pensioner 
2364 Riinteinkomstcr p;i medel avsat

ta ·till allmänna familjepcnsioner 

270000000 

I 000 

700000 
I 600000 

)3()000 

235 OllO 
2156000 

9309000 

4ÖOO 
70 000 

13 719000 

2 621 000 

15000 

6 500 000 000 

350000 

7 

300745000 

----=-27:...:(:...:) 0.:..::0~0 6 500 635 000 

45 000 

39480000 

39 525 IJOO 

265 000000 265 (}()() {)()(} 

93 700000 

3 221 000 

369000 

9994 000 
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2365 Ränteinkomster på medel avsat
ta vid statens pensionsanstalt 

2366 Ränteinkomster på medel avsat
ta till pensioner för vissa av riks
dagens verk 

2370 Riintor pä heredskapslagring: 
2371 Räntor på beredskapslagring 

2380. 2390 Ö1·riga ränteinkomster: 
2381 Ränteinkomster på lån till per-

sonal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

2382 Ränteinkomster på lån till per
sonal inom biståndsförvaltning
en m.m. 

2)83 Ränteinkomster på statens bo
sättningslån 

2384 Ränteinkomster på lån för kom
munala markförvi.irv 

2385 Ränteinkomster på lån för stu
dentkårlokaler 

2386 Ränteinkomster på lån för all
männa samlingslokaler 

2387 Ränteinkomster på krediter till 
utlandet 

2389 Ränteinkomster på lån för in
ventarier i vissa specialbostäder 

2391 Ränteinkomster på markförvärv 
för jordbrukets rationalisering 

2392 Räntor på intressemedel 
2393 Övriga ränteinkomster. Kam

markollegiet 
2394 Övriga ränteinkomster. Riks

banken 
2395 Övriga ränteinkomster, Riks

gäldskontoret 
2396 Ränteinkomster på det av Bygg

nadsstyrclsen förvaltade kapita-

22 640000 

70000 

394 796000 

600000 

4980000 

20000000 

96000000 

160000 

8 300000 

380000 

I 150000 

7000000 
16000000 

39392000 

4500000 

425000 

8 

129994000 

394796000 

let __ 92_6_;.o~oo_o_o_o _ _;;_/..o,;/ 2"-'4--=8-'-8_7 o_o_o s 755 582 ooo 

2400 Aktieutdelning: 

2410 Inkomster a1· statens aktier: 
2411 Inkomster av statens aktier 

2500 Offentligrättsliga avgifter: 

2511 Expeditionsavgifter 
2512 Vattendomstolsavgifter 
2513 Avgift för statlig kontroll av lä

kemedel 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för 

vårdartjiinst 
2516 Körkortsavgiftcr 

83 533000 

278426000 
I 000000 

40 148000 

32000 
25600000 

83533000 83533000 
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2517 Avgifter vid registrering av mo-
torfordon 

2518 fyravgifter, farledsvaruavgifter 
25 I 9 Skeppsmätningsavgifter 
2521 Fartygsinpektionsavgiftcr 
2522 Avgifter för granskning av bio

graffilm 
2523 Avgifter för särskild prövning 

och fyllnadsprövning inom skol
väsendet 

2524 Avgifter vid statens jordhruks
niimnd 

2525 Avgifter för växtskyddsinspek
tion 

2526 Avgifter vid köttbesiktning 
2527 Avgifter för statskontroll av 

krigsmaterieltillverkning 
2528 Avgifter vid bergsstaten 
2529 Av gifter vid patent- och regi

sireri ngsväsendet 
2531 Avgifter för registrering i för

enings m. fl. register 
2532 Exekutionsavgifter 
2533 Avgifter vid statens planverk 

2600 Försäijningsinkomster: 

2611 Inkomster vid kriminalvården 
2612 Inkomster vid statens rättske

miska laboratorium 
2613 Inkomster vid karolinska sjuk

huset 
2614 Inkomster vid statens vårdan

staltcr för alkoholmissbrukare 
2615 Inkomster vid arhctarskydds-

styrelsen 
2616 Försäljning av sjökort 
2617 Lotsavgifter 
2618 Inkomster vid Sveriges meteo

nilogiska och hydrologiska in

stitut 
2619 Inkomster vid riksantikvarieäm

betet 
2621 Inkomster vid lantbruksnämn

dcrna 
2622 Inkomster vid statens livsrne

dclsvcrk 
2623 Inkomster vid statens veterinär

medicinska anstalt · 
2624 Inkomster av uppbörd av par

keringsavgifter 
2625 Utförsäljning av bcredskaps

lagc:r 

117200000 
257000000 

2400000 
. 5810000 

1526000 

725000 

2419000 

6900000 
27000000 

470000 
5200000 

95 500000 

16500000 
63191000 

420000 

112000000 

7 200 000 

284650000 

750000 

5 800000 
7900000 

37000000 

57 348000 

13 000000 

7 100000 

1400000 

11130000 

29400000 

I 000 

9 

947467000 947467000 

574 679 ()()() 574679000 
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2700 Böter m. m.: 

'!.711 Restavgifter 
2712 Bötcsmedel 

2800 ÖHiga inkomster av statens verksam
het: 

2811 Övriga inkomster av statens 
verksamhet 

122 010000 
106075 000 

232 583 000 

10 

228 085 000 228085000 

232 583 {)(}() 232583000 

Summa inkomster av statens verksamhet 15 109 267 000 

3000 Inkomster av försåld egendom: 

3100 Inkomster av försålda byggnader och 
maskiner m. m.: 

3110 A.[/lir.werkens inlwnl.'lcr m· .fårstllda 
fa.1·ti1:heta och maskiner: 
3111 Post verkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3112 Televerkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3113 Statens järnvägars inkomster av 

för~ålda fastigheter och maski
ner 

3114 Luftfartsverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3115 Förenade fabriksverkens in
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3116 Statens vattenfallsverks in-

komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3117 Domänverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3120 Cidla myndi1:heters inkomster m·fi'ir
sä/da h_\'f<gnader och maskiner: 
3121 Kriminal vårdsstyrelscns in-

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3122 Statens vägverks inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3123 Sjöfartsverkets inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3124 Statskontorcts inkomster av för
sålda datorer m. m. 

3125 Byggnadsstyrelsi:ns inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

1000 

I 000000 

20000000 

I 000 

500000 

10000000 

1000 31503000 

3 150000 

I 000000 

50000 

200000 

1700000 
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3126 Generaltullstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3130 FörS\'ll/"ets mymligheter.1· inkomster 
m· fiirsälda byggnader och ma.1·kiner: 
3131 Försvarets myndigheters in

komster av försålda byggnader 

I 000 

och maskiner __ __:l..:..5.=260000 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 

3211 Övriga inkomster av markför
säljning 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 

3311 Inkomster av statens gruvegen
dom 18000000 

11 

6101000 

15 260000 52864000 

18000000 18000000 

Summa inkomster av försåld egendom 70864000 

4000 Återbetalning al' lån: 

4100 Återbetalning av näringslån: 

4110 Återbetalning m· ind11strilcln: 
4111 Återbetalning av lokaliserings

lån 

4120 Återbetalning m· jordhrukslän: 
412 I Återbetalning av jordbrukets la

gerhus lån 
4122 Återbetalning av statens avdik

ningslån 
4123 Återbetalning av liskerilfm 
4124 Återbetalning av fiskbered

ningslån 

4130 Återbetalning tff iil'riga närings/än: 
4131 Återbetalning av vattenkraflslån 
4132 Återbetalning av luftfartslän 
4133 Återbetalning av statens lån för 

den mindre skcppsfarten 
4134 Återbetalning av kraftlednings

lån 
4135 Återbetalning av skogsväglån 
4136 Återbetalning av övriga nä

. ringslån. Kammarkollegiet 
4137 Återbetalning av övriga nä

ringslån. Lantbruksstyrelsen 

4200 Återbetalning av bostadslån m. m.: 

4211 Återbetalning av lån till egna
hem 

230000000 230 000 000 

22 000 

I 750000 
10000000 

840000 126/21)()(} 

193 000 
1974000 

15212000 

18000 
100000 

3510000 

1800000 22 807000 265419000 

200000 
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4212 Återbetalning av lån för bo
stadshyggande 

4213 Aterbetalning av lån för bo
stadsförsörjning för miridre be
medlade barnrika familjer 

4214 Aterbetalning av övriga bo
stadslån. Bostadsstyrelseri 

4300 Återbetalning av studielån: 
4_, I I Återbetalning av statens lån för 

universitetsst udier 
43 I 2 Aterhetalning av allmänna stu

dielän 
43 I 3 Aterbetalning av studiemedel 

4400 Aterbctalning av energisparlån: 

4411 Återbetalning av energisparlån 

4500 Återbetalning av övriJ!;a lån: 

451 I Återbetalning av lån till perso
nal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

4512 Återbetalning av lån till perso
nal inom biståndsförvaltningen 
m.m. 

4513 Återbetalning av lån för kom
munala markförvärv 

4514 Återbetalning av lån för student
kårlokaler 

4515 Återbetalning av lån för all
männa samlingslokaler 

4516 Återbetalning av utgivna start
lån och bidrag 

4517 Aterbetalning av u-landslån 
4518 Aterbetalning av krediter till ut

landet 
4519 Återbetalning av bosättningslån 
4521 Återbetalning av lån för inventa

rier i vissa specialbostäder 
4522 Återbetalning av övriga lån, 

Kammarkollegiet 
4523 Återbetalning av övriga lån, 

Riksbanken 
4524 Aterbetalning av övriga lån, 

Riksgäldskontoret 
4525 Återbetalningar av lån för 

svenska FN-styrkor 

12 

I 040 000 000 

I 795 000 

8 000 I 042 003 000 

650 000 

39 500000 
543400000 583550000 

95000000 

4600000 

963000 

126000000 

90000 

4 750 000 

I() 000 000 
7000000 

6 955 000 
60000000 

' 

2 035 000 

22 563000 

5000 

67 700000 

25 000000 

9 5 000 ()()() 

337 661 ()()() 

I 042003000 

583550000 

95000000 

337661000 

Summa Återbetalning av lån 2323633000 
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5000 Kalkylmässiga inkomster: 

5100 Avskrivningar: 

51 JO A.ffiirs\·erkens m·skrirningar: 
5111 Postverkets avskrivningar 
51I2 Televerkets avskrivningar 
5113 Statens järnvägars avskrivning

ar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 förenade fabriksverkens av

skrivningar 
5116 Statens vattenfallsverks av

skrivningar 

5120 A rskrirningar på cil'ila fastigheter: 
5121 Avskrivningar på civila fastighe

ter 

5130 Uppdragsmyndif.d1eters komplement
kostnader: 
5 I 31 U ppdragsmyndigheters komple

mentkostnader 

51-10 Öi·ri,.:a ai·skril'f1i111-:ar: 
5141 Statens vägverks avskrivningar 
5142 Sjöfartsverkets avskrivningar 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust~ 

ning 
5144 Avskrivningar på förrådsanlägg

ningar för ekonomiskt försvar 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto 

!Pensionsmedcl inkl. Bidrag till kost
nader för polis-. domstols- och upp
bördsväsendet m. m.J 
5211 Statliga pensionsavgifter. netto 

1Pcnsionsmedel inkl. Bidrag till 
kostnader för polis-. domstols
och upphördsväsendet m. m.) 

3 8 000 000 
1367000000 

813 600000 
72 500000 

47000000 

13 

1730000000 -1068100000 

202 543 000 

51135000 

116100000 
73 500000 

106000000 

202 543 (){)(} 

51 135 ()(}(} 

-~-' 0_6_2_0_0l_) __ 2_96_6_6_2_0_00 4,,18 440 000 

I 165000000 I 165 OOIJ 000 1165000000 

Summa Kalkylmässiga inkomster 5 7g_q40000 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 158125355000 
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Statsutgifter 

I. Kungl. hov- och slottsstaterna 

A Kungl. ho\'staten 
Hans Maj:t Konungens och det Kungl. Husets hov
hf1llning 

B Kungl. slottsstatcn 

I [)e kungl. slotten: Driftkoslnader, ji"irs/ag.rnnslag 
" Kungl. husgcrådskammaren. ji'Jrslag.rnnslag 
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Summa kr. 

8950000 

8950000 

11 188000 
3035 000 

14223000 

23173000 
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Il. Justitiedepartementet 

A Justitiedepartementet m. m. 
1 Statsrådsberedningen. förslaRsanslag 
2 Justitiedepartementet, fiJrslag.1·w1sl11R 
3 Kommittcer m. m .. resen·atio11sansla1:: 
4 Extra utgifter. reserration.rnnslag 
5 Information om lagstiftning m. m .. reser\'{/fionsanslag 

B Polisväsendet 

Rikspolisstyrelsen . .f('irslagsanslag 
2 Särskild polisverksamhet för hindrande och uppdagande 

av brott mot rikets säkerhet m. m .. ji'irslag.Hmslag 
3 Statens kriminaltekniska laboratorium. fi'irslagsan.1·/ag 

Lokala polisorganisationen: 
4 Förvaltningskostnader. förslagsanslag 
5 Utrustning, reservation.rnn.1·/ag 

6 Inköp av motorfordon m. m .. reser\'{/fionsanslag 
7 Underhåll och drift av motorfordon m. m .. fi'irslagsanslag 
8 Gemensam kontorsdrift m. m. inom kvarteret Kronoberg. 

fiirslagsan.1·/ag 
9 Diverse utgifter, förslagsans/ag 

10 Byggnadsarbeten för polisväsendet. re.1·en•atio11sa11slag 

C .Å.klagarväsendet 
Riksåklagaren, .fi'ir.1'/ag.rnnslag 

2 Läns- och distriktsäklagarmyndigheterna. j('jrs/agsa11slau 

D Domstolsväsendet m. m. 

I Domstolsverket. förslag.1·lmslag 
2 Allmänna domstolarna. förslagsan.1'/ag 
3 Allmänna förvaltningsdomstolarna. fi'irslag.rn11sluu 
4 Bostadsdomstolen och hyresnämndcrna m. m .. 

förs/agsanslag 
5 Utrustning till domstolar m. m .. re.1·en·atio11sa11slau 
6 Byggnadsarbeten för domstolsväsendet. reser\'{/fionsanslag 

15 

3 305631000 
104711000 

8881 000 
27 341000 
20000000 

I 200000 
I 000000 

58422000 

204 797000 

108 500000 
14237000 

3316109000 

43115000 
144582000 

1000 
5000000 

32 000000 

3868541000 

77321100 
189271000 

197003000 

42 500000 
745 200 000 
242 I 00 000 

30 340 000 
5 000000 
6500000 

I 071640000 
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E Kriminalvårc!.en 
I Kriminalvårdsstyrelsen. förslagsanslag 
2 Kriminalvårdsanstaltcrna, förslagsanslag 
3 Frivården. förslagsanslag 
4 Maskin- och verktygsutrust.ning m. m., reserl'lltiomanslag 
5 Engångsanskaffning av inventarier m. m., 

resen·ationsanslag 
6 Utbildning av personal m. fl., reser\'{/tion.rnnslag 
7 Vårdutbildningsnämnden, reservationsanslag 
8 Byggnadsarbeten för kriminalvården, reservationsanslag 

F Rättshjälp m. m. 

Rättshjälpskostnader, fiirslagsanslag 
2 Rättshjälpsnämnderna, fi'irslag.wnslag 

Allmänna advokatbyråer: 
3 U ppdragsverksamhet, förslagsanslag 
4 Driftbidrag, fiirslagsanslag 

5 Ersättning åt vittnen m. m., j(Jrslagsanslag 

G Övriga myndigheter 

Justitiekanslern, ji'irslagsanslag 
2 Fidcikommissnämnden. förslagsanslag 
3 Centralnämnden för fastighetsdata, fiirslagsanslag 
4 Data i nspcktionen, f6rslag.wnsla!{ 

Brottsförebyggande rådet: 
5 F örvaltningskostnader. Jårslagsanslag 
6 U tvccklingskostnader. resen·atio11.1·ans/ag 

7 Bokföri ngsnämndc n . .f i'irs I ag sans/ag 
Brottsskadcnämnden: 

8 Förval tni ngskos t nader. fårs/ ag sa n si ag 
9 Ersättning för skador på grund av brott. j(Jrslag.rnnslag 

H Diverse 

Svensk författningssamling. fi>rslagsans/ag 
2 Bidrag till utgivande av litteratur på förvalt-

ningsrättens område, re.l'l'n'ationsans/ag 
3 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m., 

.fi"irs/ ag.1·a n slag 
4 Stöd till politiska partier. fiirslagsanslag 
5 Allmänna val. Jörslag.rnn.1·/11g 
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I 000 
2 350 OllO 

496.'i 000 
3663000 

I 900000 
5 000000 

Summa kr. 

64616000 
990989000 
174241000 

11 500000 

3400000 
'i441000 
4 400 ()()() 

_ ___c.1:__:0 000 000 

1284587000 

210000000 
8 300 000 

2 351 000 

34000000 

254651000 

24'i4000 
386 000 

28 700000 
I 000 

8h28 000 

I 280000 

6900 000 

48349000 

6 000 000 

60 000 

I 350 000 
69 100000 
13 230 000 

89740000 

6872933000 
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111. Utrikesdepartementet 

A Utrikesdepartementet m. m. 

I Utrikesförvaltningen, förslagsanslag 
2 Utlandstjänstemännens representation, reservations

anslag 
3 Inköp, uppförande och iståndsättande av fastig

heter för utrikesrepresentationen, reservationsanslag 
4 Inventarier för beskickningar, delegationer och konsulat. 

resen•a tionrnnslag 
5 Kursdifferenser, förslagsanslag 
6 Ersättning åt olönade konsuler,förslagsanslag 
7 Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom 

internationell organisation, förs/agsanslag 
8 Kostnader för vissa nämnder m. m., .förs/a[.!sanslag 
9 Kommitteer m. m .. reservation.rnnslag 

IO Extra utgifter. reservationsanslag 
11 Kostnader för officiella besök m. m., fiirslag.wnsla[.! 
12 Lån till personal inom utrikesförvaltningen m. m., 

resen·ation.rnns/ag 

8 Bidrag till vissa internationella organisationer 

I Förenta Nationerna, försla,;sanslaR 
2 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD). förslagsanslag 
3 Europeiska frihandelssammanslutningen (EFT AJ, 

förslagsanslag 
4 Europarådet, försla,;sanslag 
5 Övriga internationella organisationer m. m .. fiirslagsanslag 

C Internationellt utvecklingssamarbete 

Bidrag till internationella biståndsprogram, 
reservationsans/ag 

2 Bilateralt utvecklingssamarbete, reserwlfionsansla,; 
3 Information, reservationsanslag 
4 Styrelsen för internationell utveckling (SIDA), 

förslag sans/ag 
5 Biståndsutbildningsnämnden (BUN), förs/agsanslag 
6 Styrelsen för u-landsforskning (SAREC). reservationsanslag 
7 Nordiska afrikainstitutet, förs/agsanslag 
8 Lån till personal inom biståndsförvaltningen m. m., 

resen•ationsans/ag 

2 Riksdagen 1980181. I .rnml. Nr 100 
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559856000 

7 800000 

23 000000 

I 2 590000 
I 000 

4 750000 

23 325 000 
200000 

I 100000 
380 000 

3 840000 

7000000 

643842000 

43 500000 

21 300000 

7700000 
10826000 

440000 

83766000 

I 707 000 000 
3667007000 

22000000 

114488000 
12 500000 

138700000 
2105000 

4000000 

5667800000 
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D Information om Sverige i utlandet 

I Svenska institutet, reserl'ation.rnnslag 
2 Sveriges Radios programverksamhet för utlandet, 

resen·a tionrnnslag 
3 Övrig information om Sverige i utlandet. 

reservati1>nsanslag 

E Diverse 

Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m. m., 
förs/agsanslag 

2 Bestridande av resekostnader för inom Förenta 
Nationerna utsedda svenska stipendiater, reservationsans/ag 

3 Information om mellanfolkligt samarbete och utrikes
politiska frågor 

4 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. 
resen-a tionsa11slag 

5 Vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll. 
ji)rslagsanslag 

18 

31 500000 

26767000 

8530000 

66797000 

3312000 

60000 

4 794000 

10213000 

8 435 000 

26814000 

Summa kr. 6489019000 
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IV. Försvarsdepartementet 

A Försvarsdepartementet m. m. 

I Förs varsdepartcmentet . . fiirs/agsanslag 
" Vissa niimmler m. m., ji"irs/ag.rn11slt1g 
3 Kommittcer m. m .. .fi"irshigsanslag 
4 Extra utgifter. rcse1Tatio11.rn11slag 
5 Reglering av prisstegringar för det militära försvaret . 

.fi"jrslagsanslag 

B Armeförband 

2 
3 
4 

Armeförband: 
Ledning och förbands verksamhet. ji"irslagst1nslt1g 
Materielanskaffning . .fi"irslagsans/ag 
Anskaffning av anläggningar . .fi"irslagst111slag 
Forskning och utveckling. fårs/ag.rnnslag 

C Marinförband 

2 
3 
4 

Marinförband: 
Ledning och förbands verksamhet. ji"irslagsanslag 
Materielanskaffning. ji"irslag.rnns/ag 
Anskaffning av anläggningar. fiirslagsans/ag 
Forskning och utveckling, .fiirslagsanslag 

D Flygvapenförhand 

Flygvapenförband: 
Ledning och förbandsvcrksamhet. .fi'irslt1gsa11.1-/11g 

2 Materielanskaffning . .fi"irslagst111s/ag 
3 Anskaffning av anläggningar. fi."irs/agsanslag 
4 Forskning och utveckling . .fi"irslagsanslag 

E Operativ ledning m. m. 

Operativ ledning m. m.: 
Ledning och förbandsvcrksamhet, förslagsanslag 

2 Materielanskaffning. fi:irs/agsa nslag 
3 Anskaffning av anläggningar. jårs/agsanslag 

* Beräknat belopp. 
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25 600000 
15 100000 
5 100000 

750000 

I 900 000 000 

1946550000 

3 97 I 000 000 
I 170000000 

460000000 
148200000 

5 749 200000 

1283900000 
657 000 000 
120400000 
75 000000 

2 136 ."\00 000 

2 306 2110 000 
'2 45."i 200 000 

236600000 
407 984000 

54059H4000 

512 540000 
77 800000 
79700000 

670040000 
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•• Gemensamma myndigheter och funktioner 

I Förs varets civilförvaltning . . fi'irslagsa nslag 92650000 
2 Försvarets sjukvånlsstyrclsc. Firslag.rn11slag 21865000 
3 Fortifikation sförval t ni nge n . . fors! ag sa 11 s I ai.: 142590000 
4 Försvarets materielverk, fiirslagsanslag 520300000 
5 Gemensam försvarsforskning, .fi'irslagsanslag 26 7300 000 
6 Försvarets radioanstalt, fiirslag.1·an.1·/a,:: 140850000 
7 Viirnpliktsverket, fiirslag.wn.rlag 74000000 
8 Förs varets rational iseringsinstitut, förslagsanslag 21 440000 
9 Förs varshögskolan, Ji'irslagsanslag 2560000 

10 Militärhögskolan, .f('irslagsanslag 27000000 
11 Försvarets gymnasieskola. fiirslagsansla,:: 2400000 
12 Försvarets förvaltningsskola, fiirslagsans/11,:: 4900000 
13 Försvarets läromedclscentral . .f årsla,::simslag 3 360000 
14 Krigsarkivet, fiirslagsan.1-/a,:: 4840000 
15 Statens försvarshistoriska museer. förslagsanslag 7600000 
16 Frivilliga försvarsorganisationer m. m .. f<lrslagsanslag 53 700000 
17 Försvarets datacentral. fiirsia,::sanslag 8651 000 
18 Anskaffning av anläggningar för försvarets forsknings-

anstalt, .fi'irslag.rnnsla,:: *8000000 

1 404 00(1 000 

G Civilförsvar 

Civilförsvar. fiirs/a,::.rnns/ag 271980000 
Civilförsvar: 

2 Anskaffning av anläggningar . .fi'irslag.rnnslag 11 000000 
3 Skyddsrum . . fårs I ag sa n sia i.: * 200 000 000 
4 Reglering av prisstegringar för civilförsvaret,.f('irs/agsa11s/11g 68000000 

550980000 

·H Övrig verksamhet 

Bcrcdskapsnämndcn för psykologiskt försvar, fiirslag.1·-
1111.l'll/g 2 725 000 

2 Beredskapsstyrka för FN-tjänst. fi'irslag.1·an.~la1: 19 730000 
3 Anliiggningar m. m. för vissa militära ändamål, 

/"l'.l'l'n ·a ti1111sa11slag 5 8 000 000 
4 Flygtekniska försöksanstaltcn. ji'irslagsanslag 2260000 
5 Signalskydd. fiirs/agsansla,:: I 050000 
6 Vissa teleanordningar. .forslagsanslag 27 160000 
7 Vissa skyddsrumsanläggningar, .fi'irslagsanslaR 1915000 
8 I den I i tel shric kor. fiirslagsan.1-/ag 805000 

113645000 

Summa kr. 17 976 705 000 

* Beräknat helopp. 
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V. Socialdepartementet 

A Socialdepartementet m. m. 

I Sm:ialdeparkmentet, .fi'irslag.1·anslag 
2 Kommittccr m. m., reserl't1tionsanslag 
3 Forsknings- och utvecklingsarbete samt försöksverksamhet. 

resen·at ionsa 11.1·fag 
4 Extra utgifter. reserl'lltionsanslag 
5 Vissa byggnadsarbetcn m. m. inom socialdeparte

mentets verksamhetsområde. re.H·n·ation.1·anslag 

B Allmän försäkring m. m. 

Försäkringsöverdomstolen, fiirslag.1·anslag 
2 Försäkringsrätter, fiirslagsanslag 
3 Riksförsäkringsverket, förslagsanslag 
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4 Bidrag till försäkringskassornas förvaltningskostnader, .fi'ir.l'fagsanslag 
5 Folkpensioner . .fi'irslag.\'llnslag 
6 Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension, fiirslag.l'anslag 
7 Ersättning till postverket för pensionsutbetalningar, .fi'irslag.l'llfl.l'fag 
8 Bidrag till sjukförsäkringen, .fi'irslagsan.~lag 
9 Vissa yrkesskadcersättningar m. m .. ji'irslag.1·tm.l'lag 

C Ekonomiskt stiid åt barnfamiljer m. m. 

I Allmänna barnbidrag, j(Jrslagsanslag 
2 Ersiittning till postverkct för utbetalning av allmänna barnbidrag m. m .. 

j('irslag.l'anslag 
3 Bidrag till föräldraförsäkringcn, .fi'irslag.rnn.l'lag 
4 Bidragsförskott . .fårslagsanslag 
5 Bosättningslån, resen·ation.rnnslag 

D Sociala serviceåtgärder 
Bidrag till social hemhjälp, ji'irslagsanslag 

2 Bidrag till färdtjänst. Ji'ir.1lagsa11slag 
3 Bidrag till driften av förskolor och fritidshcm, 

.fi'ir.l'fagsanslag 
4 Bidrag till hemspr[1ksträning i förskolan. fiirslag.1·an.l'fag 
5 Bidrag till kommunala familjedaghem . .fi'irslagsanslag 
6 Barnmiliörådet . .fi'irslag.l'anslag 
7 Nämnden för internationella adoptionsfrågor. fi'irslausanslag · 

16631 000 
27 500000 

23 000000 
1520000 

8 700000 

77 351000 

7 108000 
31174000 

129403000 
330000000 

34 630 000 000 
I 390 000 000 

40 000 000 
3850000000 

2200000 

40 409 885 000 

5145000000 

17 700 000 
6 7 0 000 000 
895000000 
50000000 

6777700000 

I 330000000 
27 5 000 000 

4140000000 
29000000 

I 240000000 
2423000 
2415000 

7018838000 
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E Myndigheter inom hälso· och sjukvård, socialvård m. m. 

Socialstyrdsen, förslagsanslag 124626000 
2 Statlig kontroll av läkemedel m. m., jc)rslagsam/ag 37 203000 
3 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. fiirslag.wnslag 2968000 
4 Bidrag till sjukvårdens och socialvårdens planerings- och 

rationaliseringsinstitut, fiirslagsanslag 13 400000 

Statens bakteriologiska laboratorium: 
5 U ppdragsverksamhet, förs lagsamlag I 000 
6 Driftbidrag, reservation.rnnslag 1 000 
7 Centrallaboratorieuppgifter, förslag sans/ag 17004000 
8 Försvarsmedicinsk verksamhet, fiirs/agsanslag 3 266000 
9 Utrustning. reserrntion.rnns/ag 1495 000 21767000 

10 Statens miljömedicinska laboratorium, ji)rslagsanslag 15557000 
11 Statens institut för psykosocial miljömedicin, 

fiirs/ag.rnnslag 2 086000 
12 Statens rättskemiska laboratorium. förs/ag.wnslag 16715000 
13 Statens rättsläkarstationer ji)rs/agsan.1·/ag 16258000 
14 Bidrag till driften av en WHO-enhet för rapportering av 

läkemedelsbi verkningar. fiirsl<tgsanslag 1 200000 

251780000 

f<' Förebyggande hälso- och sjukvård 

Allmän hälsokontroll, förslagsanslag 3 251000 
2 Häl sou ppl ys ni ng, rese rm t ionsans/ag 6 250 000 
3 Epidemiberedskap m. m .. förslagsanslag 11 107000 
4 Åtgärder för att förbättra kontinuiteten i 

hälso- och sjukvården. reservationsanslaf.( 5600000 

26208000 

G Undervisningssjukhus m. m. 

Karolinska sjukhuset: 
Avlöningar till läkare, j('irs/agsanslag *134175000 

2 Driftkostnader. förslags anslag *691 177000 
3 Utrustning, resen·ationsanslag *22000000 
4 Byggnadsinvesteringar, resen·a1io11sa11slag *13000000 860 352 000 

Akademiska sjukhuset i Uppsala: 
5 Avlöningar till läkare. förslagsanslag 133520000 
6 Driftkostnader . .fi"irslagsanslag 36091 000 
7 Utrustning, resen·ationMms/ag 2 746000 
8 B yggnadsi nvesteringar. reserrntionsan.11ag 15 000000 187357000 

9 Bidrag till kommunala undervisningssjukhus. 
förs/ag.rnnslag *530000000 

* Beriiknat belopp 
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Vårdcentralen i Dalby: 
I 0 Förvaltningskostnader, förs lagsanslag 
11 Forsknings- och utbildningsverksamhet, reserl'ationsan

s/ag 

12 Vidareutbildning av läkare. förslagsanslag 
13 Lån till utländska läkare för viss efterutbildning, 

resen•ationsans/ag 
14 Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal m. m., 

jårslag.Hms/ag 
15 Vidareutbildning av tandläkare m. m., förslagsanslag 

H Övrig sjukvård m. m. 

I Rättspsykiatriska stationer och kliniker. 
fiirslagsanslag 

2 Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka m. m .. 
fiirslagsanslag 

3 Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m .. 
försla1:sa11slag 

4 Beredskapslagring för hälso- och sjukvården m. m .. resen·a
tio11sa11slag 

5 Driftkostnader för beredskapslagring m. m., fiirsla1:sanslag 
6 Utbildning av personal för hälso- och sjukvård i krig 

m. m., .Mrsla1:.rnnslag 
7 Hidrag till pensioner för vissa provinsialläkare. förslagsan

slag 

Ungdomsvård m. m. 

Ungdomsvårdsskolorna: 
Driftkostnader, .fi'irslagsans/ag 

2 Engångsanskaffning av inventarier m. m .. f'l'.fl'IWlfio11s
a11slag 

3 Personalutbildning. rcserrntionsanslag 

4 Ersättningar till kommunerna för hjälp till utländska med
borgare, flyktingar m. m., .fi'irslag.Hmslag 

J Alkoholpolitik och missbrukarvård 

2 

Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: 
Driftkostnader. fårslagsanslag 
Utrustning m. m .. reservationsanslag 

3 Bidrag till anordnande av vårdanstalter och inackorderings
hem m. m .. re.H'n·ation.rnnslag 

4 Lån till byggnadsarbeten vid vårdanstalter m. m., 
res en ·a t ionsa 11.1·/ ag 

5 Hidrag till driften av vårdanstaltcr och inackordcringshem 
m. m .. förslag.rnnslag 

* Beräknat belopp. 

23 

2234000 

2400000 

202030000 

460000 
I 309000 

4634000 

25 688000 

I 000 

2582000 
2410000 

1613024000 

64639000 

220000000 

* 2 827 000 000 

34 591000 
29810000 

5425000 

15 025 000 

3196490000 

203 799000 

177 000 000 _--'-17'--'7--'0"'-(I{_;_) 0.:...;(c...:,10 

380799000 

50672000 
I 000 50673000 

I 760000 

5 500000 

285 150000 
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6 Bidrag till alkoholpolikliniker och vårdcentraler m. m., 
.fi'irslagsans/ag 96650000 

7 Utbildning och samverkan inom nykterhetsvårdcn, 
res en ·a t ion.rn 11 s /ag 1100000 

8 Bidrag till organisationer m. m. 15 300000 
9 Upplysning och information på alkoholområdet. 

resen·ationsanslag 20850000 

476983000 

K Vissa åtgärder för handikappade 

I Kostnader för viss utbildning av handikappade, förslags-
ll!IS/llg 16616000 

2 Statens handikappråd, förslagsans/ag 1691000 
3 Statens hundskola, förslag.rn11slag 1890000 
4 Bidrag till driften av särskolor m. m., försla1:sans/ag 3 77 800 000 
5 Bidrag till handikapporganisationcr, reserl'lltio11sanslag 27 250000 
6 Kostnader för viss verksamhet för synskadade, förslags-

1111slag 10517000 
7 Ersättning till postverket för befordran av blindskriftsför-

sände I ser, fiirslagsanslag 11992000 
8 Ersättning till televerket för texttelefoncr, förslagsanslag 7700000 

455456000 

L Internationell samverkan 

Bidrag till världshälsovårdsorganisationen samt internatio-
ncllt socialpolitiskt samarbete m. m., 
förslagsanslag 13 491 000 

2 Vissa internationella resor, reservation.wmslag 127000 
3 Vissa internationella kongresser i Sverige, 

resen·a tion.rnnslag 200000 

13818000 

Summa kr. 60 698 332 000 
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VI. Kommunikationsdepartementet 

A Kommunikationsdepartemcntet m. m. 

I Kommunikationsdepartcmentet. fiirslag.1·amlag 
2 Kommitteer m. m., reservation.rnnslax 
3 Extra utgifter, resermtionsanslax 

B Vägväsende 

l Statens vägverk: Ämbctsverksuppgifter, Jörslag.rnnsla.l,' 
2 Drift av statliga vägar, rcserl'lltionsanslag 
3 Byggande av statliga vägar. reservationsanslag 
4 Bidrag till drift av kommunala vägar och gator. 

rcsen·ationsanslag 
5 Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator. 

resen·a tionsanslag 
6 Bidrag till drift av enskilda vägar m. m .. reserl'lltionsanslag 
7 Bidrag till byggande av enskilda vägar, reservation.rnnslag 
8 'Tjänster till utomsiående. fiirslag.rnnslax 
9 Statens vägverk: Försvarsuppgiftcr. rescrl'(ltionsanslag 

C Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhetsvcrkct: 
Förvaltningskostnader, fiirslagsanslag 

2 U ppdragsverksamhet. fårslagsanslag 
3 Bil- och körkortsrcgister m. m., förslag sans/ag 

4 Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid 
järn vägskorsningar. reservationsanslag 

5 Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande 

D Järnvägar 
Statens järnvägar, reservationsanslag 

2 Ersättning till statens järnvägar för drift av icke lönsamma 
järnvägslinjer m. m. 

E Sjöfart 

Sji~fartH"erket 

Farleds verksamhet, exkl. isbrytning. fi'jrslagsanslag 
2 Isbrytning, .fi:irslagsanslax 
3 Fartygsverksamhet. fiirslagslmslag 
4 Sjöfartsmateriel m. m., reserl'lltionsanslag 
5 Övrig verksamhet. förslagsanslag 

25 

33 238 000 
I 000 

116306000 

15 290000 
3 800000 

680000 

19770000 

5 950000 
2814000000 

900 000 000 

374300000 

320000000 
242000000 

30000000 
22800000 
12 500000 

4 721550000 

149545000 

11989000 

5750000 

167284000 

1586500000 

864500000 

2451000000 

311995000 
154 000 000 
27 654 000 
34000000 

3928000 
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Ö1•riga .1Jiifartsii11damäl 

6 Handelsflottans pcnsionsanstalt 
7 Bidrag till vissa resor av sjöfolk. jårslagsans/ag 
8 Handelsllottans kultur- och fritidsråd . . fi'irslag.rn11slag 
9 Ersättning till viss kanaltrafik. fi'ir.1/ag.rn11slag 

10 Lån till den mindre skcppsfartcn. reserl'lltion.wnslag 

F Luftfart 

I Flygplatser m. m .. r1·s1'1Tatio11sanslag 
2 Beredskap för civil luftfart. rcscrrnti1111sa11s/11g 
3 Ersättning till Linjctlyg AB för siirskilda rabatter vid flyg

trafik pä Gotland, fi'irslagsanslag 
4 Statens haverikommission. Ji'irs/11gs1111slag 
5 Riskgaranti till viss llygtrafik pä Nordkalotten . 

.fi'irslagsa11slag 

G Postväsende 

Posthus m. m .. reserl'atio11sa11s/ag 
2 Ersättning till postvcrket för befordran av tjiinstcför

sändelo;er . .fi'irs/11g.1·1111slag 
3 Ersättning till post verket för tidningsdistribution 

H Telekommunikationer 

I Tcleanlliggningar m. m .. rese1T11tiu11.1a11.1/ag 

I Institut m. m. 
I Transportrådet. Ji'irslagsa11slag 
2 Transportstöd för Norrland m. m .. .fi'irs/ag.w11s/11g 
3 Transportstöd för Gotland. ji'irs/11g.1"1111s/11g 
4 Statligt stöd till icke lönsam landsbygdstrafik, 

.f i'irslagsa11s/11g 
5 Ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik . 

.fi'irs/11gs1111slag 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: 

6 Förvaltningskostnader. ji'irslags1111s/ag 
7 Utrustning m. m .. reserrntion.rnn.~lag 
8 U ppdragsvcrksamhet . .fi'irslagsanslag 
9 ViiJcrtjänst för luftfarten. fiirs/11J.:sa11s/ag 

10 Bidrag till viiderstationer i Nordatlanten och pa 
Grönland m. m., .fi'irslagsanslag 

I I Statens v~ig- och trafikinstitut, Ji'irs/11gsa11s/ag 
12 Bidrag till statens väg- och trafikinstitut. rcs1'Yl'ati1111sa11s/ag 
13 Statens viig- och trafikinstitut: Utrustning. re.1·c1Tation.1-

anslag 
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6911.'iOOO 
4 200000 

19 744 000 
26565000 

I 000 
9000000 

I 00\l 
I 000 

40000000 

580580000 

79900000 
5 500000 

13 300000 
1720000 

I 000000 

11)1420000 

212 600 000 

582 100000 
60000000 

864 700000 

1295 !00000 

11267000 
I 5 R 000 000 
70()()()000 

79 000 000 

132345000 

I 19634000 

3 I 00000 
I 000 

24646000 

'iOOOOO 
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14 Statens geotekniska institut. .fi"irslagsan.11ag 
15 Bidrag till statens geotekniska institut. r<'.1·en·atio11sa11.1·/11g 
16 Statens geotekniska institut: Utrustning, res1'1Tationrn11slag 
17 Transportforskningsdelegationen rescn·ati1111sa11slag. 
18 Kostnader för visst v~irderingsförfarande . .fi"irs/agsa11.1/ag 
19 Kostnader för försök med riksfärdtjänst. reserrntionsanslag 
20 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m.m .. 

Firslagsanslag 

I 000 
6963000 

215000 
19328000 

I 000 
20000000 

4452000 

649453000 

Summa kr. 10850857000 
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VII. Ekonomidepartementet 

A Ekonomidepartementet m. m. 

I Ekonomidepartementet. Finlag.rnn.~/ag 
2 Ekonomiska attacheer. fiirs/11g.1·a11slag 
3 Kommittccr m. m .. rl'.1·cn·atio11.rn11slai: 
4 Extra utgifter. rescrration.1·a11s/ag 

B Centrala myndigheter m. m. 

Statistiska centralbyrån: 
Statistik. register och prognoser. ji'irslag.rn11s/11g 

2 U ppdragsvcrksamhet. fi'ir.1111g.rn11s/ag 

3 Folk- och bostadsräkning 1980 . .fi'irslag.1·a11s/ag 
4 Konjunkturinstitutet. fiirslagsam/ag 

Myntverket: 
5 Förvaltningskost nader. f('irs/ag.rn11s/ag 
6 U ppdragsverksamhet. f('irslag.rnns/ag 
7 Utrustning, resen·ationsanslaR 

8 Bankinspektionen. rcsen ·m io11.rn 11s/ag 
9 F örsäkringsinspektionen. r1•serva tit 111.rn 11slai: 

I 0 Statens krigsförsäkringsnämnd m. m .. fiirslag.rnnslag 

c Dh·erse 
I Lön sparande m. m .. Ji'irslagsanslag 
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241870000 
I 000 

7 lhl 000 
I 000 

3%000 

Summa kr. 

11482000 
I 952 000 
h 700000 

160000 

20294000 

241 871 ()()() 

20 000 ()()() 
11505000 

7 558000 

I 000 
400000 

65 000 

281400000 

I07500000 

409194000 
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VIII. Budgetdepartementet 

A Budgetdepartementet m. m. 

I Budgetdepartementet, förslagsanslag 
2 Gemensamma ändamål för departementen, 

förslagsa11slag 
3 Kommitteer m. m., reservatio11sa11slag 
4 Extra utgifter, reservatio11sans/ag 

B Statlig rationalisering och revision, m. m. 

Statskontoret, förslagsanslag 
2 Anskaffning av ADB-utrustning, reservationsanslag 
3 Datamaskincentralen för administrativ databehandling, 

förs/agsa11S/ag 
4 Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhet, 

.fbrslag sa11S/ag 
5 Riksrevisionsverket, förslaf.(.rnnslag 

C Skatte- och kontrollväsen 

Riksskatteverket, förslag.rnnslag 
2 Stämpelomkostnader. förslagsa11slag 
3 Kostnader för årlig taxering m. m. ,förslagsa11slag 
4 Kostnader för 1981 års allmänna fastighets-

taxering. f()rslagsa11slag 
5 Ersättning till postverket m. fl. för bestyret med 

skatteuppbörd m. m .. förslagsanslag 

D Bidrag och ersättningar till kommunerna 

I Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad tolag, 
fi:irsla1<sa11slag 

2 Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m., 
förslag sans/ag 

3 Skattebortfallsbidrag till kommuner m. fl .. förs/ags
ans/ag 

4 Kompensation till kommuner m. fl. i anledning 
av 1974 års skattereform, förslagsa11Slag 

* Beräknat belopp. 
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32605000 

110334000 
13 500000 

625000 

157064000 

62753000 
115 000000 

1000 

4000000 
56331000 

238085000 

214 170000 
I 770000 

110000000 

5 000000 

28 200 000 

359140000 

580000 

*9334000000 

70000000 

I 4 5 5 000 000 

I 0 859 580 000 
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E Statlig lokalförsörjning 

B yggna<lsstyrelsen • . forslagsa nsla g 1000 
2 Byggnadsarbeten för statlig förvaltning. reserl'ationsanslag 275 000000 
3 Inredning av byggnader för starlig förvaltning, 

rcscn·a tionsa ns/ag 30000000 
4 Inköp av fastigheter m. m .. re.1·e1Tationsans/af! 55000000 

360001 000 

)<' Statlig personalpolitik m. m. 

Statens arbetsgivarverk. fiirslagsanslag 26849000 ,., Statens löne- och pcnsionsverk . .fi'irslagsans/ag 42337000 ,;_ 

3 Statlig personaladministrativ informationsbehandling. 
./iJrs I <lf!S an si 11 g I 000 

4 Avlöningar till personal på indragningsstat m. m .• 
.fiJrslagsiln siar: 50000 

5 Statens personalbostadsdelegation, förslag.wms/ag 962000 
Personaladministration och personalutbildning: 

6 Förvalt ningskostna<ler. fiirslag.rnnslag 15040000 
7 Uppdrags verksamhet . .f('irslag.rnns/ag I 000 15041000 

8 Statens arbetsmarknadsniimnd. F>rslagsanslag 17 483 000 
9 Löm:kostnader vid viss omskolning och omplacering, 

Jurslag.1·anslag I 0 7 000 000 
IO Jämställdhet inom statsförvaltningen . .f i1rslag sans/ag I 000000 
11 Statens förhandlingsråd. fiirslag.1·w1slag 2 152 000 
12 Bidrag till stiftelsen Statshiilsan • . fi'irslag.1·w1slag 96575000 
13 Viss förslags verksamhet m. m .. fiirslagsanslag 350000 
14 Vissa skadeersättningar m. m .. fiirslagsanslag 100000 

309900000 

G Övriga ändamål 

Kammarkollegiet. fiirsl11gsa11slag 16812000 
2 Statens förhandlingsnämnd, .fi'irslag.rnnslag 3 300000 
3 Nämnden för samhiillsinformation: förvaltningskostnader. 

.f i'irsl ag sa 11 s I ag I 388000 
4 Utgivning av tidningen Från Riksdag & Departement, 

fi'irs/agsanslag 1668000 
5 Viss informationsverksamhet. rcsen·ation.rnns/ag I 000000 
6 Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering 595 OllO 
7 Bidrag till vissa internationella byräer och organisa-

tioner m. m .• fi'irslagsan.1/ag 170000 
8 Bidrag till vissa handikappade iigare av motorfordon. 

.fi'irslagsan.1·/ag 10400000 
9 Bidrag till vissa investeringar . .fi'irslagsans/ag 85000000 

10 Exportkredit bidrag. fiirslagsa nslag I 000 
11 Kostnader för vissa niimnder m. m .. .fi'irs/agsanslag 800000 
12 Täckning av merkostnader för löner och pensioner 

m. m .. jårs/ag.wnslag 2 000 000 000 
13 Förberedelser för omlokalisering av statlig 

verksamhet. F>rslal{.rnnslag I 950000 

2 123 084 000 

Summa kr. 14 406 854 000 
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IX. Utbildningsdepartementet 

A Utbildningsclepartementet m. m. 

Utbildningsdepartcmentet, .fbrslag.rnns/11g 
2 Kommittcer m. m .. reserrntio11sa11s/ag 
3 Extra utgifter, re.H!/'\'ationsa11slag 

B Kulturändamål 

2 

3 

4 

5 

Allmänna /.:11/turdndamål 
Statens kulturråd: 

Förvaltningskostnader, förslag.rn11slug 
U I rednings-, ut vecklings- och informations verksamhet, 
resen·at ion sans/ag 

Bidrag till kulturverksamhct inom organisationer, 
resen ·ar ionsa nslag 
Bidrag till siirskilda kulturella ändamål. 
rescn·a t ionsansla g 
Bidrag till samisk kultur 

6 Bidrag till konstnärer m. m .. reserl'atio11s1111s/ag 
7 Inkomstgarantier för konstnärer, fiirslagsanslag 
8 Ersiittning åt författare m. tl. för utlåning av deras 

verk genom bibliotek m. m .. fiirslagsanslag 

Teater. dans och musik 
9 Bidrag till Svenska riksteatern. reserl'ationsanslag 

10 Bidrag till Operan och Dramatiska teatt:rn, 
res en ·11 tion.1·a nsl ag 

11 Rikskonsertverksamhet. reser\'{/tionsans/ag 
12 Regionmusiken . .förslagsanslag 
J3 Regionmusiken: Inköp av instrument, reserrnlionsanslag 
14 Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och 

musikinstitutioner, fiirslag.1·anslag 
15 Bidrag till fria teater-. dans- och musikgrupper. 

reserl'a tion.rnnslag 
16 Bidrag till Musikaliska akademien. 

Statens musiksamlingar: 
17 Förvaltningskostnader, .fi'irslagsans/ag 

31 

18 Bokinköp, utställningar samt underhåll och ökande av samlingarna, 
resen·ationsanslag 

19 Vissa bidrag till teater-. dans- och musikverksamhet. 
resen·ati1111sanslag 

Film 

20 Statens biografbyrå, fiirslag.rnnslag 
21 Filmstöd. reserl'l1tion.1·am/ag 

26 586000 
18 458 000 

609000 ----
45653000 

10322000 

4467 000 

10004000 

11 226000 
1696000 

25 .i87000 
5 586000 

34 279000 

81 790000 

161660000 
35 527 000 
81 388 000 

840000 

163143000 

18 385 000 
1454000 

8439000 

720000 

7814000 

2295000 
24229000 
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Dagspress och tidskrijier 

22 Presstödsnämnden. fl"irslagsanslag 
23 Stöd till dagspressen, fi""irslagsanslag 
24 Län till dagspressen. reserl'lltion.Hmslag 
25 Stöd till organisationstidskrifter. fi>rslagsanslag 
26 Stöd till kulturtidskrifter, reservationsanslag 
27 Stöd till tidningar på andra språk än svenska, 

.fi"ir.1·/ag.rnnslag 

Lilleratur och jcJ/kbihliotek 

28 Litteraturstöd. re.H'n'ationsanslag 
29 Bokhandelsstöd. fiirslagsanslag 
30 Kreditgarantier till förlag och bokhandel. förslagsanslag 
31 Lån för investeringar i bokhandel, reservationsanslag 
32 Bidrag till folkbibliotek, reserl'lltionsanslag 
33 Bidrag till regional biblioteksverksamhet, 

fi>rs I ag sa nslag 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket: 

34 Förvaltningskostnader. förslagsanslag 
35 Produktionskostnader, reservationsanslag 
36 Bidrag till Svenska språknämnden. förslag.rnnslag 

Bildkonst 

37 Statens konstråd. fiirslagsanslag 
38 Förvärv av konst för statens byggnader m. m .. 

re serva tionsa nslag 
39 Bidrag till Akademien för de fria konsterna 
40 Vissa bidrag till bildkonst, reservationsanslag 

Arkiv, k11lt11rminnesvård. m11seer och utställningar 

Riksarkivet: 
41 Förvaltningskostnader. förslagsanslai.: 
42 Datamediekontroll m. m .. resen•ationsanslag 
43 Inköp av arkivalier och böcker m. m .. reservationsanslag 
44 Landsarkiven, .fårslagsanslag 

Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv: 
45 Förvaltningskostnader. förslagswzslag 
46 lnsamlingsverksamhet m. m .. reservationsanslag 
47 Svenskt biografiskt lexikon, färslagsanslag 

Arkivet för ljud och bild: 
48 Förvaltningskostnader . .fl>rslagsanslag 
49 Insamlingsverksamhet. reservationsanslaR 
50 Bidrag till vissa arkiv 

Riksantikvarieämbetet: 
51 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 
52 Vård och underhåll av fornlämningar och kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader. resermtionsanslag 
53 Uppdragsverksamhet. fi>rslagsanslag 

Statens historiska museer: 
54 Förvaltningskostnader. förslag.rnnslag 

* Beräknat belopp. 
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1815000 
*298300000 

*15000000 
48000000 
8 264 ()()() 

4 575 ()()0 

25678000 
2 700()()0 

I 000 
2 200()()0 

17155000 

10944000 

8 576()(10 
11 769000 
I 003000 

1508000 

16230000 
1042000 
5 966()()0 

23488000 
330 0()() 
275 000 

17601000 

8890000 
1495 ()()0 
I 563 ()()0 

5 071 000 
427 000 

3 635 000 

*33 782000 

*5457000 
12491000 

13497000 
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Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer: 
55 Tekniska institutionen. fi'irslagsa11s/ag 

Statens konstmuseer: 
56 Förvaltningskostnader, ji"irslag.1·1111slag 
57 Utställningar samt underhåll och ökande av samlingarna m. m .. 

re.1·en ·a tionsa nslag 
58 Utställningar av nutida svensk konst i utlandet. 

r1'sen·a I io11.1·a 11s/ag 
59 Livrustkammaren. Skoklosters slott och Hallwylska museet, 

.f("irs I a g.1·a 11 s I ag 
Naturhistoriska riksmuseet: 

60 Förvaltningskostnader, ji"irslagsanslag 
61 Materiel m. m., rl'.1en·atio11.rn11slar.: 

Statens sjöhistoriska museum: 
62 Förvaltningskostnader. fiirslagsanslag 
63 Underhåll och ökande av samlingarna. res1•n·aticmsa11slai.: 
64 Etnografiska museet, .fi"irslagsanslag 
65 Arkitekturmuseet, .fi"irslagsanslag 
66 Bidrag till Nordiska museet. .fi'irslag.rnnslag 
67 Bidrag till Tekniska museet. .f{'irslagsanslag 
68 Bidrag till Skansen . .fi'irslags1111slag 
69 Bidrag till vissa museer 
70 Bidrag till regionala museer. fiirslagsans/ag 
71 Riksutställningar. reserratio11sa11slag 
7'2 Inköp av vissa kulturföremål. fiirslagsanslag 

U11gd11111s· oc·h nyktcrhetsorganisationer 

Statens ungdomsråd: 
73 Förvaltningskostnader . .fi"irsl11g.rn11slag 
74 Utrednings- och informationsverksamhet, 

resen ·atic 111sa nslag 
75 Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet m. m .. 

.fiirslagsanslag 
76 Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. 

.f l"ir.1·/ 11g sa n sia g 
77 Bidrag till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationerna. 

resen ·a tionsa nslag 
78 Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. 

resen ·111i1111.1·anslag 
79 Organisationsstöd till vissa nykterhetsorganisationer m. Il., 

resen ·a tic111sa nslag 

C Skolväsendet 

Centrala och rcf.!ionala myndigheter m. m. 
S kolövers ty re Isen. f i"irs I ag sa 11 s I ag 

2 Linsskolniimnderna. förslagsanslaf.! 
.~ Lokalt utvccklingsarbete inom skolviiscndet m. m .. 

resi'n ·a t i<111s1111slaK 
4 Statens institut för läromedelsinformation . .fi>rs/agsa11s/c1g 

3 Rik.1daR<'ll 19811/i'I/. I .10111/. ;\'r 1<111 
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1000 

25 201 000 

3 220 000 

966000 

10418000 

25 240000 
1 177000 

1Il57ti 000 
I 000 

11 059 000 
I 112 000 

27 :'61 000 
5 8-NOOO 
7 304 000 
4 225 000 

24012 000 
14 72X 000 

100000 

1730000 

960000 

40 995 000 

91 510000 

7 000000 

2 170 ()()() 

14029000 

I 630 S23 OOli 

119 27.'HIOO 
59 449 000 

X25 000 
I 093 000 
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5 Stöd för produktion av liirnmcdd. reserrntio11.1·1111slag 
6 Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade. 

Ji'irslagsa 11.1·/ag 

Fiir skolt·iisendet geme11st111111111 ,fi-dgor 

7 Pedagogiskt ut vecklingsarbcte inom skolväsendet. 
r<'.\'{'/'\ 'll ti< 111.l'llll.\'lllg 

8 Fortbildning m. m .. reserrntio11.rn11s/11g 
9 Bidrag till studie- och yrkcsorientering m. m .. 

.fi'ir.1·/11g.1·a 11slag 
I 0 Siirskilda iltgiirder på skolomrädet 
11 Milngfaldigande av litterära och konstniirliga verk inom 

utbildningsväsendet. fiirs/ags1111slag 

12 

13 
14 

15 

16 
17 
18 

19 
20 

21 
,.,,., 

23 
24 

25 

Det oh/ig11torisk11 skolriisentlet 111.111. 

Bidrag till driften av grundskolor m. m .. 
.fi'irs/11gs1111sli1g 
Information om läroplan för grundskolan. ri•.1·<·1Tati1111s1111slag 
Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m .. 
.fi"irs/agsanslag 
Sameskolor, .fi"irslagsa11.1-/11g 
Specialskolan m. m.: 

Uthildningskostnader, .fi"irslag.rnnslag 
Utrustning m. m .. reserrntio11sans/11g 
Resor fiir elever jämte ledsagare. Firs/11g.rn11slag 

Gy1111111sia/a skolor 111. 111. 

Bidrag till driften av gymnasieskolor . .fi'irslagsanslag 
Kostnader för viss personal vid statliga realskolor. 
.fi'ir.1·/agsa11slag 
Bidrag till driften av riksintc:rnatskolor . .fi'irslag.rnns/ag 
Bidrag till Bergsskolan i filipstad . .fi'irslag.1·a11slag 
Bidrag till driften av vissa privatskolor . .fi'irs/agsanslag 
Bidrag till driften av enskild yrkesuthildning. 
resen ·11 ti<m.rn11.1·/11g 
Friimjande av liirlingsutbildning hos hantverksmiistarc m. m .. 

.f{'irslagsanslag 

J 111·e.1·teri ngshiclrag 

26 Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m .. 
}i"irslag.w11.1/ag 

27 Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan m. m .. 
.f i'1r.1·/ ag sa 11.1·/ <lg 

D Högskola och forskning 

Ce11tralu och regi111111/a mrndigheta .fi'ir hiigsko/1111 111. 111. 
Universitets- och högskolciimbetet: 

F örvaltningskost nader . .fi'irs/11gs1111slag 
2 Utredningar m. m .. rcscn·ation.1·1111.1·/ag 
3 Regionstyrelserna för högskolan . .fi'irslag.rn11slug 

34 

3 600 000 

7806000 

35 857000 
71956000 

114 255 ()()() 
200 I 39 000 

I 820 000 

12 021 000 000 
5 600000 

21 180000 
I 0 822 000 

136926000 
4 123 000 
9 047 000 

3 584 000 000 

I 000 
I 0 84 2 000 
2 189000 

I 9 60 3 000 

21 752 000 

2 000000 

259962000 

41 285 000 

16766405000 

53 593000 
3 299 000 

11019000 
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4 Utrustningsnämnden för universitet och högskolor. 
Ji'irs/11g.\'l/11s/ag 

Uthildning och .fiirskning inom hiigskola11 111. 111. 

5 Uthildning för tekniska yrken. l"t'.1·en·atio11.1·a11s/ag 
6 Utbildning för administrativa. ekonomiska och sociala 

yrken. re.H'/Tatio11.1·a11s/ag 
7 Uthildning för viirdyrken. rc.1crrntio11s1111s/11g 
8 Utbildning för undervisningsyrken. re.1c1T11tio11sa11s/.1g 
9 Utbildning för kultur- och informationsyrken. 

res c n ·a t i< m s1111.1· / 11 g 
10 Lokala och individuella linjer och enstaka kurser. 

/"l'.\'('r\'ll tiOll.l'll 11.1·/11g 
11 Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m .. 

.fi'irslags1111slag 
12 Forskningsanknytning av grundliiggande högskoleutbildning samt 

konstntirligt ut vecklingsarhete. ff.1·ff1·ati<111.1·a11.1'/ag 
13 Humanistiska fakulteterna. re.1·c1Tatio11.1·a11.1'/ag 
14 Teologiska fakulteterna. rc.1·en·atio11.rn11slag 
15 Juridiska fakulteterna. re.1·e1Tatio11.rn11slag 
16 Samhiillsvetenskapliga fakulteterna. reserl'lltio11.rn11s/11g 
17 Medicinska fakulteterna. r1'.1·er1·ation.1a11.1'/11g 
18 Odontologiska fakulteterna. rc.1·cn·atio11.rn11slai: 
19 Farmaceutiska fakulteten. rc.1·e1Tatio11.rn11slag 
20 Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna. 

/'l'.\'1'/"I ·11/iOll.\'ll11.l'f tlg 
21 Tekniska fakulteterna. rc.1·e1Tati1111.rn11s/ag 
.,,., Temaorienterad forskning. rcs<'n·atio11.1·a11.1/ag 
23 Vissa tandvårdskostnader . .fi'irs/agsa11s/ag 
24 Kungl. biblioteket. rcsen·atio11.rn11slag 
25 Statens psykologisk-pedagogiska bihliotek. rc.1·cn·ation.rn11.1/ag 
26 Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna . 

.fi'irslag.rn 11.1·/ag 
'27 L'tn till qudentkårlokalcr. re.1·e1Tatio11.1·a11sla1< 
28 Rcdovisningscentralerna vid universiteten. fi'irs/ag.rn11s/ag 
29 Dator.:entralen för högre utbildning och forskning i Stockholm . 

.f i'irs/11gsa11slag 
30 Ersiittning till vissa lärarkandidater . .fi'irs/11g.1·1111s/11g 
31 Ersättning ftt vissa opponenter vid disputationer. 

Ji'irslags1111.1·/ag 
32 Ersiittning åt vissa ledamöter i tjänsteförslagsniimnder m. m .. 

.fi'irs/11gs1111slag 
33 Utbildningshidrag för doktorander. j('irslag.1a11.1/ag 
34 Forskning och utvecklingsarbete för högskolan m. m .. 

resen·11ti<111sa 11.1·/ag 
35 Vissa siirskilda utgifter inom högskolan m. m .. r1'.1·en·atio11sa11slag 
36 Extra medel för dimensioneringsfttg~irder i högskolan 

~'is.1·a fi 1r.1·k11i11gsii11d11 m<ll 
37 Forskningsrfidsniimnden. rl'scn·atio11sa11.1/ag 
38 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrädet. 

rl'.l't'n ·a tic i11.1·a ns/ag 

" Beriiknat helopp. 

35 

7787000 

495416000 

221 081 000 
""337 558000 
592 297000 

147361000 

308662000 

147 431 000 

12WOOOO 
I 06 950 000 

8 287 000 
10453000 

124023 000 
; 307 272 000 

46 727000 
11 551 000 

255 684 000 
270611 000 

6810000 
5907Ml00 
31 459000 
2173000 

711 371000 
I 000 
I 000 

I 000 
63 '267000 

'2 7 ()() 000 

4650000 
78144000 

14635 000 
36411000 

3 400 000 

37018000 

59 027 000 
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39 Medicinska forskningsrådet. rescrvationsanslag 
40 Naturv..:tenskapliga forskningsrådet m. m., resermtionsanslag 
41 Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning, 

resen·a tionsanslag 
42 Europeiskt samarbete inom rymdforskningen, 

fiir.1· / ag.rn n slag 
Forskningsinstitutet för atomfysik: 

43 Förvaltningskostnader. fiirslagsanslag 
44 Materiel m. m., rcsen·ationsanslag 
45 Kiruna geofysiska institut. resermtio11.rnnslag 
46 Institutet för internationell ekonomi, reserl'ationsanslag 
47 Bidrag till Internationella meteorologiska instiiutet i 

Stockholm 
48 Bidrag till Vetenskapsakademien. reserl'lltionsiinslag 
49 Bidrag till Riksföreningen mot cancer. 

resen ·a t ion sans/ ag 
51) Bidrag till EISCAT Scientific Association, 

fiirsl ag sa n .1· /ag 

E Vuxenutbildning 
I Sveriges Radio AB för verksamhet vid Sveriges 

Utbildningsradio AB. resermtionsanslag 
Statliga skolor för vuxna: 

2 U tbildningskostnader, ji:irslag.1·anslag 
3 U ndervisningsmateriel m. m .. reservationsanslag 
4 Bidrag till kommunal vuxenutbildning m. m .. 

fi'irs/agsans/ag 
5 Bidrag till studieförbund 
6 Bidrag till studiecirkelverksamhet . .fi'irslagsans/ag 
7 Undervisning för invandrare i svenska språket m. m· .. 

.fi"ir.1· /ax sa 11 s /ag 
8 Bidrag till driften av folkhögskolor m. m., ji'irslagsanslag 
9 Lån till byggnadsarbeten vid folkhögskolor, re.1·en•atio11.rnnslag 

10 Bidrag till viss central kursverksamhet, .fi'irslag.1·a11slag 
11 Bidrag till kontakttolkutbildning, förslagsans/ag 

f Studicstiid m. m. 
I Centrala studiestödsnämnden m. m .. .fårslagsans/ag 
2 Ersättning till postverket och riksförsäkringsvcrket för deras 

handläggning av studiesocialt stöd, förslagsans/ag 
3 Studichjälp m. m .. fiirs/agsanslag 
4 Studiemedel m. m .. fårslagsanslag 
5 Vuxenstudiestöd m. m., reserl'lltion.rnnslag 
6 Timcrsättning vid grundutbildning för vuxna. förslagsanslag 
7 Kostnader för avskrivning av vissa studielån med statlig 

kreditgaranti. fiirs/agsanslag 
8 Ilidrag till hälso- och sjukvård för studerande, 

fi'irslagsa11slag 

~ Beriiknat belopp. 

122 449000 
255 142000 

10227000 

29070000 

I 0 197 000 
2090000 
9381000 
2 128000 

716000 
7 438000 

3 000000 

700000 

5041944000 

I 08 570 000 

10 293 000 
6451 000 

652844000 
*43 287000 

''7 38 628 000 

* 110 241 000 
368 431 000 

I 000 
26978000 
8 038 000 

2073762000 

64 188000 

19 772 000 
I 050000000 
2 672 000 000 

544 100000 
4 3 000 000 

200000 

2 795 000 

4396055000 
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G Internationellt-kulturellt samarbete 
Kulturellt utbyte med utlandet 

I Kulturellt utbyte med utlandet, reserratio11.1·anslag 
2 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m .. 

.f i'irsl a R sans I ag 
3 Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige. 

resen ·at ionsanslag 
4 Bidrag till svenska institut i utlandet 

Nordiskt kulturellt samarbete 
5 Nordiska ministerrådets kulturbudget. .fi"irslaRsa11Slag 
6 Bilateralt nordiskt kultursamarbete m. m .. 

resen•a t i<msanslag 

37 

H Vissa inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde gemensamma 
ändamål 
Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. 
resen·a tionsanslaR 

2 Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m .. 
resen·a tionsanslag 

3509000 

11425000 

544000 
I 791000 

"'26252000 

10291000 

53812000 

170000000 

165000000 

335000000 

Summa kr. 30343154000 

* Beräknat belopp. 
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X. Jordbruksdepartementet 

A Jordbruksdepartementet m. m. 

Jordbruksdepartementet. fi:irslagsanslag 
2 Lantbruksrepresentanter. fiirslagsanslag 
3 Kommittcer m. m .. resern11io11sa11slag 
4 Extra utgifter. resen·ationsanslag 

B Jordbrukets rationalisering m. m. 

I ' Lantbruksstyrelsen. fiirslag.rnnslag 
2 Lantbruksnänrndcrna, j('irslagsanslag 

38 

3 Kursvcrksamhet för jordbrukets rationalisering m. m .. ji'irslagsans/ag 
4 Bidrag till jordbrukets rationalisering. m. m .. fiirslagsw1.1/ag 
5 Markförvärv för jordbrukets rationalisering. reserrntionsanslag 
6 Lån med uppskjuten ränta. reserl'lltionsanslag 
7 Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti. fi:irslagsans/ag 
8 Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering. m. m., ji'irslag.1·an.1-/ag 
9 Restitution av bensinskatt till trädgårdsnäringen 

10 Stöd till innehavare av fjällägenheter m. m., reservationsanslag 
11 Befrämjande av husdjursaveln m. m .. reservationsanslag 
12 Statens hingstdepå och stuteri: Uppdrags verksamhet, Ji'irshigsanslag 
13 Bidrag till statens hingstdepå och stuteri, reserl'ation.rnnslag 
14 Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling, resc'n·ationsanslag 
15 Främjande av rennäringen, reserl'ationsans/ag 
lo Kompensation för bensinskatt till rennäringen 

C Jordbruksprisreglering 

Statens jordbruksnämnd. för.1·/agsan.~/ag 
2 Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden . . fiJrslagsans/ag 
3 Prisreglerandc åtgärder på jordbrukets område, fiirslag.rnnslag 
4 Inköp av livsmedel m. m. för beredskapslagring. reserl'lltionsanslag 
5 Kostnader för beredskapslagring av livsmedel 

m. m .. förslag.rnns/ag 
6 Prisstöd till jordbruket i norra Sverige, fi'irslagsanslag 
7 Bidrag till permanent skördeskadeskydd 
8 Administration av permanent skördeskadeskydd m. m., förs lagsanslag 

D Skogsbruk 

I Skogsstyrelsen . .fi'irslagsanslag 
2 Bidrag till skogsvårdsstyrelserna, fi:irs/agsanslag 
3 Kurs verksamhet för skogsbrukets rationalisering m. m .. förs/agsanslag 

* Beräknat belopp. 

16172000 
2572000 

16 800000 
500000 -----

36044000 

39010000 
198504000 

5 323 000 
59000000 

I 000 
1000 

1500000 
2000000 
I 206 000 
1100000 
I 020000 

I 000 
2 200000 

215000 
1480000 

945 000 

313566000 

22947000 
2091 000 

*4 156000000 
17000000 

85725000 
199 000 000. 
20000000 
38197000 

4540960000 

23061000 
*86681000 
*3620000 
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4 Bidrag till skogsvård m. m .. fi"irslagsanslag 
5 Stöd till byggande av skogs vägar. fiirslagsanslag 
6 Främjande av skogsvård m. m .• re.1·e1"1"ationsa11s/ag 

E Fiske 
Fiskeristyrelsen. fiirslagsan.1·/ag 

2 Statens lokala fiskeriadministration. fiirslag.1·w1slag 
3 Främjande i allmänhet av fiskerinäringen. rt'.\'elTationsans/ag 
4 Kursverksamhet på fiskets område. reserl'ation.rnnslag 
5 Bidrag till fiskehamnar m. m .. reserrntion.rnnslag 
6 Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen. ji'irslag.rnnslag 

39 

7 Restitution av bensinskatt till fiskerinäringen. reserl'ationsans/ag 
8 Bidrag till fiskets rationalisering m. m .. .fi'irslag.wnslag 
9 Fiskerilån. reserl'ationsanslag 

10 Fiskberedningslån. reserrntionsanslag 
11 Fiskredskapslån. reserrntion.1·a11slag 
12 Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske . .fi'irslag.H111.1/ag 
13 Kostnader för fiskeutredningar i vattenmål m. m .. . ti'irslagscmslag 
14 Ersättning till strandägare för mistad fiskerätt m. m .. .fi'irslagsanslag 
15 Bidrag till fiskare med anledning av avlysning av fiskevatten. 

rese1Ta tio11sa11slag 
16 Prisreglerande åtgärder på fiskets område, .f('irs/ag.rnnslag 

F Service och kontroll 
Statens livsmedclsverk . . förslag.rnnslag 

2 Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid kontrollslakterier. 
för si ar: sans/ag 

3 Statens veterinärmedicinska anstalt . .fi'irslagsans/ag 
4 Veterinärstaten. förslag.rnnslag 
5 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m .. j('irslag.rnnslag 
6 Statens utsädeskontroll: Uppdrags verksamhet, .fi'irslag.rnnslag 
7 Bidrag till statens utsädeskontroll. reserrntionsanslag 
8 Bekämpande av växtsjukdomar . .fi"irslagsanslag 
9 Statens lantbrukskemiska laboratorium: Uppdragsverksamhct. 

förslagsanslag 
I 0 Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium. reserrntionsanslag 
11 Statens maskinprovningar: U ppdragsverksamhet. fiirslag.rnnslag 
12 Bidrag till statens maskinprovningar. reserrntionsanslag 
13 Statens växtsortnämnd. förslagsans/ag 

G Utbildning och forskning 
Sveriges lantbruksuniversitet: 

Förvaltningskostnader. förs/agsanslag 
2 Driftkostnader. reserrntion.wmslag 

* Beräknat belopp. 

291813000 
142448000 

" I 20 000 000 
30 000 000 

I 000000 

264362000 

2090 I 000 
9356000 

500 000 
430000 

9625000 
20000 

2 165 000 
6000000 

25000000 
10000000 

500000 
I 000 
I 000 

100000 

I 000 
*I 000 

84601000 

50676000 

26072000 
56 105 000 
52 531 000 
10000000 

I 000 
4 759 000 

200000 

I 000 
6162000 

I 000 
4 978 000 

292000 

211778000 
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3 
4 

Lantbruk sdrift en. förslagsans/ag 
Djursjukhuset i Skara. fiirslag.1·1ms/ag 

5 Byggnadsarbetcn vid Sveriges lantbruksuniversitet m. m., 
rescn·a tionsa nslag 

6 Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges 
lantbruksuniversitet m. m .. 1·ese1Tllfionsanslag 

7 Jordbruksforskning. reserl'lltionsans/ag 
8 Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning, 

/"l'Sl'rl'll ti<lll.\'ll /lS/ag 
9 Bidrag till växtförädling. re.1·en:atio11sanslag 

10 Skoglig forskning. rcserl'ationsanslag 
11 Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträds

förädling och skogsgödsling m. m .. reserrntio11.rn11slag 
12 Stöd till kollektiv skogsteknisk forskning, 

resen·a t ionsanslag 
13 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien. 

fi'irs/agsanslag 

H Miljövård 

Statens naturvårdsverk. fi'irs/ag.rnns/ag 
2 Statens strålskyddsinstitut . .f('irslagsans/ag 
3 Koncessionsnämnden för miljöskydd . .fi"irslagsanslag 
4 Miljövårdsinformation. rl'scn·ationsans/ag 
5 Mark för naturvård. reserrntionsanslag 
6 Vård av naturreservat m. m .. rescrl'ationsanslag 
7 Miljövårdsforskning. reservationsans/ag 
8 Strålskyddsforskning. reserrntionsans/ag 
9 Stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet. 

rcscn·a tionsanslag 
10 Undersökningar av hälso- och miljöfarliga varor. 

resen 'll t ionsa nslag 
11 Särskilda undersökningar inom miljövärdsområdet, 

m. m .. resen·ationsans/ag 
12 Program för övervakning av miljökvalitet, 

rcsen·a ti< 111sanslag 
13 Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m .. 

ji"irs/agsanslag 
14 Stöd till miljöskyddsteknik. m. m .. rc.1·e1Tation.rnnslag 
15 Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag. 

rcsen·a tic111sa nslag 
16 Ersättning för vissa skador förorsakade av vilt, m. m .. 

Ji'irs/agsa nslag 
17 Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond. 

fiirs I ag sa 11 si ag 
18 Restaurering av Hornborgasjön. rc.1·1'rl'lltio11.rnnslag 

* Beräknat belopp. 

40 

1 000 
626 000 434 888 000 

5 000000 

22000000 
*17082000 

2 300000 
24600000 
*9 150000 

4350000 

7950000 

497000 

527817000 

76434000 
12503000 
5802000 
4200000 

20000000 
23 500000 
40300000 

I 750000 

6400000 

4000000 

9 700 000 

8 ::iooooo 

30 ()(}() 000 
69 ()(It) 000 

23 000000 

5 300000 

10 000000 
2 000000 

352089000 
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I Idrott och friluftsliv 

Stöd till idrotten. re.1·en·atio11sa11slaR 151350000 
2 Stöd till friluftslivet m. m .. reserl'ationsa11slag 34 700000 

186050000 

J Diverse 

Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m., 
resen·a tionsanslag I 000000 

2 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m .. 
.fi:irslagsa11s/ag 13133000 

3 Ersättningar för vissa besiktningar och syncförrätt-
ni ngar. fi'irs/af?sanslag 5000 

14138000 

Summa kr. 6531405000 

4 Riksdugen /9fWi81. I s11111/. Nr/()() 
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XI. Handelsdcpartementet 

A Handelsdepartcmcntet m. m. 
I Handelsdepartementet. .fi"irs/agsans/ag 
2 Kommitteer m. m .. rcs1'1T11tio11s1111s/11g 
3 Extra utgifter. rc.1·en·atio11.1·w1slag 
4 Krigsmaterielinspektionen . .fi'ir.1·/11g.1·a11.1·/11g 
5 Kostnader för noi·diskt samarbete . .fi'irsillgsans/ag 
6 Nordiska ministerrådets allmiinna budget. Ji"irslag.1·11~1.i-/ag 

B främjande a\· utrikeshandeln m. m. 

Exportfrämjande verksamhet. rcsen·ati1msa11.1/11g 

42 

2 Exportkreditnämnden. täckande av vissa förluster. fiirslagsans/ag 
3 Sveriges turistrtid. rc.HTl'<1/io11.1·a11.1-/11g 
4 Interamerikanska utvecklingsbanken. fi"irs/agsanslag 
5 Importkontoret för u-landsprodukter. fi"irs/agsw1slag 

C Kommcrskollegium m. m. 

Kommerskollegium . .f("irslagsans/ag 
2 Bidnig till vissa internationella byråer m. m .. 

.f("irs/agsans/ag 
J Kostnader f'iir vissa nämnder m. m .. f("irs/agsans/ag 
4 Bidrag till internationell råvarulagring . .fi"irslagsanslag 

D Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 
I Marknadsdomstolen . .fi"irs/agsanslag 
2 Niiringsfrihetsombudsmannen . .f("irs/11g.rnnslag 
3 Statens pris- och kartellniimnd . ./i"irs/ag.rnns/ag 
4 Konsumentverket: Förvaltningskostnader. j("irslag.rnnslag 
5 Allmänna reklamationsniimnden . .fi"irs/agsans/ag 
6 Bidrag till vissa oljetransporter i glesbygd. fi"irs/agsans/ag 

E Patent- och registreringsverket m. m. 

Patent- och registrerings verket. .fi"irslt1gst111slt1g 
2 Särskilda kostnader för förenings- m. tl. register . 

.f("irslagsanslt1g 
3 Lån till den europeiska patentorganisationen. re.1·en·atio11sa11slt1g 

* Ikriiknat belopp. 

1496(1000 
4500000 

165000 
470 000 
475 000 

* 39 000 000 

59570000 

I 38 350000 
I 000 

3 8 000 000 
19000000 

I 000 

195352000 

26925000 

4 830 000 
I 235000 

275 000 

33265000 

2057 000 
3 740000 

28 235 000 
38400000 
7 105000 

20000000 

99537000 

89990000 

5 300000 
2 500000 

97790000 
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F Ekonomiskt försvar 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: 
Förvaltningskost nader. fiirslagsanslag 

2 Drift av heredskapslager. förslagsans/ag 
3 Beredskapslagring och Industriella åtgärder. reserrntionscrnslag 

G Tullverket 

Tullverket: 
Förvaltningskostnader, förslag.1·w1slag 

2 Anskaffning av viss materiel. reserl'(ltionscmslag 
3 Vissa hyggnadsarbeten vid tullverket, reserl'lltionsans/ag 

* Beräknat belopp. 

43 

Summa kr. 

31 230 000 
* 138 680 ()()() 
* 144 100000 

314010000 

586 365 ()()() 
I 000 000 
I 000 000 

588365000 

1387889000 
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Xll. Arbetsmarknadsdepartementet 

A Arbetsmarknadsdepartementet m. m. 

Arbct smarknadsdepartementet. f iirs/a gsans/ag 
2 Kommitteer m. m., reserwuionsanslag 
3 Extra utgifter. resen·atio11sa11slag 
4 Internationellt samarbete. j("irslagsanslag 
5 Arbetsmarknadsråd. fiirslagsanslag 
6 Jämställdhet mellan kvinnor och män, reserl'{lfionsanslag 

H Arbetsmarknad m. m. 

I Arhetsmarknadsservice. förs/agsanslag 
2 Bidrag till arbetsmarknadsutbildning 
3 Syssclsättningsskapande åtgärder, reserwlfionsanslag 
4 Kontant stöd vid arbetslöshet, fiirslagsanslag 
S Totalförsvarsverksamhet. fiirs/agsanslag 
6 Arhetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning. 

resen ·a tionsa ns/ag 
7 Arbetsmarknadsverkct: Förvaltning av utrustning, 

resen ·a ti<m.rnns/ag 
8 Arbetsdomstolen . .f(>rslag.wmslag 
9 Statens förlikningsmannaexpedition. fiirslagsanslag 

10 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, 
fiir.1·/agsa 11slag 
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19970000 
13 584000 

220000 
6825000 
3655000 
4425000 

48679000 

I 055 8n 000 
2 195 182000 
2 193 900 000 
1522527000 

86 378 000 

3 000 000 

I 000 
5 001 000 
1394000 

11 Särskilt sysselsättningsbidrag till Svenska Rayon AB. reserl'lltio11.1a11.1'/ag 
30000 

5 000000 

C Arbetsmiljö 

Arbetarskyddsstyrclsen. fiirslag.rnns/ag 
2 Y rkesinspektioncn. fl>rs/agsanslag 
3 Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning, 

resen·a tionsanslag 
4 Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag. fiirslagsanslag 
5 Bidrag till yrkesinriktad rehabilitering 

D Invandring m. m. 

7068286000 

1:n509000 
111678000 

I 504 030 000 
2 054 000 000 

587 400 000 

4390617000 

I Statens invandrarvcrk. f('irslagsanslag 47 284000 
2 Åtgiirder för flyktingar. förslagsanslag 110 360 000 
3 Åtgärdt:r för invandrare. reserl'atio11.rn11slag 15 110000 
4 Översiittningsservice. ji'irslagsa11slag 500000 

173254000 

Summa kr. 11680836000 
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XIII. Bostadsdepartementet 

A Bostadsdepartementet m. m. 
I Bostadsdepartementet, förslagsanslag 
2 Kommitteer m. m., reserl'{lfionsanslag 
3 Extra utgifter, reservationsanslag 
4 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m .. 

reservatinnsans/ag 

B Bostadsförsörjning m. m. 

I Bostadsstyrclsen, förslagsamlag 
2 Länsbostadsnämnderna. förs/af-!.l"llns/ag 
3 Lån till bostadsbyggande. reservationsanslag 
4 Räntebidrag m. m., förslagsans/ag 
5 Eftergift av hyresförlustlån. förs/agsanslag 

45 

6 Tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse, resen·a-
tionsans/ag 

7 Bostadsbidrag m. m., förslag sans/ag 
8 Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m., förslagsanslag 
9 Bidrag till förbättring av boendemiljön, reserl'llfion.rnnslag 

10 Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler, reserl'{lfionsanslag 
11 Lån till allmänna samlingslokal~. reserl'lltionsanslag 
12 Upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler, 

resen•ationsans/ag 
13 Lån till kommunala markförvärv, reservationsanslag 
14 Lån till inventarier i vissa specialbostäder. reserl'lltionsanslag 
15 Byggnadsforskning 
16 Lån till experimentbyggande inom energiområdet m. m., reservationsans/ag 
17 Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet 

m. m., reserwllionsanslag 
18 Lån till experimentbyggande inom bostadsförsörjningcn, resermtionsslag 

C Planväsendet 
I Statens planverk, förs/agsanslag 
2 Bidrag till översiktlig planering m. m., resermtionsanslag 

* Beräknat belopp. 

5 Riksdagen 19H0/81. I sam/. Nr 100 

18890000 
10000000 

300000 

260000 

29450000 

40 376000 
37 330000 

5700000000 
7 I 00 000 000 

I 00 000 000 

12000000 
I 100000000 

I 20 000 000 
I 000 

25 000000 
13 000000 

12 000000 
72 000000 

720000 
8 500000 

*31000000 

*800000000 
5 000 000 

15176927000 

29976000 
2000000 

31976000 
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D Lantmäteri- och kartväsendet 
Lantmäteriet: 

Vissa allmänna myndighetsuppgifter. fi>rslagsanslag 
2 Förrättnings- och uppdragsverksamhet. förslag.rnnslag 
3 Mätning och kartläggning, reserl'ationsanslag 
4 Försvarsbercdskap, resermtionsans/ag 
5 Bidrag till förrättnings- och uppdragsverksamhet. 

försfagsanslag 
6 Utrustning. reserration.rnnslag 
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44863000 
I 000 

65 286000 
2093000 

73!0000 
3 500000 

123053000 

Summa kr. 15361406000 
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XIV. Industridepartementet 

A Industridepartementet m. m. 

Industridepartementet, ji'irslag.wnslag 
2 Teknisk attache, fiirs/agsanslag 
3 Kommitteer m. m .. reserl'(lfion.rnnslag 
4 Extra utgifter, reservation.rnns/ag 
5 Bidrag till vissa internationella organisationer. 

}i"irs/agsanslag 
6 Åtgärder i etahleringsfrämjande syfte i vissa län, 

rescn·a tionsa nslag 

B Industri m. m. 

Statens industriverk: 
F örvaltningskostnader, .fiirs/ags1w.1·/aJ.: 

2 Utredningar m. m .. re.H'1Tatio11sa11s/ag 

3 Bidrag till regionala utvecklingsfonder m. m .. 
resen ·a tionsanslag 

4 Täckande av förluster i anledning av garantigivning hos 
regionala utvecklingsfonder, förs/agsanslax 

5 Täckande av förluster i anledning av statliga industri
garantilån m. m .. .förslagsans/ag 

6 Sprängämnesinspektionen. förslagsanslag 
7 Branschfrämjande åtgärder. r<'.1·erl"lltions11ns/af? 

• 8 Kostnadt:r för räntebefrielse vid strukturgarantier till företag 
inom vissa industribranscher. rescrw1tionsanslag 

9 Täckande av förluster på grund av strukturgarantier till 
företag inom vissa industrihranscher; ji'irslagsanslag 

IO Kostnader för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier 
för textil- och konfektionsinduslrierna. jf'irs/ag.wnslag 

11 Bidrag till företagsinriktad fortbildning, rcsen·ationsanslag 
12 Täckande av förluster vid investeringsgarantier till vissa 

företag . .förslagsanslag 
13 Täckande av förluster vid lånegarantier till skogsindustrin . 

. fi'irslag.1·a11.1·laK 
14 Bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling, 

re.1·en·ations11n.1·/ag 
15 Främjande av hemslöjden. resermtion.rnnslag 
16 Medclstillskott till Norrlandsfonden. resermtio11.1·w1.1·l<tg 
17 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom 

AB Svensk Exportkredit. j(Jrs/agsans/ag 
18 Kostnader för viss kreditgivning hos Sveriges 

Investeringsbank AB. ji'irs/ag.rn11slag 
19 Lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektions

industrin. rcserl'ationsans/ag 

* Beräknat belopp. 
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34 990000 
5 037 000 

29931000 
505000 

39000000 
447000 

204000 

1 750000 

71837000 

40027 000 

9 5 000 000 

I 000 

7 5 000 000 
I 000 

56385000 

I 000 

10000000 

4 500 000 
9 924 000 

I 000 

1000 

14 100000 
*2 752 000 
30000000 

180000000 

10000000 

10000000 

53769.~000 
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C Re1?,ional utveckling 
Regionalpolitiskt stöd: 

Bidrags verksamhet . .fi)rs I agsa 11.1· I ag 
2 Lokaliscringslån, reserl'(ltio11sa11s/ag 

3 A.tgärder i glesbygder. resermtion.rnnslag 
4 Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till företag 

i glesbygder m. m .. fijrslagsanslag 
5 Åtgärder m. m. i anslutning till länsplanering. 

resen ·a t ionsa 11s/ag 

I) Mineralförsörjning m. m. 

Sveriges geologiska undersökning: 
Geologisk kartering samt information och dokumentation. 
resen ·a ticmsa ns/ag 

2 U ppdragsverksamhet. fiirslag.rnns/ag 
3 Prospektering m. m .. rcserrntionsanslag 
4 Utrustning. re.1·en·lltionsa11slllg 

5 Bergsstaten. fi'irs/ag.rnn.1·/ag 
Statens gruvegendom: 

6 Prospektering och brytvärdhetsundersökningar. 
resen 'll ticmsanslag 

7 Egendoms förvaltning m. m .. .fbrsla1;.w11s/ag 

8 Delegationen för samordning av havsresursverksamheten. 
resen·a ti1msa11slag 

E Energi 

Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m .. 
resen ·a tion.1·a11s/ag 

2 Statens elektriska inspektion . .fi'irs/agsa11slllg 
Statens kärnkraftinspektion: 

3 Förvaltningskostnader. ji)rslag.rn11slllg 
4 Kärnsäkerhetsforskning. reservatio11sanslag 

5 Kostnader för vissa nämnder, förs/agsanslag 
6 Vissa utbildningsåtgärder m. m. i energihesparande syfte, 

resen·ll tionsa nslag 
7 Främjande av landsbygdens clektrifiering. resermtions-

1111s/ag 
8 Åtgärder för hantering av radioaktivt avfall m. m., 

resen ·a t i1msa11 si ag 
9 Medelstillskott till Svenska Petroleum Exploration AB. 

resen 'lltionsa nslag 
JO Solmätning vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut. resen ·a tionsans/ag 

* Beräknat belopp. 
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402 200000 
0()0 000 000 

35 617000 
I 000 

7 969 000 
5 000000 

72077000 
6)71000 

*I 000 

I 002 200 000 

100000000 

I 000 

35 000000 

1137201000 

48 587 000 

I 799000 

78448000 

2217000 

131051000 

*I 750000000 
*6317000 

____ *_H_lO_O 2 000 

* 165 000 

*I 000 

* 4 500 000 

*I 000 

*7 000000 

*I 786 000 

1769772000 
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F Teknisk utveckling m. m. 

Styrelsen fiir teknisk ut veckling: 
Teknisk forskning och utveckling. reserrntio11.1·anslag 

2 Drift av forskningsstationer. fi'irslapanslag 
3 Utrustning. rc.1·e1Tatio11sl111s/11g 

4 Europeiskt rymdsamarbete m. m .. ji'irslagsans/ag 
5 Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet . 

.f i'irslagsanslag 
6 Bidrag till statens provningsanstalt. rescrn1tio11.1·an.1111t; 
7 Statens provningsanstalt: Utrustning. rcsermtionsanslag 

Marintekniska institutet: 
8 Uppdrags verksamhet. fiirslagsanslag 
9 Bidrag till verksamheten. rcserl'lltio11.l'l111.11ag 

10 Utrustning. reserl'{ltionsunslag 
11 Bidrag till lngenjörsvetenskapsakademien 
12 Bidrag till Standardiseringskommissionen 
13 Energiforskning. resen·ationsanslag 
14 Bidrag till verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB. 

rcscrvll tionsa nslag 
15 Utvccklingsbidrag till Datasaah AB. reserl'ationsanslag 
16 Medelstillskott till Datasaah AB. reserl'lltion.rnnslag 
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*476550000 
*I 000 

*13 200000 

17 Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m .. rescrvationsl/11.1·/ag 

G Statsägda företag 

Ersättning till domänverkets fond för utgifter för 
övertalig personal. ji)rslllgsw1slag 

2 Kostnader för kronotorp. fiirslagsanslag 
3 Förenade fabriksverken: Byggnader och utrustning. 

res c n·c1 t ionsa nsl ag 
4 Täckande av förluster på grund av garantier till den 

statliga varvskoncernen. fiirslag.rnnslag 
5 Betalning av ränta och amortering på statens skuld till 

SSAB Svenskt Stål AB. reserrntion.rnnslllg 
6 Urn till ett nytt handelsstålbolag för rekonstruktions

ändamål, resen·ationsans/ag 

"' Beräknat belopp. 

Summa kr. 

489751000 

169000000 

I 000 
:n 1s9000 

6000000 

I 000 
4837000 
I 500000 
2 100000 
8380000 

*I 000 

*I 000 
16250000 
18750000 
10000000 

759761000 

63000 
2200000 

69700000 

1000 

42 300000 

200000000 

314264000 

4 721579000 



Prop. 1980/81: 100 

XV. Kommundepartementet 

A Kommundepartementet m. m. 

Kommundepartementet, Jörs/agsanslag 
2 Kommitteer m. m., reservationsanslag 
3 Extra utgifter, reservations ans/ag 

B Länsstyrelserna m. m. 
Länsstyrelserna, fiirslagsan.vlag 

2 Lokala skattemyndigheterna, förslagsanslag 
3 Kronofogdemyndigheterna, förslagsanslag 
4 Civilbefälhavarna, förslagsanslag 

C Kyrkliga ändamål 
Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: 
Förvaltningskostnader. förslag.rnnslag 

2 Ersättningar till kyrkor m. m .. förs/agsanslag 
3 Vissa ersättningar till kyrkofonden 
4 Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m .. fårs lagsanslag 
5 Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor, reserration.1·anslag 
6 Bidrag till restaurering av Vadstena klosterkyrka, 

re serrationsans/ag 
7 Bidrag till ekumenisk verksamhet 
8 Bidrag till de svenska utlandsförsamling:1rna 
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9 Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlandsförsamlingarnas 
kyrkobyggnader, reserm tionsanslag 

10 Bidrag till trossamfund, reservationsanslag 
11 Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund. 

resen·ationsanslag 

I> Räddningstjänst m. m. 

I Statens brandnämnd. förslag.rnnslag 
2 Beredskap för oljebekämpning till havs m. m .. jiJrslagsa11s/ag 
3 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. m .. 

fijrs/agsanslag 
4 Bidrag till kostnader för kommunal beredskap, reservationsan.1·/ag 

Summa kr. 

* Beräknat belopp. 

10587000 
10000000 

\75000 

20762000 

1563 111000 
587 149000 
436 736000 

9704000 

2596700000 

10229000 
140000 

5 051000 
958000 

2 790000 

I 800 000 
380000 
421 000 

40000 
31 000000 

11 800000 

64609000 

12249000 
*7746000 

5155000 
473 000 

25623000 

2707694000 
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XVI. Riksdagen och dess verk m. m. 

A Riksdagen 

Riksdagen: 
Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter, förslags-
anslag 55 613000 

2 Reseersättningar m. m. till riksdagens ledamöter, 
förslagsanslag 15 048000 

3 Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets 
verksamhet, .fiJrs/agsanslag I 065000 

4 Riksdagsutskottens studieresor utom Sverige, 
.f('jrslagsanslat: 2 846()(}() 

5 Parlamentariska delegationer, förslag sans/ag 450000 
6 Bidrag till studieresor. reserl'lilionsanslag 196000 
7 Representation m. m .. förslugsanslag 325000 
8 Bidrag till riksdagens interparlamentariska grupp, 

förslagsanslat: 321 000 
9 Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare 115000 

10 Bidrag till utrikespolitisk informationsverksamhet 30000 
11 Kontorshjälp till riksdagsledamöter. fårslag.rnnslag 2900000 
12 Pensioner åt f. d. riksdagsledamöter m. fl .. 

fiirslagsa nslat: 10650000 
13 Stöd till partigrupper. f('irslag.rnnslag 1447000 
14 Utgivande av otryckta ståndsprotokoll, 

resen·a t ion.rn nslag 400000 91406000 

91406000 

B Den inre riksdagsförvaltningen 

Den inre riksdagsförvaltningen: 
Förval tningskostnader, förs lagsanslag 83909000 

2 Kostnader för riksdagstrycket m. m., fiirslagsamlag 17 500000 
3 Utgivande av särskilda publikationer. 

resen ·a tions1111slag 240000 
4 Riksdagens utåtriktade informationsverksamhet, 

ji>rslagsans/ag 676000 
5 Nytt riksdagshus. reserl'ationsanslag 150 0()() 000 252325000 

252325000 

c Allmänt kyrkomöte 

Allmänt kyrkomöte. förs/af.:sanslag 1000 

D Riksdagens verk 

Riksgäldskontoret: 
1 Förvaltningskostnader. fiirs/ag.rnnslag 32624000 
2 Vissa kostnader vid emission av statslån m. m .. 

.fi'irslagsanslag 30403000 
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3 Administrationskostnader for lönsparandet. 
ji)rs/ag.rnnslaR 

4 Administrationskostnader i samband med 
premiering av frivilligt sparande av överskjutande 
preliminär skatt. fiirslagsanslag 

5 Riksdagens ombudsmän. justitieombudsmännen. 
fiirslagsanslaR 

6 Riksdagens revisorer och deras kansli. j()rslagsanslag 
Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: 

7 Förvaltnings kostnader. förslag sans/ag 
8 Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet, 

fiirs/agsanslaR 

E Diverse 

Kommitteer m. m .. fiirslagsanslag 
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760000 

I 000 63 788000 

12520000 
5812000 

3976000 

3940000 7916000 

90036000 

100000 

Summa kr. 433868000 
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XVII. Räntor på statsskulden, m. m. 

I Räntor på statsskulden. m. m .. förslaRsanslag 26 300000000 
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XVIII. Oförutsedda utgifter 

·I Oförutsedda utgifter, .fiirslagsans/ag 1000000 
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:Förslag till 
stat för riksgäldsfonden för budgetåret 1981/82 

Utgifter 

A Riintor pä statssk11/den 
a Riintor pc/ upp/äning inom landet 

Ränta på räntelöparide obligationslån. 
förslag.n·is 

2 Vinster på premieobligationslån. 
Ji>rs/ags1•is 

3 Ränta på statsskuldförbindclser. fi'irslagsl'is 
4 " " sparobligationer . .fi'irslagsl"is 
5 .. " av staten övertagna lfrn. fl'irslag.1Tis 
6 " lån hos statsinstitutioner och 

fonder m. m .. förs/agSl'i.1· 
7 Årlig ränta till Hans Maj:t Konungen 

!den s. k. Guadclouperiintan) 
8 Ränta på köpeskillingen för fastigheten 

nr I i kv. Lejonet i Stockholm 
9 Ränta på konung Carl Xlll:s hemgiftskapital 

10 .. ., kortfristig upplåning hos 
banker m. Il .. fi'irs/11g.1Tis 

11 Ränta på skattkammarväxlar. .fi'irslagsi·i.1· 

h Riintor pc! upp/åninr: i 11tlandet 
1 Riinta på uppli'tning.i utlandet för statens 

vattenfalls verk. fiirslags1·i.1· 
2 Ränta på krediter hos internationella 

banker. fi'irs/11g.1Tis 
3 Riinta p{1 lån på dcn internationella 

kapitalmarknadcn. J('irslt1gs1·is 

c Ränta på hcriiknad ny upp/äning inom och 
utom landet . .fårs/t1gs1•is 

B Kapitt1/rahatter. k11r5jår/11ster 111. m. 
I Kapitalrabatter, .fi'irslagsris 
2 Kursförluster, fi'irslagsris 
3 Valutaförluster, fi'irs/agsi·is 

Anm. Valutaomvandling har skett till kurser 1980-09-30. 
1 Motsvarar US S 1.8 milj. och Brr. 72.5 milj. 
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Bilaga 
till huvudtiteln 
Räntor på statsskul
den, m. m. 

10185 000000 

1490500000 
113000000 

1 I 00 000 000 
IOOOOO 

3 7 5 000 000 

300 ()()() 

90000 
7 500 

200000000 
4 500 000 000 17 963 997 5()() 

17 800000 1 

I 572 500000~ 

2 29 3 400 000·1 3 883 700 ooo 

I 000 
I 000 
I 000 

4 707 003 500 

26 554701 000 

3000 

~ .. US$377.lmilj. 
OM 248.1 milj.'. US $ 300.3 milj .. Sfr. 79.X milj .. Htl. :!X.4 milj .. Yen 7 923 milj. och FF 51.5 mi\j. 



Prop. 1980/81: 100 

C Din·rse utgifter 
I Försäljningsprovisioncr m. m .. .fi"irs/ag.wis 
2 lnlösningsprovisioner m. m .. ji'irslagsl'is 
3 Kostnad för börsnotering av obligationslån. 

ji)rsfagsl'is 
4 Övriga diverse utgifter . .fi'irslags1•is 

Inkomster 
A Rämor 

I Ränta på uppköpta obligationer 
2 " " rörliga krediter 
3 " " kortfristig utlåning till banker m.11. 
4 " " övriga utlånade medel 

B Uppi;iild, k11r.1Ti11ster 111.111. 
I Uppgäld 
2 Kursvinster 
3 Valutavinster 

C Dil'erse inkomster 
I Preskriberade obligationer och kuponger m. m. 
2 Dragningslistor på premielånen 
3 Avgift för fartygskreditgaranti m. m. 
4 Övriga diverse inkomster 
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190000000 
65000000 

3 200000 
100000 258300000 

Summa kr. 26813004000 

I 7 000 000 
400000000 

1000 
9000000 

I 000 
I 000 
I 000 

15000000 
300000 

70700000 
I 000000 

426001000 

3000 

87000000 

513004000 

Underskott att föras av på statsbudgeten 26300000000 

Summa kr. 26813004000 
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Utdrag 

PROTOKOLL 
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vid rcgcringssammanträde 

1980-12-23 

Nän·arande: statsmm1stern Fälldin. ordförande. och statsråden Ullsten, 

Bohman. Wikström. Friggebo, Mogård, Dahlgren. Åsling. Söder. Krön

mark. Burenstam Lindcr. Johansson. Wirten, Holm. Andersson. Boo. 

Winberg, Adelsohn. Danell. Petri. Eliasson 

Föredragande: statsråden Ullstcn, Bohman, Wikström. Friggebo. Mogård, 

Dahlgrcn. Åsling, Söder, Krönmark, Burenstam Linder. Johansson. Wir

ten, Holm, Andersson. Boo. Winberg. Adelsohn. Danell, Petri, Eliasson 

Proposition med förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82 

Statsråden föredrar de förslag till riksdagen i frågor om statens inkoms

ter och utgifter m. m. som skall ingå i regeringens förslag till statsbudget 

för budgetåret 1981 /82 samt inriktningen av den ekonomiska politiken 

under nästa budgetår. Anförandena och i förekommande fall översikter 

över förslagen redovisas i undcrprotokollen för resp. departement. 

Statsrådet Wirten anför: Med beaktande av de föredragna förslagen har 

förslag till statsbudget för nästa budgetår med därtill hörande specifika

tioner av inkomster och utgifter upprättats. Jag hemställer att regeringen 

föreslftr riksdagen 
att beräkna inkomster och besluta om utgifter för staten i enlighet 

med det upprättade förslaget till statsbudget för budgetåret 1981/ 

82. 

Regeringen ansluter sig till föredragandenas överväganden och beslutar 

att genom proposition förelägga riksdagen vad föredragandena har anfört 

för den åtgärd eller det ändamål som föredragandena har hemställt om. 

Regeringen beslutar att de anföranden som redovisas i underprotokollen 

jämte översikter över förslagen skall bifogas propositionen som bilagorna 

1-22. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981 
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Finansplanen 

EKONOMIDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Bohman 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammantriide 

1980-12-n 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser finansplanen 

Den allmänna bakgrunden 

Jag har tidigare vid flera tillfällen och senast i besparingspropositionen 

(prop. 1980/81: 20) redogjort för de olika balansbrister som kännetecknar 

den svenska ekonomin och de bakomliggande orsakerna härtill. Till bety

dande del är vårt lands ekonomisk-politiska svårigheter av långsiktig struk

turell natur. På en rad punkter har utvecklingen i Sverige under 1970-talet 

varit mindre gynnsam än i flertalet jämförbara länder. Vi har haft en 

liingsammare ökning av såväl industriproduktionen som den totala produk

tionen och en svagare exporttillviixt än genomsnittet inom OECD-områ

det. 

Delvis sammanhänger utvecklingen med vårt stora oljeberoende. som 

lett till att höjda oljepriser drabbat oss hårdare än flertalet andra liinder. 

Som ett litet land med en stor exportsektor har den svaga efterfrägeutveck

lingen på världsmarknaden också påverkat oss mer än större länder med 

en relativt sett mindre utrikeshandel. Delvis måste dock orsakerna till den 

svaga svenska utvecklingen sökas inom landets gränser: 

- Den inhemska efterfrågan har under en följd av år ökat långt snabbare 

än tillväxten av våra resurser. Det gap mellan produktion och total 

konsumtion - privat och offentlig - som uppstod i samband med den 

s. k. överbryggningspolitiken 1975 och 1976 har därefter bestått och vi 

har idag en alltför stor samlad konsumtion i förhållande till produk

tionen. 

Riksdaken 1980181. I sam/. Nr /(JIJ. Bilaga I 
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- Den offentliga sektorn har tagit i anspråk en snabbt växande andel av 

våra tillgångar i form av arbetskraft och kapital. Industrisyssclsällning

en har minskat medan den offentliga sysselsiittningen snabbt ökat. Den 

kommunala konsumtionsökningen har under 1970-talet varit ungefär 

dubbelt så snabb som den totala resurstillviixten. 

- För att finansiera de växande offentliga utgifterna har en fortlöpande 

höjning av skattetrycket erfordrats. Trots att skattekvoten under 1970-

talet ökat Mm 41 till över 50'.-i: har den offentliga sektorns inkomster 

emellertid inte på längt när kunnat h{tlla jiimna steg med utgiftsökning

en. Sparandet inom den offentliga sektorn har successivt minskat. Bud

getunderskottet har ökat och nått en sädan storleksordning att stabilite

ten i vår ekonomi allvarligt hotas. 

- Det stigande skattetrycket har i sig skapat allvarliga problem och mot

verkar i många fall en ändamålsenlig anviindning av våra tillgångar. Den 

grå eller svarta sektorn i ekonomin belinner sig i tillviixt. Skattesyste

met förstärker de sncdvridningseffekter som vftllas av en snabb infta

tionstakt. 
- Investeringsutvecklingen har varit alltför svag. Den totala investe

ringskvoten har sjunkit med ca 3 procentenheter under 1970-talet. Ned

gången har varit siirskilt markant för industrins investeringar. 

- Utvecklingen på arbetsmarknaden har kommit att präglas av ökade 

balansbrister. En rad företag har under 1979 och 1980 haft svårigheter 

att rekrytera erforderlig arbetskraft trots den arbetslöshet som samtidigt 

funnits. Förhållandena pä arbetsmarknaden har medverkat till att indu

striproduktionen under 1980 års konjunkturtopp inte kommit att na upp 

mer än till 1974 års nivå. 
I besparingspropusitionen konstaterades. att den nuvarande utveckling

en måste brytas. underskottet i bytesbalansen nedbringas och jämvikten i 

ekonomin pil sikt åtcrstiillas. Jag framhöll att ju längre de nödvändiga 

saneringsfitgiirderna uppskjuts. desto större blir de problem si.>m till sist 

måste lösas och de uppoffringar för folkhushället som dä blir nödviindiga. 

Åtgärderna i besparingspropositonen skall ses i detta perspektiv och iir ell 

betydelsefullt första led i en offensiv ekonomisk-politisk strategi. 

De problem som den svenska ekonomin stär inför och söm mf1stc be

mästras unda de niirmaste åren har ingäende belysts av 1980 iirs 

långtidsutredning. som offentliggjordes i december. Regeringen kommer 

senan: efter sedvanlig remissbehandling att i samband med värens 

kompletteringsproposition ta ställning till långtidsutredningens bedöm

ningar och konsekvenserna härav för utformningen av den ekonomiska 

politiken. Utredningens analyser bekriiftar emellertid att politiken under 

1980-talct kommer att stiillas inför utomordentligt stora krav och avviig

ningsproblcm. om jämvikt i bytesbalansen skall kunna återstiillas under 

loppet av 1980-talet med bibehftllen full sysselsättning. 

Långtidsutredningens slutsatser understryker vikten av att besparings-
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propositionens strävanden att begriinsa den offentliga utgiftsexpansionen 

fullföljs. Särskild vikt måste därvid läggas vid fttgiirdcr som syftar till att 

hålla tillbaka den kommunala konsumtionsökningen. 

Den ekonomiska politiken m{1ste inriktas pä att så längt som möjligt 

tillvarata de förutsättningar som den internationella marknaden trots den 

svaga konjunktursituationen erbjuder samt på att göra det möjligt för den 

svenska ekonomin att följa med en internationell konjunkturuppgäng s{1 

snart en sil.dan kommer till sttmd. Atgärder som syftar till att hitlla uppe 

investeringsaktiviteten i niiringslivet, hegriinsa v<irt oljeheroende och öka 

den inhemska energiproduktionen iir därvid viktiga. Det iir däremot uteslu

tet att vi på nytt för en överbryggningspolitik av 1975 och 1976 ttrs modell 

innefattande lfmgtgiiende i'ttgiirder i syfte att stimulera den inhen1ska clkr

frägan. 

Resultatet av den kommande avtalsrörelsen är givetvis av stor vikt s;lväl 

i ett kortsiktigt som i ett mer lilngsiktigt perspektiv. Ett avtal som inte ryms 

inom det tillgiingliga utrymmet för löneökningar och som inte iir i harmoni 

med kravet på förhiittrad internationell konkurrenskraft kommer att leda 

till en större ökning av arbetslösheten iin man i. annat fall hade behövt 

riikna med. Den offentliga sektorns möjligheter att bereda s;1lunda fristiilld 

arbetskraft sysselsättning är utomordentligt begriinsade. Omsorgen om 

handels- och bytesbalansutvecklingen skulle vidare göra det svi\rt att und

vika korrigerande finanspolitiska i'itgärder i ett liige diir eftcrl"rägeutveck

lingen överskrider vad som iir samhällsekonomiskt försvarbart. 

Löm:utvecklingen har ocksii stor betydelse fiir möjligheterna att komma 

tillriitta med intlationstendenserna i vår ekonomi. Att fil ned inllationstak

ten friin nuvarande allt för höga nivä är en utomordentligt viktig uppgift för 

den ekonomiska politiken. En hög inflation innebiir viilfiirdsförluster och 

otrygghet för de enskilda hushi'ilkn. Den diimpar företagens investerings

bcniigenhet. Snabba prisstegringar har vidare negativa fiirdelningskonse

kvenser som i betydande utstriickning kan mot verka effekten av den 

sociala reformpolitiken. 

De balanshrister som priiglar lkn svenska ekonomin iir av djupgående 

natur och har sina riitter lilngt tillbaka i tiden. Det kommer att kriivas ett 

miilmedvetet och ti\lmodigt arbete for att riitta till dem. Detta stiiller stora 

krav pi't såväl den ekonomiska politiken som p<i dem som har möjlighet att 

påverka förutsättningarna för den ekonomiska ut vecklingen - parterna pil 

arbetsmarknaden. näringslivet och beslutande politiska organ på säviil 

central som regional och lokal nivft. 

Jag övergfir nu till att mer i detalj redovisa min bedömning av det 

internationella läget, uppliiggningen av den ekonomiska politiken och de 

ekonomiska utsikterna för 1981. 
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- . 
2 Den internationella utvecklingen 

Sam 111a11ji1 t tni ng 

Den internationella ekonomin gick under loppet av 1980 in i en li\gkon

junkturfas. Under vären och sommaren började industriproduktionen att 

sjunka kraftigt. Under första haldrct 1981. torde konjunkturen nil sin 

botten och en långsam återhämtning ta vid. Tillviixten i de industrialisera

de länderna 1981 blir med all sannolikhet l[ig. eller knappt I ':';. J\ v tillväx

ten utgörs en betydande del av nettoexport till OPEC-liinderna. Prognosen 

iir omgiven av fiera osäkerhetsfaktorer som kan göra utfallet sfönre iin vad 

som nu förefaller sannolikt. Hit hör effekterna av den restriktiva politik 

som nu allmiint förs samt utvecklingen vad giiller oljepriser och inllations

takt. 

Utl'cc/.:.lingcn under 19811 

Den inhemska efterfrågan i de viistliga ekonomierna hölls uppe iinda 

fram till våren 1980. En recession hade viintats intriiffa redan under andra 

halvåret 1979 till följd av oljcprishöjningarna det iiret. Den slutliga efterfrä

gan visade dock en fortsatt expansion tack vare en oväntad ncdgilng i 

hushållens sparkvot och en kvardröjande relativt god invcstcringsefterfni

gan från företagens sida. Efterfrågan i omviirlden - friimst thin OPEC

liinderna - verkade stabiliserande pii utvecklingen och svarade for mer

parten av en BNP-tillviixt under 1980 pä I r_:,;. för OECD-omrf1det i tkss 

helhet. 

Under andra kvartalet skedde en snabb normalisering av hushi1llens 

sparande. vilket medriirde en minskning av cl'tcrfrf1gan och en kraftig 

inbromsning av produktionen. Särskilt p{1taglig var ncdgiingen i Förenta 

staterna. men under sommarmimaderna blev produktionsminskningcn tyd

lig även i de större europeiska ekonomierna. Till efterfri1gcminskningcn 

bidrog ocksi\ en nedgång i bostadsbyggandet och lagerinvestcringarna. 

Oljeprishiijningarna. som mellan ~lrsskiflena 197811979 och 1980/ 1981 

beräknas ha uppgått till I 50'T. och den diirav föranledda försiimringen av 

bytesförhf1llandet medförde enligt OECO-sekretariatets bcriikningar en 

omedelbar minskning av de oljeimporterande liindernas disponibla in

komster med 2 1/2 r,:;. Delta ledde i sig till en minskning av efterfr[1gan llCh 

diirmcd produktionen. 

Teoretiskt skulle inkomstminskningen i de oljeimporterande liinderna 

inte ha behövt medföra nt1gon minskning av produktionen. förutsatt alt de 

oljeexporterande liinderna omedelbart hade omsatt sina iikade inkomster i 

efterfrågan pil i-viirldens varor och tjiinster. Till fiiljd av de oljeexporte

rande liindernas bcgriinsadc eftcrfrägekapacitet blev s~1 inte fallet. De 

sammanlagda direkta och indirekta effekterna p[\ BNP-tillviixten av olje

prishiijningcn. inkl. de diirav föranledda höjningarna av andra energipriser. 

bcriiknas därför uppgå till 4 1/2 'X. 
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Den ekonomiska politiken och budgetpolitiken har under 1980 haft en 

utpräglat restriktiv inriktning i flertalet länder. Diirvid iir dock att märka att 

skattesystemens och utgiftsprogrammens automatiska reaktion pi·i avmatt

ningen i den ekonomiska aktiviteten i och för sig leder till en ökning av 

budgetunderskotten. De beslut om förändringar i budgetpolitiken som 

regeringarna har fattat under 1980 har å andra sidan haft en klart restriktiv 

inriktning i syfte att minska budgetunderskotten och/eller bytesbalansun

derskotten. 

Tonvikten i den ekonomiska politiken har lagts på en restriktiv penning

politik. I flertalet större länder har den inriktats på att åstadkomma en 

tillviixttakt i penningmängden, som understiger den förväntade tillväxten i 

nominella BNP. I vissa Hinder. friimst Förenta Staterna och Storbritanni

en, har den förda penningpolitiken lett till att räntorna stigit mycket kraf

tigt. Syftet är att diimpa inflationen och att förhindra att löntagarna för

söker kompensera sig för de senaste oljeprishöjningarna. Denna politik 

förs av dessa länder i övertygelse om att en mera expansiv politik skulle 

leda till llaskhalsproblem och en förnyad acceleration av inflationen på 

samma sätt som fallet blev 1978. En varaktigt hållbar högre tillviixt anses 

inte möjlig att åstadkomma innan inflationen har dämpats. Ett annat viktigt 

motiv bakom den restriktiva politiken i ett flertal liinder är underskotten i 

bytesbalans och i statsbudget. 

Inflationen ökade snabbt i alla OECD-länder mellan 1979 och 1980. 

Spridningen i inflationstakt länderna emellan förblev samtidigt stor. De 

traditionella låginflationsländerna Japan. Förbundsrepubliken Tyskland, 

Schweiz och Österrike lag kvar på en årstakt av mellan 4 och 7 C:·L I en 

mellangrupp med inflation på mellan I O och 15 r/o åte1fanns Il era stora 

länder exempelvis Förenta staterna. Flera av de mindre länderna. men 

även Storbritannien och Italien, registrerade en intlationstakt pft över 

I ~:;r;,;-.. För de europeiska ekonomierna ökade inflationstakten från knappt 

10~>;. till 12-13l/c. Under senare delen av 1980 saktade inflationen av 

påtagligt. 

Löneökningstakten i de större ländern~ tyder på att löntagarna. t1tmins

tone hittills. inte kompenserat sig för oljcprishöjningarna. Företagens fi

nansiella situation har därmed inte försämrats så starkt som fallet var efter 

den första oljeprishöjningen. Dessa omständigheter tyder pa att industri

ländernas ekonomier anpassas till den senaste oljeprishöjningen betydligt 

snabbare än 1973-1974. 

Utl'ecklingen under 1981 

Konjunkturutvecklingen 1981 kommer huvudsakligen att bestämmas av 

den privata konsumtionen. Den bedöms komma att öka i de flesta länder 

till följd av att inflationen bromsas in till genomsnittligt 9 % och diirmed ger 

utrymme för en viss ökning av hushållens realinkomster. Bostadsinveste

ringarna, som minskat bl. a. på grund av den strama penningpolitiken. 
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viintas viinda upp{1t liksom också lagercykeln. Niiringslivcts investeringar 

kommer att minska till följd av det sjunkande kapacitehutnytljandct. Men 

- och detta iir ett positivt inslag i en annars dyster totalbild - nedgiingen i 

investeringarna väntas allmiint bli mindre iin i den förra l{1gkonjunkturen. 

Orsakerna hiirtill torde vara företagens bättre lönsamhet i utgångsliigct. de 

eftersläpande effekterna av den investeringsuppgtmg som kom ig;ln~: under 

1978-1979 och som fortsiitter in i 1981 samt behovet av energisparande 

investeringar. Efte1i'riigans utveckling under loppet av 1981 torde inncb~ira 

ett fortsatt mycket svagt första halvt1r. Under andra halviiret kan en viss 

återhämtning av cfterfr<lgan väntas intriida. 

Utvecklingen i Förenta staterna har under det senaste året visat sig 

uwmordentligt svår att förutsiiga. U ndcr hiisten 1980 ägde en ökning av 

aktiviteten rum på bred front frän den konjunkturbotten som niiddes under 

snmmaren. Huvudfrågan iir om den nuvarande äterhämtningen blir av 

varaktig natur eller om efterfrf\gan planas ut under en liingre perind. Fiir ett 

långsammare konjunkturförlopp talar alt inflationen inte bromsats upp 

under sommaren 1980. En hög inl1ation och en därav föranledd fortsatt 

restriktiv penningpolitik kan leda till en {1tstramning av den reala cfterfrfi

gan via en hög räntenivä. Viss risk föreligger diirför för att utvecklingen 

blir ännu svagare än vad som hiir antagits. 

I Europa. där nedgången under 1980 varit mindre markerad än i Förenta 

staterna. kommer första halvf\rct 1981 att kiinnetccknas av stagnation. 

varefter en i huvudsak konsumtionslcdd svag iitcrhiimtning kan viintas 

under andra halv;lret. Utvecklingen i Förhundsrepubliken Tyskland. som i 

bl. a. inllationshiinseende är gynnsammare iin i flertalet andra liinder. 

påverkas av den restriktiva politiken p[t det internationella planet. Pen

ningpolitiken priiglas i väsentlig utstriickning av räntedifferenserna i för

hållande till den amerikanska kapitalmarknaden. Den tyska centralbanken 

anser sig tvungen att hillla en räntenivä som iir högre i"tn vad som skulle 

vara motiverat av inhemska skiil. detta för att undvika att D-marken 

deprecieras till följd av utflöde av kapital till den amerikanska. av höga 

räntor kännetecknade kapitalmarknaden. 

Den brittiska ekonomin kommer iiven i är att utsättas för starkt depres

siva impulser. Si"tväl den ekonomiska politiken som den restriktiva effek

ten av apprecieringen av pundet torde medföra en negativ utveckling för 

såväl konsumtion som investeringar. 

Den fortgående utslagningen av produktionskapacitet leder till en yllerli

garc höjning av den redan rekordhöga arbetslösheten. Det liiga kapacitets

utnyttjandet väntas dock medföra en påtaglig dämpning av intlationstakten 

via bl. a. en lägre löneökningstakt. Trots den låga inhemska eflerfrilgan och 

oljeinkomsterna från Nordsjön väntas en försvagning av handelsbalansen 

inträffa under 1981. 

Den ekonomiska politiken i Japan har varit framgångsrik. Genom en 

målmedveten antiinflationspolitik och en löneutveckling. som anpassats 
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till utvecklingen av rroduktivitcten och bytesförhiillamkt. har Jaran smi

digt anrassat sig till den senaste oljcprishöjningen. Detta har medfört att 

den japanska konkurrenskraften förbättrats kraftigt och att den internatio

nella litgkonjukturcn för Jarans del inskränkt sig till att BNP-tillviixten 

minskat friin ca 6 ';:-i, 1979 till ca 4 <;,;.; 1980. samtidigt som arbetslösheten 

förblivit låg. 

Tahell l Bruttonationalproduktens utveckling i ,·issa OECL>-länder 1978-1981 

Arlig procentuell föriindring 

Andel av 1978 
OECD-omrii-
dets totala 
BNP. ':i' 

U1' .1)11 srora liindcrna 
Förenta staterna .~4,7 4.4 
Japan 14.K . 6.0 
Fiirbundsrepubliken 

Tvskland 11.2 3.5 
Frarikrike 8.4 3.3 
Storbritannien 5.lJ .~.5 

Italien 4,7 2.6 
Canada .U 3.4 

Norden 
Danmark 1.0 1.3 
Finland 0,6 1.4 
Norge 0.7 D 
Sverige 1.6 2.4 

Vissa 1111dra OECD-/ii11der 
Belgien 1.11 ~.5 

Nederliinderna 
, , 2.4 

Schweiz 1.4 0.2 
Österrike 1.0 1.5 

OECD-Europa 45.1 3.0 
OECD-totalt 100.0 3.9 

1 1979 {1rs priser orh vii.xc.lkurser. 
~ Ekonomidepartementets bedömningar. 

Kii/111: OECD. 

1979 

2.3 
5.9 

4.5 
.U 
1.5 
5.0 
2.K 

3.5 
7.2 
4,K 
3.8 

2.4 
2.3 , , 
5.1 

:u 
3.3 

1980~ 

-1/2 
5 

t 314 
I 1/2 

-3 
4 

-I 

-I 
6 
3 , , 

I i, 
2 112 
3 

11/4 
I 

1981~ 

1!2 
-I 

() 

I 
-11/2 
-11/2 

1!2 

0 
2 1/2 
I 
0.7 

112 
0 
I 
1n 

Il 
1/2-1 

Viira nordiska grannhinder kommer samtliga all uppleva en svag tillviixt. 

I Danmark ger den samhällsekonomiska obalansen inget utrymme för all 

parera lågkonjunkturen. Den starka tillväxten i Finland under de senaste 

i\rcn synes nu komma att i det närmaste halveras. Även Norge kommer, 

trots de ökande oljeinkomsterna. att registrera en pätaglig nedgång i till

växttakten till följd av den lilga intt:rnationella eftert'rågan. 

Den efterfrligeutveckling i världsekonomin som hiir antas. kommer all 

leda till en svag BNP-ökning på i storleksordningen 1/2-1 ':'c. Arbetslöshe

ten i OECD-området som under 1980 beräknades uppgå till 19 milj. viintas 

stiga till 25 milj. arbetslösa. I första hand kommer kvinnor och ungdomar 

att drabbas därav. 
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Oiagram I Oljeprisuhecklingen 1979-i980 
I 00-tal kr. per m'. 

15 

14 

3 

2 ..._ __________ _ 

1979 1980 

A.11111. Oc tvit kurvorna exemplifierar prisutvecklingcn på två olika oljcmarknader. 
Aral->ian Light iir Jet pris på råolja som utgör ett intcrnati<mclll riktmiirke för 
prissiittningen pi't ilvriga ri\ol.iekvantiteter och eldningsolja I i Rotterdam 'pcglar 
utveckling.::n pii spotmarknadcn. 

Det biir framhållas att den h~lr skisserade bilden av den internationella 

konjunkturen baseras pi1 antagandet om oförändrade reala oljepriser under 

1981. Ut vecklingen på oljemarknaden under sommaren och förhösten 1980 

tydde på ett visst utbudsunderskott. De s. k. spotpriserna på marginella 

kvantiteter riiolja tenderade att sjunka under den officiella kontraktsprisni

vån. 

Goda utsikter fanns att oljeprisutvecklingen under det niirmaste året 

skulle bli lugn. Bakgrunden härtill var att den ekonomiska aktiviteten i i

länderna och därmed oljeimporten hade sjunkit. Dessutom hade oljelagren 

byggts upp till mycket höga nivåer under 1979. Vidare har prishöjningarna 

under de senaste två åren bidragit till att markant öka såviil sparai1det av 

olja som utbudet av inhemskt producerad energi. Kriget mellan Iran och 

Irak m:h det därav föranledda utbudsbortfallet p:1 ca 4 milj. fat per dag eller 

drygt 1/6 av OPEC:s totala export har emellertid förändrat läget på olje

marknaden och medfört ett tryck uppåt på priserna på spotmarknaden. Vid 

OPEC-liindernas möte pä Bali i december 1980 beslöts bl. a. <itt priset på 

den saudi-arabiska oljan skulle hiijas med 2 dollar per fat fr. o. m. den I 

november 1980. 
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Den fortsatta oljeprisutvel'.klingen blir beroende av hur liinge kriget 

kommer att vara och i vilken utsträckning de oljeimporterande länderna 

lyckas motverka spekulativa efterfrågeökningar i de egna länderna. Ett 

eventuellt efterfrågeöverskott bör istället täckas genom neddragning av de 

f. n. mycket stora oljelagren. Det siiger sig självt att nya påtagliga oljcpris

höjningar till följd av ett fortsatt utbudsbortfall skulle få utomordentligt 

besvärande effekter och leda till en än sämre utveckling i världsekonomin 

än den som här skisserats. 

Bedömningarna av utvecklingen 1981 försvåras också av att den ekono

miska politiken kan få mer restriktiva verkningar än vad som åsyftats. 

Risken härför är stor i fråga om den amerikanska politiken. I Västeuropa. 

diir ekonomierna är i hög grad integrerade med varandra. kan den restrik

tiva effekten av den ekonomiska politiken i varje enskilt land komma att 

förstärkas via det samlade efterfrågebortfall som uppstår när efterfråge

minskningarna kommer till uttryck i handelsutbytet mellan länderna. 

En annan osäkerhetsfaktor sammanhänger med hushållens sparande. 

Den ökande arbetslösheten kan mycket väl leda till att hushållen ökar sitt 

sparande i förhållande till 1980. och därmed omintetgör eller försvagar den 

förutsedda konsumtionslcdda återhämtningen. Skulle detta inträffa. leder 

det i sin tur sannolikt till att företagens investeringsbenägenhet begränsas 

mer än vad som här antagits. 

Den låga tillväxten under 1980 kommer att speglas i en svag expansion 

av världshandeln. Handeln mellan i-länderna kommer att öka endast mar

ginellt, medan exporten till OPEC fortsätter all öka i snabb takt. Under 

loppet av året bör dol:k handeln i-länderna emellan åter gradvis aktiveras. 

Totalt väntas världshandeln öka med ca 3 <r(, i volym. Den förutsedda 

inbromsningen av den inhemska inflationen i kombination med det låga 

kapa..:itetsutnyttjandet torde leda till en inbromsning av prisökningarna i 

inkrnationell handel från ca 12-130· 1980 till 7-8':/r 1981. 

OPEC:s samlade bytesbalansöverskott beräknas minska med ca 40 mil

jarder dollar till ca o5 miljarder 1981 (under antagande om realt oförändra

de oljepriser). För OECD-området förutses en minskning av underskottet 

från 80 till 45 miljarder dollar. Underskottsbördan väntas emellertid även 

1981 bli särskilt kännbar för de mindre industriländerna. Situationen för

värras sannolikt för de icke-oljeproducerande ut vecklingsländerna. Den 

bestående och betydande ojiimvikten i ländergruppernas bytesbalanser 

medför ett fortsatt stort lånebehov. 

Internationella valutafonden (IMFJ har spelat en underordnad roll för 

finansieringen av medlcmsliindernas bytesbalansunderskott alltsedan den 

första oljekrisen 1973/1974. Den s. k. n:cyclingprocessen har i stället till 

största del med framgång försiggått på de internationella kapitalmarkna

derna. Under 1980 har IM F:s betydelse ökat i takt med att det privata 

banksystemet visat en viss tvekan vid expansionen av sin längivning till 

vissa u-länder. Därför. bör I MF ta på sig mer av betalningsbalansfinansie-



Prop. 1980/81: 100 Bilaga I 10 

ringen. Detta skulle även via de ekonomisk-politiska villkor som knyts till 

IMF:s utlåning leda till att den nödvändiga anpassningen påskyndas. Fon

dens krediter hör även framgent vara övervägande temporära och kortsik

tiga. Med tanke rå att många balansrubbningar har en strukturell karaktiir 

har dock en gradvis förlängning av äterhetalningstiderna skett. liksom en 

uppmjukning av utlåningsvillkorcn. 

Under senare år har från u-landshåll förts fram omfattande krav pa 

reformer av det internationella valutasystemet. U-Hinderna hegiir hl. a. 

mjukare villkor på sina !MF-lån. nya låneformer srcciellt avpassade till u

liindernas behov. räntesubventioner. extra tilldelning av speciella drag

ningsrätter (SDRl samt en koppling mellan SDR-tilldclningen och bistiind. 

Det bör i detta sammanhang noteras att IMF redan successiv! har 

anpassat sin verksamhet efter mcdlcmsliindcrnas behov. Merparlen av 

fondens kreditgivning till u-ländcrna har exempelvis sedan 1974 utg{1ll friin 

olika särskilda lånearrangemang med mjuka villkor. I denna process iir det 

viktigt att huvudsyftet med fondens kreditgivning kan bevaras. niimligen 

att ge medlemsliinderna ett överhryggande hetalningsbalansstöd för att 

underlätta en återgång till extern balans. 

3 Konjunkturen och den ekonomiska politiken under 1980 

I finansplanen för ett år sedan skisserades en utvecklinfl som hl. a. 

innebar att tillväxten i den svenska ekonomin skulle hli ca 3 1/2 '>i. Diirvid 

förutsattes att BNP-tillväxten inom OECD-omrt1det skulle hli ca I r;;. och 

att vi skulle få ett avtal som medförde en förhiittring av niiringslivets 

konkurrenskraft. Den internationella tillväxten blev. riiknat for hela 1980. 

ungefär av den angivna storleken men den inhemska utvecklingen avvek 

på viktiga punkter friln den förutsedda. 

Utvecklingen rå arbetsmarknaden under värcn ledde till en kostnadsök

ning som inte medgav mlgon förb~illring av vilr internationella konkurrens

kraft. Samtidigt medförde arhetsmarknadskonflikten i sig ett produktions

bortfall på drygt 0 .. '.if/(. av BNP. 

Utfallet av avtalsförhandlingarna och resultatet av de linansrolitiska 

åtgärder Sl)m var nödviindiga för att få ett slut på arhetsmarknadskonflik

ten medförde att man kunde befara en alltför snabb ökning av den inhems

ka cftcrfrägan. Särskilt i internationell jiimförclse tedde sig den ökning av 

den inhemska efterfrågan som kunde förviintas under andra halviiret som 

alltför stor. Under sommaren nedreviderades dessutom bedömningarna av 

den internationella tillväxten for andra halväret. Uirdomarna fr~tn över

bryggning~politiken i mitten av 1970-talct talade för all en sildan skillnad i 

efterfrågeutveckling mellan Sverige och andra liinder riskerade att rn myc

ket negativa konsekvenser i första hand niir det gällde att bevara vår 

industris konkurrenskraft. 
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Utvecklingen ledde också till ett betydande valutautflöde under somma

ren. Under månaderna m<~i - augusti lftg valutautflödet på närmare 2.5 
miljarder kr. i genomsnitt per per månad. Detta tydde dels på att bytesba

lansunderskottet var på väg att bli större än vad som tidigare förutsetts. 

dels på att ett visst spekulativt valutautflöde förelåg. 

Det blev diirför nödviindigt att begränsa efterfii!getillviixten. Detta 

iistadkoms genom att höja mervärdeskatten frän den P september 1980 

samt genom att höja vissa punktskatter. Samtidigt höjdes barnbidragen. 

Totalt medförde åtgärderna att den inhemska efterfn'1gan begänsades med 

ca 0.5 r,; .. l annat fall hade den tenderat att öka med mer iin 3 ~l. 

Den iitstramning som vidtogs riktade sig sålunda mot den privata kon

sumtionen. Denna visar enligt nu föreliggande preliminiira statistik för de 

första kvartalen samt med konjunkturinstitutets prognos för t]iirde kvarta

let endast en svag ökning. 0.3 9i för hela äret. Under loppet av året skeddt: 

emellertid en påtaglig förstärkning. Efter en minskning under det första 

halvf1ret beriiknas konsumtionen sålunda ha ökat med 3 ~:(. dvs. 6 '.:;. i {1rs

takt, mellan första och andra halväret. Den kraftiga konsumtionsiikningen 

mellan halvåren skall ses i relation dels till den minskning som ägde rum i 

bör:ian av ån:t, dels till att uppgången i hushiillens disponibla inkomster 

mellan halvåren var ännu kraftigare. Hush:illens inkomster ökade med 

Tabell 2 fiörsiirjnin~sbalans 1979-1980 

fi/lg1/11g 
BIW 
Import av varor och tjänster 

diirav: v:iror 

Summa tillg<ing 

1-Jil'~fi·ägan 

Hruttoinvestcringar 
Näringsliv 
diirav: industri 
Statliga myndigheter och affärsverk 
Kommunala hrulloinvesteringar 
Hosliider 

l .<igerinvestering 1 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 

Statlig 
Kommunal 

Inhemsk ef!erfragan 
Export av varor o<.:h tjänster 

därav: varor 

Summa efterfrägan 

Miljarder kr. 
191\0. liipande 
priser 

520.I 
lhfd 
142.8 

(>86.4 

100.9 
46.0 
17.7 
12.0 
19.0 
23.9 
9.4 

2<>8.9 
154.2 
47.2 

!07.0 

5:r'l.4 
153.0 
DU 

686.4 

I Lageromslag i procent av föregt1endc års HNP. 

Procentuell 
volvmfor
iimiring 

1979 1980 

.1.7 ' ' 
13.ll u 
15.3 l.fi 

5.7 2.0 

5.3 u 
10.9 3.6 
.1.4 16,4 

-2.3 8,0 
0.4 2.5 
3.1 -8.0 
1.9 1.7 
2.7 tU 
4 . .1 2.9 
2.8 0.8 
5.0 H 
5,7 2.9 
5.8 -0.7 
6.6 -0.8 

5.7 2.0 
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2 114r;;. 1980. vilket innehiir att sparkvoten iikat kraftigt och uppnådde den 

högsta niviin under 1970-talet. Statistiska centralbyriins finansstatistik 

tyder p~i att sp•mmdeökningen främst skett genom att hushällen ökat sin 

skuldsiittning i betydligt li'tngsammare takt än tidigare. Delvis är detta en 

följd av den strama kreditpolitiken men sannolikt delvis också en följd av 

en ökad försiktighet sammanhiingande med föriindrade förviintningar om 

konjunkturen och bedömningen att en hög skuldbörda kommer att medföra 

ökade risker. 

De offentliga utgifterna under 1980 beräknas volymmiissigt ha ökat med 

drygt 4 1 .. {. sföedes betydligt snabbare än BN P som beriiknas ha ökat med 

2.2 1~. Enligt de preliminiira nationalriikenskaperna skulle ökningen av den 

kommunala konsumtions volymen ha dämpats Min 5 '>i 1979 till 3.!V·t· 1980. 

Tar man emellertid hiinsyn till all dessa siffror påverkats av förändringar i 

antalet beredskapsarheten i kommunal regi finner man att den underliggan

de volymökningen uppgår till 4.8 resp. 4.6 <.:.;-. Tillviixten av den kommuna

la konsumtionen. exkl. heredskapsarbeten. har säledes endast diimpats 

obetydligt under 1979 lH.:h 1980. Ökningen under bäda f'ircn har legat klart 

över de 3 q som ingick som en förutsättning för den överenskommelse 

som triiffats mellan regeringen och kommunförbunden och som godtagits 

av de fyra största politiska partierna. Trots den uppbromsning av den 

inhemska efterfrägan som uppnf1tts översteg byksbalansunderskottet 20 

miljarder kr. 1980. motsvarande ungefär 41/i av BNP. Inom OECD-län

derna tagna som grupp utgör det samlade bytesbalansunderskottet drygt 

I r;; av BN P. Vilrt underskott iir ungefär tre gfanger större iin vad viir andel 

av OECD-l)mriidets BNP skulle motsvara. Tmts de ;\tgiirder som vidtogs 

för att dämpa den inhemska efterfrägan ökade denna med niirmare J ~+. 

vilket kan jiimföras med att inom OECD-liinderna totalt var efterfriigan 

ungefär oföriindrad under samma period. 

Handelsbalansen försiimrades under 1980 med 6.5- 7 miljarder kr. Föl

jande tahlä visar hur försiimringen fördelar sig på pris- resp. volyrmrtveck

ling inom de viktigaste varuomrt1dena. 

f'örändrin~ in har1delshalanscn 1978-1980 

Miljarder kr .. avrundad.: siffn>r 

1978-1979 

l'risför
iindring 

Volymför- Summa 
iindring 

, 
-l(l -R;\olja \>ch oljeprod. -8 

lkarhctade van1r 3 -J tl 
ClHiga varor 2 

_, 
0 

Totalt -J -7 -10 

1979·-1980 

Pris för- Volvmfor- Summa 
iindring iind~ing 

-8 -5 
4 -.'i -I 
2 -J -I 

2 -.'i -, -, 

Tabliln visar bl. a. vilken belastning oljenotan utgör. Prisstcgringarna pti 

olja har sedan 1978 försiimrat handclsbalansen med ca 16 miljarder kr. 
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Även om förändringar i lageruppbyggnaden påverkat oljeimportens volym 

är det ändå anmärkningsvärt att en inte oväsentlig del av oljcprisstcgringen 

p:I 8 miljarder kr. 1980 kunde neutraliseras genom en diimpning av oljeim

porten. Siffrorna understryker hur viktigt det är att vi genom besparingsan

strängningar och genom att gå över till andra energikiillor fär ned vårt 

oljeberoende. 

Tablan visar också att de relativa prisstcgringar som ägt rum flir bearbe

tade industrivaror 1979 och 1980 lett till volymförluster sii att nettot för 

handclsbalanscn blivit negativt. Statistiken över pris- och volymutvcck

lingen för exporten har påverkats av ändrade fraktdispositioncr m. m. som 

vidtogs i samband med konflikterna på arbetsmarknaden. Det förefaller 

emellertid som om våra andelsförlustcr på OECD-marknaden under 1980 

skulle uppgå till 3 il 4 !/'(. varav ungefär 2 procentenheter kan tillskrivas 

konnikten. 

Som följd härav torde exporten till OECD-ländcrna av bearbetade indu

strivaror ha minskat n{1got. vilket kan jämföras med en hcriiknad 

marknadstillväxt på 3-4%·. Exporten har minskat även till andra Hinder 

med undantag av OPEC-länderna. För vissa rävaror, siisom jiirnmalm. 

trävaror och massa. har minskningarna till följd av vikande efterfrågan 

varit ännu större. Den totala exportvolymen har minskat med närmare 

1 c;-( .• De exportförluster som gjordes under konflikten har inte kunnat 

återvinnas i den utsträckning som tidigare ansi\gs troligt. 

Importen har ökat med ca I ,.'.i 'f(,. Den ökning av importen som iigt rum 

torde bero på en ökning av maskininvesteringarna, uppbyggnad av lager 

samt en uppgång i den privata konsumtionen under andra halviiret. Även 

på hemmamarkanden tycks de svenska företagen ha förlorat marknadsan

delar i och med att importen ökat snabbare än vad tidigare samhand mellan 

inhemsk efterfrågan och import skulle ge anledning förvänta. 

Tabell 3 Bytesb;ilans 1979-1980 

Milj. kr.. löpande priser 

Export av varor 
Import av varor 

Handelsbalans 

Korrigering av handelsstatistiken 
Sjöfartsnetto 
Rese valuta 
Övriga tjiinstcr. ne\\o 
Transfereringar, netto 
Korrigeringspost för tjänster 

Bytesbalans 

1979 1980 
prel. 

118179 131 280 
-122%3 -142774 

-4 784 -114')4 

-298 -4% 
3680 3957 

-4840 -5200 
-4176 -4559 
-4841 -7 329 

4 I04 4588 

-11155 -20533 
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Diagram 2 Kapacitetsutn)·ttjande och brist på )Tkesarbetare enl. konjunkturharome
tern 1963-1980. Hela industrin 

80 
70 
60 

~o 

30 
20 

brist pil yrkesarbetare 
fullt kapacitetsutnyttjande.: 

1964 196b 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 

När man söker förklaringar till de relativprisstt:gringar som iigt rum är 

det naturligt att granska kostnadsutvecklingen. Lönekostnaderna per pro

ducerad enhet steg endast obetydligt 1979, medan ökningen var betydligt 

större 1980. I jämförelse med dra konkurrenter torde vårt kostnadsläge ha 

förbättrats något under 1979. Företagen har under både 1979 m:h 1980 höjt 

sina priser mera än konkurrenterna vilket torde ha att göra med att de har 

haft svilrigheter att rekrytera främst yrkesutbildad personal. Detta har 

påverkat både företagens möjligheter att utnyttja sin kapacitet och deras 

benägenhet att bygga ut den. Diagram:?. anger att kapacitetsutnyttjandet i 

denna konjunkturuppgång kulminerat på väsentligt lägre nivå iin tidigare. 

Därmed påverkades ocksä utbyggnadsplanerna. 

Vinstnivån har stigit under 1979 och 1980 men sett i förhållande till 

produktionsnivån innebär det iindå att vinsterna i denna konjunkturupp

gäng inte når högre än den lägsta nivii som uppnåddes under l<lgkonjunk

turen 1971-1972 (se diagram 3}. Detta är olyckligt i en situation diir en hög 

investeringsnivä måste uppriitthållas. Under hösten vidtogs olika litgärder 

Diagram 3 Driftsöverskottets procentuella andel a\' förädlingsvärdet i industrin 
1970-1981 

25 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
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i syfte att p;lverka investeringarna under 1981. lnn:steringsfonderna kom

mer att vara fortsatt frisliippta fiir industriföretag. investeringsavdrag in

förs. likviditetsutjiimnings- och vinstkontona görs tillgiingliga. 

Under 1980 ökade industriinvcstcringarna med ca 16r..;. i volym. Siirskilt 

snabbt ökade de statliga företagens investeringar medan ökningen var 

liigrc inom den privata industrin. 

Industrisysselsättningen har 1980 iikat med mindre iin 10000 personer. 

Sysselsiittningsökningcn inom industrin har varit lägre iin i tidigare kon

junkturupptdmgar och mot bakgrund av vi\r yttre balans klart otillriicklig. 

Totalt har syssclsiitlningen ökat med ca 60000 personer. Den största delen 

faller p:'i den offentliga sektorn. diir kommunerna ökat sysselsiittningen 

med drygt 35 000 personer. 

Under 1980 päbö1:iades ett byggamlc om strax under 50000 Higenheter. 

Nedgången i bostadsinvesteringarna motsvarar ungefär minskningen i pä

bö1:iandet. Den kraftiga expansionen av omhyggnadsinvesteringarna under 

senare iir har hilllit uppe bostadsinvesteringarna sit all de f. n. ligger endast 

nilgot liigre än i början ptt 1970-talct. trots att pilhii1:iandet av nya liigen

heter har minskat kraftigt. Detta har inneburit ett bättre tillvaratagande av 

del befintliga bostadshestilmlct. Sedan 1978 har det skett en fiiriindring i 

fråga om utvecklingen av utrustning. yta m. m. sii att kostnaden i fasta 

priser per liigenhet i stort sett varit oförändrad. 

lnllationstakten har varit hög under 1980. Den internationdla inflationen 

har självfallet bidragit till detta. Den direkta effekten härav utgör 3.5 - 4 

procentenheter. De åtstramningsiitgiinlcr som vidtagits har vidare medfört 

att inflationen kortsiktigt stigit. Det beräknade genomslaget pä prisnivi'ln 

av skattehöjningarna utgör ca 3.5 procentenheter. Atgärclerna höjer kort

siktigt den uppmiitta intlationstakten men medför att efte1i"rilgan dämpas 

och att förutsättningar skapas för att fit ned prisstegringstakten pil sikt. 

4 Den ekonomiska politiken 

4.1 Ilurnddragen i den ekonomiska politiken 

Enligt OECD:s senaste bedömning ( Economic Outlook nr 28J skulle den 

internationella konjunktursvackan ha niltt ett bottenläge under andra halv

året 1980 och för 1981 förutses nu en tillväxt med I '.'t. Viirldshandelns 

ökning viintas under dessa omständigheter begränsas till F'f. För 1982 

räknar man med en mer positiv utveckling .. Konjunktursvackan skulle 

diirmed bli både kortare och mindre djup än etter den första oljechocken. 

Härtill bidrar flera faktorer. bl. a. lagersituationen och det förh[illandct att 

de olika ländernas anpassning till de höjda oljepriserna denna g;'111g synes 

ha gått betydligt smidigare. 

Jag har, som jag tidigare redovisat. riiknat med en något svagare tillviixt 
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iin vad OECD-sekretariatet gör eller knappt I r;;. Prognosen för den intcr

m1tionella utvecklingen mäste emellertid omges med iin större reserva

tioner än vanligt. Osiikerheten sammanhiinger bl. a. med risken fiir att 

realpriset på olja ökar snabbare än vad som antagits. med osiikerheten 

kring den internationella ränteutvecklingen och med möjligheten att hus

hållen föredrar att öka sitt sparande framför ökad konsumtion. 

Till konjunkturbilden hör också att praktiskt taget alla OECD-länder. 

med undantag för Norge. väntas föra en restriktiv ekonomisk politik 1981 

trots de svaga tillväxtutsikterna och den höga arbetslösheten. De efterfri1-

gestimulerande åtgärder som förutskickats i bl. a. Förenta staterna och 

Förbundsrepubliken Tyskland i form av skattesänkningar är mindre iin de 

skattehöjningar som följer av att innationen pressar upp inkomsterna till 

högre nominella och därmed hårdare beskattade nivt1er. Den i1tcrh~1ll

samma politiken tar sig oeks<l ullryck i en restrikti\' penningpolitik. 

Det synes. oavsett regeringarnas sammansättning. vara en sil gott som 

samstiimmig uppfattning hos de organ som är ansvariga för den ekonomis

ka politiken i olika länder att den höga inflatiom:n i industriländerna - och 

risken för att nya intlationsimpukr skall genereras av de senaste 18 miina

dernas oljepnsstegringar - inte medger något realistiskt alternativ till den 

politik som nu förs. Behovet av en restriktiv politik understryks i mtmga 

länder ytterligare av stora underskott i bytesbalans och statsbudget. 

Det förhållandet att manöverutrymmet för efterfr{1gestimulcrande i1tgiir

der är begränsat innebär inte att man avstår frän en aktiv ekonomisk 

politik. Denna inriktas dock i förs«1 hand på åtgiirder ägnade all minska 

oljeberoendet och iistadkomma biittre fungerande arbets-. varu- och kapi

talmarknader. 
Den relativt svaga internationdla utveckling som vi nu kan se framför 

oss stiiller stora krav på den ekonomiska politiken och på arbetsmarkna

dens parter. Nagon mer miirkbar uppgång i den internationella konjunk

turen torde inte komma till stfmd förrän tidigast mot slutet av 1981. Efter

som den svenska konjunkturutvecklingen traditionellt ligger efter den in

ternationell<!. på grund av att vår export i större utstriickning iin andra 

länders har sin tyngdpunkt pä investeringsvaror. kan vi knappast rn någon 

mer pataglig internationell draghjälp förriin under I 9X2. Under dessa om

ständigheter m<iste vi riikna med att Sverige inte kan uppnå nägon mer 

markerad tillväxt i export. in\'estcringar eller produktion i den utlandskon

kurrerande sektorn under I 9X I. l stiillet mäste strategin vara att utforma 

den ekonomiska politiken så att vi kan följa med den internationella kon

junkturuppgång som senare kan väntas. 

Det torde emellertid inte vara realistiskt att försöka ilstadkomma den 

nödvändiga förbättringen i bytesbalansen enbart genom all den utlands

konkurrerande sektorn ökar sina andelar pi'1 export och hemmamarknaden. 

Dessa anstriingningar måste kompletteras med åtgärder för att minska vitrt 
oljeberoende. Nettokostnaderna för oljeimporten uppgick 19XO till inte 
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mindre än :!8 miljarder kr. Genom att i ökad utsträckning ersätta olja med 

inhemska energislag och genom att förbättra hushållningen med energi kan 

vi fi\ ett mycket viisentligt bidrag till en bättre balans i vår utrikeshandel. 

Olika slag av energirelaterade investeringar kan också utgöra en betydelse

full stimulans för svensk industriproduktion. Det är angeläget att vi också i 

övriga avseenden stimulerar till investeringar som förbättrar vår ekonomis 

produktionsförmåga och som medför att vi står bättre rustade inför framti

den. 

Jag vill starkt varna för att låta det förhållandet att vi st{\r inför en svag 

internationell konjunkturutveckling utgöra motiv för att skjuta upp struk

turellt motiverade åtgiirder. Som jag framhöll i besparingspropositionen 

blev utvecklingen under 1979 och 1980 i viktiga avseenden en besvikelse. 

Exportföretagen, som 1977 och 1978 hade siinkt sina relativa priser. bör

jade i stället höja dessa vilket medförde att vi änyo förlorade marknadsan

delar. Den nödvändiga förbättringen av konkurrenskraften kom inte till 

stånd. Industrins invesieringar ökade visserligen påtagligt. men från en 

mycket låg nivå. Vinsterna nådde inte ens under konjunkturcykelns toppår 

upp till mer än vad som utgjort bottennivå i tidigare konjunkturcyklar. 

Förhållandena på arbetsmarknaden. som bl. a. präglades av låg rörlighet 

och stark efterfrågan från den kommunala sektorn. var en viktig orsak till 

att den konkurrensutsatta sektorn inte kunde rekrytera personal i tillräck

lig utsträckning. Delvis som en följd av den svaga rekrytcringsutveckling

en nådde industriproduktionen inte upp till stort mer tin 1974 års nivä. 

Det besvärliga rckryteringsläget torde också vara en del av förklaringen 

till att företagen höjde sina relativa priser. I en situation där det pä grund 

av personalbrist inte är möjligt att öka produktionen och därigenom för

bättra rörelseresultatet är det förklarligt att företagen i stället försöker 

åstadkomma en sådan förbättring genom högre priser - i synnerhet niir 

vinsten i utgångsläget ligger på en mycket låg nivå. 

Det finns ocksä andra förklaringar till att industriproduktionen och inve

steringarna inte ökat såsom vore önskvtirt. Den höga nominella ränteni

vån. som är en följd av kombinationen av höga internationella riintor. stort 
budgetunderskott och svag bytesbalans, hålla tillsammans med den svaga 

lönsamheten tillbaka företagens förmåga och vilja att investera. 

Det iir viktigt att vi inte än en gång försätter oss i en situation där vi ink 

kan dra full nytta av ett internationellt konjunkturuppsving. Eftersom det 

tar tid innan vidtagna åtgiirder för avsedd effekt. kan vi inte vtinta tills 

konjunkturen förstiirks med att vidta titgiirder för att öka rörligheten p{1 

arbetsmarknaden. hålla tillbaka den kommunala expansionstakten och 

diimpa den statliga utgiftsökningen. 

Skulle vi försumma att nu vidta nödvändiga åtgiirder kommer de framti

da uppoffringar som kriivs för att komma ur krisen att bli större. Exempel 

frän vfir omvLirld belyser faran av att inte i tid beakta den varningssignal 

som ett snabbt stigande bytesbalansunderskott innebär. Efter ett uppehål

'.! Riksdagen 1981/.f8/. I sam/. Nr /00. Bilaga I 
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lande försvar har resultatet alltid hlivit att arbetslösheten ökat drastiskt. 

inllationen förvärrats och de fördclningsmässiga mots~ittningarna skiirpts. 

Erfarenheterna visar dessutom att liinder som en gtmg hamnat i en sådan 

situation har mycket svårt att ta sig ur den. Nedgirngsprocessen kan 

dessutom gå mycket snabbt. l Danmark steg I. ex. arbetslösheten fri111 1,6 

till :;c:;; inom loppet av ett enda ilr i mitten av 1970-talct. Diin:fter har 

arhetslöshekn legat kvar pä den högre nivån eller däröver. 

A 1·1u/sriire/se11s hetydd.H' 

En oundgänglig förutsättning för att vi skall kunna upprätthidla den fulla 

sysselsättningen i\r att den utlandskonkurrerande sektorn kan expandera. 

Inom sektorn är industrins utveckling av avgörande betydelse. 

lndustrisysselsiittningen har fallit trendmiissigt sedan 1965. Utveckling

en har kiinnetecknats av att antalet anställda i industrin minskat kraftigt 

under konjunkturnedgfmgarna medan de efterföljande uppsvingen visserli

gen medfört att antalet industrianställda åter ökat. men aldrig tillriickligt 

för att komma upp till nivån vid föregående konjunkturtopp. Totalt har 

antalet sysselsatta inom industrin under de senaste 15 :1ren minskat med ca 

120 000 personer. 

I den senaste konjunkturcykeln hlev förloppet siirskilt dramatiskt. Un

der 197:"-1978 sjiink antalet sysselsatta i industrin med ca 80000 personer. 

till stor del som en följd av den kostnadskris som välladcs av li.ineutvcck

lingen och överbryggningspolitiken 1975- 1976. Under den efterföljande 

uppgiingen 1979 och 1980 inskriinkte sig ökningen till ca 10000 personer. 

Den avindustrialiscringsprocess som avspeglas i Jessa siffror utgör en 

viktig orsak till balansproblemen i den svenska ekonomin. Om utveckling

en inte brytes blir det omöjligt för oss att uppriitthi'11la full syssclsiittning. 

Diagram .i lndustris)·sselsättning~n 1960-1980 
I 000-tal personer 

1100 

1050 

1000 

950 

60 62 64 

Sysselsatta inom industrin 

(inkl. kraftverk) - årsmedeltal 

66 68 70 72 74 

--
76 78 80 
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På längre sikt kommer resultatet av avtalsrörelsen att fä avgörande 

betydelse för si1viil prisutvecklingen som de svenska företagens konkur

rensförmåga. Det ligger i arbetsmarknadsparternas intresse att omsorgen 

om den fulla sysselsiittningen och den externa balansen i vftr ekonomi får 

priigla utformningen av kommande avtal. Skulle de sluläs pi"i en nivå som 

medför att den nödviindiga förhiittringen av vår konkurrenskraft uteblir. 

kommer bytesbalansen alt ytterligare försämras och inflationen förvärras. 

Tillväxten skulle bli lägre och förutsiittningarna för den framtida reallöne

ut vecklingen diirmed sämre. Dessutom skulle utslagningen av sysselsatta 

inom industrin öka och läget pä arbetsmarknaden avscviirt försiimras. 

Under de senaste 15 ilren har ncdgi'tngen i industrisysselsiillningen balan

serats av bl. a. en snabbt expanderande offentlig sektor. Vårt statsfinan

siella och bylesbalansmiissiga liige är emellertid inte sådant. all vi kan 

ersiitta otillriicklig exransionskrafl inom den utlandskonkurrerande sek

torn med en ny övcrbryggningspolitik i stor skala pä det siitt som skedde 

efter den forra oljechocken. 

Det iir av stor vikt inte endast att avtalet totalt ligger pii en samhällseko

nl1miskl fi)rsvarbar nivil utan iiven att den offentliga sektorn inte blir 

löncledande eftersom detta skulle försvåra eller i värsta fall omintetgöra 

anstriingningarna alt expandera industriproduktionen. 

Regeringen har sökt underlätta {ircts avtalsrörelsc genom all dels i 

direkta överläggningar med parterna informera dessa om sin syn pi\ det 

samhiillsckonomiska liiget. dels vidta ett antal konkreta iitgiirdcr. Efter 

förslag frfrn regeringen har riksdagen sålunda beslutat att den siirskilda 

skallereduktionen skall utgf1 även för 1981. Genom att den statliga skallc

skalan iir intlationsskyddad kan löntagarna uppnä en ilsyftad real nivå 

inom ramen för lägre nominella löneökningar iin som annars skulle kriivas. 

Den. liit vara begränsade. marginalskattesänkning som iivcn i ~tr genom

f.:irts i de inkomstskikt diir de stora heltidsarhctande grupperna iHerfinns 

verkar i samma riktning. 

Regeringens fögiirder för att stimulera niiringsliveh investeringar och 

hiilla uppe sysselsiittningcn iir också iignade att bl. a. svara mol de krav 

som framförts av organisationerna p;\ arbetsmarknaden. 

Genom att iitgiirder vidtas för att diimpa den statliga och komml111ala 

utgiftsexpansionen. blir den andel av bruttonationalprodukten som tas i 

ansprf1k via de offentliga budgeterna mindre än vad som annars vore fallet 

och utrymmet för parterna ökar i motsvarande m;ln. Förhandlingsutrym

met blir likviil ytterligt begrtinsat. Under de niirmastc (iren milste den 

ökning av BN P som vi kan iistadkomma i allt viisentligt reserveras för att 

fi:irNillra bytesbalansen. betala de ökande räntorna pi't utlandsskulden och 

öka investeringarna. 

Bytl'shalansen och h11Jget1111Jaskottet 

Sedan läng tid tillbaka rilder i Sverige en hög grad av enighet om de 
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grundHiggande malen för den ekonomiska politiken: full sysselsättning. låg 

inflation. god tillväxt. regional balans och rättvis inkomstfördelning. 

f-ör att dessa rnäl skall kunna uppnås krävs inte blott ett måttfullt 

löneavtal utan även att vi griper oss an de balansbrister som f. n. känne

tecknar den svenska ekonomin och genomför de strukturella föriindringar 

som behövs för att den skall fungera tillfredsställande. De kanske mest 

iögonenfallande balansbristerna utgörs av underskotten i bytesbalansen 

och statsbudgeten. De ökar viir känslighet för utifrån kommande konjunk

tursvängningar och hindrar oss att kompensera en svag utländsk efteri'rä

gan med generell inhemsk stimulans. 

De medför rn.:ksi\ att den räntepolitiska handlingsfriheten begränsas. 

Sverige tvingas hillla en högre riintenivfi än vad som annars skulle ha 

behövts. Diirmed hiimmas investeringarna och försvaras den utbyggnad av 

produktionsapparaten som erfordras för att trygga den framtida sysselsätt

ningen ol..'.h v~ilfärden. 

Bytesbalansunderskottet försviirar eller omöjliggör dessutom för oss att 

genom en aktiv växelkurspolitik dämpa utifrån kommande intlationsim

pulser. Eftersom vi1rt bytesbalansunderskott avspeglar en hög konsumtion 

snarare än stora investeringar läggs också en snabbt växande förräntnings

börda pt1 framtida generationer. 

Mot denna bakgrund måste det vara en primiir uppgift för den ekonomis

ka politiken att reducera underskotten. 

I en öppen ekonomi av svensk typ finns ett samband mellan budgetun

derskottet od1 bytesbalansens utveckling. Ett ökande budgetunderskott 

kan placeras hos bankerna. försäkringsbolagen och AP-fonderna. eller hos 

allmänheten. Alternativt kan staten låna i utlandet eller i riksbanken. 

De möjligheter som finns att ytterligare öka upplåningen i former som 

inte ökar penningmängden bör givetvis tillvaratas. Det är dock inte möjligt 

att utan bcsviirande sidoeffekter pressa di::ssa finansieringskällor alltför 

långt. 

Skulle staten öka sin andel av bankernas kreditkapacitet kommer detta 

med nödviindighet att gå ut över deras övriga utlåning. vilket knappast kan 

undgt1 att rn menliga effekter ocksä på krediterna till näringslivet. icke 

minst till smiiförctagen. En siidan utveckling påverkar också negativt 

kreditmarknadens funktion att fördela kapitalresurser på ett effektivt sätt. 

Inte heller torde staten mera påtagligt kunna öka sin upplåning hos 

försiikringsbolagen elkr AP-fonden utan att dessa institutioners möjlighe

ter att ge niiringslivet krediter minskar. 

I syfte att öka upplåningen hos allmänheten har pä senare iir emissioner 

av si'1viil premieobligationer som sparobligationcr ökat kraftigt. Möjlighe

terna att gii vidare pit denna väg begränsas av önskemålet att hålla tillbaka 

riinteutvecklingen. De möjligheter som likväl kan komma att föreligga 

kommer dock att prövas. 

Eftersom det iir svf1rt att ytterligare öka uppl{iningen hos allmänheten 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 1 21 

eller de nämnda institutionerna måste en ökning av statens budgetunder

skott till stor del placeras i riksbanken eller utomlands. Effekterna av 

upplåning i dessa former blir dock att penningmängden. huvudsakligen i 

form av banktillgodohavanden ökar. Den ökade likviditeten hos företag, 

hushåll och kommuner tar sig med en mer eller mindre lång tidseftersläp

ning uttryck i ökad efterfrågan. Till en del sker detta genom att likviditeten 

bildar bas för ökad utlåning bl. a. på den växande grå marknaden. 

Den ökade efterfrågan som därmed drivs fram tenderar att medföra en 

viss ökning av inllationstakten. Den höga likviditeten kan också medverka 

till att motståndet mot löneglidning och prishöjningar minskar. 

I en ekonomi som den svenska är del dock sannolikt att den ökade 

penningmängden i första hand tar sig uttryck i ett större underskott i 

bytesbalansen eller i ett kapitalutflöde. Under de senaste firen har också 

ett växande budgetunderskott gått hand i hand med ökande underskott i 

våra utrikes affärer. 

Den ovan beskrivna processen får inte tolkas alltför mekaniskt. Den 

tidseftersläpning som finns mellan en ökning av penningmängdcn och 

effekter på efterfrågan. prisnivå och valutautflöde kan variera starkt bero

ende på hushållens. företagens och kommunernas behov att öka sin likvidi

tet i utgångsläget. institutionella förhållanden m. m. Internationella erfa

renheter visar också att en långsam ökning av penningmängden inte ensam 

kan garantera en låg inllationstakt eller en positiv utveckling av bytcsba

lansen. 

Jag vill således understryka att en begränsning av budgetunderskottet -

och därmed av penningmängden - inte utgör ett överordnat mål för 

regeringens ekonomiska politik utan är att se som ett bland flera medel 

som behövs för den ekonomiska politiken. 

Mot denna bakgrund iir det oroande att underskottet i statsbudgeten kan 

förutses öka. om inga åtgärder vidtas. frän drygt 55 miljarder kr. 1980/81 

till knappt 68 miljarder kr. budgetåret 1981/82. Till en del beror ökningen 

pa tillfälliga faktorer Sllm bl. a. sammanhänger med systemet för uppbörd 

och utbetalning av kommunalskattemedel. Som framgår av dcn utförliga 

redogörelse som budgetministern senare idag kommer att lämna finns det 

emellertid mycket starka automatiska faktorer som. om åtgärder ej vidtas. 

tenderar att trendmässigt öka underskottet i statsbudgeten. Medan in

komsterna tenderar att växa ungefär i takt med BN P-utvecklingen finns 

det en automatik på utgiftssidan som medför att statsutgifterna viixer 

viisentligt snabbare än landets totala produktion. Det beror framför allt på 

att vi nu har ett stort budgetunderskott som medför att räntebördan växer 

med 6 a 7 miljarder kr. per år allteftersom statsskulden successivt ökar. 

Tar man hänsyn till de konsekvenser för samhällsekonomin som det ökade 

budgetunderskottet är ägnat att medföra anser jag det vara ofrånkomligt att 

ytterligare förstärka budgeten för budgetåret l 98 li82. Enligt vad jag erfarit 

kommer chefen för budgetdepartementet att inom kort återkomma till 

3 Rik.l"dai:l'n 1980181. I .1aml. Nr IUO. BilaRa I 
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regeringen med ell antal konkreta förslag i detta syfte. vilka hör föreläggas 

riksdagen senast i början av mars 1981. Dessa {1tgärder kommer endast till 

en del att fä effekt på kalcnderiirct 1981. För detta är har jag diirför 

beräkningsmiissigt utgiitt fri!n alt saldoförbiittringcn blir ca 0.5 miljarder 

kr. 

I allt viiscntligt måste den nödvändiga saldoutvecklingcn iivägahringas 

genom en återhållsam utgiftspolitik. Att hasera förbiittringcn av budgetsal

dot p.'.1 skallchöjningar utgör ingen framkomlig väg p{1 sikt eftersom skalte

höjningar tenderar att slii ut i cl! högre kostnadshigc och sämre konkur

renskraft. Därigenom minskar tillvi"ixten vilket motverkar den avsedda 

effekten av en skatte höjning. Det finns ocksf1 en rad andra tecken bl. a. i 

form av en allt större svart eller grii sektor. som visar att vi iir niira griinsen 

för vad som iir ett möjligt skallctryck. 

1 syfte alt ni1 balans i den svenska ekonomin måste ätgiinlcr sältas in pa 

en hrcd front. De m:lsre förutom hesparingar i de statliga utgifterna avse 

skattepolitiken. kornrnunernas expansion. arhetsmarknads- och industri

politiken samt energipolitiken. 

Ska ff <'f" il i I iken 

Skattepolitiken mastc utformas sf1 att den stimulerar till arhctsinsatscr. 

produktion. investeringar och sparande. 

1 ett internationellt perspektiv kiinnetecknas den svenska inkomstskat

ten av att marginalskatter och progression är utomordentligt höga redan i 

de inkomstliigen där den stora majoriteten inkomsttagare befinner sig. 

Situationen förvärras av att vissa hidrag är inkomstprövade och således 

minskar med stigande inkomster. Den sammanlagda marginaleffekten av 

skall. hortfallande hidrag och inkomstrelaterade avgifter uppgår redan i 

vanliga inkomstliigen ofta till 80 ~1 IOOC!,:. eller till och med mer. Detta 

medför att arbetsinsatser. företagande och risktagande - således just vad 

som behövs i vårt nuvarande ekonomiska läge - mänga g<'rnger motverkas 

i stiillet for att uppmuntras. Människornas anpassning till skattesystemets 

regler har vidare lett till en betydande skalletlykt och en stor okontrollerad 

sektor som kännetecknas av kvittolösa affärer och andra former av skat

teundandragande. Kombinationen av höga marginalskatter och stark 

progression försvftrar också löneförhandlingarna. 

Det är sjiilvklart att vi inte i liingden kan hihehålla ett sådant skattesy

stem. U nde,r senare år har ett antal åtgiirder vidtagits för att i någon män 

dämpa progressiviteten. Genom indexregleringen av den statliga inkomst

skatten förhindras att in!lationcn automatiskt skärper progressionen. Se

dan 1976 har den statliga marginalskatten sänkts med 6-9-proeentenheter i 

de skikt där de stora löntagargrupperna befinner sig. Siinkningarna har 

dock motverkats av den fortgående höjningen av det kommunala skatteut

taget. Vidare har ett tak för marginalskatten införts på nivån 80/85 '.ii' .. De 

vidtagna åtgiirdcrna är emellertid lilngt ifrån tillräckliga och regeringen 

avser därför att stegvis fortsätta pä den inslagna vägen. 
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Det iir ocksft angeläget att skattereglerna utformas sa att sparandet 

premieras. Pf1 detta område har ett flertal ~ltgiirder vidtagits sedan 1976. 

För löntagare och andra som sparar i regelbundrrn rn.:h liingsiktiga former 

har således öppnats möjligheter att avsiitta medel pä s. k. skattesparkonto. 

Spararen kommer diirvid i iltnjutande av en skattereduktion pi1 20 r;.~. av 

det insatta beloppet. Den farliga räntan. som uppgftr till högsta inli'inings

riinta. iir skattefri. Reglerna fiir skattesparkontona inncriir i praktiken att 

spararna för en positiv rcalriinta efter skatt. 

Det svenska niiringslivets soliditet - förhiillandet mellan eget och totalt 

kapital - har sjunkit kraftigt under de senaste 10 ~!ren. 1970 uppgick 

soliditeten till 34l>(· 1 medan motsvarande siffra 1980 beriiknas till endast 

26 r;.;-. En förbättrad soliditet iir en nödvändig förutsättning för att niiringsli

vct skall öka sina investeringar och biira pMn:stningar i lftgkonjunkturer. 

Mot denna bakgrund har en rad ätgiirder vidtagits för att förbättra niirings

livets möjligheter att dra till sig riskvilligt kapital. Sflledcs har den diskrimi

nerande dubbel beskattningen av aktieutdelningar delvis eliminerats genom 

den skattereduktion som nyligen antagits av riksdagen tprop. I 980/81: 39. 

SkU 1980/81: 12l. Reglerna iir av provisorisk karaktar och en siirskild 

utredning har i uppdrag att senare liigga fram förslag om ett permanent 

system efter förebilder som numera linns i de flesta andra industrialiserade 

länder. Diirmed minskas företagens kostnader för riskvilligt kapital och en 

viktig konkurrensnackdel i förhttllandc till utlandet upphiivs. 

Vidare har siirskilda t1tgärder vidtagits inom det nyss nämnda skatte

sparamlcl i syfte att stimulera till sparande för aktieköp (skattcfondkönlol. 

Ocksi\ på företagsnivii har viktiga föriindringar gjorts av skattereglerna. 

Således har de s. k. Anneli-avdragen utvidgats i syfte att underliitta ny

emissioner. 

Pft senan: :'tr har ocksft flera {itgiirder vidtagits för att undanrö.ia vissa ur 

riittvise- och effektivitetssynpunkt inte önskviirda konsekvenser av skattc

lagstiftniugen vad avser de mindre och medelstora företagen. Dessa före

tag har visat stor förmf1ga till förnyelse och anpassning och har pil mi\nga 

siitt avgörande betydelse för den regionala utvecklingen. Möjligheterna fiir 

svensk industri att f"örstiirka sin stiillning. inte minst pii hemmamarknaden. 

torde också vara avhiingig av att de mindre och medelstora företagen fiir en 

gynnsam ut veckling. Mot denna bakgrund har föriindringar genomflirts för 

att mildra effekten av s. k. faktisk sambeskattning. Vidare har regler in

förts som minskar ägarens behov att ta ut medel ur företaget för att betala 

förmögenhets- och arvsskatter för det i företaget arbetande kapitalet. De 

gjorda förändringarna har till stor del provisorisk karaktär. En särskild 

kommittc. företagsskattekommitten (dir. 1979: 1061 har i uppdrag att över

väga föriindringar av mer permanent art så att kapitalbeskattningsreglcrna 

inte försvårar familjeföretagens fortsatta drift och tillväxt. Kommitten har 

1 Börsnoterade företag exkl. banker. 
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ocks{1 att hehandla möjligheterna all genom iindrade skatteregler underliit

ta familjeföretagens försörjning med riskvilligt kapital. 

I\ 01111111111 l' rn a 

Den langtidsutredning som nyligen framlagts' visar att det samhiillseko

nomiska utrymme som står till förfogande för den kommunala sektorns 

expansion är viisentligt mer hegriinsat iin tidigare och att det erfordras en 

kraftig dämpning av ökningstakten jiimfört med senare delen av 1970-talet. 

dä den kommunala konsumtionen ökade med 4-5 l.;;. per år. LI nder hög

konjunktun\ren 1979 och 1980 heriiknas ökningstakten ha uppgått till 5.0 

resp. 3.8 'X·. Minskningen heror· emellertid p{i en nedgång i de kommunala 

beredskapsarhetena. Exkl. dessa uppgi\r volymökningen till 4.8 resp. 

4.6'.T. 

Den snahha utbyggnaden av den kommunala verksamheten har innehu

rit en betydande syssclsiittningsökning i kommunerna. Under perioden 

1970- 1980 ökade sysselsiittningen i den kommunala sektorn med mer iin 

400000 personer eller med 70S'; .. Under samma period ökade antalet perso

ner i arhetskraften med ca 350000. 

För att vi skall kunna uppnäjämvikt i bytesbalansen mt1ste exporten öka 

och importen dämpas. vilket förutsätter ökad produktion och sysselsiitt

ning i den exporterande och importkonkurrerande delen av niiringslivet. 

En nödviindig. men givetvis inte tillriicklig, förutsiittning för att en sådan 

ökning skall kunna ilstadkommas är att den kommunala expansionen diim

pas. Om uppbromsningen inte sker tillriickligt snabbt riskerar vi att indu

strin vid niista konjunkturuppgiing inte kan täcka sitt rekryteringshd10v. 

vilket skulle innebära att vi iin en g~ing förlorar möjligheterna att haka pi\ 

den internationella konjunkturuppgi'mgen. Eftersom det iir uppenhart att 

en sf1dan uppbromsning tar tid mt1ste utvecklingen under 1981 och 1982 

tillmiitas avgörande betydelse. 

förutom de problem som kommunernas anspräk p[i reala resurser med

för. bör även de finansiella konsekvenserna av en alltför snabb expansion 

understrykas. Ökade kommunala utgifter ställer krav pä ·ökade skatter 

eller statsbidrag. Dessa finansieringsviigar kommer i framtiden inte att 

vara framkomliga i den utsträckning som skulle krävas för en fortsatt 

snabb kommunal utgiftsexpansion. En sådan kan inte heller finansieras 

genom starkt ökade avgifter. även om utrymme för vissa höjningar förelig

ger. 

De statliga hidragen till kommunerna har de senaste åren likat i mycket 

snahb takt. inte minst genom den successiva utbyggnaden av skatteutjiim

ningssystemet. Bidragen har ökat med 15-20'X varje år mellan 1976 och 

1980. Denna ökningstakt kommer inte att kunna uppriitthällas. I ett läge 

där kommunernas utgifter ökar i en takt som iir oförenlig med samhälls

ekonomisk balans. och där ökningen till stor del finansieras med stigande 

statsbidrag, fär kravet pä en begränsning av statsbidragen iin större tyngd. 

Mot denna bakgrund kommer chefen för budgetdepartementet senare 
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denna dag att föreslå dels att det tredje steget kommunalskatteutjäm

ningsreformen statslinansiellt neutraliseras genom andra åtgiirder som drar 

in motsvarande belopp från kommunerna. dels att det finansiella utrymmet 

för kommunerna därutöver minskas ytkrligare fr. o. m. 1982. Regeringen 

avser att återkomma till de närmare formerna härför efta överläggningar 

med kommunförbunden. 

Den kommunala utdebiteringen har under 1970-talet höjts med inemot 9 

procentenheter. Genom de kompensationsmekanismer som präglar löne

bildningen i den svenska ekonomin har detta verkat uppdrivande på löne

kostnadsnivån och därmed försämrat konkurrensförmågan i ·det svenska 

näringslivet. I den allvarliga situation som vårt lands ekonomi nu befinner 

sig. kan en fortsättning på 1970-talets utveckling inte accepteras. Om ett 

rimligt utrymme skall finnas tillgiingligt för arbetsmarknadens parter krtivs 

en mycket stor återhållsamhet med skattehöjningar. Att genom snabbt 

stigande kommunalskatter ytterligare försvåra förutsiittningarna för löne

förhandlingarna vore oansvarigt. De kommunala utgifterna måste anpassas 

till det samhällsekonomiska utrymme som står till förfogande. 

Som jag framhållit i skilda sammanhang och senast i besparingsproposi

tionen beror den kommunala utgiftsexpansionen till en betydande del på 

statliga beslut och åtgärder. Regeringen har därför tillsatt en särskild 

grupp. stat-kommungruppen ldir. 1980: 03). för att pröva vilka begräns

ningar som kan genomföras i den statliga normgivningen. Därvid övervägs 

bl. a. standardkrav. tillsynsmyndigheternas roll och möjligheterna att de

centralisera olika frågor m. m. Gruppen. i vilken ingår representanter 

också för kommun- och landstingsförbunden kommer med början i vår all 

successivt avlämna förslag till kostnadssänkande förändringar. 

Syssdsii t t ning.\pt>litiken 

Ett av de viktigaste målen för den ekonomiska politiken iir att upprätt

hälla full sysselsättning. Underskotten i statshudgeten och i bytesbalansen 

hotar sysselsättningen redan på kort sikt genom att känsligheten för utifrån 

kommande konjunkturstörningar ökar. Genom att underskotten nödvän

diggör relativt höga räntor försvårar de också de investeringar som hehövs 

for att på längre sikt trygga sysselsättning och välfärd. Det iir bl. a. mot 

denna bakgrund ansträngningarna att hälla tillbaka underskotten i bytesba

lansen och statsbudgeten skall ses. 

Arbetslösheten i Sverige har efter de två oljechockerna hållits på en 

internationellt och historiskt läg nivå. Detta har skett genom säviil generel

la åtgärder som genom en aktiv arbetsmarknadspolitik. De förra har syftat 

till att genom allmän stimulans av den inhemska efterfrågan ersätta en 

alltför lftg utländsk efterfr{\gan. Vi gär nu in i en svagare internationell 

konjunktur. Av skäl som jag tidigare redovisat är det inte möjligt att denna 

gång kompensera den svaga internationella efterfrågan genom en inhemsk 

expansion. Skulle avtalsrörclsen sluta pii en nivå som iir alltför hög för att 
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siikerstiilla att den utlandskonkurrerande sektorns konkurrensförmåga 

ökar kan en högre arbetslöshet inte undvikas. 

Inom ramen för de förutsättningar som ges av avtalsrörelsens resultat 

och av nödvändigheten att hålla tillbaka ökningen av budgetunderskottet 

iir det regeringens avsikt att genom en aktiv arbetsmarknadspolitik åstad

komma en sil väl fungerande arhetsmarknad - och därmed så låg arbets

löshet - som möjligt. Under våren 1981 kommer förslag om den framtida 

sysselsiittningspolitiken att läggas fram för riksdagen. Förslagen kommer 

att syfta till att förbättra arbetsmarknadens funktionssiitl. 

Antalet sysselsatta i landet har fortsatt att öka. Under de tre första 

kvartalen 1980 ökade antalet sysselsatta med ca 60000 personer jiimfort 

med motsvarande period 1979. Sysselsättningen låg diirmed pä en högre 

nivå iin nt1gonsin tidigare. 

Samtidigt som arbetslösheten kunnat hållas pä en relativt låg nivä. 

omkring 2 % under 1980. har antalet personer framför allt i beredskapsar

bete men iiven i arbetsmarknadsutbildning minskats m:h var i november 

1980 nästan 40000 liigre iin i november 1979 utan att den öppna arhdslös

heten ökat nämnvärt. Summan av personer som iir arbetslösa jämte de som 

iir föremf1l för arbetsmarknadspolitiska åtgärder av olika slag har inte 

sedan 1975 \'arit sa låg som under tredje kvartalet 1980. Antalet sådana 

personer motsvarade dä 4.1 9(. av den totala arhetskraften. 

Att antalet beredskapsarbeten kunnat skäras ned kraftigt beror förutom 

på arbetsmarknadsläget .bl. a. på det beslut som riksdagen fattade viiren 

1980 och som innehar att ungdomar under 18 år i större utstriickning 

erbjuds yrkcsutbildning inom gymnasieskolans ram. 

Det finns tydliga tecken pt1 att en försämring av arbetsmarknadsliigct nu 

är pil viig. Antalet varsel har ökat kraftigt och antalet lediga platser har 

sjunkit. Höstens konjunkturharometer visar också på minskad orderingiing 

särskilt för exportindustrin. 

för att möta ett försämrat liige pil arbetsmarknaden hälls hög beredskap. 

Eftersom antalet personer i beredskapsarbeten och arhetsmarknadsuthild

ning under 1980 kunnat hiillas på en väsentligt lägre nid än 197~ och 1979 

finns kapacitet att med kort varsel expandera på dessa ornräden. Vid den 

närmare utformningen av dessa iitgärder kommer i första hand den konkur

rensutsatta sektorns behov att beaktas. 

Ett av dagens stora problem iir den ökade trögheten p<I arbetsmarkna

den. Jag har tidigare berört hur bl. a. bristande rörligheten försvårat för oss 

att dra full nytta av den internationella konjunkturuppgången. Bibehållen 

och ökad välfärd förutsätter ökad rörlighet. Förändringar och ekonomisk 

trygghet får inte stiillas mot varandra. 

Den ökade trögheten tar sig också uttryck i svårigheter för arbetssökan

de och lediga platser att finna varandra och resulterar i samtidig arbetslös

het och arhctskraftsbrist. För att komma tillrätta med detta problem hör 

befintliga arbetsmarknadspolitiska resurser omprioriteras till förmedlings

arbete. 
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Kvinnorna återfinns idag huvudsakligen inom ett fatal yrken. företrädes

.vis inom den offentliga sektorn. Det faktum att kvinnorna i högre grad st<'tr 

för den ökade sysselsättningen under 1970-talet och att de nya sysselsiitt

ningstillfällena tillkommit inom vård. barnomsorg och undervisning har 

förstärkt det traditionella könsrollsmönstrct. Det ligger ett värde i sig i att 

bryta den segregerade arbetsmarknaden. Dessutom talar samhällsekono

miska motiv för att kvinnorna i större utsträckning såväl söker sig till som 

erbjuds anställning i industrin. Annars kan den nödvändiga expansionen av 

industrin inte komma till stånd. 

Skall arhctsmarknadspolitiken lyckas kriivs slutligen att de enskilda 

miinniskorna visar ökad villighet att acceptera föriindringar av arhetsin

riktning. arbetsorganisation och arbetsplats. Särskilt ungdomarna mltste 

vara beredda att ta de arbeten som finns. även om dessa inte ligger helt i 

linje med deras önskemål. Arbetsgivarna. såväl privata som offentliga. 

måste il sin sida visa ökad beredvillighet att anpassa sina krav till Je 

arbetssökandes förutsättningar. 

Under I 970-talet har ett flertal lagar tillkommit i syfte att stiirka löntagar

nas anställningsskydd. Dessa lagar utgör en viktig liink i rdormarbctet pil 

arbetsrättens omräde. 

Det är emellertid. som jag påpekade i besparingspropositioncn. naturligt 

att man i takt med att erfarenheter vinns av lagarnas praktiska funktions

sätl ser över lagstiftningen. En viil fungerande arbetsmarknad ligger i allas 

intresse. Sålunda är bl. a. medbestämmandelagen. anställningsskydd sla

gen. semesterlagen och de olika lcdighetslagarna förcmi\I för översyn. 

Syftet med det pågående utredningsarbctet iir bl. a. att förbättra samspelet 

mellan olika lagar och därmed arbetsmarknadens funktionssiitt utan all för 

den skull rubba lagstiftningens grundliiggande inrikting. Chefen för arbets

marknadsdepartementet kommer att lägga fram förslag inom dessa omril

dcn under 1981. 

I 11d11st rip11lit iken 

Jag har tidigare understrukit tkn nyckelroll som industrin m{1ste spela 

om vi skall kunna trygga framtida sysselsättning och viilfiird. Den ekono

miska politikens it1Imiinna inriktning är diirför i hög grad betingad av 

nödviindigheten att främja den industriella utvecklingen. 

Jag vill framhålla att även om vi kan hysa vissa förhoppningar om att 

exporten av tjänster. tillsammans med framviixande företag inom nya 

branscher. skall kunna svara för en växande andel av vår export kommer 

denna all inom överskfidlig framtid domineras av produkter som traditio

nellt utgjort ryggraden i vår industriproduktion. Det fiirhållandct att vi i 

väsentlig utsträckning måste bygga på befintliga produktionsomriidcn un

derstryker den centrala betydelse som kostnadsut vecklingen och vilr kon

kurrenskrati har i delta sammanhang: 

Industrins utveckling 1979 och 1980 har delvis varit en besvikelse. 
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Industrikonjunkturen har nu vänt och vi kan konstatera att v1 topp<tret 

1980 har en produktion som ligger under 1974 års och att industrisysselsätt

ningen ligger 70000 lägre än detta år. Vinstnivån iir. trots en viss åter

hämtning. alltjämt alltför liig och soliditeten ligger avsevärt liigre iin för 10 

år sedan. Skall den svaga trenden vad gäller industrin kunna brytas mi'tste 

vi angripa de strukturella faktorer som försviirar industrins expansion. 

Arbetsmarknadens funktionsförmi"iga mäste förbättras och rörligheten 

öka. Detta kommer som nämnts att vara en huvudpunkt i den sysselsiitt

ningspolitiska proposition som chefen för arbetsmarknadsdepartementet 

avser att i vår förelägga riksdagen. 

Det iir också angeliiget att industrins rekrytering inte fiirsviiras av att den 

offentliga sektorn alltför snabbt ökar sin efterfrågan på arbetskraft. 

Industrins investeringar har under 1979 och 1980 ökat med 3 resp. 10 1:+. 
Det är viktigt att investeringsniv~m h~tlls uppe under den kommande kon

junkturnedgången bl. a. för att öka expansionen där ledig arbetskraft finns. 

Riksdagen har på förslag av regeringen beslutat att ett extra investerings

avdrag skall medges för investeringar under perioden oktober 1980-de

cember 1981. Avdraget skall avse både statlig och kommunal inkomst

skatt. Tidigare har investeringsavdrag endast avsett den statliga skatten. 

lnvesteringsfonderna kommer också att vara frisliippta under 1981 för 

företag som bedriver industriell tillverkning. Inom stödområdena för man 

dock ta i anspräk investeringsfonderna även för andra investeringar iin 

sådana som avser industriell tillverkning. Vidare kommer de nya vinstfon

derna att fä utnyttjas redan 1981. De siirskilda likviditetsutjiimningskon

tona kommer ocksä att kunna disponeras av företagen. 

Den svaga soliditeten i företagen håller tillbaka silviil industrins förm[1ga 

som dess vilja att investera. Det iir diirfiir utomordentligt angeUget att 

industrins bas av riskvilligt kapital kan förstiirkas. Jag har ovan redogjort 

för vilka beskattnings{itgiirder som vidtagits i detta syfte. I samma riktning 

verkar de tillskott av kapital pil 600 milj. kr. Stlm kommer att stiillas till den 

4:e AP-fondens förfogande. Som ett led i en aktiv sm<'iföretagsplllitik har 

de regionala utvecklingsfonderna under senare är tillförts viisentligt utöka

de resurser. Chefen för industridepartementet kommer under v;trriksdagen 

1981 att framlägga en industripolitisk proposition. 

De problem som sammanhänger med arbetsmarknadens funktionssiitt 

och den sjunkande soliditeten iir av generell art. Diirutövcr har vissa 

bransl'.her haft problem av mer speciell karnktiir. %ledes har begriinsning

ar i virkesutbudet utgjort en restriktion pt1 skogsindustrins kapacitetsut

nyttjande och export 1979 och 1980. Dessa friigLlr behandlas r. n. av virkes

försörjningsutredningen som kommer att framliigga förslag i mitten av 

1981. 

Under den föregående konjunkturnedgången fick de industripolitiska 

stödåtgiirderna en betydande omfattning. Staten grep in för att göra det 

möjligt för nedläggningshotade företag med central stiillning i sin ort/region 
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att i socialt acceptabla former anpassa sig till iindrade konkurrensförhål

lanqen på världsmarknaden. I andra fall har insatserna syftat till att bevara 

industriell kapacitet som kunde väntas ha långsiktig konkurrenskraft. 

De statsfinansiella resurserna för räddningsinsatser har minskat kraftigt. 

I allt högre grad måste därför finansiella rekonstruktioner bli t:tt medel för 

att .säkerställa produktion och sysselsättning i enheter med långsiktiga 

utvecklingsmöjligheter. Finansiell rekonstruktion i form liv sanering av 

företagens balansräkning måste vara det första steget för sanering av ett 

företag i kris. Det innebär bl. a. att ägare och banker får ta på sig en ökad 

risk. Banklagen har också ändrats i en riktning som möjliggör en sådan 

ut veckling. 

Inom vissa branscher har staten genom att gå in som ägare helt clla 

delvis tagit på sig ett ansvar för omstrukturering. Detta gäller bl. a. i fråga 

oni varvs- och stålindustrin·. Kostnaderna för dessa engagemang har blivit 

stora och det finns inget utrymme för liknande insatser i andra branscher. 

Investeringar inom forskning och utveckling är väsentliga för att Sverige 

på längre sikt skall kunna behålla sin ställning som en ledande industrina

tion. Trots den strama budgctprövningen föreslås därför i årcls budget 

ökade satsningar på forskning och utveckling. 

I våra ansträngningar att öka produktion m:h export inom industrisek

torn kommer vi att möta en hård internationell konkurrens både från 

traditionella industrinationer och från länder i tredje världen som just 

påbörjat sin industrialiseringsprocess. Detta får dock inte medföra att vi 

vidtar protektionistiska åtgärder eller försöker att på andra sätt isolera oss 

från det internationella handelsutbytet. Vårt välstånd bygger i avgörande 

utsträckning på att vi kan dra nytta av de fördelar som internationell 

handel och specialisering medger. Det förhållandet att Sverige är ett litet. 

högt utvecklat land med stort utrikeshandelsberoende innebär att vi tillhör 

de nationer som skulle förlora mest om olika former av protektionism fick 

ytterligare spridning. Förutom att ökande internationell handel således 

ligger i vårt eget intresse vill jag betona att fritt handelsutbyte också utgör 

en mäktig hävstång i vad gäller de fattiga folkens möjligheter att förbättra 

sina levnadsförhållanden. 

Energipolitiken 

En aktiv energipolitik är av central betydelse när det gäller möjligheten 

att komma tillrätta med de problem som underskottet i bytesbalansen 

ställer oss inför. Den viktigaste enskilda anledningen till det stora under

skottet i våra utrikes affärer är de dramatiskt ökade kostnaderna för vår 

oljeimport. Mellan 1973 och 1979 steg det svenska importpriset på olja med 

ca 200% mer än våra exportpriser under samma period. 1980 uppgick 

nettokostnaderna för vår oljeimport till ca 28 miljarder kr. 

Syftet med att minska oljeberoendet är inte endast att minska belastning

en på bytesbalansen utan också bl. a. att uppnå ökad trygghet i försörjning

en. 
4 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr /00. Bilaga I 
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Efter samrild med stalsr(1de1 Petri vill jag ifriiga om inriktningen av 

energipolitiken anföra följamle. 

Importkostnaden kan minskas dels genom biittre hush~lllning med ener

gi, dels genom att ersiitta olja med andra energislag. i första hand inhemska 

si'tdana. 

Niir det gäller att hushålla med energi har en rad f1tgiirder vidtagits. Jag 

vill bl. a. erinra om de beslut som riksdagen tog 1978 (prop. 1977178: 761 

och som innebar all ett sparprogram omfattande investeringar om sam

manlagt .3 l till 48 miljarder kr. skall genomföras under en tio<irsperiod. 

Betydande helorp har ocksii :1nslagits för att stödja niiringslivels bespa

ringsanstriingningar. Sedan 1974 har niirmare 1400 milj. kr. anslagits flir 

dessa iindam~d. Regeringen har vidare föreslagit ( prop. 1980/81: 49) att en 

siirskild oljeersiittningsfond inriittas frfm den I januari 1981. Fonden kom

mer under en för-;la trdtrsperiod att tillföras sammanlagt I 700 milj.kr. 

Fonden skall byggas upp med avgifter t11:h anviindas för att stödja investe

ringar i energiteknik samt utveckling av prototyper och demonstrationsan

liiggningar pii energio111r11dct. Ytterligare energipolitiska Mgiirder kommer 

att föreslils under viiren 1981. 

Jag vill o.:ksil betona att energirelat.:rade investi.:ringar o;;h utveckling av 

ny teknik i samband diirmed kan utgöra en viktig stimulansfaktor för 

svensk industri och diinned iiven bidra till alt skapa sysselsiittning. 

Under 1980-talct förutses den tillgiingliga elproduktionsl.;apaciteten göra 

det möjligt att ersiitta en viiscntlig del av den olja som utnyttjas för 

uppvärmningsiindamitl med elenergi. Det iir angeliigel att denna möjlighet 

att minska oljeanvändningen tas till vara. 

Det är vidare viktigt att utnyttja de möjligheter som finns att gii över till 

inhemska briinslen och till billigare importbriinslen. S[1 l{111gt tkt är tekniskt 

och ekonomiski rimligt bör med hiinsyn till betalningsbalansen inhemsk 

energirävara utnyttjas och ut vecklas. Anviindningsomrfakt för de inhems

ka bränslena hegriinsas emellertid bl. a. av tillg{mgen p[1 cnergiriivara. dvs. 

i första hand torv, flis. skogsavfall och andra biobränslen och dessas 

belägenhet i förhållande till de tiitorter diir de kan anviimlas för t. e.x. 

u ppviirmni ngsiindamål. 

Med hiinsyn till den begriinsade lillg{mgen på inhemska bränslen för man 

räkna med att en del av neddragningen av energiomkostnaderna under 

1980-talct måste sl.;e genom att olja ersätts med kol. 

Med nuvarande priser pä kol och olja. o.:h med beaktande av att ener

giinnehållet per ton briinsle iir liigrc for kol iin för olja, !.;an man grovt riil.;na 

med att kostnaden för briinsleimport. och diirmed belastningen pil betal

ningsbalansen. halveras när olja ersiitts med kol. För va1:ie milj. ton olja 

som ersätts med kol minskar importkostnaden med nmkring 500 milj. kr. 

Avviigningen mellan briinslckvalitet oeh investeringar i förbränningstek

nik iir av stor betydelse för energiförbrukningen. P{1 liingre sikt kan i mera 

avancerade förgasningsanläggningar lilgvärdiga tjocka oljor eller fasta 
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briinslen omvandlas till högvän.liga flytande eller g;1sformiga hriinslcn. De 

möjligheter som finns att pii della sätt viilja en inriktning av energianviind

ningen som bidrar till att förhiittra betalningshalansen och samtidigt i.ikar 

försörjningstryggheten bör enligt min mening tas till vara. 

P{1 senare ilr har energiskatterna successivt hi.ijts med det uttalade syftet 

att göra det mer liinsamt for hushäll. företag och kommuner att nedbringa 

sin energikonsumtion. Avsikten iir all även fortsiittningsvis anviinda ener

giskatterna som ett medel att friimja en god cnergihushftllning. Underlag 

för beslut om den framtida skattepolitiken tas r. n. rram av utredningen t B 

1979: 06) om beskattningen av energi som bl. a. har till uppgift all utreda 

möjligheterna att integrera energiskatterna i merviirdeskattesystemet. 

4.2 Finanspolitiken 

Balanshristerna i den svenska ekonomin belyses klart av utvecklingen 

av bruttosparande. investeringar samt linansiellt sparande i privat och 

offentlig sektor (se tahell 4). 

Diirav framgår för det första att den svenska ekonomins totala finansiella 

sparande iir alltför lc\gt. vilket tar sig uttryck i ett stort underskott i 

bytesbalansen. Den totala sparkvoten har sålunda sjunkit friln ca 24S~ 

1970-1974 till 17 .3 'J(. 1980. som följd ·av att den totala konsumtionen vuxit 

snabbare än samhällets inkomster. 

För det andra har de totala investeringarnas amid av BN P fallit rr;in ca 

Tahell 4 Bruttosparande, innstering samt finansiellt sparande 1970-1981 

Procent av BN P. löpande pris.:r 

1970- 1975-- 1979 19~0 1981 
1974 llJ79 

----
Brut/c>sp11r<111d<' 
Offentlig sektor 12.1 7.9 3.5 ' ' I.I> 
Privat sektor 11.8 11.7 13.9 15.0 14.4 

Summa 23.8 19.o 17.5 17..~ lo.O 

/111'l'S/cri11g11r 
Offentlig sektor IU 9.ll 9.3 R.R H.I> 
Privat sektor 11,7 12.1 10.6 12.4 11.4 

Summa 23.1 21.1 l'J.9 21.2 20.1 

Fi111111sicl/1 sp11rt111dc 

Offentlig sektor 0.h -1.2 -5.7 --1>.o -7.0 
Privat sektor -0.I -0.3 3.~ 2.o 3.0 

Summa(= bytesbalansens saldo) 0.6 -1.5 -2.4 -3.9 -4.1 

A11m. (!ftl-111/i),! sektor utgör' av stat. kommuner. socialfors~ikringssektor och 
bostiider. Prirnt sektor best:'.tr av hushall och företag. 

En sektors bruttospar<mdc erh[1lls som differensen mellan sektorns totala dispo
nibla inkomst och konsumtionsutgifter. Det finansiella sparandet är skillnaden mel
lan sektorns brutlosparande och totala investeringar. Summan av alla sektorers 
finansiella sparande är lika med bytesbalanssaldl>l. 
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Tabell S Den offentliga sektorns reala utgifter 1970-191! I 

Arlig procentuell föriindring 

Totala utgifter 
d~1rav: staten 

staten exkl. räntor 
SlJCialförsiikringssektorn 
kommunerna 

BNP-tillviixt 

1970-
1980 

6.1 
6 __ , 

5.6 
8.2 
4.8 

2 

1979-- 1980-
1'!80 1981 

4.2 3.9 
2.8 3.1 

-2.8 -1.2 
-' .(, fi,7 
4.'i 2.'! 
, , 

0.7 

A11111. Detlaterade med BNP-detlatorn. Transaktioner mellan den 11flcntliga sek
torn och ~amhiillsekonomin i i>vrigt: transakti<Hlcr inom den offentliga sektorn har 
c.xkluderats. 

2:_u i_;; 1970- 1974 till 21.2 r;-;- 1980. Detta iir främst ett resultat av indu

striinvesteringarnas kraftiga nedgi\ng. Ligger vi kvar med investeringskvo

tcn på nuvarande· liiga nivä blir det inte möjligt att i längden hiilla en högre 

tillviixllakt iin ca I r;;: per år. 
Fiir det tr.:dje iir den offentliga sektorns finansiella sparandcunderskott 

alltför stort som en följd av att den offentliga utgiftstillviixten varit hög. 

Under 1970-talet har de offentliga utgiftsökningarna varit större än hela 

BN P-ökningen. Detta har lett till ökande svärighcter att finansiera de 

offentliga utgifterna. 

För att nå balans i ekonomin milste samhällets spar- och investerings

k Vllter ilteti"öras till en högre nivå samtidigt som byteshalansumlerskottet 

minskas. finanspolitiken miiste siilunda inriktas pii att minska den offent

liga sektorns sparandeunderskott samtidigt som företags- och hushi\llsspa

rnndet stimuleras och ökade investeringar möjliggörs. 

Det iir inte en framkomlig viig att vid bibehällen full sysselsiittning pä ett 

avgörande sätt rfada hot pä b:ilanshristerna genom all höja det totala 

skattetrycket. En fttcrgäng till halans måste i stället i första hand ske 

genom all den offentliga utgiftstillvi.ixten begriinsas. 

I tabell 5 visas de offentliga utgifternas tillviixttakt. De offentliga utgif

terna inbegriper utgifter för konsumtion och investeringar samt inkomst

överföringar mellan den offentliga sektorn och ekonomin i övrigt. Den 

trendmiissiga tillväxten i de totala offentliga utgifterna har under perioden 

1970-1980 varit 6.11/z- per ilr realt. Eftersom BNP under samma period 

vuxit betydligt hlngsammare, eller med ca 2 r.,;-. per {1r. har den offentliga 

sektorns utgifter fortgående ökat sin andel av HNP frän 4J till M'"L 
Tillviixten i de offentliga utgifterna har därmed i absoluta tal tagit i anspråk 

mer iin hela BNP-tillväxten. Som följd härav har reallönerna kunnat upp

rätthällas endast genom en ökad skuldsiittning i utlandet och en neddrag

ning av investeringskvoten. 

Mellan 1979 och 1981 beräknas den offentliga sektorns utgifter växa med 

ca 4.0'"r per år. vilket innebär en neddragning i förh~lllande till den tidigare 
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utgiftstrenden. Under samma period beräknas BNP-tillväxten uppgå till ca 

1,5 % per år. Det betyder att ökningen av de offentliga utgifterna i absoluta 

tal kommer att fortsätta att överstiga tillväxten i BNP. 

De totala statliga utgifternas tillväxttakt har sänkts från 6.5 % per år 

under 1970-talet till ca 3 % per år 1979-1981. Statens utgifter exkl. räntor 

uppvisar en än mer markant neddragning i förhållande till den tidigare 

trenden. Under perioden 1979-1981 beräknas dessa minska med ca 2<;1(, 

per år att jämföra med en ökning på drygt 5.5 % under 1970-talct. 

För att finansiera de växande offentliga utgifterna har det totala skatteut

taget måst öka. Mellan 1970 och 1981 beräknas de totala skatteintäkternas 

andel av BNP stiga från 40,6 till 51,3 %. Trots detta har den offentliga 

sektorns inkomster vuxit väsentligt långsammare än utgifterna. Dess finan

siella sparande har successivt minskat och övergått i ett växande sparun

derskott främst genom det statliga budgetunderskottets snabba ökning. 

Den hittillsvarande tillväxten i de offentliga utgifterna är sålunda inte 

förenlig med en långsiktigt stabil ekonomisk utveckling. Den offentliga 

sektorns sparandeunderskott och därmed även budgetunderskottet måste 

angripas genom en mycket återhållsam utgiftspolitik. Jag vill understryka 

att det gäller att sänka de offentliga utgifternas ökningstakt och inte att 

minska dem i absoluta tal. 

4.3 Kreditpolitiken 

Utrt'cklinl{en under 1980 

Kreditpolitiken inriktades under I 980 på att hålla likviditetstillväxten på 

en rimlig nivå. Statens upplåning hos kapitalmarknadsinstituten och hos 

hushållen ökade. Däremot blev upplåningen från företagen mindre. Detta 

sammanhänger dels med att den avsättning till likviditetsutjämningskonto 

som skedde 1979 inte hade någon motsvarighet 1980. dels med att visst 

industripolitiskt stöd som bundits pil konto i riksgiildskontoret nu har 

betalats ut. Även statens upplåning hos bankerna ökade. Budgetunder

skottets likvidiscrande inverkan på banksystemct hindrades genom fort

satta höjningar av bankernas likviditetskrav från att ge upphov till en 

snabb expansion av bankernas kreditgivning till allmänheten. Ökningen av 

bankernas totala övrigutlåning exkl. vad som refinansieras i utlandet torde 

ha begränsats till 6-7 %. Likviditetstillväxten i ekonomin uttryckt i termer 

av penningmängdsökning torde ha stannat vid ca IO'H. Den reala likvidite

ten i ekonomin sjönk därmed något under 1980. 

Den strama kreditpolitiken medförde att bankernas kreditgivning till 

framför allt hushåll och kommuner kraftigt dämpades. Mellan halvårsskil~ 

tct 1979 då den nuvarande kreditåtstramningen inleddes. och utgfmgen av 

tredje kvartalet 1980 ökade bankernas utestående övrigutlåning till hushål

len med 9t;{. Under motsvarande period steg konsumentpriserna med 

17 %. Realt sett minskade den utestående kreditvolymen således med 6-
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7r;1c. eller med ett belopp motsvarande ca 2% av den totala privata kon

sumtionen. Bankernas utestående kreditvolym till kommunerna var under 

motsvarande period i stort sett oförändrad i nominella tal. Utlåningen till 

företagen ökade däremot med ca 17 <:'c. 
Företagens möjligheter att erhålla krediter har varit goda. inte minst 

genom den tillg{mg till utlandsfinansiering som förelegat. Deras kreditefter

frågan har dock inte varit särskilt stor. vilket bl. a. sammanhiinger med 

deras goda likviditet. Inte minst på den inhemska obligationsmarknaden 

har företagens begränsade kreditefterfrågan kommit till utryck genom att 

flera låntagare som erhållit emissionstillstånd ej utnyttjat detta. Även 

företagens långfristiga utlandsupplåning har utvecklats svagt. Företagens 

utlandsupplåning för finansiering av export och import har däremot ökat 

relativt kraftigt till följd av den förhållandevis stora ökningen av import

och exportvärdena. 

De mindre och medelstora industriföretagen har under senare år svarat 

för en sjunkande andel av industrins uppläning i bankerna. I stiillet har 

andra kreditgivare silsom de regionala utvecklingsfondcrna och finansbola

gen kommit att spela en allt större roll. Under den nuvarande kreditåt

stramningen tycks dock bankernas utestående krediter till de mindre och 

medelstora företagen ha ökat i ungefär samma takt som deras krediter till 

de större företagen. 

Kreditgivningen till bostadssektorn har under 1980 fungerat viil. även 

om forsiikringsbolagens förviirv av bostadsobligationer varit mycket be

gränsade. Finansieringsformerna vid förviirv av iildre smiihus har förbätt

rats under 1980. De bostadsfinansit:rande kreditaktiebolagen har under 

perioden januari-september 1980 lämnat krediter för förviirv av framför 

allt iildre sm<1hus pil inemot 3 miljarder kr. Ungefär hälften av de utliinade 

medlen härrör t"ritn den organiserade kreditmarknaden. dvs. banker. för

siikringsinstitut. kreditaktiebolag m. m .. medan den andra hälften anskaf

fats från dem som sålt villor och från den oorganiserade kreditmarknaden i 

övrigt. 

Sedan halvilrsskirtet 1980 kan den kreditpolitiska lagstiftningen också 

tilliimpas pil finansbolagen. Det preliminiira material som hittills finns att 

til!g:I rörande utvecklingen I. o. m. tredje kvartalet 1980 tyder pil att en viss 

dämpning av finansbolagens kredi1expansion skett under 1980jiimfört med 

1979. 

Utsikterna Fir 1981 

Till följd av den betydande obalansen i den svenska ekonomin kommer 

kreditpolitiken att ställas inför mycket svftra problem under 1981. Budget

underskottet kan under kalenderäret 1981 beräknas komma att uppgii till 

ca 64 miljarder kr. och bytesbalansunderskottet till ca 23 miljarder kr. 

Bytesbalansunderskottet måste enligt min mening i huvudsak finansi

eras genom statlig utlandsupplåning. Den extremt hårda ilstramningen av 
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den inhemska kreditmarknaden som skulle krävas för att förmä den privata 

sektorn att svara för en utlandsupplilning motsvarande det beräknade 

bytesbalansunderskottet skulle få starkt negativa effekter p{1 den svenska 

ekonomin i allmänhet och på företagens investeringsvcrk~arnhct i synner

het. Till detta kommer att staten torde fä de biista uppli"tningsvilllrnren. För 

att inte statens uppli\ningshehov i utlandet skall bli alltför stort i.ir det 

emellertid nödviindigt att lien privata sektorns kapitaltransaktion<:r med 

utlandet hiills i balans och helst leder till ett visst ne11okapitalintli.idc. För 

all en s[idan utveckling skall kunna realiseras krävs bl. a. att det svenska 

ränteliiget ligger p~i en tillräckligt attraktiv nivi'i i förh~illande till riintcliiget i· 

omviirlden. 

Möjligheterna att nu med niigon siikerhet förutsiiga den internationella 

riintcutvccklingen under I 9X I iir mycket sm[1. För en riinte~iinkning talar 

den allmänna konjunkturavmattning som kan förutses. Mot detta sti'tr 

emdlertid den kvardröjande höga inflationen i kombination med den star

ka inriktningen pil inllationshekiimpning genom penningpolitisk i"itstram

ning i flera tongivande liinder. Om det internationella riintcliiget förhlir 

hiigt. milste oeks:\ det wenska riinteliigct anpassas diirtill. 

Ett relativt högt svenskt riinteliigc iir ocksa nödviindigt p. g. a. statens 

omfattande upplåningsbehov i kombination med hclKwct att ge spararna 

en positiv realavkastning pi"1 sina placeringar. Det iir önskvfö·t att limgfris

tiga obligationsplaceringar sett över en längre tidsperiod ger en positiv 

realavkastning. Risken för skadeverkningar p;1 kapitalmarknauens funk

tionsförmåga skulle annars vara stor. Obligationernas löptider och riintans 

bindningstid skulle ri~kera att ytterligare l'örkortas. Möjligheterna att ut

vidga kapitalmarknaden skulle dessutom fiirsiimras. Det fiirsiik som nu 

görs i denna riktning genom introduktionen avs. k. hankohligationcr skulle 

diirmed riskera att p<ivcrkas negativt. 

Även om det iir angcliigct all placeringarna ges en positiv realavkastning 

för riinteliiget sjiilvfallet inte drivas upp sii högt all det allrnrligt hiimm;ir 

f1)retagcns investeringar. De negativa effekterna pii investeringsverksam

hetcn av ett relativt högt nominellt riintcliige biir emellertid enligt min 

mening inte överdrivas. fiir det första iir den genomsnittliga hinck11stna

den för friimmande kapital i företagssektorn relativt liig. För det andra 

svarar hi.iga nominella riintcniviler i allmiinhet m1't en relativt hög pris

stegringstakt, vilket innebiir att investeringarnas nominella av kast ningsför

mäga tenderar att stiga över tiden. Lk negativa effekter som uppkommer 

sammanhänger bl. a. med att företagens risker ökar till följd av den all

miinna osiikerhct om den framtida pris- och riintcut vecklingen som upp

kmnmer under perioder av snahha prisstcgringar samt genom den stora 

likviditetspåfrestning som investeringarna \"id cll högt nominellt riintcliige 

ger upphov till under bö1:ian av sin livstid. I detta sammanhang spelar 

företagens soliditet en central roll. Vid en hög soliditetsnivii minskar 

företagens finansiella risk. Därmed förstiirks lieras f\irmf1ga att bi.ira höga 
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nominella ränteutgifter. Det är bl. a. mot denna bakgrund som de åtgärder 

bör ses som vidtagits för att förbättra företagens försörjning med riskkapi

tal. 

Som jag nyss nämnt ilr ett fiirh<lllandevis högt ränteläge nödviindigt om 

den privata sektorns kapitaltransaktioner med utlandet skall kunna hållas i 

balans. Det krävs emellertid ocksa att likviditetslägct är relativt stramt och 

att den inhemska kreditgivningen är begränsad. En alltför snabb likvidi

tetsexpansion skulle riskera att ge upphov till ett oönskat privat kapitalut

llöde inte minst genom den press som skulle uppkomma på penningmark

nadsräntorna. Ett relativt stramt likviditetslägc iir emellertid inte enbart 

motiverat av behovet att hålla det privata kapitaltlödet gentemot utlandet i 

balans. En alltför snabb lik viditetsexpansion skulle också komma i konflikt 

med den ekonomiska politikens långsiktiga inriktning på förbättring av 

bytesbalansen och diimpning av intlationstakten. 

Trots de åtgärder som har vidtagits i syfte all begränsa budgetunderskot

tet kommer dess likviditetspåspädande effekter under 1981 att bli sfi stora 

att det endast genom en stram kredit- och statsskuldspolitik är möjligt att 

hålla likviditetstillviixten i ekonomin pt1 en rimlig nivä. 

Fortsatta höjningar av bankernas lik viditetskrav blir nödvändiga för att 

förhindra att budgetunderskottets likviditetspåspiidandc effekt resulterar i 

en kreditexpansion som ökar likviditeten ytterligare. Hur mycket den s. k. 

övrigutl<lningen exkl. vad som refinansieras i utlandet kan komma att 

tillåtas öka är svärt att nu avgöra. Det sammanhänger bl. a. med hur 

företagens investeringar utvecklar sig och vilket behov av inhemska kredi

ter som därvid uppkommer. Jag har i beriikningarna utgi'ttt rnin att den 

utestående volymen av denna typ av kreuiter skall öka med ca 6%· under 

1981. 
Det iir vidare angliiget att fortsatta ansträngningar görs att öka statsupp

låningen på den inhemska marknaden utanför bankerna. Upplaningen hos 

kapitalmarknadsinstituten torde endast kunna öka i begränsad omfattning.· 

om inte niiringslivets möjligheter att erhålla finansiering pii den inhemska 

kaptitalmarknaden skall bli alltför bcgriinsad. 

En grov uppskattning av hur budgetunderskottet .kan komma att finansi

eras under 1981 redovisas i tabell 6. Med den angivna statsskuldspolitiken 

och en återhftllsam kreditgivning från bankernas sida räknar jag med att 

likviditetstillväxten i ekonomin. miitt som pcnningmängdsutvecklingen. 

kommer att uppgå till 11-13 <;'( under loppet av 1981. Jag vill i detta 

sammanhang fästa uppmiirksamhetcn på den långfristiga bindning av en 

viss del av hushållens likviditet som kontinuerligt sker inom skattcsparsys

tcmcts ram. Denna bindning kan under 1981 beräknas svara mot inemot en 

procentenhet av den registrerade penningmängdstillväxten. 

När det gäller likviuitctsutvecklingcn inom olika sektorer av ekonomin 

vill jag här peka på utvecklingen for kommunerna. Likviditeten inom den 

kommunala sektorn ökade från halvårsskiftet 1977 till utgången av 1979 i 
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Tiihell 6 Finansiering av budgetunderskottet 1979-1981 

Nettobelopp, miljarder kr. 

1979 

Bankscktorn' 14 
Kapitalmarknadsinstitut 9 
Allmänhcten 1 12 

Summa Svi;rige 35 
Utlandet 9 

Totalt (statens utgiftsövcrsk(J_tl) 44 

37 

1980 1981 

16 18-24 
Il 13 
7 6~8 

-~3 39-43 

21 21-25 

54 64 

' Någon förddning r& riksbanken och baiiksysterhet i övrigt görs inte i denria 
uppställning. Hur en sål);1ii fördclhiiig utfaller berör på hur kassakraven används. 
1 Häri ing[ir avsättningar till lik\;iditetsutjämningsköilto och till vinstkonto: Behåll
ningen pil viiistkontona har dock vid utgången av 1981 antagits vara nöll. 

mycket snabb takt. Däret'ter h<1r en stabilisering på en cxtretnt hög nivå 

skett. Mot denna hakgri.1hd öch med hänsyh till behovet att begränsa den 

kommunala expansionen är det angeläget att kreditgivningen tiil den kom

munala sektorn blir begrånsad. 

Kommuner och landsting kan idag '""' liksom andra arbetsgivare - ansö

ka om återlån av hälften av sina Inbetalade ATP-avgifter. Krediten sökes 

hos kreditinstitut som, öm krediten beviljas, har en ovillkorlig rätt att 

refinansiera krediten i AP-f(;nden. Denna lånemöjlighet har inte Utnyttjats i 

nämnvärd omfattnins av den kommunala sektorn. Av en återl~rterätt på 

inemot 3 miljarder kr. 1979 uinyttjades endast ca 100 milj. kr. I ett mer 

ansträngt likviditetsläge i kommunerna skulle denna upplårtihg emellertid 

kunna bli betydande. Detta skliile kunna bidra till en ökning av den 

kommunala expansionen och tiil att AP-fondens möjligheter att bidra till 
industrins och stah:ns linansering begränsades. 

Kapitalmarknadsutredningeil (SOU 1978: 11) föreslog all återlänerätten 

skulle slopas med ett visst undantag för de små och medelstora företagen. 

Med hänsyn till företagens finansiella situation bihehölis dock denna rätt. 

Jag anser inte att de skäl som. talade för en bibehåller! återlånerätt äger 

tillämpning pä den kommunala sektorn. Jag avser däifor att inom kort 

föreslå regeringen att till riksdagen lägga fram förslag om att kommunernas 

och landstingens återlånerätt begränsas till totalt IOO milj. kr. per år, vilket 

motsvarar den kommunala sektorns återlånevolym under 1919. 

Den allmänt strama kreditpolitiken bör inte endast drabba kommunerna 

utan även hushållssektorn. Liksom hittills bör företagens kreditbehov så 

långt möjligt tillgodoses. Bostadsbyggandets finansieringsbehov kommer 

att tillgodoses på sedvanligt sätt. 

Den strama kreditpolitiken måste även omfatta finansholagen. Även om 

dessas kreditgivning definitionsmässigt inte ger upphov till någon 

likviditetsökning, såsom den rnäts genom penningmängdsökningen, är det 

uppenbart att en stark expansion av finansbolagens kreditgivning ökar den 
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utestående kreditstocken m:h i vidare mening den totala likviditekn i 

ekonomin. Jag har i hesparingspropositioncn redogjort för den överens

kommelse som träffats med kontokortsföretagen. Riksdagen har nyligen 

beslutat ge regeringen och riksbanksfullmiiktige tillkiinna ( rskr 1980/ 

81: 118) att bestämmelserna om utliiningsregkring i lagen om kreditpoli

tiska medel hör sättas i kraft i fdga om finansbolagens krediter för kon

sumtionsändamål. Frägan tm·de uiirmed hli fi.irem<ll för riksbanksfullmiik

tiges övcrviigande. 

Den skisserade kredit- och statsskuldspolitiken är sjiilvfallet förknippad 

med betydande osäkerhetsmomenl och prohlcm. Det är diirför ni.idviindigl 

all under 1981 hålla en mycket hög kreditpolitisk beredskap sit att hehöv

liga korrigcringsiitgiirdcr snahbt kan vidtas om det skulle visa sig att 

utvecklingen tenderar att avvika fr{m den som hiir antagits. Sett i ett liingre 

tidsperspektiv är det uppenbart all budgetunderskottet miiste hegriinsas 

om en rimlig utveckling pa kredit marknaden skall kunna siikerstiillas. 

5 Den ekonomiska utvecklingen 1981 

Den inriktning som den ekonomiska politiken givits unuer hösten 1980 

mi\stc biheh{illas under 1981. Vi skulle i annat fall fri etl ·alltför högt 

el'terfri'tgetryck i fi.irh<°tllande till omvärlden vilket skulle medföra fi.irsiim

rau konkurrensförm;lga m:h hetydande påfrestningar i olika avseenden. 

Utrymmet för inhemsk konsumtionsökning blir diirfiir mycket begriinsat. 

Den inhemska efterfrågan torde totalt sett minska med ca 0.5 '>i-.. Härtill 

bidrar friimst en minskad lageruppbyggnad som medför att uen inhemska 

efte1fr{1gan diimpas med niirmare l ';:),. Detta motverkas av att konsumtion 

och investeringar ökar i en takt Sllm motsvarar ca 0.) c~ av den inhemska 

efterfri1gan. 

Av de skiil som jag tidigare anfört iir det av stor betydelse för den 

svenska ekonomin hur den kommande avtalsrörclscn utfaller. Konjunktur

institutet har räknat med två alternativ. Jag har i heräkningarna anviint Jet 

Higre alternativet vilket innehiir en kostnad sökning på ca 6.5 '.;i 1981. Detta 

skulle ge kostnadsmässigt utrymme fi)r konkurrenskraftiga priser S~l att 

marknadsandelar inte bara kan bibehållas utan iiven i viss miin iitervinnas. 

Skulle lönekostnadsökningarna bli högre milste en hi\rdare ätstrarnnings

politik föras med negativa effekter på produktion och sysselsättning. 

En låg lönekostnad sökning nu ger visserligen en liigrc privat konsumtion 

pil kort sikt men lägger grunden för varaktiga förbiittringar längre fram. 

Konsekvenserna av olika nivåer ifrf1ga om kostnadsut vecklingen kommer 

inte att till fullo framgä under 1981 eftersom det tar viss tid innan fullt 

utslag på byteshalanscn erhålls. Under 1982 kommer däremot konsekven

serna av 1981 års kostnadsutveckling att bli mera mlirkbara. För bytesba-
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lansen tonk skillnaden mellan de td kostnadsalternal.iv som konjunktur

institutet riiknat på. allt annat lika. innebiira en skillnad 0111 ätminslone ett 

par miljarder kr. för 1982. Hiirtill kommer alt det liigre alternativet ger 

högre produktion och sysselsättning. 

Det lägre löneökningsalternativet medl"ör att de realt disponibla inkoms

terna sjunker med 1-2 ':+ under 1981. Man torde emellertid fri riikna med 

att hushiillen vill hiilla uppe sin konsumtionsstandard genom att i viss 

utstrii.:kning sänka sin sparkvol. Diirmed torde det vara rimlig! all riikna 

med en i stort sett oförändrad privat konsumtionsnivi1 1981. Om lönerörel

sen blir mycket utdragen innebiir det i1tt konsumtionen. i likhet med vad 

som var fallet 1980. fär sin tyngdpunkt pii andra halvi\rel. 

Även om hushållsseklorns totala realinkomster efter skatt sjunker med 

1-2 l/I föreligger stora skillnader mellan olika inkomstslag. Medan lönein

komsterna sjunker med 3 it 4 r.;(. stiger den totala reala pensionssurnman 

efter skatt med 3 1;t·. Även andra transfereringar stiger real! selt. 

Tabell 7 1-'iirsörjnin~shalans 1979-19!11 

Miljar- Pnicen111ell volymforiindring 
dcr kr. 
1980. 1979 1980 1981 
löpande 
priser 

Til/gäng 
13NI' 520. I 3.7 

, , 
0.7 

Import av varor och 
tjiinster 166.3 13.ll 1.3 -1.4 
dftrav: varor 142.8 15.3 1,6 -1.h 

Summa tillgång 686.4 5.7 2.0 0.2' 

l~fie1:fi"iiga11 

Bruttoinvcslcringar 100.9 :u 1.5 -0.4 
Niiringsliv 46.0 10.9 3.11 -0.6 
därav: industri 17.7 3.4 16.4 2.8 
Statliga myndigheter 

och affärsverk 12.0 -2 .. ~ 8.0 1,8 
Kommunala bruttoinvcs-

teringar 19.0 0.4 2.5 0.0 
Bostiider 23.9 3.1 -8.0 -2.0 

Lag.erinvestering 1 9.4 l.9 1.7 -0.9 
Privat konsumtion 268,9 2.7 0.3 -0.3 
Offentlig konsumtion 154.2 4,3 2.9 2.1 

Statlig 47.2 2.8 0.8 0.1 
Kommunal 107.tl 5.0 3.H 3.0 

Inhemsk efterfr:lgan 533.4 5.7 2.9 -IJ.6 
Export av varor och 

tjänster 153.0 5.8 -0.7 ~.5 
lhirav: varor 131.3 6.6 -0.8 2.6 

Konsument priser. 
i\rsgenomsnitt 7.'!. l'!..I ca 9.0 

Real disponihel inkomst 2.5 '!. .. ~ ca -1.5 
B ytcsbalansen (milj. kr.. 

löpande priser) -1115'i ·-'!.0533 -22 800 

Summa efterfdgan 686.4 5.7 2.0 0.1 

I Lageromslag i procent av föregående tirs BNP. 
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Vi kan inte nu tilläta oss någon real privat konsumtionsökning 1981. 

Avtalsrörelsen avgör på vilken nominell nivå denna realt oförändrade 

konsumtion kommer att ligga. Det är en sjiilvklar strävan från regeringens 

sida alt ge politiken en sådan inriktning alt ett givet realt utfall kan uppniis 

vid så låg nominell nivi't som möjligt. 

De häda löneökningsalternativen ger upphov till olika hög inflationstakt. 

Det är svårt alt med säkerhet avgöra hur snabbt en löneökning slär igenom 

i en höjd prisstegring. Detta beror bl. a. på avtalsutfallets profil. företagens 

vinstnivå och det allmiinna efterfrågeläget. Det löneökningsalternativ som 

jag lagt till grund för beräkningarna torde medföra att konsumentpriserna 

stiger med ca 7 r;'( räknat fr:'rn början av 1981 till dess slut. Riiknat mellan 

årsgenomsnitten torde ökningen bli niirmare 9 'H·. Med de angivna förut

sättningarna skulle inflationen vid 1981 iirs utgång kunna halveras jiimfort 

med liiget ett år tidigare. Jag vill dock starkt poiingtera att detta iir beroen

de av att förutsättningarna ifråga om internationell och inhemsk kostnads

ut veckling. produktivitet m. m. uppfylls. 

De reala offentliga utgifterna stiger med niirmare 4 c;-( 1981. Det arbete 

som gjorts i samband med besparingspropositionen. utformningen av bud

getförslaget och den allmiinna återhållsamheten i siirpropositioner och 

tilläggsbudgetar har således givit till resultat att den offentliga utgiftstakten 

reduceras högst avsevärt i jämförelse med den historiska trenden. Ändock 

stiger de offentliga utgifterna viisentligt snabbare iin BNP och deras andel 

av ekonomin stiger därmed. 

En viktig del i de offentliga utgifterna utgör kommunernas expansion. 

Det material som f. n. föreligger i form av bl. a. kommunala budgetar. 

volymenkäter m. m. tyder pii att en viss diimpning av den kommunala 

konsumtionsökningen nu är pä viig. Höstens budgetarbete i kommunerna 

torde ha varit ovanligt i\terhållsarnt. Man torde diirför kunna riikna med att 

den kommunala konsurntionsvolymen 1981 med nuvarande förutsiittningar 

torde öka med 3 it 3.5 c;.;-. Detta iir doi;;k en för hög takt i förhållande till det 

samhällsekonomiska utrymme som kan heredas kommunerna. Ytterligare 

fttgärder i syfk att diimpa den kommunala utgiftstakten är därför nödviin

diga. Dessa åtgärder kommer att framliiggas senare. 

Bruttoinvesteringarna torde förbli ungefär oförändrade 1981. Den störs

ta (1säkerheten föreligger vad gäller näringslivets investeringar. Vilka inve

steringar som realiseras blir naturligtvis beroende av företagens allmiinna 

förväntningar om efterfrågan. produktion. kostnadsutveckling. lönsamhet 

m. m. Den osäkerhet som rftder biide om den internationella konjunkturut

veeklingen och om resultatet av avtalsrörelscn gör att man fär räkna med 

att företagen intar en något mera avvaktande attityd iin under 1980. I 

besparingspropositionen aviserades investeringsstirnulerande i\tgiirdcr. 

Konjunkturinstitutet har med hänsyn till dessa åtgiirder bedömt att en viss 

investeringsökning kommer till stiind under 1981. Institutet har härvid inte 

antagit att investeringarna skulle påverkas av vilket alternativ för löneök-
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Tahell 8 Bytesbalans 1979-1981 

Milj. kr., löpande priser 

Export av varor 
Import av varor 
Handclsbalans 
Korrigering av handclsstatistiken 
Sjöfartsnerro 
Resevaluta 
Övriga tjänster. ncllo 
Transfereringar. netto 
Korrigcringspost för tjänster 
Bytesbalans 

1979 

118179 
-122%3 
- 4 784 

298 
3 680 

- 4840 
- 4176 
- 4841 

4104 
- 11 155 

41 

1980 1981 
prel. prognos 

131280 140100 
-142774 -150600 
- 11494 - 10500 

496 500 
3 957 4200 

- 5200 - 5600 
- 4559 - 5000 
- 7 329 - 10400 

4588 5000 
- 20533 - 22800 

ningarna som realiseras. Det torde dock i och för sig vara moti.verat att 

utgå från att investeringsnivån blir högre vid det higre lönekostnadsalterna

tivet. Jag har dock i beräkningarna utgått från samina investeringsökning 

som konjunkturinstitutet. 

Bostadsbyggandet torde ligga ungefär på 1980 års nivå ifråga om antalet 

igångsatta lägenheter. Under 1981 sker en förskjutning mot en större andel 

mindre lägenheter. Detta leder till en minskning av investeringsvolymen. 

Företagens överväganden och beslut i fråga om produktion för lager, 

resp. utförsäljning från lager spelar på kort sikt stor roll för den faktiska 

produktionsnivån. Statistiken tyder på att under 1980 skulle produktionen 

för lageruppbyggnad ha bidragit med över 1.5 procentcnhett:r av den 

tillväxt som då ägde rum. lmportutvecklingen utgör dock ett skäl att hysa 

vissa tvivel om att lagerökningen verkligen skulle ha varit så stor. Under 

1981 går lagerutvecklingen. som jag tidigare nämnt, i motsatt riktning. så 

att den utövar en påverkan i produktionssänkandc riktning om borttit I<;(. 

av BNP. Det är påtagligt all företagen nu är mycket försiktigare iin under 

tidigare år när det gäller att bygga upp lager. Bl. a. torde e1farenheterna 

från lageruppbyggnaden 1975 och 1976 ha medfört all företagen i den 

kommande avmattningen kommer att dra ner produktionen hellre iin att 

producera för lager. När konjunkturen förbättras kommer dfi inte heller 

alltför stora, och delvis föråldrade, lager att verka produktions- och sysscl

sättningshämmande. 

Den internationella konjunkturbild som jag tidigare redovisat medför en 

ökning av den totala världshandeln om ca 3 %. Vid det lägre löncalternati

vet skulle det då vara möjligt att uppnå en exportvolymökning om ca 

2,5 %. Detta är något mer än vad jag redovisade i besparingspropositioncn. 

Förkla1~ingen till detta är bl. a. att världsmarknadsprisstcgringen enligt nu 

föreliggande bedömningar torde bli något högre vilket vid en given löne

kostnadsökning ger utrymme för en sänkning av de svenska företagens 

relativa priser och därmed för en snabbare volymökning. Vidare torde 

marknaderna utanför OECD-området vara mera expansiva än vad som 
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tidigare ansftgs troligt. Jag har dock mot bakgrund av den osäkra interna

tionella konjunkturen inte riiknat med en så hög exporttillväxt som kon

junkturinstitutet gjort vid den angivna löneökningen. Den senaste konjunk

turharometern anger en mycket kraftig dämpning av exportorderingången. 

Eftersom den inhemska efkrfrågan på ett par importkänsliga omrt1den -

privat konsumtion och lager - väntas bli svag torde import volymen sjunka 

med ca 1,5 S:I-. 

Totalt skulle därmed HNP öka med (J.7C,·( .. En sä låg tillviixt medför att 

efterfrågan pft arbetskraft minskar med knappt I<:-;; 1981. Med hiinsyn 

tagen till att en viss ökning av arbets kraftsutbudet sker kan arbetslösheten 

jämfört med 1980 komma att stiga med ca 60 000 personer om inga iitgiirder 

vidtas. 

I syfte att motverka den ökning av arbetslösheten som kan komma redan 

under första halvåret 1981 har regeringen beslutat öka kapaciteten vad 

giillcr beredskapsarhctcn. Vidare sker en utökning av arbetsmarknadsut

bildningen. I enlighet med vad som uttahides i besparingspropositionen 

kommer utbildningen i högre grad än tidigare att inriktas mot utbildnings

vägar som leder till arbeten inom den konkurrensutsatta sektorn. 

6 Avslutning 

Jag har i det förcgäende understrukit att den ekonomiska utvecklingen 

under 1980-talets första är kommer att ha avgörande hetydelse för hur· 

framg[lngsrikt vi kan komma tillriitta med balansproblemen som kiinne

tecknar den svenska ekonomin. Ju längre saneringsprocessen skjuts pi\ 

framliden. desto större blir de uppoffringar som senare kommer att erford-

ras. 
Många av dagens sviirighetcr heror pi\ att tidig_are varningssignaler inte 

tagits på allvar. Om vi skall kunna undvika att 1980-talet blir de ekonomis

ka och sociala krisernas decennium för v<lrt land mäste under de niirmastc 

åren Sveriges ekonomi steg för steg anpassas till verklighetens hårda krav. 

Det är en tvingande nödvändighet för äterställd balans. för värt folks 

trygghet och viilständ samt för hevarad full sysselsiittning. 

Bytesbalansen väntas försämras ytterligare 1981. Till stor del samman

hänger detta med den viintadc svaga internatillnella konjunkturutvcckling

en. Den ekonomiska politiken milste anpassas till denna verklighet. Det 

finns idag inget utrymme för en upprepning av en överbryggningspolitik av 

det slag som fördes 1975 och 1976 med stimulans av privat och offentlig 

konsumtion. Den ekonomisk-politiska strategin måste därför inriktas pil 

att ta till vara de möjligheter som den internationella marknaden crhjuder 

samt att skapa förutsiittningar för den svenska ekonomin att följa med den 

uppgång av den internationella konjunkturen som hediims som sannolik i 

slutet av 1981 eller under 1982. 
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Om vi skall lyckas kriivs uppoffringar. Svenska folkets privata och 

offentliga konsumtion måste diimpas avsevärt under den tid det tar att åter 

nå balans i samhällsekonomin. Skyddet för de mest utsatta i värt samhälle 

får dock ink eftersiittas i denna process. 

Men vi har också tillgiingar med vars hjälp problemen kan liisa,. Arhets

samhet. kunnighet och effektivitet iir viktiga kiinneteckcn för viirt folk. 

Arbetsmarknadens parter har traditionellt visat ett betydande ansvar för 

en stabil ekonomi. De sociala spiinningarna iir smii. Vi måste vara beredda 

att ta tillvara de tillgi\ngar vi fi.irfogar över. Vi mästc stimulera till iikade 

arbetsinsatser och i samverkan siika liisa vilra eko1wrniska problem. En

dast genom en m{tlmt:dveten striivan mot i1ters1iilld ekonomisk balans kan 

tryggheten och välfärden siikras för kommande generationer. 

Till regeringsprotokollet i detta iirende bör foga.-; siisom bilaga lien preli

minära nationalbudgett:n för 1981 thilaRt1 I./). 

7 Hemställan 

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

föreslår riksdagen att 

godkiinna dt: allmänna riktlinjer för den ekonl)miska politiken som 

jag har förordat i det fört:gilende. 
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Budgetförslaget 

BUDGETDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Wirtcn 

Utdrng 

PROTOKOLi, 

vid regeringssammantriide 

1980-12-23 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 så,·itt avser utgil'tspro

grammet och beräkning av statens inkomster, m. m. 

l Inledning 

Statsbudgeten har snahbt försvagats under senare delen av 1970-talet. 

1980 års långtidsbudget visade att enbart ett fullföljande av redan fattade 

beslut och gjorda åtaganden skulle medföra en fortsatt ökning av budget

underskottet. En sådan ut ve<:kling iir inte förenlig med en halanserad 

utve<.:kling av samhällsekonomin. I 1980 års kompletteringsproposition 

( 1979/80: 1501 angavs mot den bakgrunden all budgetunderskottet som 

andel av bruttonationalprodukten under perioden fram t. o. m. budgetåret 

1984/85 borde minskas med minst en procentenhet per år. Detta skulle 

väsentligen åstadkommas genom nedskärningar på utgiftssidan. För bud

getåret 1981/82 förutsågs emellertid att det kunde bli svårt all genomföra 

den målsatta budgetförstärkningen. främst till följd av en långsam inkomst

tillväxt under detta budgetar. Målet borde därför vara att för budgetåret 

1981/82 inte ytterligare öka budgetunderskottet i nominella termer jämfört 

med vad som då redovisades för budgetåret 1980/81. dvs. 58 miljarder kr. 

Detta krävde en budgetförstärkning på 7 miljarder kr. jämfört med lfrng

tidsbudgetens kalkyl för budgetåret 1981/82. 

Riksdagen (Fi U 1979/80: 40. rskr. 1979/80: 421) tillstyrkte de angivna 

målen för hudgetpolitiken och underströk att det iir en mycket svår uppgift 

vi står inför när det gäller att förverkliga dessa mål. Det kommer att 

innehära omprövningar i en utsträckning som vi inte tidigare har upplevt. 

Riksdagen ansåg emellertid att den av regeringen anvisade vägen måste 

I Rik.l'dag<'n 1980181. I sam/. Nr 100. Bilaga 2 
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betriidas och att det måste ske utan dröjsmål. Tyngdpunkten i ätgänlerna 

mttste ligga pä besparingar. De bc.:gränsningar. nedskiirningar och ompröv

ningar som diirvid förestår bedömdes av riksdagen vara av en sådan 

storleksordning att knappast nägra utgiftsområden kunde undanlas. 

Ett första steg på vägen att uppnil de angivna målen har tagits genom att 

regeringen för riksdagen i en siirskild besparingsproposition ( 1980/81: 20) 

redovisat olika förslag till besparingar inom statliga och statsunderstödda 

verksamheter. innebärande en förstiirkning av statsfinanserna med drygt 6 

miljarder kr. Dessa åtgärder som riksdagen sedermera i allt viisentligt har 

beslutat om. kommcr i allmiinhel att rn full effekt under budgetåret 

1981/82. 

Jag angav i besparingspropositioncn också vissa förutsättningar och 

riktlinjer för den framtida utgiftspolitiken. Arbetet med att finna och ta till 

vara sparmöjligheter miiste bedrivas planmässigt och i ett långsiktigt per

spektiv, vilket kräver en ökad framförhilllning i besparingsarbelet. An

strängningarna att dämpa ökningen av stalsutgifterna måste diirför omgå

ende föras vidare. Besparingsåtgärderna mf1ste givetvis avvägas med hän

syn till effekterna på den samhiillsekonomiska utvecklingen och ges en 

fördelningspolitisk prolil som garanterar grundtryggheten och skyddar de 

svagaste grupperna. Jag framhöll ocksil att det var angeläget all fastställa 

en riktpunkt för besparingsarbetet. ett sparmål, för alt ge erforderlig stadga 

åt det planerings- och utredningsarbete som nu förestår. Jag avser att 

återkomma härtill i 1981 iirs kompletteringsproposition. 

Även finansutskottet understryker i sitt av riksdagen godkända hetän

kande över besparingspropositionen ( FiU 1980/81: 10, rskr 1980.181: 231 att 

det sparprogram ~om nu förelagts riksdagen bara är ett första steg. Ytterli

gare steg måste snarast följa om vi skall kunna fä balans i ekonomin. Det 

innebär att ett systematiskt besparingsarbete måste pågå under lång tid 

framöver. I fortsättningen torde besparingsarbetet väsentligen vara en del 

av det ordinarie budgetarbetet. även om man nog måste räkna med att det 

även framöver kan bli fråga om beslut under löpande budgetår. 

Som en utgångspunkt för arbetet med 1981 års budgetproposition an

förde jag i besparingspropositionen att förutsättningar saknades att föra 

fram egentliga nya reformförslag. Vidare framhölls att det s. k. huvudför

slaget vad gäller statliga konsumtionsutgifter borde tillämpas. Härmed 

avsågs att regeringen i sina medclsberäkningar skulle förutsiitta viss årlig 

produktivitetsförbättring. Dessa riktlinjer präglar också det budgetförslag 

som nu framläggs. Andra genomgående drag i årets budgetförslag iir alt 

medel för nya tjänster i princip inte anvisats samt att beriikningsgrunderna 

vad gäller kompensation för prisstegringar stramats upp väsentligt för 

vissa utgiftsslag. 

Jag kommer i det följande att närmare kommentera utvecklingen under 

innevarande och kommande budgetår. Därefter kommer jag att ge vissa 

mer generella synpunkter på förutsättningarna för budgetpolitiken och 
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redovisa mina slutsatser för kommande budgetarbete. Avslutningsvis re

dovisar jag min syn på den kommunalekonomiska utvecklingen. 

2 Budgetutvecklingen budgetåren 1980/81 och 1981/82 

2.1 Budj!;etsaldot 

Trots sparplanen och den starka återhållsamhet som i övrigt präglar 

årets budgetförslag beräknas budgetunderskottet öka kraftigt jiimfört med 

innevarande budgetår. Den viktigaste anledningen härtill är en långt sva

gare inkomstutveckling än vad som antagits i tidigare bedömningar av 

utvecklingen för budgetåret 1981182. 

För det närmast förllutna budgetåret uppgick underskottet till 50,0 mil

jarder kr. Kalkylerna för innevarande budgetar resulterar i en fortsatt 

ökning av underskottet till drygt 55 miljarder kr. För budgetåret 1981 /82 

innebär budgetförslaget ett underskott om 67.6 miljarder kr. 

Tabell I. Statsbudgeten budgetåren 1979/80-1981/82 

1979/80 1980/81 1981/82 Förändring 
utfall beräknat förslag 1979/80-1980/81 

utfall till 
stats- miljarder 
budget kr. 

miljarder kr. 

Inkomster n:u 157.0 158, I +21.5 + 15.9 
Utgifter 182.5 212.5 225.7 +27.0 +14,6 

Saldo -50,0 -55,5 -67,6 - s.s 

Förändring 
1980/R I - 1981/82 

miljarder 
kr.· 

+ I. I 
+ 13.2 

-12,I 

r· .·(• 

+0.7 
+(i.2 

Anm. Budgelftret 1980/81 reformerades budgetsystemet. Som en följd av detta 
höjdes silviil inkomst- som utgiftsniviin med ca 3 miljarder kr. I tabellen ovan har 
denna effekt bortriiknats vid kalkyleringen av för;indringstalen. 

För budgetäret 1980/81 kan konstateras att budgetunderskottet ökar med 

drygt 5 miljarder kr. frän föregäende budgetar. Denna försämring inträffar 

trots att takll!n i inkomsttillväxten överstiger motsvarande utgiftstillväxt. 

Det beror på att inkomsterna endast uppg<lr till ca tre ljiirdedelar av 

utgifterna. 

Orsaken till den kraftiga saldoförsämringen frän budgetåret 1980/81 till 

1981/82 iir alltså främst den mycket !äga tillväxten av statens inkomster -

ca I. I miljard kr. Utgifterna ökar samtidigt med 13.2 miljarder kr. H~irav 

svarar statsskuldriintorna för 6 miljarder kr. och övriga utgifter för 7 .2 

miljarder kr. Den resulterande saldoförsämringen blir således ca 12 mil

jarder kr. Den budgetutvecklingjag här har redogjort för baseras pf1 samma 

förutsättningar som chefen för ekonomidepartementet har redovisat i fi
nansplanen. I finansplanen berörs också konsekvenserna av en något 

högre löneutveckling under år 1981. Med de förutsättningar som diirvid 
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används blir statsinkomsterna för budgetåret 1981/82 drygt 9 miljarder kr. 

högre än i alternativet med den H.igre löneutveeklingen. Samtidigt baiiknas 

utgifterna t'ör hudgetäret 1981/82 bli inemot 4 miljarder kr. hiigre. Detta 

innebär att budgetsaldot för budgetttret 1981/82 i detta alternativ blir ca 62 

miljarder kr. Jag vill i sammanhanget dock understryka att det från sam

hiillsekonorniska utgängspunkter är angeläget med en starkt fiterhällen 

löneutveekling. 

Budgetunderskottet iir således betydligt större för både innevarande och 

nästkommande budgeti'tr än enligt den beräkning jag presenterade i den i 

höstas framlagda propositionen om besparingar i statsverksamheten (prop. 

1980/81: 20). Den viktigaste orsaken härtill är att söka pä budgetens in

komstsida. S{1som jag framhöll i besparingspropositionen var den då före

liggande inkomstprognosen behäftad med stor osäkerhet. För innevarande 

budgetår bedömer jag nu att inkomsterna blir 3 a 4 miljarder kr. lägre än i 

min beräkning i höstas. För budgetåret 1981/82 innebär mina beräkningar 

en nedrevidering med ca 6 miljarder kr. jämfört med den tidigare beriik

ningen. En viisentlig orsak till nedrevideringen är att lönesummans ök

ningstakt pä grund av en svagare syssclsättningsutveekling nu antas bli 

något liigre under åren 1980 och 1981 iin vad som tidigare förutsattes. 

Härtill kommer att utgifterna för nästkommande budgetår nu beräknas bli 

inemot 2 milj<mlcr kr. högre. Denna upprevidering bernr i första hand pä 

vissa justeringar av beräknat tillkommande utgiftsbehov till följd av plane

rade propositioner m. m. och av reservationsmedelsförbrukning. En sådan 

revidering görs normalt niir man övergiir från långtidsbudgctteknik till 

tirsbudget. Till en mindre del beror ökningen på ändrade prisantaganden. 

2.2 lnkomstuh'ecklingcn budgetåren 1980/81 och 1981/82 

Som jag nyss ntimndc iir den främsta orsaken till det ökade budgetun

derskottet budgettirct 1981/82 den mycket svaga tillväxten i statens in

komster. 

Inkomsterna ökar innevarande budgetår med drygt 21 miljarder kr. 

vilket innebär en real tillväxt med drygt 5 '/~. Budgetåret 1981/82 iikar 

inkomsterna om man utgår från förutsiittningarna i finansplanen med ca I 

miljard kr. i löpande priser. Realt inne här det en minskning med ca 6 c;.;.,. 
Som framgår av följande uppstiillning är det utvecklingen av inkomstskatt 

och socialavgifter som ligger bakom den totalt sett svaga inkomstökning

en. Övriga inkomstslag ökar med inemot 10 miljarder kr. eller ca 11 c,.; .. 
Denna ökning motverkas dock nästan helt av minskningen av intäkterna 

från inkomstskatten och socialavgifterna. 
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Tabell 2. lnkomstutvecklingcn budgetåren 1980/81 och 1981/82 

Inkomstslag 1980/81 1981/82 

Miljar- Förändring från Miljar- Förändring från 
der föregående år 1 der föregående år 
kr. kr. 

milj ar- % miljar- t;·l· 
dcr kr. der kr. 

Inkomstskatt 34,0 28.9 -5.1 -15.0 
Socialavgifter 32.6 29,0 -3.6 -I I. I 
Mervärdes katt 41.4 44,9 +3,5 + 8.5 
Övriga varuskatter 27,9 29.4 + 1.5 + 5,3 
Inkomster av statens 
verksamhet 13,5 15.1 + 1.6 + 11.7 
Återbetalning av lån 2.2 2,3 +0,1 + 7.0 
Kalkylmässiga inkomster 3,0 5.8 +2.8 +94.9 
Övrigt 2.4 2.7 +0,3 +12.3 

Summa 157,0 +21,5 +15,9 158,1 +1,1 + 0,7 

Real tillvä)(t (deflaterat 
med BN P-detlatorn l + 5.5 - 6.0 

1 Vid beräkningen av förändringstalet har inkomstnivån för 1979/80 korrigerats för 
den nivåjustering av inkomsterna som är en följd av budgetreformen som genomför
des 1980/81. En redovisning av utvecklingen kan ej göras för enskilda inkomsllitlar 
till följd av budgetomläggningen. 

Minskningen av inkomstskatten från innevarande till nästkommande 

budgetår har flera orsaker. Främst skall nämnas systemet för utbetalning 

av kommunalskattemedel samt den s. k. förenklade skatteunderlagsberäk

ningen som får effekt på den kassamässiga beräkningen av statens inkoms

ter fr. o. m. budgetåret 1981 /82. 
Den statliga inkomstskatten, såsom den registreras kassamässigt i stats

budgeten, utgör förenklat uttryckt nettot av under perioden totalt inflytan
de inkomstskatt och under samma period utbetalade medel till kommun

sektorn. Staten administrerar uppbörden även av kommunalskattemedlen. 

Utbetalningen av medlen till kommunsektorn sker genom ett system av 

förskott och slutregleringar. Slutreglering sker med två års eftersläpning 

när taxeringsutfallet är klart. Utvecklingen av den kassamässiga statliga 

inkomstskatten kan därför komma att avvika från utvecklingen av den 

debiterade. På lång sikt iir utvecklingen dock densamma. 

Som framgår av diagram I är skälet till minskningen av den kassamäs

siga statliga inkomstskatten den stora skillnaden i tillväxt mellan de infly

tande inkomsterna - främst inbetalningar av preliminär skatt. fyllnadsin

betalningar och kvarskatt - samt utbetalningarna som främst består av 

kommunalskattemedel. Medan inkomsterna ökar med 5,4 miljarder kr. 

eller ca 4 o/r ökar utbetalningarna av kommunalskattemedel m. m. med 

inemot 11 miljarder kr. eller drygt 11 %. Den kraftiga ökningen i utbetal

ningarna av kommunalskattemedel relativt de inflytande inkomsterna be

ror på att utbetalningarna av kommunalskattemedel detta budgetär baseras 

pii ökningen av löne5umman under åren 1979 och 1980 medan inflytande 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 2 Budgetförslaget 6 

Diagram I. Förändring 11,· den kassamässiga statliga inkomstskatten 1 budgetåret 
1981/82 

Miljarder kr. Förändringar sedan föregående år av den kassamässiga statliga inkomstskatten 

+10 

+5 

Inflytande inkomster 

+6,6 mdr kr. 
+5,2% 

"' 
+5,4 mdr kr. 
+4,1 % 

=-~~ .Q E ._ 
Ctl(,l')C/) ro co~ 

Utgifter 

~~ti ~E EEEO"' 
--=c'- a> Öl 
Q) - C'C c. g> :::J .:X: ·~ 

Netto 

-5 

0 
ct ~ ~ E ._ en ·= > 

---'----1-~,; m~d1-r-k-r.~L--------·-r---=-~~~-kr-r---r---- --~ I z-~oa> I 
-33,8% ~ -

(ti +1,6% Q; 
..>< ._ ::: 

..'!? ~ 'öi 
~ .!: ; 

--10 

::i c "' 
E <ii E 
E Q) E 
0 -B ::J 

::.:: :::J (/) 

+10,6mdr kr. +10,8mdr kr. 
+12,5% +11, 1 % 

1 Den i delta sammanhang anviinda definitionen avviker beloppsmiissigt något från. 
inkomsttiteln I 100 Skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse. 

inkomster friimst styrs av den löpande inkomstutvecklingen. Tillväxten av 

skatteunderlaget var betydligt större under året 1979 och i synnerhet är 

1980 än vad som här antas för åren 1981 och 1982. 

Av betydelse för beriikningcn av den kassamässiga statliga inkomstskat

ten är också effekten av den förenklade skatteunderlagsberiikningen för 

den kommunala sektorn som gör sig gällande fr. o. m. år 1982. Förenkling

en innebär bl. a. att skatteunderlaget avseende beskattade förmåner tillförs 

den kommunala sektorn. För statens inkomster medför denna förenkling 

ett inkomsthortfall av ca 1.5 miljarder kr. under budgetåret 1981/82. Detta 

inkomstbL)rtfall motsvaras dock av att kompensationsbidragen på utgiftssi

dan avseende 1970 och 1974 års skattei·eformer upphör. Även om omliigg

ningen reducerar inkomsttillväxten för staten är omläggningen st.ledes 

totalt sett neutral från saldosynpunkt. 

Av flera olika skäl kan under budgetåret 1980/81 noteras en kraftig 

uppgång av inkomsterna av de lagstadgade socia/m·gifiema. Denna ök

ning är till stor del av tillfällig karaktär. Av delvis samma skäl registreras 

en negativ utveckling mellan budgetåren 1980/81och1981/82. 

Intäkterna av socialavgifterna tillväxer på lång sikt i takt med lönesum

mans tillväxt. Sett för enskilda år förekommer dock bl. a. beroende på 

uppbördssystemet avvikelser mellan den kassamässiga tillväxten av intäk-

-· 5,4 mdr kr. 
-16,2 % 
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terna från socialavgifterna och lönesummans tillväxt. De preliminära di

rektdebiterade avgifterna för ett visst år fastställs genom en uppräkning av 

avgiftsunderlaget två år tidigare. Differensen mellan de preliminära av

gifter som debiterats på denna grundval och de slutligt fastställda avgif

terna. som beräknas med hjälp av del faktiska löneumlerlaget. betalas in av 

arbetsgivarna i form av dels fyllnadsinbetalningar året efter avgiftsåret. 

dels kvarstående ävgifter två år efter avgiftsåret. 

Inbetalningarna av socialavgifter avseende budgetåret 1979/80 har delvis 

förskjutits till budgetåret 1980/81. Orsaken härtill är friimst att preliminär

inbetalningarna avseende år 1980. som baseras på ett fastställt uppräk

ningstal. kraftigt understiger den faktiska utvecklingen av· lönesumman. 

Detta medför att fyllnadsinbetalningarna våren 1981 bör bli kraftiga. Dess

utom kan antas att en del av de fyllnadsinbetalningar som normalt skulle 

skett våren 1980 senarelades på grund av det höga ränteläget. De betalas i 

stället i form av kvarstående avgifter våren 1981. 

Tillfälliga faktorer bidrar också till att de avgifter som debiteras för åren 

1980 och 1981 betalas in i en snabbare takt än under tidigare iir. I nbetal

ningar förskjuts därför till budgetåret 1980/81. Sålunda torde höjningen av 

den särskilda avgiften för kvarstående arbetsgivaravgifter leda till att de 

avgifter som inte flutit in i samband med preliminiiruppbörden för är 1980 i 

högre utsträckning än tidigare betala:- in som fyllnadsinbetalningar. Höj

ningen av den särskilda avgiften leder således till att resterande avgifter för 

år 1980 i större utsträckning betalas in redan våren 1981 i stiillet för under 

budgetåret 1981/82. I samband med att denna uppsmtbbning av inbetal

ningarna sker uppstå; som cngiingseffekt en ökning av inkomsterna under 

budgetåret 1980/81. Härtill kommer att det högre uppräkningstalet för 

preliminiiruppbörden av avgifterna för år 1981 i kombination med den 

antagna löneut vecklingen medför att andelen inflytande medel umkr vitren 

1981 blir större och att andelen fyllnadsinbetalningar vären 1982 blir mind

re iin under tidigare år. 

Omliiggningen av uppbördsförfarandet för statliga myndigheter leder 

också till en kraftig tillfällig höjning av inkomsterna av socialavgifter under 

budgetåret 1980/81. I samband med övergången till löpande redovisning av 

socialavgifter för statliga myndigheter tillförs nämligen inkomsttiteln av

gifter avseende 3 kalendcrhalviir. Denna ökning består emellertid av en 

öve1föring från inkomsttiteln statliga pensionsavgifter. Sett totalt för bud

getens inkomstsida har omläggningen således ingen betydelse. Omlägg

ningen innebär för budgettiret 1980/81 en inkomstförstiirkning p[1 ca 2 200 

milj. kr. som engfmgseffekt för inkomsttiteln socialavgifter. 

På statsbudgeten redovisas socialavgifterna efter delvis olika principer. 

Inkomsterna från folkpensionsavgiften. barnomsorgsavgiften samt vuxen

utbildningsavgiften bruttoredovisas. Sjukförsäkringsavgiften liksom övri

ga socialavgifter nettoredovisas på statsbudgetens inkomstsida. dvs. s{1viil 

avgiftsinkomsterna som de utgifter som sammanhiinger med den verksam-
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het som avgiften är avsedd all finansiera redovisas under inkomsttiteln för 

resp. socialavgift. 
Sammantaget resulterar de förhållanden jag nämnt i att de bruttoredovi

sade socialavgifterna minskar med inemot 0.4 miljarder kr. mellan budget

åren 1980/81 och 1981/82. Rensat från effekten av omläggningen av den 

statliga pensionsavgiften. som ju är av tillfällig karaktär, ökar de bruttore

dovisade socialavgifterna med ca 0.7 miljarder kr. Den största nedgången i 

inkomsterna av de lagstadgade socialavgifterna - inemot 3 miljarder kr. -

svarar sjukförsäkringen för. Effekterna av den nyss omtalade omläggning

en uppgår här till ca 1,0 miljard kr. En ytterligare orsak till minskningen är 

avsättningarna till sjukförsäkringsfonden. Sådan sker om avgiftsinkoms

terna överstiger utgifterna. Avsättningen sker i efterhand. Sålunda avsätts 

fondöverskottet avseende år 1980 under budgetåret 1981/82. Sjukförsäk

ringen gick med underskott 1975-1977. Underskottet täcktes då via in

komstskattetiteln. Avgiften höjdes år 1978 och sjukförsäkringen började 

åter gå med överskott. Trots detta skedde inga avsättningar under budget

åren 1979/80 och 1980/81. Överskottet avräknades i stället mot tidigare 

underskott som fått belasta statsbudgeten. Överskottet har dessa båda år 

legat kvar på statsbudgeten. "Kvittningen" mot de tidigare underskotten 

inkl. därpå debiterad ränta är emellertid nu avslutad. Fr. o. m. budgetåret 

1981/82 sker därför åter en avsättning till fonden. Avsättningen uppgår 

budgetåret 1981/82 till 0,5 miljarder kr. Eftersom fonden består av ett 

konto på riksgäldskontoret innebär avsättningen dock inte något ökat upp

låningsbchov för statens del jämfört med om överskottet får ligga kvar på 

budgeten. Däremot medför avsättningen all nivån på nettot frän sjukför

säkringen, såsom det redovisas på statsbudgeten. sänks jämfört med tidi

gare år. 

Av min genomgång framgår att ett flertal tillfälliga faktorer bidrar till all 

socialavgifternas belopp i statsbudgeten minskar mellan budgetåren 1980/ 

81 och 1981/82. Med de antaganden som gäller för löneutvecklingen ökar 

de debiterade socialavgifterna som bruttoredovisas på statsbudgeten med 

ca 2 miljarder kr. mellan budgetåren. 

Jag vill även kort nämna något om mervärde skatten och punktskatterna. 

Jämfört med den kalkyl som bildade underlag till beräkningen i propositio

nen om besparingar i statsverksamheten. m. m. har inkomsterna nedrevi

derats med ca 1.5 miljard kr. Intäkterna av mervärdeskatten har justerats 

ned bl. a. med hänsyn till alt importen i löpande priser nu förutses bli 

mindre än tidigare. Vidare har det skett en minskning av alkoholkonsum

tionen. Minskningen är större än vad som tidigare har antagits. 

Den redogörelse för utvecklingen av statsbudgetens inkomstsida jag nu 

har redogjort för kan något förenklat sammanfattas på följande sätt. Bud

getåret 1980/81 till växer inkomsterna snabbare än den underliggande lång

siktiga trenden. Detta beror bl. a. på att inbetalningarna av preliminär 

inkomstskatt baseras på den kraftiga löneökningen I 980. Även inkomster-
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na av socialavgifterna ligger över den normala utvecklingstrenden. Bud

getåret 1981 /82 ökar inkomsterna däremot långsammare än den underlig

gande långsiktiga trenden. Sammanfattningsvis innebär detta att vissa 

tillfälliga faktorer något drar ned budgetunderskottet för budgetåret 1980/ 

81 medan motsvarande faktorer verkar i motsatl riktning budgetåret 1981/ 
8"l 

2.3 lltgiftsutvecklingen budgetåren 1980/81 och 1981/82 

Tendenserna i budgetens utgiftsut veckling och karaktären av budgetför

slaget belyses i följande uppställning. Utgifterna beräknas öka med 6,2 % 

till budgetåret 1981 /82. 

Tabell 3. Statsutgifterna budgetåren 191!0/81 och 1981/82 uppdelade på konsumtion, 
investeringar och transfereringar m. m. 

Statlig ,·crksamhet 

varav - konsumtion 
- investeringar 

Transfereringar m. m. 
varav - till hushäll 

(diirav 
folkpensioner) 

- till kommunala 
sektorn 

- till företag m.11. 
<inkl. samtlig;i finan-
siell;i transaktioner) 

·· · internationella 
- statsskuldräntor 
- iivrig;i 

Totala statsutgifter 

Real lillvä.xt <dellateral med 
BN P-dellatorn) 

1980/81 
beräknat 
utfall 
miljarder 
kr. 

56,0 

46.6 
9.4 

156,5 
58.0 

'31.8) 

42.2 

29.6 
5.0 

20,3 
1.4 

212,5 

Förändring till 1981/82 enl. förslag 
till statsbudget. Löpande priser 

Miljarder 
kr.. 

+ 3,2 

+ 2.6 
+ 0.6 

+IO,O 
+ 5.2 

(+ 2.8) 

+ 2.7 

- 4.3 
+ 0.9 
+ 6.0 

0.5 

+ 13,2 

/)i Resp. realgrupps 
bidrag till ut
vecklingstakten. % 

+ 5,7 

+ 5.6 
+ 6.4 

+ 6,4 

+ 9,0 

<+8.8) 

+ 6.4 

-14 .. ~ 
+18.0 
+29.6 
-35,7 

+ 6,2 

- 0.5 

+l,5 

+ 1.2 
+OJ 

+4.7 
+2.4 

<+UJ 

+ 1.3 

-2.0 
+0.4 
+2,8 
-0.2 

+6,2 

Anm. Fördelningen på reala utgiftsslag överensstämmer ej helt med de definitioner 
som exempelvis utnyttjas i nationalräkenskaperna. Bl. a. hänför5 räntebidrag 
for bosHidcr och livsmedelssubwntioncr här till transfereringar till hushåll. 

Den statli!{ll konsumtionen bidrar med 1.2 procentenheter till tllgifternas 

totala utvecklingstakt. Det förtjänar här nämnas att ca 60 % av de statliga 

konsumtionsutgifterna utgörs av kostnader för försvar. utbildning och 

forskning, polisväsende och kriminalvård samt vägunderhåll. Återstoden. 

som i budgetförslaget för 1981/82 uppgrir till ca 20 miljarder kr.. avser 

förvaltning m. m. Den mer renodlade förvaltningens bidrag till utgiftsut

vecklingcn iir således endast 0.5 procentenheter. I höstens budgetarbete 

har i allmänhet tillämpats det s. k. huvudförslaget för statliga förvaltnings-
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kostnader vilket innebär en real neddragning om 2 (/(, av utgifterna för 

myndigheterna. Budgetförslaget innebär således minskat ianspråktagande 

av samhällets reala resurser för statlig förvaltning. Genom effektivitetshö

jande åtgiirder bör dock standardsänkningar till följd härav i huvudsak 

kunna undvikas 

De statliga im·esteringarna beräknas budgetåret 1981/82 öka med drygt 

en halv miljard kr. Investeringarnas bidrag till utgiftsutvecklingen blir dock 

ringa eftersom de endast utgör en mindre del av statsbudgetens totala 

utgifter. 

Ökningen m· in koms tö1•crföringarna till hushåll svarar - bortsett från 

statsskuldräntorna - för det största bidraget till den totala utgiftsutveck

lingen. Folkpensioner och räntebidrag till bostäder förväntas öka med 4,6 

miljarder kr. från innevarande budgetår vilket motsvarar ett bidrag med 2,2 

procentenheter till utgillsut vecklingen. 

Jnkom.1·tiirer.fi'iri11garna till den kommunala sektorn uppvisar en betyd

ligt långsammare tillväxttakt än tidigare budgetår. Detta är en följd av att 

kompensationsbidragen som utgår till följd av skatteomläggningar under 

1970-talet slopas fr. o. m. år 1982. Kommunsektorn kompenseras härför 

genom en förenklad skatteunderlagsberäkning som innebär att den kom

munala sektorn tillförs motsvarande belopp i samband med kommunal

skatteutbetalningarna. Som jag nyss redovisat registreras detta som mins

kade inkomster för staten. Det relativt ringa bidraget till utgiftsutveckling

en iir således underskattat. Om korrigering görs härför ökar den kommuna

la sektorns bidrag till statsbudgetens utgiftsutveckling till 2,0 procentenhe

ter. I beriikningen har förutsatts att åtgärder vidtas för att neutralisera de 

statsfinansiella effekkrna av skatteutjämningsreformen år 1982. 

När det gäller in/,,omstii1·e1}Vri11gar till friimst .företag visar tabellen en 

påtaglig nedgång. Detta beror på att en rad engångsinsatser till stöd för 

krisdrabbade företag och branscher faller bort. 

Statssk11ldrii11tonw är den viktigaste orsaken till utginsutvecklingen. 

Utgiftsökningen i absoluta tal för statsskuldräntorna kan endast nedbring

as genom att minska budgetunderskotten framöver vilket kräver åtgärder 

av budgetförstärkande slag på andra områden. Sålunda kan konstateras att 

ett budgetunderskott för budgetåret I 98 li82 på drygt 6 7 miljarder kr. 

medför en ökning av riintekostnadcrna för budgetåret 1982/83 i storleks

ordningen 7.5 miljarder kr. 

Statsutgiftcrna kan även delas upp efter olika ändamål. Fördelningen på 

ändamål budgetåret 1981 /82 framgår av tabell 4. 

2.4 Utgiftsprogrammct 

Riksdagen har nyligen beslutat om besparingar i statsverksamheten, 

m.m. (prop. 1980/81:20, Fill 1980/81: 10. rskr 1980/81:23). Anslagsberäk

ningarna i 1981 års budgetproposition har skett med beaktande av de 
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Tahell 4. Statsutgifterna efter ändamål budgetåren 1980/81 och 1981/82. Löpande 
priser 

Ändamål 

Folkpensioner. sjukförsäkring. m. m. 
Utbildning och forskning 
Statsskuldriintor 
Totalförwar 
Arbetsmarknads- och regionalpolitik 
Bostadspolitik 
Stöd till familjer 
Allmänna bidrag till kommuner 
Kommunikationer 
Hälso-. social- och sjukvt1rd 
Rätts- och polisväsende 
Internationellt bistånd, m. m. 
Näringspolitik 
Energipolitik 
Övrigt 

Totala statsutgifler 

1980/81 be- Förändring till 1981/82 enl. 
räknat utfall förslag till statsbudget 
miljarder kr. 

miljarder kr. ~;'.f.. 

37.0 + 3.4 + 9.2 
29.8 + 1.2 + 4.0 
20.3 + 6.0 +29.6 
l!U + 0.9 + 4.9 
13.3 + 0.9 + 6,8 
12.8 + 1.3 +10.2 
12.6 + 1.3 + I0.3 
10.6 + 0.5 + 4.7 
10,4 + 0.5 + 4.8 
7.3 0.0 1 0.0 1 

7.2 + O.:'i + 6.9 
5.0 + 0.9 +18.0 
9.0 - 3.2 -35.6 
5.4 - 0.6 -11.l 

13.5 - 0.4 - 3.0 

212,5 +13,2 + 6.2 

Anm. I. På grund av successiva anpassningar av ändamf1lsgrupperingen uppstår 
svärighett:r att relatera tabellens uppgifter till motsvarande uppgifter tidigare 
är. 
2. Under övrigt redovisas utgifter för flera olika ändamål. bl. a. idrott. miljö-

.. vård. presstöd. kultur och kyrka och vissa förvaltningsmyndighctcr. 
1 Okningstakten dras ned på grund av att vissa utgifter faller bort från statsbudge
ten~ utgiftssida i samband med huvudmannaskapsskiftet för karolinska sjukhuset. 

förslag och enligt de riktlinjer som har redovisats i regeringens besparings

proposition. Budgetprövningen har som jag tidigare framhållit präglats av 

största återhållsamhet. Detta innebär bl. a. att inga nya reformförslag som 

inte finansieras genom omprioriteringar läggs fram i budgetpropositionen. 

Jag har tidigare redovisat vissa andra principer som styrt budgetarbetet. 

Inom området forskning och utveckling fullföljs i ärets budgetförslag en 

tidigare inledd satsning. Även inom ett fåtal andra särskilt angelägna 

områden har ett begränsat utrymme för ökade insatser kunnat skapas 

genom omfördelningar. omprioriteringar och genom besparingar utöver 

vad som redovisats i regeringens besparingsproposition. 

Den utveckling för budgetåret 1981/82 som här redovisats är djupt 

oroande. Av skäl som jag nyss utvecklat skulle budgetunderskottet enligt 

det nu framlagda budgetförslaget öka med ca 12 miljarder kr. om löner och 

priser utvecklas i enlighet med förutsättningarna i finansplanen. Jag vill 

mol den bakgrunden någol närmare analysera förutsättningarna för att 

styra budgetutvecklingen i den riktning som regering och riksdag tidigare 

bedömt som nödvändig. Därefter återkommer jag till mina mer allmänna 

slutsatser vad gäller såväl budgetåret 1981/82 som budgetarbetet på något 

längre sikt. 
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3 Den strukturella utvecklingen av statens finanser 

Under 1970-talet ägde ett trendbrott rum i .den svenska ekonomins 

utveckling. Efter de föregående decenniernas snabha ekonomiska framåt

skridande sjönk tillväxten markant. De offentliga utgifterna har däremot 

fortsatt att expandera kraftigt. Till följd härav har skattetrycket successivt 

höjts och Sverigt: ligger nu högst bland västliga industriländer då det giillt:r 

de totala skatternas andel av BNP. Trots detta har den offentliga sektorns 

finanser undergått en betydande försvagning. Det statliga hudgetunder

skottet har vuxit från mellan 4 och 5 ('/(;av BNP 1974/7.'i till (\ver 10%· under 

innevarande budgetår. 

Ökningen av de statliga utgifterna har således trendmässigt överstigit 

tillväxh:n både i statsinkomsterna och i samhällsekonomin som helhet. 

Sett över hela 1970-takt steg statens utgifter i genomsnitt per år med .'i,7% 

i reala termer. Denna siffra skall jf1mföras med en genomsnittlig tillviixt av 

inkomsterna på 2,1 %·. BNP har under samma period stigit med ca 2 % i 

genomsnitt per år. Genom att statens utgifter ökat så mycket snabbare än 

de totala resurserna i samhället, har utgifternas andel av BNP kommit att 

stiga från ca 25 % 1970 till nära 40 % tio år senare. Ökningen av statsinkom

sternas BNP-andel har däremot varit ytterst begränsad. Det stigande skat

tetrycket i Sverige är således ej i första hand att hänföra till en uppgång av 

statens inkomster. I stället är det kommunernas höjda uttaxeri_ng och de 

ökade avgifterna till socialförsäkringarna som i allt v~sentligt svarat för det 

stigande skattetrycket. Genom denna utveckling har statsbudgeten kom
mit att bära huvuddelen av försvagningen i hela den offentliga sektorns 

finansiella ställning. 
Den divergerande utvecklingen av statens utgifter och inkomster för

stärktes under senare hälften av 1970-talet. Till den snabbare utgiftsut

vecklingen bidrog nya åtaganden från tidigare perioder. Samtidigt försva

gades inkomstutvecklingen i samband med konjunkturnedgången och de 

allvarliga strukturella problem som uppstod efter oljcprischocken och 

kostnadskrisen i svensk ekonomi. 

Den fortgående ökningen av budgetunderskottet klargjorde så småning

om att det inte var fråga om någon tillfällig försvagning av de statliga 

finanserna. utan att problemet i högsta grad var av strukturell natur. Detta 

bekräftades som jag tidigare framhållit också av den bild som långtidsbud

geten 1980 gav. Trots att utgifterna enligt långtidshudgetens metodik räk

nas upp mycket försiktigt, så att hiinsyn tas endast till automatik och redan. 

fattade beslut. visade den på en fortsatt ökning av budgetunderskottet i 

nominella termer under perioden fram till budgetåret 1984/85. 

Budgetunderskottets strukturella natur framstår också klart om man 

ställer det i relation till konjunkturutvecklingen. Normalt leder de s. k. 

automatiska stabilisatorerna i budgeten till att statsfinanserna förhättras i 
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högkonjunktur och försvagas i lågkonjunktur. Vid en konjunkturnedgång 

diimpas sälcdes skatteinkomsterna till följd av den svagare inkomstutveck

lingen. samtidigt som utgifterna för industri- och arbetsmarknadspolitik 

ökar. Vidgningen av budgetunderskottet f1r 1977 kundt: därmed ddvis ses 

som en konsekvens av den nedpressade aktivitetsnivå som då rådde i den 

svenska ekonomin. Under åren 1979 och 1980 däremot har konjunkturten

densen varit uppåtriktad och kapacitetsutnyttjandet har generellt varit 

högt. Trots det har budgetunderskottet fortsatt att öka vilket visar styrkan 

i den underliggande försämringen. 

Mot bakgrund av den inneboende starka dynamiken i budgetutveck

lingen är uppgiften att bryta den negativa trenden mycket sviir. Tillväxten 

på utgiftssidan sker i övt:rvägande utsträckning helt automatiskt. Statens 

inkomster däremot är pft ett avgörande siitt beroende av tillväxten i den 

övriga ekonomin. Vi har nu av allt att döma en period framför oss med 

fortsatt relativt låg ekonomisk tillväxt. Den nyligen framlagda långtidsut

redningen anger en genomsnittlig tillväxt på 2.5 % i det alternativ där 

balansbristerna i ekonomin successivt minskar. Större delen av detta ut

rymme är dessutom intecknat om de nödvändiga investeringarna inom 

näringslivet skall kunna komma till stånd och bytesbalansens underskott

nedbringas. Enligt detta alternativ måste därför den statliga konsumtionen 

minska med 0,8% per år. 

Det bör påpekas att en betydande del av de statliga utgifterna består av 

transfereringar till hushåll och företag och därmed inte utgör någon statlig 

resursförbrukning i egentlig mening. De inkräktar därmed i denna bemär

kelse ej på det tillgängliga resursutrymmet. De måste emellertid finansieras 

på samma sätt som övriga utgifter och har samma följder för skattetryck 

och kreditmarknad. 
För att gapet mellan statens inkomster och utgifter skall kunna minskas 

måste utgifterna öka långsammare än inkomsterna. Eftersom utgifterna är 

s' örre än inkomsterna i utgångsläget. ökar nämligen underskottet iiven om 

inkomster och utgifter stiger i samma takt. Vid nuvarande nivåer för 

statsinkomster. utgifter och statsskuldräntor kan man beräkna att inkoms

terna i runda tal skulle behöva öka mer än dubbelt så snabbt som utgifterna 

cxkl. räntebetalningarna för att underskottet skall minska. 

Om man utgår från den underliggande trenden i utgiftstillväxten. måste 

en dubbelt så snabb inkomstutveckling betraktas som hart när omöjlig i det 

perspektiv för den ekonomiska tillväxten som kan förutses för de närmaste 

åren. För att belysa detta vill jag något närmare diskutera vilka faktorer 

som principiellt påverkar de viktigaste inkomstposterna. 

Mervärdeskatten är den största enskilda statliga inkomstkällan. Den 

svarar i 1981/82 års budget för 44,9 miljarder kr., vilket är ca 28 % av de 

beräknade totala inkomsterna. Bestämmande för dess utveckling. vid gi

ven skattesats, är i första hand de privata konsumtionsutgifternas ökning. 

Men vi vet att det reala utrymmet för en ökad privat konsumtion under 
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åren framöver iir synnerligen begränsat. De senaste årens utveckling har 

ocks{1 inneburit att en ökande andel av hushållens konsumtionsutgifter 

fallit på områden som inte mervärdebeskattas: energi och boende. Någon 

automatik som skulle leda till att merviirdcskattens avkastning i förhållan~ 

de till BN P skulle öka är därför inte att räkna med: snarare torde en 

motsatt tendens komma att föreligga. 

Den privata konsumtionens utveckling är också en viktig bestiimnings

foktor för punktskatterna. Här tillkommer emellertid det avgörande förh{ll

landct att skatterna i allmänhet är utformade som s. k. styckskatter, dvs. 

skattebeloppet bestäms av försäljningens volym och inte av priset. Det 

krävs alltså återkommande höjningar av skattesatserna för att inte skat

teavkastningen realt sett skall sjunka. Punktskatterna, som hudgetåret 

1981/82 tillsammans beräknas inbringa 29,4 miljarder kr., har under 1970-

talet niirmast visat en fallande trend som andel av BNP. Budgetsituationen 

gör det angeläget att likviil utnyttja de möjligheter till inkomstförstärkning

ar som här kan finnas. 

Som jag redlivisade i besparingspropositioncn har uttaget av statlig 

progressii· inkomstskatt successivt sänkts under 1970-talet som ett led i 

olika skatteomläggningar. Skattesatserna i skalan når visserligen ända upp 

till 58 7r. men det genomsnittliga uttaget kan för år 1981 beräknas motsvara 

en skattesats om endast ca 11 "·'i·. Tar man dessutom hänsyn till de olika 

skattereduktioner som medges motsvarar nettot som staten drar in mindre 

än I O % av de ticskattningshara inkomsterna. Bakom denna låga genom~ 

snittssiffra ligger det förhållandet att den statliga skatkn på de första 

inkomstdelarna är obetydlig medan marginalskattesatsen snabbt stiger när 

inkomsten kommer upp i de skikt som är aktuella för löntagare med helårs

rn.:h heltidsarbete. Hur inkomsterna iir fördelade inom en given total in

komstsumma får till följd av detta en mycket kraftig inverkan på statsskat

tens avkastning, Ett exempel kan belysa detta. För en inkomst om 80000 

kr. utgår enligt 1981 års skatteskala 8416 kr., i statlig inkomstskatt. Delas 

inkomsten i stället upp i två om 40000 kr. hlir den sammanlagda statsskat

ten endast 2 304 kr. Dessutom avgår i det senare fallet särskild skattere

duktion med dubbelt belopp. I l~O kr. mot 560 kr. Det nettobelopp som 

tillfaller staten sjunker alltså från 7856 kr. till I 184 kr. 
En annan faktor som bidrar till att det genomsnittliga statsskatteuttagct 

sjunker är den starka ökningen bland de skattskyldiga av antalet pensionä

rer. Visserligen ökar de genomsnittliga pcnsionsinkomsterna snabbt, sam

tidigt som andelen pensionärer sjunker som medges fullständig skattebe

frielse på grund av att deras pem:ionsförmåncr endast ligger på minimini

vfm. Denna miniminivf1 höjs emellertid realt varje år och utformningen av 

det extra avdrag som medges folkpensionärer inncbiir dii att förmiinen av 

en lindrad beskattning utsträcks mycket långt..Sålunda kan man för år 1981 

räkna med att en ensamstående folkpensionär kommer att medges skatte

liittnaderjämfört med andra inkomsttagare ända upp till inkomster väl över 
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60000 kr. För makar som håda har folkpension kan skattelättnader i vissa 

fall utgå vid en hushållsinkomst ända upp till drygt 100000 kr. En särskild 

kommitte ( B 1979: 14) ser f. n. över reglerna om folkpensionärernas skatte

lättnader. Av kommittens direktiv <Dir 1979: 138) framgår att en av dess 

uppgifter just gäller frågan om att begränsa den snabba ökning av skatte

lättnadernas omfattning som följer med nuvarande utformning. 

Det inflationsskydd som införts omfattar i första hand den statliga skat

teskalan. där skiktgränserna årligen uppräknas. Men även den särskilda 

skattereduktionen uppräknas med ett belopp som motsvarar 40 % av den 

s. k. basenhetens ökning. Mellan inkomståren 1980 och 1981 ökar reduk

tionen till följd av detta med 240 kr. Till största delen är denna uppräkning 

motiverad av önskan att eliminera den progressivitetsskärpning som följer 

av att grundavdraget vid den kommunala taxeringen hålls oförändrat. 

Uppräkningen blir därför särskilt värdefull för dem med låga inkomster. 

där kommunalskatten helt dominerar och statsskatten betyder förhållande

vis litet. Konstruktionen innebär emellertid att kommunerna får tillgodo

räkna sig en inkomstökning som heror på att realvärdet av grundavdraget 

urholkas medan staten kompenserar de skattskyldiga for detta. Här finns 

också en orsak till den långsamma ökningen av statens nettoinkomst från 

inkomstskatten. 

De olika .rncialm·g{fierna heräknas budgetåret 1981182 ge staten inkoms

ter. netto efter överföringar till särskilda fonder m. m .. om sammanlagt 

29.0 miljarder kr. Under 1970-talet har en successiv höjning av den samla

de avgiftsnivån ägt rum, bl. a. för att finansiera de fättnader i den statliga 

inkomstskatten som genomförts. Socialavgifterna har hiirigenom kommit 

att få en växande betydelse i statshudgeten. Vid givna avgiftssatser följer 

utvecklingen emellertid i huvudsak lönesummans tillväxt och någon meka

nism som skulle göra det hefogat att riikna med en automatisk ökning av 

inkomsten i snabhare takt än löneutgifterna ökar finns inte. 

Statens övriga inkomster, t. ex. riinteinkomster och överskott i statens 

verksamhet. svarar för ca 15 % av de totala inkomsterna. Vissa mQjlighe

ter torde här föreligga att öka inkomsterna genom höjningar av priserna på 

statligt tillhandahållna tjänster och andra åtgärder. De inkomstförstärk

ningar som kan uppnås på detta sätt kan dock endast mycket marginellt 

hidra till att minska budgetunderskottets storlek. Prishöjningarna kan dock 

ha viss efterfrågepåverkande effekt vilket kan verka dämpande på utgifts

trycket framöver. 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att budgetens inkomstsida vid 

givna skattesatser i mycket hög grad påverkas av de;r1 allmänna inkomst ut

vecklingen i samhället. I fråga om punktskatterna fordras återkommande 

höjningar redan för att undvika en fortgående real urholkning och i fråga 

om inkomstskatten finns flera förhållanden som gör att avkastningen ut

vecklas svagt. Om den ekonomiska tillväxten blir svag påverkas inkoms

terna i negativ riktning. 
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Utgiftsutvecklingen är på ett helt annat sätt oberoende av ekonomins 

tillväxt. Här är det i stället prisutvecklingen och annan automatik som 

främst verkar drivande, dvs. utgifterna ökar utan att politiska beslut sker 

så länge regelsystemen inte rubbas. 

Den övervägande delen av statsbudgetens anslag är på ett eller annat 

sätt knutna till pris- och löneutvccklingen. Genom olika regler garanteras 

att den reala nivån på skilda verksamheter ej urholkas av inflationen. En 

indelning av anslagen kan göras efter hur stark denna bindning är till pris

och lönestegringar. Den större delen av transfereringarna till hushållen 

präglas av starka indexanknytningar. Till denna grupp räknas folkpensio

nerna. bidragsförskotten och de <lterbetalningspliktiga studiemedlen. vilka 

är knutna till basbeloppet. Andra transfereringar till hushållssektorn såsom 

bidragen till sjuk- och föräldraförsäkringen samt vuxenstudiestödet är i 

stället främst beroende av löneutvecklingen. Tillsammans uppgår de nu 

uppräknade transfereringarna i årets budget till inemot 44 miljarder kr. De 

svarar därmed för drygt 19 % av de totala statsutgifterna. 

Förutom dessa transfereringar skall även nämnas bostadslånen och rän

tebidragen. Dessa uppgår tillsammans till 14 miljarder kr. och svarar 

därmed för 6 % av utgifterna. Utvecklingen av dessa transfereringar styrs 

av kostnaderna för bostadsbyggandet och av räntenivån. I och med att 

prisutvecklingen under senare tid varit mycket snabb inom hostadsbyggan

det och att räntenivån har höjts, visar utgifterna över dessa båda anslag en 

mycket kraftig expansion. Detta sammanhänger med att räntebidragen är 

så konstruerade, att subventionsdjupet ökar vid en räntehöjning, vilket 

innebär att staten får bära hela bördan av de ökade räntekostnaderna. 

Bland anslag med långtgående indexbindningar räknas även det interna

tionella biståndet. Biståndsramen är knuten till ut vecklingen av bruttona

tionalinkomsten i löpande priser. Biståndet har därigenom en särställning i 

indexhänseende så till vida att systemet leder till reala ökningar i den mån 

som den svenska nationalinkomsten stiger. I 1981/82 års budget uppgår det 

internationella biståndet till 5.7 miljarder kr. och svarar därmed för 2.5 % 

av budgetens totala utgifter. 

Ett system med indexering av lransfereringsanslag har flera fördelar i en 

situation med betydande tillväxt i ekonomin och i de statliga inkomsterna. 

För mottagaren tjänar indexeringen som en värdegaranti och kan därmed 

spela en viktig roll från rättvise- och inkomstfördelningssynpunkt. Sett 

från statsmakternas sida kan en indexering skapa stabilitet i systemet. I 

nuvarande statsfinansiella läge innebär dock en långtg{1ende indexering 

stora problem. 

En problematisk konsekvens av fangtgacnde indexeringar är att de mins

kar möjligheterna till avvägningar mellan olika anslag vid hudgetprövning

cn. En indexering kan i åtskilliga fall från bö1jan vara motiverad utifrån 

rent praktiska hänsyn och behöver inte vara uttryck för någon aktuell 

prioritering. Omvänt återfinns i budgeten många utgiftsområden som i och 
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för sig betraktas som utomordentligt angelägna. men som inte har index

bindning utan diir tillskott sker genom successiva politiska beslut. I ett läge 

där utrymmet för ökningar av utgifterna är starkt begränsat. medför de 

ökningar som automatiskt sker via indexeringar att kraven på återhållsam

het beträffande ej indexbundna anslag blir mycket hårda om inte index

bindningen kan omprövas. De låsningar som detta kan innebära försämrar 

möjligheterna att nå fram till lämpliga avvägningar mellan olika utgifter. 

Vid sidan av de indexbundna transfereringsanslaf:en till hushäll och u

länder, är många andra utgifter knutna till pris- och löncutvecklingen. Till 

denna kategori i-an man räkna utgiftsramarna för det militära försvaret och 

för civilförsvaret. Fastläggandet av dessa ramar sker för perioder av fem 

år. Ramarna läggs fast i en viss prisnivå och därefter sker en fortlöpande 

uppräkning i takt med ökningen av nettoprisindex. Här gäller sålunda att 

prisutvecklingcn är helt avgörande för utgifternas tillväxt mellan de för

svarsbeslut som tas. Tillsammans uppgår utgifterna för militärt försvar och 

civilförsvar till ca 18 miljarder kr .. eller ca 8 f:'fr, av utgifterna i årets budget. 

I detta sammanhang kan också nämnas flertalet av bidragen till kommu

nerna som räknas upp automatiskt vid stigande pris- och lönenivå. De 

viktigaste bland dessa är bidragen till social hcmhjälp. färdtjiinst. förskolor 

och fritidshem, familjedaghem samt skolbidragen och de generella trans

fereringarna till kommunerna. Sammantaget uppgår statens utgifter för 

dessa transfereringar till inemot 37 miljarder kr.. motsvarande ca 16 <;;;-.av 

de totala utgifterna. När det gäller dessa utgifter är det givetvis åtskilliga 

faktorer vid sidan av indexeringarna som spelar en viktig roll. För de 

specialdestinerade bidragen har kommunernas ambitioner stor betydelse, 

liksom samhällsutvecklingen inom de olika områden som berörs och de 

bestämmelser för verksamheten som regering och riksdag bt:slutat om. 

Från statsfinansiell utgångspunkt är det likväl automatiken i utbetalning

arna som är av avgörande intresse;: då man söker förklara den kraftiga 

expansionen av utgifterna. 

Sett över en Hingre tidsperiod finner man att staten kommit att finansiera 

en ökande andel av kommunernas samlade utgifter. Vid början av 1970-

talet svarade statsbidragen för ca 25 % av kommunernas totala inkomster. 

I nuläget uppgår denna andel till ca 28 ';{, Därtill kommer att redan en 

oförändrad andel innebär snabbt stigande utgifter för staten genom den 

kraftiga kommunala utgiftsutvecklingen. 

Inom statens eget verksamhetsområde. cxkl. försvaret. dominerar löne

kostnaderna som drivande faktor bakom utgiftstillväxten. De statliga lö

nerna kan för budgetåret 1981/82 beräknas till ca 22 miljarder kr. Kostna

derna under de egentliga myndighetsanslagen räknas upp med inträffade 

pris- och löneökningar. Därefter sker numera i princip en reduktion med 2 

proct:ntenheter. Denna reduktion genomförs för att stimulera till effektivi

tet i den statliga verksamheten och motsvarar sålunda ett krav på produkti

vitt:tsförbättring. Tillämpandct av denna metod har bidragit till att ökning-

2 Riksdai:en 1980181. I sam/. Nr 100. Bilaga 2 
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en av antalet statligt anställda på senare tid dämpats. För år 1980 bedöms 

sysselsättningsökningen inom den statliga sektorn helt ha upphört. 

De s. k. omkostnaderna i den statliga verksamheten uppgår till inemot 19 

miljarder kr. eller ca 8 '!i- av utgifterna för budgetåret 1981/82. Ocksa hiir 

sker en uppräkning i takt med kostnadsutvecklingen. Denna uppräkning 

präglas dock av återhållsamhet i syfk att stimulera till kostnadsmedve

tande och rationaliseringar. I viss mån har delta medverkat till att hegriinsa 

ökningen av den statliga konsumtionen under senare tid. 

Alla de utgiftskategorier som nu nämnts präglas sålunda i större eller 

mindre utsträckning av automatiska ökningar. Genom politiska beslut kan 

dock automatiken hrytas eller försvagas. Den begränsade kompensationen 

för stegringar i statliga löner och omkostnader är exempel på en metod som 

fått påtagliga resultat. Den nya beräkningsprincipen för faststiillande av 

basbelopp visar hur tillväxten av vissa transfereringsutgifter biiltre kan 

anpassas till det tillgiingliga ekonomiska utrymmet. När det gäller stats

skuldräntorna däremot är automatiken fullständig och obönhörlig. För 

varje år som underskott i statsbudgeten registreras. växer statsskulden och 

därmed riintebetalningarna under kommande perioder. Även vid ett fram

gångsrikt besparingsarbete kommer därför räntebetalningarna framöver att 

bli en växande hörda miitt i reala termer. 

Räknar man samman alla de anslag i statsbudgeten som präglas av 

automatik. finner man att de utgör nära 82 % av de totala utgifterna. 

Återstående andel. drygt 40 miljarder kr.. är ej pris- eller löneblindna i 

strikt mening. Häri ingår statliga investeringar liksom huvuddelen av de 

industripolitiska satsningarna. Dessutom återfinns här vissa transfcre

ringsanslag till hushållen såsom t. ex. barnbidragen. Dessa iir inte indexan

knutna, men ser man till den historiska utvecklingen kan man konstatera 

att de i praktiken i stort sett följt den allmänna inflationstakten. 

Den nu genomförda översikten av statsbudgetens mer än 800 anslag. 

visar i vilken hög grad dessa iir beroende av pris- och löneutvecklingen. 

Till denna automatik skall sedan adderas effekterna av andra förändringar, 

exempelvis befolkningens åldersstruktur. Någon större grad av bindning 

till utvecklingen av de reala resurserna i samhället existerar således inte. 

Detta innebär en avgörande olikhet i förhållande till budgetens inkomst

sida. Även inkomsterna stiger visserligen vid en uppgång i pris- och löneni

vån, men härtill kommer den stora känsligheten för reala förändringar. 

Inkomsterna är starkt beroende av sådana volymfaktorer som föriindringar 

i antalet sysselsatta och utvecklingen av den privata konsumtionen -

faktorer som i sin tur är direkt sammanlänkade med den allmiinna ekono

miska tillväxten. Genom denna bristande symmetri mellan statens inkoms

ter och utgifter skapas de balansproblem som kännetecknar budget

utvecklingen. 

I besparingspropositionen framhöll jag att åtgärder för att begränsa den 

automatiska tillväxten av olika utgifter måste vara en given utgångspunkt 
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för den framtida budgetpolitiken. Den redogörelse jag här lämnat om 

automatiken i budgetutgifternas tillväxt understryker starkt vikten av detta 

konstaterande. Om vi framöver skall kunna begränsa statsutgifternas ök

ningstakt krävs att vi vidtar medvetna åtgärder i syfte att bryta automati

ken för vissa utgiftsanslag och att vi undviker att i kommande beslut bygga 

in ny automatik. 

4 Riktlinjer för budgetpolitiken 

Efter att ha redovisat min bedömning av budgetutvecklingen för inneva

rande och nästa budgetår enligt det nu framlagda budgetförslaget, och 

mina synpunkter på den strukturella utvecklingen av statens finanser, 

övergår jag nu till några centrala slutsatser för budgetpolitiken. 

Jag har redan framhållit att det ökade budgetunderskott som nu redovi

sas för nästa budgetår är starkt oroande. Jag har tidigare. hl. a. i bespa

ringspropositionen, utförligt diskuterat de problem som följer av ett stort 

och växande budgetunderskott. Det finns mot den bakgrunden enligt min 

bedömning starka skäl att överväga ytterligare åtgärder för att minska det 

nu förutsedda underskottet för budgetåret 1981/82. 

I sammanhanget vill jag understryka den betydande osäkerhet som 

vidlåder en budgetprognos som görs långt före det aktuella budgetåret. Det 

underskott som nu anges för innevarande budgetår, dvs. niir halva budget

året gått, ligger mycket nära den prognos för underskottet som anmäldes i 

1980 års budgetproposition. Men denna överensstämmelse gäller hara 

saldot. Såväl inkomster som utgifter ligger nu ca 10 miljarder kr. högre än i 

budgetpropositionen. Mycket stora förändringar har. alltså inträffat under 
det senaste året vilka förändrat underlaget för saldoberäkningen. Under 

årets lopp har prognoserna för budgetunderskottet pendlat mellan 50 och 

58 miljarder kr. Delvis återspeglar detta effekter av vidtagna ekonomisk

politiska åtgärder men är också ett uttryck för förändringar av vissa grund

läggande antaganden. t. ex. löncnl vecklingen. De olika utfall som nu er
hålls för budgetåret 1981/82 vid skilda pris- och löneantaganden illustrerar 

också osäkerheten. 

De svårigheter att bedöma inkomst- och utgiftsutvecklingen som jag här 

pekat på gör det angeläget att under löpande budgetår ha en betydande 

grad av flexibilitet i handlandet. Den faktiska handlingsfriheten begränsas 

dock av den tröghet som kännetecknar de regelsystem m. m. som styr 

statens utgifter och inkomster. 

De beräkningar jag tidigare har redovisat för budgetunderskottets ut

veckling mellan budgetåren 1980/81 och 1981/82 resulterar i en ökning på 

12 miljarder kr. Jag påpekade i samband därmed att underskottet för 

budgetåret 1980/81 reduceras något av den förhållandevis gynnsamma 

inkomstutvecklingen detta budgetår. medan underskottet för budgetåret 
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1981/82 ökar bl. a. till följd av en kraftig ökning av utbetalningarna av 

kommunalskattemedel till kommunerna. Om man sökt.:r bortse från de 

fluktuationer i inkomstutvecklingen som direkt sammanhänger med syste

met för uppbörd och utbetalning av kommunalskattemedel kan konstateras 

att den "strukturella" budgetförsvagningen mellan åren är betydligt mind

re än nämnda 12 miljarder kr. En exakt beräkning härav är emellertid svår 

att göra. Tar man hänsyn till de konsekvenser för samhällsekonomin som 

det ökade budgetunderskottet är ägnat att medföra anser jag det vara 

ofrånkomligt att ytterligare åtgärder vidtas. Jag avser därför att inom kort 

återkomma till regeringen med ett antal konkreta förslag i detta syfte vilka 

bör föreläggas riksdagen senast i början av ·mars 1981. Jag vill redan nu 

redovisa vissa överväganden avseende såväl budgetpolitiken för budget

året 1981 /82 som på något längre sikt. 

Jag har tidigare utförligt diskuterat den stora betydelse som automatiken 

spelar för utvecklingen av statens utgiftssida. Jag pekade därvid också på 

vissa nackdelar som en långt gående automatik har i det ekonomiska 

perspektiv som nu avtecknar sig. Det är mot den bakgrunden motiverat att 

se över gällande regelsystem med sikte på att begränsa automatiken. Ett 

arbete med denna inriktning har påbörjats inom regeringskansliet. Jag 

räknar med att återkomma i denna fråga. 

För att hålla tillbaka utgiftsutvecklingen under kommande budgetår 

kommer mycket stor återhållsamhet med särpropositioner att iakttas. I 

princip bör inga kostnadskrävande propositioner utöver dem som aviseras 

i budgetpropositionen framläggas. Denna inriktning måste bibehållas även 
i kommande budgetarbete. 

Jag har i samband med budgetarbetet i höst låtit göra en översiktlig 

kalkyl för budgetåret 1982/83. Av den framgår att man har att räkna med t.:n 
försvagning av budgeten på 7-8 miljarder kr. Försiimringen motsvaras i 

huvudsak av ökningen av statsskuldräntorna. En sådan utveckling ställer 

enligt min mening bestämda krav på budgetpolitiken. Jag har tidigare 

redovisat vissa synpunkter när det gäller förutsättningarna för att öka 

statsinkomsterna och jag övergår nu till att ange vissa riktlinjer för budget

arbetet inför budgetåret 1982/83. 

I likhet med vad som gjordes inför höstens sparplan och den nu fram

lagda budgetpropositionen bör ett sparmål redovisas i vårens komplettc

ringsproposition. Det får kvantifieras när de nya långtidsbudgctkalkylerna 

föreligger. Jag vill i sammanhanget nämna att arbetet pfagår med att ytterli

gare utveckla långtidsbudgeten. Mot bakgrund av de preliminära kalkyler 

som nu gjorts kan dock redan nu slås fast att sparmålet kommer att behöva 

sättas högre än för budgetåret 1981/82. 

Arbetet med att ta fram underlag för de erforderliga besparingarna har 

redan inletts. Ett viktigt inslag i utgiftspolitiken måste också vara att 

myndigheterna i högre grad än hittills inriktar sitt planerings- och budgetar-
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bete utifrån förutsättningen att resurstilldelningen kommer att minska. För 

att underlätta nödvändiga omställningar är det från effektivitetssynpunkt 

och från personalpolitisk synpunkt angeliiget att planera lungsiktigt och 

med god framförhållning. Aktiva åtgärder måste vidtas som också i ett 

längre perspektiv underlättar en ökad rörlighet mellan olika arbetsuppgif

ter och arbetsplatser. 

Statsrådet Johansson kommer senare denna dag att niirmare redovisa 

vissa personalpolitiska åtgärder mot bakgrund av de krav på rationalise

ring och ökad effektivitet som kommer att ställas på den statliga förvalt

ningen. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att långtidsutredningen <LU 80) i 

sitt huvudalternativ utgår ifrån att den statliga konsumtionen måste minska 

med 0.8 % per år. Regeringen kommer att behandla LU 80 i komplette

ringspropositionen. men det bör redan nu kunna slås fast att en viss 

minskning av den statliga konsumtionen kommer att bli nödvändig. Av min 

tidigare redogörelse framgår att en viss reduktion kan väntas bli följden 

redan av årets budgetförslag. 

Som jag tidigare redovisat i besparingspropositioncn. tlch jag senare 

återkommer till mer i detalj under min redovisning av särskilda frågor, har 

ett antal besparingsinriktade översynsprojckt inletts. Avsikten är att bedri

va arbetet med dessa så att underlaget i flertalet fall kan utnyttjas bl. a. i de 

överväganden som sker inför budgetåret 1982/83. 

I de årliga anvisningar för myndigheternas anslagsframställningar avse

ende budgetåret 1982/83. som inom kort kommer att utfärdas. avse~ ingå 

att det s. k. huvudförslaget tillämpas även för detta budgetår. Vidare 

räknar jag med att särskilda anvisningar utfärdas för några myndigheter 

med sikte på att få fram besparingsalternativ som går längre än huvudalter

nativet. Man måste förutsätta att mer pii.tagliga neddragningar inte kan ske 

utan att myndigheternas arbetsuppgifter påverkas. Det får ankomma på 

resp. myndighet att redovisa de ändringar i styrande lagstiftning etc. som 

kan bli erforderliga för att klara så stora nedskärningar som här avses. 

Som jag tidigare framhållit avser jag att i kompletteringspropositionen 

återkomma till frågan om budgetutvecklingen på längre sikt och de åtgär

der som denna kan föranleda. 

5 Den kommunala ·ekonomin 

Under de senaste åren har den kommunala sektorns omfattning och 

kraftiga tillväxt alltmer kommit att tilldra sig statsmakternas uppmärksam

het. Detta beror naturligtvis på att den kommunala sektorn numera har en 

avgörande inverkan på den samhällsekonomiska utvecklingen. Den kom

munala sektorns andel av bruttonationalprodukten IBNPl har stigit från 

omkring 11 % år 1960 till niirmare en fjärdedel 20 år senare. Denna ökning 
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avspeglar en kraftig utbyggnad av samhällets service till medborgarna. Sett 

i relation till den samlade offentliga konsumtionen har den kommunala 

andelen också ökat kraftigt. från ca 50 C:+ år 1960 till inemot 70 % i dag. 

Räknat i antal anställda har en ökning skett från omkring 300000 i början 

av 1960-talct till omkring en miljon i dagsläget. Mellan år 1979 och år 1980 

har en ökning skett med drygt 35000 personer. Under slutet av 1970-talet 

har ökningen i den kommunala konsumtionen uppgått till 4 a 5 St per är. 

Denna utveckling har naturligtvis medfört en väsentlig ökad nivi\ på de 

kommunala skattesatserna. På en 20-årsperiod har den sammanlagda ge

nomsnittliga skattesatsen fördubblats. från 14: 63 kr. per skattekrona år 

1960 till 29: 55 kr. är 1981. Landstingskommunernas skattesatser har i det 

närmaste tredubblats under perioden från 4: 38 kr. per skattekrona år 1960 

till 12: 84 kr. år 1981. 

Det är av intresse i sammanhanget att jämföra den kommunala verksam

hetens faktiska utveckling med det samhällsekonomiska utrymme som de 

olika långtidsutredningarna under 1970-talet angett som möjligt för ökning 

av den kommunala konsumtionen. Det kan därvid noteras att för varje 

långtidsutredning har ett allt mindre utrymme kunnat sättas av för ökning 

av den kommunala verksamheten. Den faktiska utvecklingen har dock 

legat kvar på en i stort oförändrad hög nivå. Härmed har gapet mellan vad 

som är en samhällsekonomisk godtagbar volymökning och den faktiska 

ökningen vidgats. 

I fråga om statsmakternas ställningstaganden i anledning av de två 

senaste långtidsutredningarna på 1970-talet kan följande noteras. I 1976 års 
kompletteringsproposition förordades en medelväg mellan de båda alterna

tiv som 1975 års långtidsutredning angett för ökning av konsumtionen 

varvid angavs att långtidssjukvård och barnomsorg skulle prioriteras. Till 

detta anslöt sig riksdagen. Statsmakternas ställningstagande våren 1979 till 

1978 års långtidsutredning utmynnade i uttalanden om nödviindigheten av 

en betydligt lägre ökningstakt i de kommunala utgifterna än vad som 

förelegat åren närmast dessförinnan. Också i detta sammanhang prioritera

des barnomsorg och långtidssjukvård varvid konstateq1des att planerna 

inom dessa områden skulle rymmas inom den lägre ökningstakt som lång

tidsutredningen angett. 

Den utveckling som jag nyss har redovisat har kommit till stånd trots de 

redovisade ställningstagandena från statsmakterna och trots överenskom

melser med kommunförbunden om begränsningar av skattehi.~jningar och 

ökning av den kommunala verksamhetens volym. Överenskommelserna 

som träffades åren 1972, 1975 och 1977 avseende åren 1973 och 1974. 1975 

och 1976 samt år 1978 tog primärt sikte på att hålla nere kommunalskatte

höjningarna. Erfarenheterna härav har varit blandade. För åren 1973 och 

1974 höjdes skattesatserna med totalt 24 öre per skattekrona. För åren 

1976. 1977 och 1978 höjdes dock kommunalskattesatserna kraftigt. med 

hela 3: 39 kr. per skattekrona. I 1978 års överenskommelse togs för första 
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gången ställning till en preciserad riktpunkt för den kommunala volymut

vecklingen. Denna fastställdes till 3 % per år för åren 1979 och 1980. Den 

faktiska volymutvecklingen åren 1979 och 1980 ligger emellertid avsevärt 

över denna riktpunkt med omkring 5 % i ökning år 1979 och en beriiknad 

ökning på omkring 4 % år 1980. 

Det kan således konstateras att vidtagna åtgiirder för att diimpa den 

kommunala volymexpansionen genom överenskommelser inte gett avsett 

resultat. Mot denna bakgrund och mot bakgrund av det allt allvarligare 

statsfinansiella läget aviserades i 1980 års budgetproposition Mgärder för 

att begränsa det finansiella utrymmet i kommunsektorn för år 1981 för att 

ästadkomma en dämpning av den kommunala volymutvecklingen. 

I en siirskild proposition föreslog regeringen reduktioner i specialdesti

nerade statsbidrag till kommunsektorn och en förlängning av tiden för 

genomförandet av skatteutjämningsreformens andra steg. Riksdagen biföll 

förslagen. 

Utvecklingen av de kommunala verksamheterna för år 1981 och åren 

därefter blev efter överläggningar med kommunförbunden föremäl for 

behandling i 1980 års komplctteringspropusition. 

Mot bakgrund av ett samhällsekonomiskt utrymme på 3 % år 1981 och 

2.5 r+ per år för åren därefter och en ingående analys av ut vecklingen av 

olika kommunala verksamheter slogs fast att även en diimpning av ök

ningstakten till 3.5 <:'t år 1981. 3 'H år 1982 och 2.5 ~;-~ ilr 1983 kräver 

medvetna och mycket kraftfulla åtgärder i restriktiv riktning fd\n både stat 

och kommun. Dessa åtgärder måste bl. a. innebära ett stopp for utbyggna

den av huvuddelen av de kommunala verksamheterna de närmaste åren. I 

stort sett iir det endast utbyggnaden av barnomsorg och långtidssjukviird 

som kan accepteras. I övrigt för endast befolkningsföriindringar och effek

terna av vissa svårpåverkbara faktorer leda till volymökning. Därutöver 

kriivs medvetna {1tgärder för att nedbringa ambitionsnivån inom befintliga 

verksamheter. Riksdagen anslöt sig till regeringens bedömningar. 

I besparingspropositionen konstateras att en viss uppbromsning av ex

pansionstakten synes ha kommit till stånd då uppgifterna i september 1980 

pekade på en budgeterad volymökning pä 3 % för år 1981. Det framhftlls 

dock att inriktningen bör vara att realisera en ännu lägre volymökning än 

3 C.>i: mot bakgrund av bl. a. uppgifter från 1980 ärs långtidsutredning om ett 

ännu mindre utrymme för kommunal konsumtion under den första hälften 

av 1980-talet än vad som bedömdes våren 1980. Med hänsyn taget till att de 

åtgärder som jag i det följande kommer att avisera för år 1982 kan väntas få 

vissa effekter redan för år 1981 kan volymökningen detta år antas bli 

omkring 3 %. Trots att budgetarbetet för år 1981 på många håll har präglats 

av stor äterhållsamhet har ändå skattehöjningar behövt tillgripas i en 

jämfört med de allra senaste åren stor omfattning. Den genomsnittliga 

totala skattesatsen beräknas öka med 46 öre. Tio landstingskommuner och 

närmare l'lt sjuttiotal kommuner höjer skatten medan fem kommuner 

siinker skatten. 
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Som chefen för ekonomidepartementet anfört tidigare denna dag visar 

1980 års långtidsutredning på ett utrymme för kommunal konsumtion som 

är betydligt mer begränsat än tidigare. Utrymmet ligger på l % per år 

under första hälften av 1980-talet. Detta kan jämföras med de kalkyler den 

särskilda arbetsgruppen om kommunerna (KEAJ redovisade våren 1980 

om den volymtillväxt som är hänförlig till befolkningsförändringar och 

utbyggnaden av de prioriterade områdena barnomsorg och långtidssjuk

vård. För år 1981 kan konstateras att 1,4 procentenheter av denna volym

tillväxt inte ryms inom 1 %-utrymmet. För år 1982 är det 1 procentenhet 

och för år 1983 0,5 procentenheter som inte ryms inom utrymmet på I %. 

Det kan i sammanhanget noteras att man brukar räkna med att enbart 

befolkningsförändringarna medför en volymökning med omkring I %. Det

ta innebär sammantaget att även utbyggnaden av de prioriterade områdena 

måste omprövas i den mån inte utrymme kan skapas genom neddragning 

av annan befintlig verksamhet. 

I anledning härav och mot bakgrund av vad chefen för ekonomideparte

mentet tidigare denna dag har anfört kommer jag i det följande att något 

beröra de åtgärder som blir nödvändiga för att få den kommunala volymut

vecklingen till en samhällsekonomiskt acceptabel nivå de närmaste åren. 

En viktig utgångspunkt för statens åtgärder bör. som jag slog fast i 

besparingspropositionen. vara att överlåta åt kommunerna och landstings

kommunerna att göra de nödvändiga avvägningarna mellan olika verksam

hetsområden. Statsmakternas åtgärder bör således i första hand inriktas på 

att påverka det totala finansiella utrymme som står till kommunernas och 

landstingskommunernas förfo~andc. 

Det är dessutom av största betydelse att statens kostnadsdrivande de

taljreglering av olika verksamheter så långt möjligt upphör. Centrala 

normer och standard. som i och för sig inte är bindande, kan likväl medföra 
ett kostnadstryck och måste därför bli föremål för översyn. Det bör erinras 

om den särskilda arbetsgrupp som är knuten till kommundepartementet 
(stat-kommungruppen). Den har fått till uppgift att rensa ut sådana statliga 

normer etc. som är kostnadsdrivande. En viktig utgångspunkt för denna 

översyn bör vara den allmänna kompetens som enligt kommunallagen 

tilldelats kommunerna od1 landstingskommunerna. Kompletterande de

taljreglering bör i princip förekomma endast när särskilt starka skäl härför 

kan åberopas. Som grund för stat-kommungruppens arbete kommer bl. a. 

att ligga den insamling från kommuner och landstingskommuner av förslag 

till besparingar och borttagande av kostnadsdrivande normer som de båda 

kommunförbunden nyligen genomfört. En sammanställning av de insamla

de förslagen görs av de båda kommunförbunden. 
I såväl kompletteringspropositionen våren 1980 som i riksdagens ställ

ningstagande till denna och till propositionen om kommunalekonomiska 

frågor inför år 1981 uttala~ entydigt att staten måste avstå från att lägga på 

kommuner och landstingskommuncr nya uppgifter och att staten måste 
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befria kommunerna och landstingskommunerna från vissa av de uppgifter 

och åtaganden som gäller. Riksdagen har för sin del särskilt framhållit att 

det inte kan uteslutas att redan fattade reformbeslut kan behöva omprövas 

för att nå den erforderliga dämpningen av den kommunala utgiftsökningen. 

Vid behandlingen av besparingspropositionen uttalade riksdagen att åtskil

liga av de uppgifter och åtaganden som statsmakterna - ännu så sent som 

under innevarande år - lagt på kommunerna måste omprövas. Redan 

befolkningsförändringar som fler pensionärer, fler barn i skolåldern m. m. 

leder till en betydande kommunal expansion vilken måste komma i första 

hand. Sedan måste det enligt riksdagen ankomma på regering och riksdag 

att genom ändrade normer etc. göra det möjligt för kommunerna att min

ska sina insatser på andra områden. Riksdagen ifrågasatte om de steg i 

denna riktning som tas i besparingspropositionen är tillräckliga. Del bör 

enligt 1iksdagen ankomma på regeringen att med utgångspunkt i bl. a. 

långtidsutredningens material överlägga med kommunerna och landstings

kommunerna i dessa frågor. 

Jag vill med anledning av vad riksdagen har uttalat framhålla att det är 

ofrånkomligt att statsmakterna nu inriktar arbetet på att ompröva sådana 

beslut, reformer och utbyggnadsprogram som leder till en alltför hög 

kommunal volymexpansion. När det gäller de åtgärder som kommer att 

behövas från stat och kommun avseende omprövning av såväl befintlig 

verksamhet inom olika kommunala områden som utbyggnadsprogram för 

bl. a. de prioriterade områdena barnomsorg och långtidssjukvård kommer 

KEA att arbeta fram ett underlag som belyser konsekvenserna av det 

samhällsekonomiska utrymme som anges av 1980 års långtidsutredning. 

När detta material föreligger i början av år 1981 kommer det att kunna ligga 

till grund för överläggningar mellan regeringen och kommunförbunden. Jag 
avser att sedan sådana överläggningar förevarit föreslå regeringen att 

staten vidtar erforderliga omprövningsåtgärder för att den kommunala 

verksamhetens volymutveckling skall kunna rymmas inom samhällseko

nomiskt godtagbara ramar under de närmaste åren på 1980-talet. Förslag i 

dessa frågor bör läggas fram för riksdagen i samband med att ställning tas 
till 1980 års långtidsutredning i kompletteringspropositionen våren 1981. 

Enligt min mening är det nödvändigt att redan nu avisera de åtgärder 

statsmakterna behöver vidta inför år 1982 när det gäller det finansiella 

utrymmet. Inriktningen måste även fortsättningsvis vara att med olika slag 

av åtgärder begränsa det finansiella utrymmet i kommunsektorn för att 

härigenom skapa förutsättningar för en kommunal verksamhetsvolym som 

kan hållas inom en samhällsekonomiskt acceptabel ram. 

Riksdagen har nyligen vid behandlingen av besparingspropositionen 

konstaterat att förslagen där vad gäller begränsningar av flera specialdes

tinerade statsbidrag kommer att minska det finansiella utrymmet för ök

ning av den kommunala konsumtionen. Även höjningen av mervärdeskat

ten påverkar kommunerna i samma riktning. Riksdagen slår i det samman-
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hanget fast att det är nödvändigt att fortsatta åtgärder vidtas för att begrän

sa det finansiella utrymmet inom kommunsektorn även för åren efter år_ 

1981. 
Jag anser att de kommunalekonomiska frågorna inför år 1982 bör be

handlas i en särskild proposition våren 1981. I denna bör i första hand de 

åtgiir•kr som rör den finansiella situationen i kommunsektorn år 1982 tas 

upp till behandling efter överliiggningar med kommunförbunden. Jag vill 

redan nu något beröra omfattningen av de åtgärder som kommer att behö

va vidtas samt bakgrunden till dessa. 

Allmänt sett kan sägas att de finansiella förutsättningarna för kommun

sektorn bör te sig gynnsamma år 1982 mot bakgrund av dels att de höga 

löneökningarna år 1980 slår igenom i kommunsektorns skatteinkomster. 

dels att en avsevärt mycket mer dämpad utveckling av den kommunala 

konsumtionen än f. n. måste förutsättas. Kan löne- och prisutvecklingen 

hållas inom rimliga gränser åren 1981 och !982 bör således det finansiella 

läget för kommunsektorn som helhet bli gynnsamt år 1982. Härtill medver

kar naturligtvis genomförandet av den sista delen i skatteutjämningsrefor

men. 

År 1982 genomförs således den sista delen av skatteutjämningsreformen 

med en ökning av de statliga transfereringarna till kommunsektorn med 

närmare en miljard kronor som följd. Totalt ök~r skatteutjämningsbidragen 

på grund av bf1de regeländringen och automatiken i systemet mellan år 

1981 och år 1982 med inemot två miljarder kronor. Med utgångspunkt i 

kravet på en avsevärt mycket mer diimpad kommunal volymtillväxt än f. n. 

och den kraftiga ökningen av de statliga transfereringarna som följer av 

skatteutjämningsreformen behöver åtgärder vidtas för år 1982 som innebitr 

en åtstramning i kommunsektorn. Mot denna bakgrund och som ett led i 

den förstiirkning av statsbudgeten som jag tidigare aviserat bör det finan

siella utrymmet för kommunsektorn minskas i en omfattning som går 

utöver vad enbart en statsfinansiell neutralisering av skatteutjämningsre

formens sista del skulle innebära. Statsfinanserna har utvecklats på ett 

sådant sätt att det enligt min mening som en utgångspunkt för de närmaste 

åren nu också mer allmänt måste slås fast att staten inte längre har 

förutsiittningar att på samma sätt som hittills år från år öka transfcrcring

arm1 till kommunsektorn. 
De finansiella åtgärder som kommer att behöva vidtas för år 1982 bör 

enligt min mening till avgörande del vara generella till sin karaktiir. 

För att åtgärderna skall få avsedd effekt är det enligt min mening angelä

get att kommuner och landstingskommuner inte via skattehöjningar eller 

på annat siitt kompenserar inkomstbortfallet. De kommunala skattesat

serna har för övrigt i allmänhet nått en sådan nivå att ytterligare höjningar i 

praktiken måste vara utomordentligt svåra att mt;itivera för kommuninv[1-

narna. En åtgärd som kan komma i fråga för att påverka efterfrågan p{1 

kommunal service och därmed dämpa den kommunala verksamhetens 

volymexpansion är en höjning av de kommunala taxorna. Jag utgår också 

från att det måste komma till stånd en utveckling som innebär att alla 
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möjligheter till omprövning och omprioritering i enlighet med de riktlinjer 

som i 1980 års komplctteringsproposition drogs upp för den kommunala 

ekonomin och de ytterligare riktlinjer som kommer att ges våren 1981 tas 

till vara. 

Möjligheterna för enskilda kommuner och lamlstingskommuner att an

passa sig till de åtgärder som kommer att aktuali~.eras är naturligtvis 

varierande. Vissa kommuner som är ekonomiskt svaga kan komma att 

utsättas för större påfrestningar än andra. Dessa kommuner och lands

tingskommuner bör enligt min mening kunna beaktas särskilt vid genomfö

rande av olika slag av åtgärder som kan aktualiseras rörande en begräns

ning av det finansiella utrymmet i kommunsektorn. Jag avser att i den av 

mig förordade särskilda propositionen våren 1981 återkomma härtill i 

samband med en mer ingående behandling av åtgärder för att begränsa det 

finansiella utrymmet i kommunsektorn. 

Sammanfattningsvis vill jag framhålla att staten måste dels ompröva 

tidigare fattade beslut och kostnadsdrivande normer. dels vidta åtgärder 

för att begränsa det finansiella utrymmet i kommunsektorn. Förslag i dessa 

delar anser jag sålede~: behöva föreläggas riksdagen under innevarande 

riksmöte för att kommuner och landstingskommuner redan inför nästa 

budgetarbete skall kunna beakta de ändrade förutsättningarna. Det faller 

naturligtvis också ett betydande ansvar på de enskilda kommunerna och 

landstingskommunerna när det giiller att dämpa volymexpansionen. Enligt 

min mening torde de av mig aviserade åtgärderna också innebära ett stöd 

för de beslutande kommunala församlingarna när det gäller att stå emot 

nya utgiftskrav och när det gäller att bedriva ett aktivt omprövnings- och 

omprioriteringsarbete. 
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6 Särskilda frågor 

6.1 Översynsprogram 

De av statsmakterna angivna besparingsmålen kräver att arbetet med att 

finna och ta till vara sparmöjligheter bedrivs planmässigt och i ett långsik

tigt perspektiv. Besparingsansträngningarna måste bli ett viktigt inslag i 

budgetprocessen. De uppslag och ideer till omprövningar och besparingar 

som finns i den statliga förvaltningen måste tas till vara. Myndigheterna 

bör som ett led i sin verksamhet sträva efter att finna sådana uppslag och 

också ges tillfälle att i sina anslagsframställningar lämna underlag för att 

bedöma behovet av olika aktiviteter inom deras resp. ansvarsområde och 

ange förutsättningarna för att bedriva dem med lägre ambitionsnivå än f. n. 

eller i vissa fall avveckla dem. Också utredningsväsendet måste i ökad 

utsträckning inriktas mot och utnyttjas för att ta fram förslag om hur statlig 

och statsunderstödd verksamhet kan bedrivas till lägre kostnader än nu. 

Som ett led i besparingsarbetet har ett antal översynsprojekt initierats .. 

Projekten kommer senare att återges av resp. statsråd. För riksdagens 

information vill jag emellertid här ge en kort sammanfattning av det ak

tuella läget beträffande översynsprojekten. 

Inom justitiedepartementets område pågår en översyn av 

riittshjii/pen. Under våren 1981 påbörjas en översyn av rikspolisstyre/sen. 

Översynerna beräknas ge underlag för beslut om besparingar för budget

året 1982/83. 
Inom utrikesdepartementets område kommer en intern sparut

redning att tillsättas. Den skall redovisa alternativa vägar för att vid 11tri

ke.\forva/t11i11ge11 under en femårsperiod spara 50 milj. kr. i fast penning

värde samt konsekvenserna härav. 
Inom försvarsdepartementets område kommer de bcsparings

möjligheter att kartläggas som ligger i samverkan mellan _f('irsvaret och 

iivriga .rnmhiillssektorer. Vidare kommer j('irsl'llrets materie/underhåll att 

ses över i syfte att göra detta mindre kostnadskrävandc. 

Inom kommunikationsdepartementets område gör statens 

vägi·erk en översyn av bl. a. verkets organisation på central. regional och 

lokal nivå. Verket har vidare regeringens uppdrag att i samråd med tratik

säkerhelsverket och statens väg- och trafikinstitut utreda och genomföra 

åtgärder som minskar beläggningsslitaget på vägarna till följd av använd

ningen av dubbade däck. Statens vägverk har på regeringens uppdrag 

också utrett möjligheterna att minska kostnaderna i den statliga färjeverk

samheten. Verkets förslag redovisas i bil. 9 till budgetpropositionen 1980/ 

81: 100. Regeringen har i beslut den 30 oktober 1980 uppdragit åt .1jidi1rts

rerket att belysa vilken inverkan en förändring av antalet isbrytare skulle 

få på vintersjöfartens effektivitet. Resultatet av översynen skall redovisas i 

sjöfarts verkets kommande anslagsframställning. En översyn inom po.mw-
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kets område av tjänstebrevsrätten och reglerna för frankeringsfrihet har 

hittills resulterat i att ett system med direktdebitering införs för ett antal 

myndigheter redan fr. o. m. budgetåret 1981/82. Detta arbete kommer att 

föras vidare. 

Inom budgetde part e ment e t s område har en översyn skett röran

de möjligheterna att avveckla nämnden för samhiillsinj(mnation. Nämn

den föreslås upphöra den 31 december 1981. En särskild delegation med 

företrädar~ för staten, landstingskommunerna och kommunerna tillkallas 

för att under en treårig försöksperiod söka få till stånd en effektiv samord

ning av informationsverksamheten hos de olika huvudmännen. 

Inom utbildningsdepartementets område pågår en översyn av 

statsbidraget till driften av gymnasieskolor. som bl. a. skall pröva möjlig- .. 

heten till ett schabloniserat statsbidragssystem. 

Inom handelsdepartementet tillkallades den 21 november 1980 

en arhetsgrupp för att genomföra en översyn av kn11.rnment1'1'rket. Arbets

gruppen skall redovisa besparingsförslag för verket om ytterligare minst 

1.7 milj. kr. 

Inom arbetsmarknadsdepartementets område har en översyn 

av de gällande /edighetsreglerna och deras knnsehenser påbörjats. Inom 

departementet görs en lagteknisk översyn av den samlade lcdighetslagstift

ningen. Studieförbundet Näringsliv och Samhälle !SNS) har fått i uppdrag 

att studera hur ledighetsreformerna har kommit att förändra närvaromöns

ter och arbetsorganisationer samt påverka olika arbetstagargrupper vid ett 

antal myndigheter och företag. Vidare har uppdragits åt riksrevisionsver

ket att göra en studie av kostnaderna i olika avseenden för den samlade 

frånvaron i samhället. Chefen för arbetsmarknadsdepartementet kommer 

senare i samband med den sysselsättningspolitiska propositionen att ta upp 

friigan om ett effektivare utnyttjande av resurserna inom arbetsmarknads

politikens område. 

Inom bostadsdepartementets område kommer verksamheten 

vid statens plam·erk att ses över. Översynen har samband med kommande 

förändringar dels i den fysiska riksplaneringen, dels i en ny plan- och 

bygglag. Vidare kommer statens lantmiiteril·erk att ges i uppdrag att se 

över sin totala verksamhet i syfte att redovisa en femårig besparingsplan. 

Inom kommundepartementets område har inletts en översyn av 

olika p/anering.1:former som bedrivs av länsstyrelser, kommuner och lands

tingskommuner. Syftet är att genom rationalisering och bättre samordning 

av planeringen uppnå besparingar. 

6.2 Statens utlåningsränta och statens avkastningsränta 

Enligt riksdagens beslut om riktlinjer för modernisering av det statliga 

budgetsystemet (prop. 1976177: 130, FiU 1977178: 1, rskr 1977178: 19) skall 

statens normalränta ersättas med statens 11tlåninvriinta vad gäller räntan 
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på statens fordringar och med statens arkastninRsränta vad gäller ränta i 

övriga fall. 

Statens normalränta fastställs per den I juli varje år och uttrycker 

förriintningskravet på det i den statliga verksamheten investerade kapita

let. Den utgör också en grund för fastställande av räntesatser i den statliga 

utlåningsverksamheten. För ett flertal former för statlig utlåning till enskil

da. företag m. m. tas sålunda ut ränta efter en räntesats som överensstäm

mer med eller knyter an till statens normalriinta. Statens normalränta utgör 

enligt hittillsvarande regler ett medeltal av obligationsriintan under de tio 

närmast föregiknde åren med tillägg av en kvarts procentenhet för att 

täcka förvaltningskostnader m. m. Räntan iir f. n. 9.5 % . 

Statens utlåningsränta skall enligt riksdagens beslut knytas till obliga

tionsräntan på dl sådant sätt att ett allmänt ändrat räntdäge får ett väsent

ligt snabbare genomslag. Också statens avkastningsränta bör vara sådan 

att förräntningskravet för affärsverken m. m. närmare ansluter till den 

aktuella obligationsriintan. För att utjämna tillfälliga variationer men iindå 

få anslutning till gällande räntenivå bör fötTäntningskravet sättas till det 

ovägda genomsnittet av obligationsriintan under de senaste tre åren. Enligt 

riksdagens beslut skall statens utlåningsränta och statens avkastningsriinta 

fastställas per den I juli varje år och gälla under hela det påföljande 

budgetåret. Normalt bör räntorna innefatta ett tillägg på en kvarts procent

enhet för förvaltningskostnader m. m. 

Det ankommer på regeringen att fastställa statens utlåningsränta och 

statens avkastningsränta. För riksdagens information vill jag anmäla föl
jande. Statens avkastningsränta hör fastställas till ett genomsnitt av ohliga

tionsräntan under de tre närmast föregående kalenderåren. En vägning bör 

ske av de olika räntesatsernas inverkan med hänsyn till tiden. Utgångs

punkt för beräkningen bör därvid vara datum för beslut av fullmäktige i 

riksgäldskontoret att utge långa inhemska statslån. Ingen vägning bör 

däremot ske med hänsyn till lånebelopp eller antal län. Ett tillägg om en 

kvarts procentenhet bör göras för att täcka förvaltningskostnader m. m. 

Statens utlåningsränta bör tills vidare fastställas på samma sätt. Jag avser 

att senare återkomma till regeringen med förslag beträffande tillämpningen 

av statens utlåningsränta och statens avkastningsränta. 

6.3 Redovisning av beräknat tillkommande utgiftsbebov, m. m. 

Sedan budgetåret 1939/40 har på statsbudgeten förts upp en särskild 

huvudtitel som omfattar endast förslagsanslaget Oförutsedda utgifter. Det

ta anslag fördes länge upp med ett snarast formellt anslagsbelopp om I 

milj. kr. Sedan budgetåret 1975176 har under detta anslag lagts in även 

medel avsedda att täcka mcrutgifter som beräknas uppkomma till följd av 

planerade särskilda propositioner m. m. 
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Riksdagen har tagit upp vissa principiella frågor i samband med anslaget 

till oförutsedda utgifter (Fi U 1979/80: 46, rskr 1979/80: 4271. Sålunda bör 

enligt riksdagens mening prövas om förutsedda inkomstförstärkningar, 

som ännu inte beslutats, kan läggas in i statsbudgeten i annan form än 

genom en minuspost under ansbgel Oförutsedda utgifter. Vidare anser 

riksdagen att en annan, mer adekvat benämning av anslaget än Oförut

sedda utgifter bör användas, eftersom det här till övervägande del rör sig 

om förutsedda utgifter som ej kunnat storleksmiissigt preciseras eller där 

det av förhandlingsmässiga eller andra skäl ansetts mindre lämpligt att 

redovisa den exakta storleken på en viss tillkommande utgift. 

De principiella synpunkter på anslaget som förts fram av riksdagen är 

bcaktansviirda. Självfallet är det en ambition att fä en så riktig bild som 

möjligt av statsbudgetens innehåll fördelad på utgifter och inkomster. Ett 

system där utgifter avräknas mot inkomster på budgetens utgiftssida leder 

vid en översiktlig betraktelse till en underskattning av de samlade 

utgiftsanspråken på statsbudgeten. Metoden att beakta inkomster genom 

avräkning på budgetens utgiftssida innebär på motsvarande sätt en under

skattning av inkomsternas utveckling. Dock iir det brukligt att föredragan

den i den särskilda huvudtitelsbilagan Oförutsedda utgifter anger vad som 

har beaktats vid beräkningen av anslaget. Eventuella kommande förslag 

till inkomstförstärkningar framgår därvid. 

Principiella skäl talar för en övergång till en mera bruttoinriktad redovis

ning av planerade åtgärder än den som framkommer vid de nettoberäk

ningar av budgetbelastningen som f. n. görs under anslaget Oförutsedda 

utgifter. Jag finner dock att praktiska skäl talar för att nuvarande ordning 

bibehålls och att planerade inkomstförstärkningar även fortsättningsvis 

bör kunna beaktas på budgetens utgiftssida om detta sker över en enda 
post av balanskaraktär på statsbudgeten. 

Jag kan även instämma i att benämningen Oförutsedda utgifter kan vara 
vilseledande för en sådan post. Anslaget har, som finansutskottet konsta

terar i sitt av riksdagen godkända betänkande, ändrat karaktär från att 

omfatta oförutsedda utgifter i egentlig mening till att omfatta allehanda 
förutsebara och planerade utgifter som av olika skäl inte har kunnat beak

tas under andra utgiftsanslag på statsbudgeten. Jag förordar därför att 

anslaget Oförutsedda utgifter fr. o. m. budgetåret 1981/82 återigen används 

endast för utgifter som inte kan överblickas vid statsbudgetens faststäl

lande och som är av så brådskande art att resp. ärende inte hinner under

ställas riksdagen eller lämpligen kan bestridas på annat sätt. Anslaget bör, 

som i den tidigare tillämpade ordningen, föras upp som ett förslagsanslag 

om I milj. kr. Jag kommer senare denna dag att närmare gå in på princi

perna för anslagets användning (bil. 21 till budgetpropositionen). 

Liksom tidigare bör ambitionen vara att så nära som möjligt visa den 

totala budgetbelastning som kan väntas under budgetåret. I detta syfte bör 

på statsbudgeten föras upp en beräkningspost benämnd heräknat tillkom-
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mande utgijishe/101'. netto. Samma principer som hittills gällt för beräk

ningen av anslaget Oförutsedda utgifter i den aktuella delen bör tillämpas 

vid beräkningen av den nya posten. I redogörelsen för budgetförslaget (bil. 

2 till budgetpropositionen) bör varje år ges en översiktlig redovisning av 

vilka tillkommande utgiftsbchov som förutses. Självfallet bör posten kun

na anges även som tillkommande inkomster, netto, om detta skulle vara 

det faktiska förhållandet. 

6.4 Statsbudgeten budgetåren 1980/81 och 1981/82 

6..1./ Statsbudgetens inkomster htulgetårcn 1980181och1981182. 111. 111. 

Riksrevisionsverkct har med skrivelse den 15 december 1980 Uimnat 

beräkningar av statsbudgetens inkomster under budgetåren 1980/81 och 

1981/82. För en närmare redogörelse· hänvisar jag till verkets skrivelse 

<bilaga 2.1 ). 

Vid en beräkning av statsinkomsternas utveckling är de antaganden som 

görs om inkomstutvecklingen i samhället av avgörande betydelse. Riks

revisionsvcrket har i sin skrivelse påpekat att de antaganden som legat till 

grund för beriikningen är osäkra beroende på att nägra centrala löneavtal 

ännu inte har slutits för inkomståret 1981. Verket grundar sina beräkningar 

på antagandet att den totala lönesumman i samhället ökade med 9,3 '1· 
mellan åren 1978 och 1979. Mellan åren 1979 och 1980 antas den öka med 

12,0% och mellan åren 1980 och 1981 med 7.8'T. För första halvåret 1982 

har ökningen schablonmässigt satts till 8(.::t. .. Verket har dock under hand 

erfarit att det för de samhällsekonomiska överväganden som är aktuella är 

av värde liven att belysa effekterna för statsinkomsterna av ett annat 

antagande om löneutvecldingen. För vissa inkomsttitlar som är direkt 

beroende av in komstut vecklingen redovisar verket därför även en alterna
tiv beriikning baserad på ett antagade om en lägre tillväxt av löncsumman 

år 1981. Chefen för ekonomidepartementet har vid sin anmälan av finans

planen i huvudsak byggt på ett alternativ baserat på de premisser som 

verket har utgått från i det senare alternativet. Samma utgångspunkter 

ligger givetvis till grund för de beräkningar som jag kommer att redovisa i 

det följande. Som har framgått av min presentation i det föregående. där 

jag beräkningsmässigt även redovisat effekterna på statsbudgeten av alter

nativet med en snabbare löneökning. är förutsättningarna beträffande löne

utvecklingen på kort sikt av stor betydelse för budgetens såv;il inkomst

som utgiftssida. 

I alternativet med den lägre tillväxten av lönesumman. som jag alltsil 

fortsättningsvis utgår från, beriiknar riksrevisionsverket inkomsterna un

der inkomsthuvudgruppen skatt pä inkomst. realisationsl'inst och riire/se 

rill 33 991 milj. kr. för budgetåret 1980/81 och till 28907 milj. kr. för budgct

~\ret 1981/82. Verkets beräkning baseras på en kommunal utdebitering om 

29:50 kr. per skattekrona år 1981. Jag har sedermera cri"arit att den kom-
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munala utdebiteringen kan beräknas bli 5 öre högre än vad som har 

förutsatts av verket. Detta leder kassam~issigt på kortare sikt till något 

högre inkomster än i verkets beräkning. Verket har vidare i sina kalkyler 

förutsatt att den maximala skattereduktionen vid aktiesparande uppgår till 

3000 kr. för ensamstående och 6000 kr. för makar gemensamt såsom 

föreslogs i propositionen om stimulans av aktiesparandet I prop. 1980/ 

81: 39). Riksdagen har dock sedermera beslutat att den skattereduktion 

som maximalt skall kunna medges vid aktiesparande begränsas till 2 250 

kr. resp. 4 500 kr. Även detta borde föranleda en mindre uppjustering i 

verkets beräkningar. Med hänsyn till att viss osäkerhet ändå finns i en 

kalkyl av den typ som verket har gjort och att det i båda fallen rör sig om 

beloppsmässigt små justeringar finner jag dock vid en sammanvägd be

dömning inte anledning att avvika frän verkets förslag. 

Riksrevisionsverket baserar sina beräkningar beträffande inkomsttiteln 

särskilda l'aruskatter på uppgifter från bl. a. generaltullstyrelsen. General

tullstyrelsen, som redovisar uppbörd för importerade varor. räknar med 

att uppbörden av dryckesförpackningsavgift minskar fr. o .m. år 1981. 

beroende på alt importen av burkar för läskedrycker och öl i betydande 

utsträckning ersätts av inhemsk produktion. Detta inkomsthortfall torde 

dock komma att kompenseras av ökade avgiftsintäkter för inhemskt pro

ducerade förpackningar vilket inte beaktats av riksskatteverket. Till följd 

härav bör riksrevisionsverkets beräkning för innevarande budgetår jus

teras upp med 4 6 70 000 kr. till 662 6 70 000 kr. För nästkommande budgetår 

hör inkomsttiteln av samma skäl föras upp med 729 milj. kr. vilket är 14 

milj. kr. mer än vad verket har angett i sin beräkning. 

Regeringen har nyligen fattat beslut om ändring av metallinnehållet i 

enkrone- och femöresmynten. Efter samråd med chefen för ekonomide

partementet finner jag därför att inkomsttiteln mynn·erkets inle1·eraade 

ö1•erskot1 bör ökas med 5. I milj. kr. för hudgt:tåret 1981182 och följaktligen 

föras upp med 88.1 milj. kr. 

Beräkningen av inkomsterna under titeln ränteinkomster pd lån för 

hostadsbyggande baserar riksrevisionsverket på antagandet om en ränte

sats på 11.0'lo. Regeringen har sedermera beslutat om en höjning av räntan 

på statliga bostadslån. Till följd härav hör inkomsterna under titeln för 

innevarande budgetår höjas från 4 780 milj. kr till 5 200 milj. kr. och för 

nästkommande budgetår från 5 620 milj. kr. till o 500 milj. kr. Av samma 

skäl bör inkomsttiteln räntor på energispar/ån för budgetåret 1980/81 

beräknas till 200 milj. kr. och för budgetåret 1981/82 till 265 milj. kr. Detta 

innebär att inkomsternajämfört med verkets beräkning höjs med 14.2 resp. 

35 milj. kr. Jag har i dessa frågor samrått med chefen för bostadsdeparte

mentct. 

Chefen för jordbruksdepartementet kommer senare denna dag att före

slå att förräntningskravet för vissa naturvårdsobjekt avskaffas fr. o. m. 

nästa budgetår. Inkomsttiteln ränteinkomster på mar/.:fiir naturskydd. som 

3 Riksda!(e11 /9R0/8/. I .lam/. Nr 100. Bilaga 2 
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av riksrevisionsverket beräknats till 8017000 kr. för budgetåret 1981/82, 

bör dätför utgå ur statsbudgeten. 

Riksrevisionsverket har upptagit inkomsterna under inkomsttiteln ai·

gifter l"id trafiksäkerhet.1Tcrket till 46, I milj. kr. för såväl innevarande som 

nästa budgetår. Regeringen har beslutat om höjning och viss ändring av de 

på inkomsttiteln redovisade avgifterna. Ändringen innebär att typintygsav

giften slopas den I januari 1981 och ersätts med ett till registerhållnings

avgiften knutet mindre tillägg. Till följd härav räknar jag efter samråd med 

chefen för kommunikationsdepartementet upp inkomsttiteln med 6,6 milj. 

kr. för budgetåret 1980/81. Från samma håll har jag erfarit att inkomsterna 

vid trafiksäkerhetsverkets uppdrags verksamhet senare denna dag kommer 

att föreslås tas till uppbörd under anslaget Trafiksäkerhet.sverket: Upp

dragsverksamhet fr. o. m. budgetåret 1981 /82. Inkomsttiteln avg(fter vid 

traflksäkerhetsverket kan därför utgå ur statsbudgeten till nästa budgetår. 

Efter samråd med chefen för utbildningsdepartementet förordar jag att 

inkomsttiteln m·1:(fter för granskning ar biogu~ffilm bör föras upp med 

I 526000 kr. för nästkommande budgetår. Uppjusteringen uppgår till 

500000 kr. jämfört med verkets beräkning och föranleds av att chefen för 

utbildningsdepartementel har för avsikt att senare föreslå en höjning av 

avgifterna. 

Jag anser, efter samråd med chefen för handelsdepartementet. att in

komsttiteln a1·g(fter 1•id patent- och registreringsväsendet bör höjas med 

3 705 000 kr. jämfört med riksrcvisionsverkets beräkning till 95 ,5 milj. kr. 

för budgetåret 1981/82, medan det för innevarande budgetår bör föras upp 

med det belopp verket angivit. 
Inkomsterna under titeln m·gifter för registrering i förenings- m.f7. 

register avses f. n. täcka länsstyrelsernas kostnader för att genom an

nonser kungöra sådana anmälningar som skall tas in i förenings- och 

handelsregistren. Chefen för handelsdepartementet avser senare föreslå 

att avgifterna höjs så att också kostnaderna för handläggningen av dessa 

ärenden vid länsstyrelserna kommer att täckas. Titeln bör med hänsyn 

härtill tas upp med 16,5 milj. kr. för nästkommande budgetår vilket är 

8742000 kr. mer än vad riksrevisionsverket har beräknat. 

Jag övergår nu till vissa inkomsttitlar inom socialdepartementets verk

samhetsområde. Samråd har skett med statsrådet Holm. 

Inkomsttiteln inkomster 1·id statens rättskemiska /ahoratorium bör jäm

fört med riksrevisionsverkets beräkning räknas upp med 800000 kr. till 3.8 

milj.kr. för budgetåret ·1980/81 och med 1,5 milj.kr. till 7,2 milj.kr. för 

budgetåret 1981182. 
En uppgörelse har träffats mellan statens förhandlingsnämnd och före

trädare för Stockholms läns landsting om ändrat huvudmannaskap för 

karolinska sjukhuset. Enligt uppgörelsen övertar landstinget sjukhuset den 

I januari 1982. Under förutsättning av att uppgörelsen godkänns i veder

börlig ordning kan inkomsterna under titeln inkomster vid karolinska .1juk-



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 2 Budgetförslaget 35 

huset beräknas komma att uppgå till hälften av det belopp riksrevisions

verket har beräknat för budgetåret 1981/82. Inkomsttiteln bör därför för 

nästkommande budgetår föras upp med 284650000 kr. 

Jag har under hand erfarit att en separat inkomsttitel kan behöva tas upp 

för redovisning av vissa inkomster från försäljning ur beredskapslager hos 

överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Avsikten är att inflytande inkomster 

efter regeringens beslut skall användas för finansiering av vissa utgifter 

inom det ekonomiska försvaret. För budgetåret 1981/82 föreslår jag att den 

nya inkomsttiteln. som benämns 11(t'iirsiilj11ing m· heredskaps/ager. förs 

upp med I 000 kr. 
Chefen för arbetsmarknadsdepartementet kommer senare i dag att före

slå att en reservation om 12 milj. kr. på anslaget Arbetsmarknadsverket: 

Förvaltning av utrustning skall dras in. De indragna medlen överförs till 

inkomsttiteln Öl'ri1:a inkomster m· statens verksamhet som däti.ör bör föras 

upp med 232583000 kr. för budgetåret 1981/82. 

Riksrevisionsverket beräknar för innevarande år att inkomsttiteln stat

li1:a pensionsai·g{fter, netto kommer att uppvisa ett underskott på 963 

milj. kr. Orsaken härtill är övergången till löpande uppbörd för vissa av

gifter som staten har att erlägga på samma sätt som gäller för den privata 

sektorn. Under omläggningsåret belastas inkomsttiteln med utgifter för tre 

halvår medan inkomsterna på titeln endast avser två halvår. Omläggningen 

till löpande redovisning medför enligt riksrevisionsverkets kalkyler en 

belastning av engångskaraktär med 2 331 milj. kr. på denna inkomsttitel. 

Fr.o.m. budgetåret 1981/82 kommer däremot belastningen att avse två 

halvår samt slutreglering för det kalenderår som avslutas under budget

året. Verket beräknar för nästkommande budgetår att titeln kommer att 

uppvisa ett överskott på I 165 milj. kr. Därvid har i kalkylerna för budget

året 1981 /82 förutsatts ett oförändrat löm:kostnadspålägg om 39 <,'{. Den 1 

januari 1981 sänks socialförsäkringsavgiften till den allmiinna sjukför~iik

ringen med 0.1 procentenheter. Samtidigt höjs socialförsäkringsavgiften 

till folkpensioneringen med 0, I procentenhett:r. socialförsiikringsavgiftcn 

till tilläggspensionen med 0.25 procentenheter. barnomsorgsavgiften med 

0,3 procentenheter och arbetarskyddsavgiften med 0.055 procentenheter. 

Den I januari 1982 hö.is socialförsäkringsavgiften till tilläggspension med 

0.25 procentenheter. 

Med hänsyn till att inkomsttiteln bortsett från effekterna av nyss redovi

sade omläggning under innevarande budgetår visar överskott finner jag 

ingen anledning att förorda att lönekostnadspåläggct höjs. Jag godtar också 

verkets bedömning av utfallet av förevarande inkomsttitel. 

Riksrevisionsverkets beräkningar i övrigt föranleder inte någon erinran 

från min sida. Totalt innebär de av mig förordade avvikelserna från verkets 

beräkningar en uppjustering av inkomsterna för budgetåret 1980/8! med ca 

446 milj. kr. och för budgetåret 1981/82 med ca 622 milj. kr. (tabell 5). Jag 

beriiknar således statsbudgetens inkomster för budgetåret 1980/81 till ca 

156 992 mil.i. kr. och för budgetåret l 981/82 till ca 158 125 milj. kr. 
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Tabell 5. Justering av riksrevisionsverkets beräkningar a\· statsbudgetens inkomster 
Il 000-tal kr.) 

FöredraRtmdens j11sterin11ar 
1422 Särskilda varu-

skatter 
2141 Myntverkets inleve

rerade överskott 
2332 Ränteinkomster på 

lån för bostads
byggimde 

2351 Räntor på cnergi
sparlån 

2388 Ränteinkomster på 
mark för naturskydd 

2515 Avgifter vid trafik
säkerhetsverket 

2522 Avgifter för gransk
ning av biograffilm 

2529 Avgifter vid patcnt
och registrerings
väsendet 

2531 Avgifter för regist
rering i förenings
m. n. register 

2612 Inkomster vid statens 
rättskemiska labora
torium 

2613 Inkomster vid karo
linska sjukhuset 

2625 Utförsäljning av 
beredskapslager 

2811 Övriga inkomster av 
statens verksamhet 

Summa (iiriindr. en/. fiire-
dra11w1eien . 

Summa inkomster en/. riks
rl!l·isionsrerkers lii11re 
altemati1· 

1980/81 

RRV:s beräk
ning 

658000 

4 780000 

185800 

46120 

3000 

156545543 

Förändr. 
enl. före
draganden 

+ 4670 

+420000 

+ 14200 

+ 6600 

+ 800 

+446270 

156991813 

6.4.2 Statsbudgeten.i· utg(fier budgetåren 1980181 och 1981182 

1981/82 

RRV:s beräk
ning 

715000 

83000 

5620000 

230000 

8017 

46120 

1026 

91795 

7758 

5700 

569 300 

220583 

157 503594 

Utgångspunkten för beräkningen av statsbudgetens utgifter ett visst 

budgetår är givetvis de utgiftsanslag riksdagen anvisat eller regeringen 

begärt. Tre typer av anslag återfinns i statsbudgeten, nämligen förslags

anslag, obetecknade anslag och reservationsanslag. 

Förslagsanslag är den vanligaste anslagsformen i statsbudgeten och om

fattar också huvuddelen av statsutgifterna. Belastningen på dessa anslag 

kan - inom den ram som syftet med anslaget innebär - såväl överstiga 

som underskrida det av riksdagen anvisade beloppet. Sådana avvikelser 

från anvisat belopp kan uppstå under löpande budgetår t. ex. som en följd 

Förändr. 
enl. före
draganden 

+ 14000 

+ 5100 

+880000 

+ 35000 

8017 

- 46120 

+ 500 

+ 3 705 

+ 8742 

+ 1500 

-284650 

+ 

+ 12000 

+621761 

158125355 
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av att den faktiska pris- och löneutvecklingen avviker från den ursprungli
gen antagna. Detta gäller särskilt för de anslag som i sin konstruktion är 
direkt knutna till pris- och lönenivån. För förslagsanslagen gäller alltså att 
faktisk belastning relativt ofta avviker från anvisat belopp. Vid en beräk

ning av utfallet av statens budget för pågående budgetår bör detta beaktas. 

Jag återkommer strax till frågan om beräknad belastning på förslagsanslag, 

m. m. Jag vill tillägga att det vid budgeteringen av dessa anslag för kom

mande budgetår självfallet är en strävan att föra upp belopp som motsvarar 

beräknad belastning. 
De obetecknade anslagen i budgeten är relativt få. De kan inte överskri

das. 

Reservationsanslag maximeras av riksdagen. Dock kan kvarstående me
del vid budgetårets slut. s. k. anslagsbehållningar eller reservationsmedel. 

utnyttjas under senare budgetår. Anslagsbehållningarna under dessa an

slag kan vissa budgetår öka med betydande belopp. Andra budgetår kan å 

andra sidan avsevärda belopp av de ackumulerade anslagsbehållningarna 

komma att betalas ut. Vid en beräkning av de totala statsutgifterna är det 

därför väsentligt att uppskatta förändringar i anslagsbehållningarna. 

Budgeteringen av ett reservationsanslag görs alltid med beaktande av 

beräknad förändring i behållningarna under anslaget. Förändringar i an

slagsbehållningar kan därför vara aktuella såväl för pågående som näst
kommande budgetår. Jag återkommer strax till en beräkning av anslagsbe
hållningarnas utveckling under de nu aktuella budgetåren. 

Vissa myndigheter och bolag har beviljats rörliga krediter hos riksgälds
kontoret. Ändringar i ianspråktagna belopp påverkar statsbudgetens ut

gifter. Beräknad förändring i dispositionen av rörliga krediter återkommer 

jag till. 
I syfte att få en så långt möjligt rättvisande bild av den slutliga helast

ningen på statsbudgeten beräknas på statshudgetens utgiflssida. i enlighet 
med vad jag har anfört i det föregående, även medel för beräknat tillkom
mande utgiftsbehov, netto. I första hand gäller det merutgifter som beräk
nas uppkomma till följd av planerade propositioner m. m. 

Ut giftsanslag 

Utgiftsanslagen är i statsbudgeten för budgetåret 1980/81 upptagna med 

208 877 milj. kr. Detta belopp är avrundat till jämna milj. kr. Även fortsätt

ningsvis i min redovisning kommer jag att avrunda belopp på detta siitt. 

Riksdagen har därefter på tilläggsbudget I anvisat sammanlagt ca 1 965 

milj. kr. De största anslagen går till ersättning för försenad idrifttagning av 

kärnreaktorer (l 000 milj. kr.). till allmänna barnbidrag (260 milj. kr.J och 

till byggande av statliga vägar (135 milj. kr.). Regeringen har vidare beslu

tat om utnyttjande av finansfullmakten. Beslutet gäller ca 446 milj. kr. 

Senare denna dag föreslås på tilläggsbudget Il anslag om sammanlagt ca 



Prop. 1980/81: IOO Bilaga 2 Budgetförslaget 

203 milj. kr. Det största anslaget föresläs gå till vissa energibesparande: 

i'1tgärder inom hostadsbcstfindet ( 143 milj. kr.). 

Inkl. de nämnda av riksdagen beslutade medelsanvisningarna och dem 

som föreslås på tilliiggsbudgel samt heslutet om utnyttjande av finansfull

makten uppgär sålunda statsbudgetens utgiftsanslag för budgctiiret 1980/81 

till 211490 milj. kr. I detta belopp ingär anslaget till oförutsedda utgifter 

med 9000 milj. kr. Exkl. detta anslag uppgår silledes utgiftsanslagcn till 

202490 milj. kr. 

Riksrevisionsverket har med skrivelse den 15 dccemher 1980 övcrliim

nat en heriikning över utfallet av statens budget fiir innevarande budgetilr 

(bil. 2.2). Verket har i sin heriikning av budgetutfallet för budgctärct 1980/ 

8! redovisat utgiftsanslag om 201916 milj. kr. exkl. anslaget till oförut

sedda utgifter. rnirvid har inte beaktats riksdagens beslut angäende Sölv

backaströmmarna vilket medför att utgiftsanslagen i verkets beriikning 

överstiger de av riksdagen anvisade anslagen. Att verket redovisar ett 574 

milj. kr. liigre belopp än vad jag gör i min beräkning beror pfi att det inte 

haft möjlighet all beakta samtliga beslut riksdagen fattat. samtliga beslut 

om utnyttjande av finansfullmakten och de nu aktuella förslagen avseende 

tilläggsbudget I I. 

för budgetåret 1981/82 uppg:'tr statsbudgetens utgiftsanslag till 217 196 

milj. kr. Jag vill i detta sammanhang ilnyo niimna all jag fr. o. m. budgetåret 

1981182 inte har beaktat tillkommande utgiftsbehov för särskilda proposi

tioner m. m. på det siill som hittills skett under anslaget till oförutsedda 

utgifter utan genom en separat beräkningspost. Om samma princip tilläm

pats for redovisning av ,;iidana tillkommande utgifter som under de när

mast föregäcndc åren skulle statsbudgetens utgil"tsanslag fiir budget:'iret 

19~1/82 uppgått till 222 195 milj. kr. 

Rcriiknad hl'lastliing 11å Ji'irslag.1w1s/ag m. m. 

För hudget;iret 1980/81 riiknar riksrcvisionsverket med att belastningen 

p<t förslags- och oheleeknade anslag exkl. anslaget till oförutsedda utgifter 

kommer att ligga 4688 milj. kr. över anvisade belopp. Denna i.ikade belast

ning förklaras friimsl av pris- oc.:h löneulvecklingen. De största avvikel

serna hänför sig till anslagen till folkpensioner ( + I 870 milj. kr.), till 

försvaret ( + I 119 milj. kr.) samt till riintor på statsskulden ( + 700 milj. 

kr.). Jag ansluter mig för huvuddelen av anslagen till verkets bedömning. 

Det bör i sammanhanget påpekas att i anslaget till oförutsedda utgifter i 

statsbudgeten har beaktats att utgifterna på vissa förslagsanslag skulle 

komma att bli högre än vad som beräknats under resp. utgiftsanslag. 

Som jag tidigare påpekat vid genomgången av statsbudgetens inkomster 

utgår jag i huvudsak från de antaganden riksrevisionsverket använt för sin 

alternativa inkomstberiikning med det lägre antagandet för löneutveckling

cn. Valet av antaganden pävcrkar Liven beräkningarna avseende statsbud

getens utgifter. Eftersom verket i sin beräkning av budgetutfallet för bud-
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getåret 1980/81 utgått från samma antaganden som i inkomstberiikningar

nas huvudalternativ bör verkets ulgiftsbedömning korrigeras. Effekten av 

de alternativa antagandena i form av minskade utgifter budgetåret 1980/81 

uppskattar jag till ca 200 milj. kr. 

Vidare ingår i riksrevisionsverkets prognos 4000 milj. kr. på anslaget till 

oförutsedda utgifter för ev. tillkommande utgifter på tilläggsbudget Il och 

111. Som jag tidigare redovisat har jag kunnat beakta ytterligare 574 milj. 

kr. avseende sådana anslag på tilläggsbudget eller till följd av beslut om 

utnyttjande av finansfullmakten eller till följd av riksdagsheslut som inte 

tagits upp i verkets prognos. Enligt min bedömning bör 3 000 milj. kr. vara 

tillfyllest för att täcka de under resterande delen av budgetiiret tillkom

mande utgifterna avseende skogsindustrin. Statsföretag AB och andra 

utgifter som kan bli aktuella på tilläggsbudget. Jag räknar därför ned det av 

riksrevisionsverket avsatta beloppet för oförutsedda utgifter med I 000 

milj. kr. Dock bör betonas att denna beräkning 1.kls är behäftad med icke 

oväsentliga osäkerheter, dels avser kassamässig belastning. Det senare 

innebiir att anvisade anslag kan visa sig bli större än ovanniimnda belopp, 

vilket dock - under i övrigt lika förutsättningar - motverkas av en 

uppbyggnad av anslagsbchällningar. 

Inkl. anslaget till oförutsedda utgifter innebär riksrevisionsverkets be

räkning en 312 milj. kr. lägre belastning iin anvisade anslag för budgetåret 

1980/81. medan min beräkning innebär en I 512 milj. kr. lägre belastning än 

anvisade och begärda anslag. 

Vad gäller belastningen på förslagsanslag för budgetåret 1981/82 finns 

det av naturliga skäl ingen anledning att nu avvika från de 

anslagsberäkningar som senare denna dag kommer att redovisas av resp. 

föredragande statsritd. 

Beriikning m· llnsfllf:!Sbehällningllrnas 1111·eck/i11g 

I den kompletteringsproposition som framladt:s i april 1980 ( prop. 1979/ 

80: 150) beriiknades anslagsbehållningarna komma att minska med 2 840 

milj. kr. under budget::\ret 1979/80. Det slutliga utfallet enligt riksrevisions

verkets budgetredovisning blev - om imlragna anslagsbehällningar räknas 

bort - en minskning av anslagsbehållningarna med I 193 milj. kr. 

Den totala reservationsmedelsbehållning som överfördes till budgetåret 

1980/81 uppgick diirmed till 20 350 milj. kr. Det kan i detta sammanhang 

vara intressant att notera att den sammanlagda rescrvationsmcdelsbehall

ningen vid ingången av budgetäret motsvarar 51 l/I· av det belopp som 

fördes upp på reservationsanslag i statsbudgeten för innevarande budget

iir. 

I nyss nämnda proposition beräknades anslagsbehållningarna komma att 

bli oförändrade under budgetäret 1980/81. Min företrädare framhöll då att 

denna beräkning måste omges med betydande osäkerhetsmarginalcr. Den

na beräkning föranledde ingen erinran frän riksdagens sida. Riksrevisions-
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verkets beräkning över utfallet av statens budget (bilaga 2.2) visar på en 

nedgång totalt sett i anslagsbehållningarna om 1416 milj. kr. under inneva

rande budgetår. De största förändringarna återfinns på anslagen till vissa 

energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m. m. (- 550 milj. kr.). 

Inom industridepartementets område kan nämnas anslagen till lån till 

SSAB Svenskt Stål AB för strukturändamål ( - 650 milj. kr.) och till 

lokaliseringslån ( + 500 milj. kr.). Bt:träffande anslagen avseende varvsin

dustrin beräknas en uppbyggnad ske av reservationsmedel med ca 650 

milj. kr. Härtill kommer ett antal anslag på vilka behållningarna tillhopa 

beräknas minska med ca I 350 milj. kr. 

Jag vill nämna att jag efter samråd med chefen för bostadsdepartementet 

har funnit att förbrukningen på vissa anslag på bostadshuvudtiteln torde 

komma att bli större än vad verket har räknat med. Med hänsyn till den 

osäkerhet som ändå vidlåder beräkningar av detta slag finner jag vid en 

sammanvägd bedömning att detta inte bör föranleda någon avvikelse gent

emot verkets beräkning. 

En sammanfattning av anslagsbehållningarnas utveckling under de se

naste budgetåren ges i tabell 6. 

Den osäkerhet som vidlåder bi:räkningarna av anslagsbehållningarnas 

utveckling innevarande budgetår är än större för budgetåret 1981/82. 

Den stora uppbyggnaden av anslagsbehållningar t. o. m. budgetåret 

1978/79 vände under närmast förlidet budgetår. För innevarande budgetår 

förutses en fortsatt förbrukning. 

Anslagsbehållningarna inom arbetsmarknadsdepartementets verksam

hetsområde beräknas vid utgången av innevarande hudgetår vara av nor

nrnl omfattning. Jag finner det därför motiverat att kalkylmässigt anta att 

behållningarna under arbetsmarknadsdepartementets anslag blir i huvud

sak oförändrade under budgetåret 1981/82. 

Inom industridepartementets verksamhetsområde förutses för inneva

rande budgetftr - liksom under föregående budgetår - en viss minskning 

Tahell 6. Anslagshehållningarna vid utgången 3\' budgetåren 1974/75 - 19811/81 

I Miljarder kr. l 

Huvudtitel 1974175 1975176 1976177 1977178 1978/79 
Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall 

Arbetsmarknadsdepartementet 1 0.46 1.08 1.44 1.49 3.10 
(förändring under budgetåret) (-0.26) 1+0.62) 1+0.36) 1+0.05) (+ 1.61) 
lndustrideparteml'ntet 1 0.53 0.70 2.11 7.31 8.21 
(föriindring under budgetåret) (-0.02) 1+0.17) I+ 1.41) (+5.20) (+0.90) 
Övriga huvudtitlar 6.04 6.78 6,43 7,76 10,23 
tföriindring under budgetåret I l+0.39) (+0.741 (-0,35) (+l,331 1+2.47) 

Summa 7.03 8.56 9,98 16.56 21,54 
1föriimlring under budgetåret) (+0.11) ( + 1.521 ( + 1.421 1+6.581 (+4,981 

1979/80 1980/81 
Utfall Ber. utfall 

1.86 1.94 
(-1.24) 1+0,08) 

7.01 6.51 
(-1.2()) (-0.50) 

11.48 10.48 
I+ 1,251 (-1,001 

20,35 18,93 
1-1.191 (-1.421 

1 Anslagen till lokaliseringslån och statens hantverks- och industrilånefoml har samtliga år hänförts till 
industridepartementet. 
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av anslagsbehållningarna. Av de ca 6.5 miljarder kr. i anslagsbehållningar, 

:-.om har beräknats under denna huvudtitel vid slutet av innevarande bud

getår. återfinns drygt 2 miljarder kr. på anslag till varvs näringen och drygt 

1.6 miljard kr. till lokaliseringslån. I övrigt fördelar sig behållningarna på 

ett stort antal anslag. Efter att ha samrått med chefen för industrideparte

mentet och, i förekommande fall. med statsrådet Petri. beräknar jag att an

slagsbehållningarna under industridepartementet kommer att minska med 

ett belopp av storleksordningen 1.5 miljard kr. avseende främst varvspoli

tiken och energipolitiken. Viss förbrukning av behållningen under anslaget 

till lokaliseringslån förutses ocksä. Det bör dock betonas att den bcräk

ningsmetod som har tillampats för anslaget till oförutsedda utgifter för 

innevarande hudget{1r samt medel som i budgetförslaget för 1981/82 avsätts 

för att täcka beräknat tillkommande ulgiftsbehov påverkar denna bedöm

ning. 

Behållningarna på övriga huvudtitlar fördelas på ett mycket stort antal 

anslag. Som framgår av tabell 6 har de tidigare ökat i stort sett varje 

budgetår. Innevarande budgetår väntas dock denna utveckling vända. 

Minskningen hiirrör i huvudsak frän vissa anslag under kommunikations

departementels område samt anslaget till vissa energibesparande åtgärder 

inom bostadsbeständet m. m. Efter samråd med chefen för bostadsdepar

tementet räknar jag med en fortsatt förbrukning av anslagsbehållningar 

under budgetiiret 1981/82 avseende lån till bostadsbyggande och nyss 

nämnda anslag till energibesparande ätgärder. Sammantaget uppskattar jag 

minskningen av anslagsbehållningarna inom bostadsdepartementets områ

de till omkring 1.5 miljard kr. För övriga huvudtitlar har jag efter samråd 

med berörda statsrild inte funnit anledning att nu räkna med annat iin att 

anslagsbehållningarna blir oförändrade under nästkommande budgetår. 

Tabell 7. Heräknad förändring 3\' anslagshehållningarna under budgetåret 19111/1!2 
(Miljarder li.r.) 

Huvudtit.:I 

Bostad sdepartc mc ntc t 
lndust ridepartementt:t 
()vriga huvudtitlar 

Summa 

Beräknad anslags
behållning 
1981-07-01 

2.98 
fi.51 
9.44 

18,93 

Beräknad föriindring 
1981-07-01 
198~-06-JO 

- I 112 
-I I/~ 
_t(I 

-3,0 

Sammanlagt riiknar jag saledes med att 3 000 milj. kr. av anslagsbehåll

ningarna kommer att förbrukas under budgetåret 1981/82 (tabell 7). De 

beräkningar jag nyss presenterat beaktar det förhållandet att bedömningar

na under anslaget till oförutsedda utgifter för innevarande budgetår samt 

de medel som nästkommande budgetår kommer att kriivas för tillkom

mande utgiftsbehov avser kassamässig belastning. När anslagsbelopp före-
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ligger kan, utan att förutsättningarna i övrigt har föriindrats, dessa mycket 

väl avvika från tidigare kassamässigt beräknade belopp. Detta innebiir att 

en justering av anslagsbehållningarnas utveckling då bör göras. För mitt 

eget vidkommande avser jag att återkomma till denna fråga i vårens kom

pletteringsproposition. 

Beriiknadförändring i dispositionen aF rörliga krediter 

Budgetutfallet och därmed statens upplåningsbehov påverkas även av 

förändringar i dispositionen av rörliga krediter hos riksgäldskontoret. vilka 

enligt riksdagens beslut har ställts till förfogande för vissa myndigheter och 

bolag. Under budgetåret 1979/80 ökade dispositionen av rörliga krediter 

med I 058 milj. kr. (tabell 81. 

Tabell 8. Ianspråktagande a\' rörliga krediter 
(Milj. kr. l 

Låntagare 

Televerket 
Statens järnvägar 
Statens vattenfallsverk 
Domänverket 
Post verket 
Luftfartsverket 
Förenade fahriksvcrken 
Statens jordbruksniimnd 
L:rntbru k ss t yrelscn 
Kammarkollegiet 
Svenska skcppshypotekskassan, 
Skeppsfartens sekundiirlånckassa 
Svensk spannmålshandcl 
Stiftelsen samhällsföretag 
Norrbottens Järnverk AB 
Statliga myndigheter med upp-

dragsverksamhct 
Regeringen 
Diverse krediter 

Summa 

Av riks
dagen 
medgivet 
79-06-30 

1500.0 
250,0 
600.0 
600.0 
120.0 
40,0 

210.0 
120.0 
225.0 
20ll.O 

139.0 
35.0 

125.0 

150.0 
2 )()0.0 

46.7 

6460,7 

Ianspråk
taget 
79-06-30 

975.0 

245.0 
5,4 

131.5 
8.0 

132.3 
L~O.O 

16.0 

35.1 
200.2 

8,7 

1907,I 

Av riks
dagen 
medgivet 
80-06-30 

1500.0 
250.0 
600.0 
600,0 
120,0 
40,0 

210.0 
295.0 
200.0 
200.0 

139.0 
35,0 

400,0 
I 2~''.0 

175.0 
2 300.0 

56.7 

7 245,7 

Ianspråk
taget 
80-06--~0 

1255.0 
120,0 

I 15.0 
152.9 
137.3 
93.0 

I 2.4 

136.0 

2964,6 

För budgetåret 1980/81 beriiknades i statsbudgeten att disposition av 

rörliga krediter skulle komma att öka med 400 milj. kr. Riksrevisionsverket 

beräknar nu att dispositionen under budgetåret kommer att öka med I 077 

milj. kr., vilket innebär ett totalt utestående belopp på rörliga krediter om 

4041 milj. kr. Största enskilda ökningsposten gäller den rörliga krediten till 

televerket. Ökningen beror på att televerket har medgivits en rörlig kredit 

på högst 800 milj. kr. för finansiering av elektroniska abonnentväxlar, 

telex-. telefax- och teletexapparater. Riksrevisionsverket r[iknar med att 
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televerket vid budgelårets slut kommer att utnyttja sammanl<1gt I 920 milj. 

kr. av televerkets totalt medgivna rörliga krediter om 2300 milj. kr. Detta 

är en ökning med sammanlagt 665 milj. kr. Jag ansluter mig till riksrcvi

sionsverkets beräkningar av disposition av rörliga krediter för innevarande 

budgetår. 

För nästkommande budgetår brukar en schablonmässigt beräknad ök

ning av den rörliga krediten om 500 milj. kr tas upp i förslaget till statsbud

get. Med hänsyn till att televerket torde komma att ytterligare öka sitt 

utnyttjande av beviljade rörliga krediter finns i och för sig skäl som talar 

för att räkna med en något högre ökning av utnyttjandet av den rörliga 

krediten än vad jag nyss angivit. Det rör sig dock inte om särskilt stora 

belopp. Jag räknar därför kalkylmässigt med att det ianspråktagna belop

pet ökar med 500 milj. kr. budgetåret 1981/82. Jag vill dock erinra om den 

osäkerhet som gäller vid detta slag av beräkningar. 

Beräknat tillkommande 11tg(fishelw1', netto 

Redan budgetförslaget bör sä långt möjligt visa den totala budgetbelast

ning som kan väntas under budgetäret. Jag har tidigare redogjort for den 

budgetbelastning som kan beräknas uppkomma för budgetåret 1981 /82 till 

följd av föreslagntt utgiftsanslag. förändringar i anslagsbehållningar och 

ändrad disposition av rörliga krediter. Jag avser nu att behandla de ytterli

gare utgiftsbehov som kan tillkomma under nästa budgetår. 

Normalt måste under löpande budgetår på tilliiggsbudget anvisas medel 

för vissa ändamål utöver vad som anvisats i statsbudgeten. Dessa medel 

avser i vissa fall åtgärder som sätts in i konjunkturstimulerande syfte. 

Härutöver räknar jag med att viss ytterligare belastning kommer att 

uppstå pi'i statsbudgeten främst till följd av särskilda propositioner som 

planeras föreliiggas riksuagen senare unuer vårriksdagen och d~ir motsva

rande anslag i budgetpropositionen upptagits med endast ber[iknade be

lopp. Regeringen avser ;itt senare i vår förelägga riksdagen propositioner 

rörande energipolitiken och Statsföretag AB. Kostnaderna härför har inte 

tagits upp på annat stiille i förslaget till statsbudget. Ytterligare medel 

kommer dessutom att krävas inom varvspolitikcn som en följd av att 

tidigare utställda förlustgarantier successivt faller ut och belastar statsbud

geten. Slutligen kriivs en viss beredskap för utgifter utöver de konjunktur

neutralt beräknade anslagen inom arbetsmarknadspolitikens område. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anser jag att för beriiknat 

tillkommande utg(fishehor. netto bör beräknas 5000 milj. kr. Jag har 

därvid utgått från att stak·ns satsningar på encrgiforskning finansieras så 

att de inte kommer att belasta stqtsbudgetcn. Vidare bygger beräkningen 

på att åtgärder vidtas för att neutralisera de statsfinansiella effekterna av 

skatteutjämningsreformen år 1982. 
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S11mmerin1; m· statsbudgetens utgifter 

I det föregående har jag. utgående från statsbudgeten för budgetåret 

1980/81. redovisat såväl riksrevisionsverkets som min egen bedömning av 

statsutgifterna detta budgetår. Som framgått har jag kunnat göra en mer 

fullständig beräkning av utgiftsanslagen än vad riksrevisionsverket haft 

möjlighet till. 

Tabell 9. Statsutgifterna budgetåren 1980/81-1981/82 
(Milj. kr.) 

1980/81 1981/82 

Stats- Riksrevi- Föredra- Förslag till 
budget sionsverket ganden statsbudget 

Utgiftsanslag 208877 210916 211490 217196 
Bcriiknad mcrbelast-
ning p~I förslagsanslag - 312 -1512 
Förändringar i an-
slagsbehållningar 
Ändrad disposition 

+1416 +1416 +3000 

av rörliga krediter +400 +I 077 +I 077 + 500 
Beräknat tillkommande 
utgifts behov. netto +5000 

Summa statsutgifter 209277 213097 212471 225696 

Efter samråd med chefen för ekonomidepartementet finner jag att mer

belastningen på förslagsanslagen bör revideras ned till följd av att verket 

har baserat sina kalkyler på andra antaganden om löner och priser. Härtill 

kommer att jag räknat ned belastningen på anslaget till oförutsedda ut

gifter. I fråga om anslagsbehållningar och dispositioner av rörlig kredit har 
jag vid en sammanvägd bedömning och med beaktande av den osäkerhet 

som föreligger vid denna typ av beräkningar inte funnit anledning att 

avvika från verkets bedömningar. 

Sammantaget blir statsutgifterna innevarande budgetår enligt riksrevi

sionsverkets beräkningar 213 097 milj. kr. Enligt min beräkning kommer 

utgifterna att uppgå till 212 471 milj. kr. (tabell 9). 

För budgetåret 1981/82 räknar jag med att de samlade utgifterna kommer 

att uppgå till 225 696 milj. kr. 

6.4 .3 Stat.vb11dgcte11s saldo budgetåren 1980181 och 1981182 

Med hänvisning till min redovisning i det föregående beräknar jag utfal

let av statsbudgetens inkomster och utgifter för innevarande.budgetår och 

förslaget till statsbudget för budgetåret 1981/82 på sätt som framgår av 

tabellerna 10 och 11. 



Tabell 10. Förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82 

Inkomster: 

Skatter 
Inkomster av statens verksamhet 
Inkomster av försåld egendom 
Återbetalning av lån 
Kalkylmässiga inkomster 

134838151000 
15 109267 000 

70864000 
2 323 633 000 
5783440000 

Underskott 
Summa kr. 158125 355 000 

67 570 543 000 
Summa kr. 225695898000 

Utg(fi.rnns/ug: 

Kungl. hov- och slottsstaterna 
Justitiedepartementet 
Utrikesdepartementet 
Försvarsdepartementet 
Socialdepartementet 
Kommunikationsdepartementet 
Ekonomidepartementet 
Budgetdepartementet 
Utbildningsdepartementet 
Jordbruksdepartementet 
Handelsdepartementet 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Bostadsdepartementet 
Industridepartementet 
Kommundepartementet 
Riksdagen och dess verk m. m. 
Räntor på statsskulden. m. m. 
Oförutsedda utgifter 

Beräknad övrig medelsfiirbrukning: 
Minskning av anslagsbehållningar 
Ändrad disposition av rörliga krediter 

Beräknat tillkommande ut
gijisbehtn•, netto 

23173 000 
6872933000 
6489019000 

17 976 705 000 
60698332000 
10850857 000 

409194000 
14 406 854 000 
30343154000 
6 531405 000 
1387889000 

11 680 836 000 
15 361 406000 
4 721579000 
2707694000 

433868000 
26 300 000 000 

I 000000 

3000000000 
500000000 

217 195 898 000 

3500000000 

5000000000 

Summa kr. 225695898000 
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Tabell Il. Statsbudgeten budgetåren 1979/80-1981/82 
<Miljarder kr. l 

1979/80 1980/81 1981/82 

utfall beräknat förslag 

46 

Förändring, % 

till till 
utfall till stats- 1980/81 1 1981/82 

budget 

Inkomster 132.5 157.0 158, I +15.9 +0.7 
Utgifter 182.5 212,5 225.7 +14,6 +6.2 

Saldo -50,0 -55,5 -67,6 

1 I fiirändringstalen har effekterna av budgetreformen räknats bort. 

Till regeringsprotokollet i detta ärende bör fogas som bilagor 

Riksrevisionsverkets inkomstberäkning (Bilaga 2 ./) 

Riksrevisionsverkets beräkning av budgetutfallet för budgetåret 1980/81 

(Bi/aga 2 .2) 

Specifikation av statsbudgetens inkomster under budgetiiret 1981/82 !Bi

laga 2 .3) 

Vissa tabeller rörande den statsfinansiella utvecklingen m. m. !Bilaga 

2.4) 

7 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 
dels föreslår riksdagen att 

I. godkänna de allmänna riktlinjer för budgetregleringen som jag 
har förordat i det föregående. 

2. för budgetåret 1981/82. i avvaktan på slutliga förslag i komplet

teringspropositionen och i enlighet med vad jag har förordat i det 

föregående. 

a) beräkna statsbudgetens inkomster. 

bl beräkna förändringar i anslagsbehållningar. 

c) beräkna förändringar i dispositionen av rörliga krediter. 

dl beräkna beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto. 

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört beträffande 

3. översynsprogram. 

4. beräkningen av statens utlåningsränta och statens avkastnings
ränta. 

5. redovisning av beräknat tillkommande utgiftsbehov. netto. 
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Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget 

Bifa!!a f. f 

PRELIMINÄR NATIONALBUDGET 1981 

Inledning 

Den preliminära nationalbudgeten för 1981 som härmed läggs fram iir 

utarbdad inom ekonomidepartementet och konjunkturinstitutet. National

budgeten bygger på material som erhållits från fackdepartement och olika 

verk och institutioner. Vidare har utredningsrådet hörts. Dess ledamöter 

bär dock ej något ansvar för nationalbudgetens utformning och bedöm

ningar. 

Nationalbudgeten består av två delar. I den första delen. kapitel I. 

sammanfattar ekonomidepartementet det ekonomiska läget och konjunk

turutsikterna. Den andra delen, kapitel 2-10. behandlar utvecklingen 

inom olika områden mera i detalj. 

Kapitlet 3 Utrikeshandeln, 6 De enskilda konsumenternas ekonomi. 7 

Investeringarna, 8 Industrins lönsamhet. kostnader och priser och 10 Kre

ditmarknaden har sammanställts inom konjunkturinstitutet. Institutet har 

även sammanställt avsnitten om gruvor. mineralbrott och tillverkningsin

dustri samt skogsbruk i kapitel 4. Av ett bihang som följer efter kapitel 10 

framgår även i tablåform vilka kapitel och avsnitt som sammanställts inom 

ekonomidepartementet resp. konjunkturinstitutet. Vidare redovisas prog

nostalför olika delsektorer enligt ekonomidepartementets och konjunktur

institutets bedömningar. 
Ansvaret för bedömningen av Sveriges ekonomi 1981 vilar på ekonomi

departementet där arbetet med nationalbudgeten letts av statssekreteraren 

Sten Westerberg och t. f. departementsrådet Sune Davidsson. 

I Riksdt1!!t'n 1980181. I sam/. Nr. 100. Bilit!!t1 /.I 
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I Sammanfattande översikt 1 

1.1 Den internationella utvecklingen 

Två gili1ger under 1970-talct har kraftiga. och oviintade. oljeprishi.ijning

ar fundamentalt föriindrat förutsiittningarna för den ekonomiska ut veck

lingen i den industrialiserade viirlden. Vi befinner oss fortfarande i ett 

skede diir verkningarna av den andra oljechocken iir fullt märkbara och 

detta påverkar inte minst bedömningen av den niirmast liggande framtiden. 

Som diskuterats i tidigare nationalbudgeter har de utli)samlc faktorerna vid 

båda oljekriserna varit av politisk art diir prisstegringarna primtirt inte 

hiirrört ur förhållandena pä oljemarknaden. Detta hör uppmiirksammas när 

det gäller alla prognoser för oljepriser. oljeutbud etc. 

För att ge en föreställning om omfattningen av de båda oljcprishöjning-

arna återges nedan några ekonomiska data som beskriver utvecklingen 

1973-1975 och 1978-1980. 

1973 1974 1975 1978 1979 1980 

Nl•minellt riiolje-
pris. pnK. förändring 25 300 7 3 46 ()3 

OECD-liindernas 
hvtesbalanssaldo 
Miljarder$ 1(1 -26 0 JO -:15 -73 

<:-(av BNP fU -0,7 0 0.2 -0.5 - I. I 

BN P-tillväxt, 
OECD totalt 6,3 0.6 -0.5 ~.8 3.3 

Konsumentpriser 7.8 13.5 11.3 7.9 9.8 11-12 

Den förra oljeprisstegringen var större. drygt 300';; mot den uppgiing på 

bortåt 150<;;- som ägde rum från slutet av 1978. Räknat i procent av OECD

omrädets BNP är dock de båda prishöjningarna ungefär lika stora. 

Inverkan pfi inflationstakten synes ha blivit lägre vid den senaste pris

höjningen, mot en prisstegring i OECD-liinderna i genomsnitt pii. ca 12.5 C:·~. 

1973-1975stårenökningpåca 10.5'/( 1978-1980. 

En viktig roll har arbetskraftskostnaderna spdat medan timlöneökning

arna 1973- 1975 nådde upp till en ökning om 16-17 r;~ förefaller de denna 

gång stanna under I 0 )L I vaije fall hittills tycks löntagarna inte i samma 

grad som 1974- 1975 ha klimpenserat sig för oljeprisstcgringarna. 

Av intresse i sammanhanget är också att bytesbalansunderskotten varit 

mera jämnt fördelade mellan länderna denna gång. Detta bör ha skapat 

mindre påfrestningar på valutakurserna. 

1 I de;tla kapitel presenteras ekonomidepartementets bedömning av det ekonomiska 
läget och av konjunkturutsikterna. I de följande kapitlen 2-10 redovisa,; mera 
ingående utvecklingen inom olika omrf1dcn. 
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En viktig faktor är också att den första oljechocken drabhade industri

länderna i ett läge niir de var på väg ut ur en högkonjunktur. Nedgången 

förstärktes därmed. OECD-området registrerade en boom första halvilret 

1973 med en hög grad av samtidighet i de olika ländernas konjunkturför

lopp. 1978 och 1979 var bilden betydligt mera spli11rad med hög tillväxt i 

exempelvis Japan och Förbundsrepubliken Tyskland men å andra sidan låg 

tillväxt i vissa av de smil länderna. 

Samtidigheten i konjunkturförloppet 1973-1974 medförde ocksii att den 

ekonomiska politiken sbrptes i många länder under ungefär sam'rna tids

period. Även om skärpningen av penningpoliti.ken är ht:tydande om man 

ser till det aktuella Higet. var iitstramningen hetydligt mera ahrupt 1973-

1974 som framgår av OECD:s Economic Outlook nr 27 i den jiimförelse 

mellan de båda oljekriserna som där görs. 

En annan faktor av intresse är att företagens linansiella liige tordt: ha 

varit bättre 1978-1980 än vid den tidigart: oljeprishöjningen. Därmed har 

näringslivets investeringar hållits uppe bättre. 1979- 1980 hidrog de privata 

investeringarna, exkl. hostäder. i de största OECD-liinderna till HNP

tillväxten med drygt 0,5 procentenheter i genomsnitt. 1974-1975 gav dessa 

investeringar ett negativt bidrag om närmare I procentenhet. Lagersväng

ningarna har inte heller varit sf1 kraftiga denna gfo1g. Det rör sig om ca 

0.5 %·av BNP mot närmare 2 9( 1975, i negativ riktning. 

När det gäller bedömningen av den internationella utvecklingen 1981 

spelar förhållandena på oljcmarknadcn en stor roll. OECD-liindcrnas för

brukning väntas avta med I a 2 '·~·. Av avgörande vikt är om kriget mellan 

Iran och Irak kommer att fortsätta eller upphöra och om exporten fr~in 

dessa båda länder som före kriget svarade för ca 4 m. b. cl. I miljoner fat per 

dag) eller drygt 15 Si av OPEC:s produktion kan återupptas. Skulle denna 

export inte kunna äterupptas beräknas produktionsnivän inom OPEC vid 

slutet av 1980 på 24,5 m. h. d. inte kunna tika utan giilla för hela år 1981. I 

så fall krävs relativt betydande minskningar av lagren i de oljekonsume

rande länderna för att marknaden inte ska komma ur balans. Även vid ett 

utvecklingsförlopp diir kriget mellan Iran och Irak upphör under iiret kriivs 

sannolikt en viss reducering av oljekonsumenternas lager för att inte pris

hildningen ska komma ur halans. Eftersom det skett en hetydande lager

upphyggnad under 1979 och 1980 bör detta i och för sig vara fullt möjligt. 

Det kan dock finnas risk att exv. en ojiimn fördelning av olja mellan 

konsumentländerna leder till stora köp på den s. k. spotmarknaden vilket 

kan driva upp priserna. 

De beräkningar som redovisas i nationalbudgeten utg<'tr frän rt:sultatet av 

OPEC-liindernas möte i decemhcr 1980. Detta har antagits innehära en 

prishöjning med 2 $per fat för den saudi-arabiska oljan samt nfagon höjning 

för de s. k. högprisländernas oljor. Diircfter förutsiitts att priset under 1981 

ungefär följer priset på bearhctade industrivaror. dvs. stiger med ca 8r.'( 

under loppet av 1981. 

Skulle dessa förutsiittningar inte uppfyllas utan prishöjningarna hli avse-
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värt större, blir följderna för vår del. dels att vår egen oljeimport fördyras 

och att vår bytesbalans försämras, dels att man kan vänta sig att de 

tongivande industriländerna kommer att föra en ännu mera restriktiv poli

tik. 

Detta skulle allvarligt försvåra våra exportmöjligheter. Som framg[tr av 

genomgången i kapitel 2 förs en restriktiv ekonomisk politik redan i ut

gångsläget framför allt på penningpolitikens område. Den förda penningpo

litiken är så stram att man inte kan utesluta att den leder till lägre tillväxttal 

än vad de olika ländernas nationella prognoser förutsätter. Härtill kommer 

att man inte heller kan utesluta en ytterligare skärpning av penningpoliti

ken i de stora länderna i syfte att dämpa inflationen. 

Den prioritet som inflationsbekämpningen har i flertalet liinder har också 

lett till en successiv skärpning av finanspolitiken. Del" synes vara en 

praktiskt taget allmän inställning bland industriländerna att en återhållsam 

ekonomisk politik krävs för att få bukt med inflationen. Som en följd härav 

är flertalet länder villiga att under en period acceptera en ökning av 

arbetslösheten. I kapitlet 2 beskrivs en utveckling som innebär en succes

siv återhämtning under loppet av 1981. Detta förutsätter att inflationen 

avtar och att hushållens realinkomster därmed förbättras och den privata 

konsumtionen börjar öka. Detta förutsätter att hushållen inte känner en 

sådan osäkerhet inför framtiden att de ökar sin sparkvot. Uppfylls de 

förutsättningar som bedömningen är baserad· på skulle BN P-tillväxten i 

OECD-länderna öka under loppet av 1981 så att den för hela året blir 0.5-

1 %. I Västeuropa förutses en praktiskt taget oförändrad BNP-nivå. 
Världshandeln har beräknats öka med ungefär 3 l/(. i volym. lntlations

takten avtar, priserna på bearbetade varor i internationell handel viintas 

stiga med 7-8 '/(, mot ca 11 % under 1980. Konsumentpriserna torde suc

cessivt dämpas ner till en ökningstakt under 1()1:,~. mot över 11 ':{ under 

1980. 

1.2 Tillbakablick på den svenska utvecklingm 

Under den senare delen av 1970-talet har den faktiska produktionstill

växten i ekonomin varit lägre än vad den var under den första delen av 

detta decennium och under 1960-talct. En viktig orsak till detta är de håda 

stora oljeprisstegringarna som piiverkat den ekonomiska utvecklingen på 

flera sätt. För det första har oljeprisstegringarnas effekter pil inflationen 

och bytesbalansen lett till en restriktiv ekonomisk politik. vilket begränsat 

tillväxten i i-länderna och därmed marknadstillväxten för svensk export. 

För det andra har oljeprisstegringarna kraftigt förskjutit relativa priser. 

kostnader och lönsamhet mellan olika näringsgrenar. Detta har bidragit till 

att öka den svenska ekonomins strukturproblem och därmed hämmat 

tillväxten. 
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Den svenska ekonomins strukturella prohlem har i hög grad också 

inhemska orsaker. inte minst den alltför snabba offentliga utgiftsexpan

sionen. Förändrade värderingar i samhället när det gäller synen på tillväxt, 

regional omflyttning etc. torde också spela en betydande roll. 

Slutligen har det alltför hö·ga kostnadsläge som rått inom det svenska 

näringslivet sedan kostnadsexplosionen 1975-1976 försvagat företagens 

finansiella ställning och konkurrensförmåga gentemot utlandet, vilket 

hämmat investeringsviljan och expansionskraften i näringslivet. 

Här kommer ingen genomgång av hela detta problemområde att göras. 

Intresset skall istället fokuseras på en av de faktorer som påverkat utveck

lingen. nämligen inflationen. 

Den första oljeprishöjningen 1973-1974 ledde till en snabb prisstegring i 

de flesta länder. På drygt ett år steg inflationstakten i OECD-länderna i 

genomsnitt från ca 5 % i årstakt i början av 1973 till ca 15 % sommaren 

1974. 

I Sverige ökade inflationen från ca 6% i hörjan av 1973 till ca 12% i 

slutet av 1974 allt räknat på 12-månadersbasis. 

Den genomsnittliga prisstegringen i OECD-området började mattas av 

från slutet av 1974 så att den i slutet av 1975 var nere på den nivå om ca 8 % 

där den sedan förblev till den nya oljeprishöjningen 1978-1979. I Sverige 

däremot stannade inflationstakten kvar på JO-procents nivå 1974. 1975 och 

1976. 1977 steg inflationen på nytt till 11.5 %· för att därefter dämpas under 

1978 och början av 1979. 

Att den svenska inflationen har varit svårare att få bukt med än den 

internationella hör samman med den expansiva överbryggningspolitik som 

fördes i Sverige. Medan den inhemska efterfrågan i OECD-ländcrna föll 

under 1974 och första halvåret 1975 steg den i Sverige under samma period 

med över IO %. 

I och med att den inhemska efterfrågan hölls på en hög nivå gav den 

underlag för fortsatta stora Wnestegringar. Uppenbarligen möjliggjordes de 

kraftiga löneökningarna 1975 och 1976. som ledde till att vårt relativa 

kostnadsläge försämrades med över 20%. bl. a. av att prisförväntningarna 

hos företagen var sådana att de trodde sig kunna övervältra lönekostnads

ökningarna på priserna. Av timlöneökningen på drygt 30 I/( inom industrin 

var bortåt hälfren, ca 13 %, löneökningar utöver centrala avtal. löneglid

ning. De kraftiga kostnadsökningarna per producerad enhet 1975 och 1976 

fick sina fulla konsekvenser för inflationstakten i Ol'.h med att de framtving

ade motverkande åtgärder i form av indirekta skattehöjningar och deval

veringar under 1977. 

Denna cirkel i form av stigande priser. höga löner. hög inhemsk efterfrå

gan och fortsatt stigande priser ledde till att den svenska prisstegringstak

ten dämpades betydligt långsammare än i flertalet andra länder. 

Det var först under loppet av 1978 och in på 1979 som inflationen kom 

ner på en avsevärt lägre nivå. den lägsta siffran uppmättes i februari 1979 
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med 5.5 ';;-( räknat på I ::!-månaders tal. Detta blev möjligt först sedan pro

duktions- och produktivitetstillväxten fått fart som följd av omliiggningen 

av politiken under 1977. Vidare hidrog den låga internationella prissteg

ringen. 

Den låga intlationstakten kunde inte vidmakthållas när inflytandet från 

de pt1 nytt stigande oljepriserna började göra sig gällande under 1979. Till 

detta kom inverkan från stigande priser på andra råvaror och insatsvaror 

samt under 1980 stigande arbetskraftskostnader bl.a. till följd av 1980 års 

avtal. 

Den höga tillväxt som präglade den svenska ekonomin under 1979 fort

satte under första kvartalet 1980. Uppgången hade då pågått sedan andra 

kvartalet 1978. således under sju kvartal. Tidigare uppgängar. 1968-1970 

och 1972-1974. förefaller ha varit något kortare. Man hör dock beakta att 

den senaste uppgången startade från ett ovanligt lågt kapacitetsutnytt

jande. 

Tabell I: I försörjningsbalans 1979-19110 

TillKång 

Miljarder kr. 
19KO. löpande 
priser 

BNP 520.I 
Import av v;1ror och tjänstn 166.3 

diirav varor 84.3 

Summa tillgi\ng 686.4 

l~ficrfi·d!!<lll 
Bruttoinvesteringar I00.9 

Näringsliv 46.0 
därav industri 17.7 

Statliga myndigheter 
och affärsverk 12.0 

Kommunala brutto-
investeringar 19.0 

lfostiider 23. 9 
Lagerinve5tering 1 9.4 
Privat konsumtion 2o8.9 
Offentlig konsumtion 154.2 

Statlig 47.2 
Kommumtl 107.0 

Inhemsk dterfragan 533.4 
Export av varor och tjiinstcr 153.0 

diirav vanir 87. 7 

Summa efterfrågan 686,4 

1 Lageromslag i prncent av föregående ;\rs BNI'. 

Procentuell volymforiindring 

1979 1980 

3.7 ::!.2 
13.0 u 
15.3 1.6 

5,7 2.0 

5.3 1.5 
10.9 3.6 
3.4 16.4 

-:!.3 8.0 

0.4 2.5 
3.1 -8.0 
1,9 1.7 
2.7 0.3 
4,3 2.9 
2.8 0.8 
5.0 u 
5.7 2.9 
5.8 -0.7 
6.6 -0.8 

5,7 2,0 

Den senaste konjunkturuppgången skiljer sig i flera avseenden från de 

tidigare. Trots den l(1ga utgångsnivån har återhämtningen varit svagare iin 

tidigare. Föregående uppgångar har skett i en ärstakt om ca 6 r;.~. att jiimföra 

med drygt 4 r;:r, for den senaste. Om man jämför de bf1da uppgångarna under 

1970-talet finner man att den inhemska efterfrågan synes ha spelat en 

större roll 1978-1980. I motsvarande mån har nellot av export och import 
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givit ett mindre bidrag till BNP-tillviixten. I båda fallen inleddes literhiimt

ningen med en expansion av exporten. 

När det gäller det bidrag som den inhemska efterfrägan givit finns iiven 

här vissa skillnader. Uppgången till mitten av 1974 hade en större tyngd pä 

den privata konsumtionen medan den senaste uppg{mgen uppvisar ett 

större inslag av kommunal konsumtionsökning. lfrilga om den roll som 

investeringarna totalt sett spelat tycks det inte ha varit så stora skillnader. 

De privata bruttoinvesteringarna ökade dock snabbare i förra uppgfö1gen 

medan lagerinvesteringarna tycks ha varit större 1978-1980. Detta beror 

bl. a. på den upplagring av oljor som ägde rum 1979 och 1980. 

Diagram I: I Bruttonationalprodukten 1972-1980 
1975 tirs priser. Säsongrensade kvartalsviird~n"_lndex 19]5 = _!!)O_ 

106 

102 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Kiilla: Statistiska ccntralbyriin. 

1978 1979 1980 

Som framgår av diagram I: 2 stagnerade industriproduktionen 1980 på en 

nivå som ungefär motsvarar 1974 års. Trots den osedvanligt låga utgfmgs

nivån var produktionstillviixten i uppgangcn långsam n.:lativt scll. tidigare 

Diagram I: 2 lndustriproduktionsindex 1971-1980 
1975 <irs priser. Siisongrensadc ndnadsdata. 3 111~mader~ glidande genomsnill. 
Index 1%8 = 100 

140 

130 

120 

19711972 197319741975 19761977 1978 1979 1980 

Kiilla: Statistiska centralbyrån. 



Prop. 1980/81: 100 8 

har produktionen i en högkonjunktur legat högre än föregående konjunk

turtopp. Till en del beror detta på att den potentiella tillväxten nu är lägre. 

men till en betydande del också på att vändpunkten nåddes innan kapacite

ten blivit fullt utnyttjad. Konjunkturbarometern anger att vändningen 

skedde i ett läge där endast 50% av företagen ansåg sig ha ett fullt 

kapacitetsutnyttjande mot 70- 75 % vid tidigare tillfällen. Detta torde 

främst förklaras av flaskhalsfenomen av olika slag. 

Diagram I: 3 Kapacitetsutnyttjande och hrist på yrkesarbetare i verkstadsindustrin 
exkl. varv enl. konjunkturbarometern 1968-1980 
-- brist på yrkesarbetare 
-- fullt kapacitetsutnyttjande 

i procent av antal tillfrågade företag 
80 

60 

40 

20 --, -! 
I I 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Källa: Konjunkturinstitutet. 

Industrisysselsättningen tycks ha ökat långsammare mellan 1978 och 

1980 än under någon av de båda föregående uppgångarna. Mot tidigare 

syssclsättningsökningar på ca 50000 personer står nu en ökning på ca 
10000 personer. 

Arbetsmarknadskonflikten i maj medförde ett produktionsbortfall inom 

industrin. Enligt konjunkturinstitutets beräkningar skulle produktionsbort

fallct ha uppgått till 1.5-2 % av industriproduktionen motsvarande drygt 

0.5 % av BNP. allt räknat på årsbasis. Kontliktcn medförde att BNP-nivån 

sjönk 3 % under det andra kvartalet. De indikatorer som finns i form av 

orderingång. industriproduktion. utrikeshandel m. m. bekräftar att kon

junkturens toppunkt uppnåddes i början av året. 

Den konjunkturbarometer som insamlades i mitten av december, och 

vars resultat konjunkturinstitutet inte kunnat beakta i de bedömningar som 

institutet svarat för i den föreliggande nationalbudgeten. ger mycket tyd

liga tecken på att konjunkturavmattningen nått det svenska näringslivet. 

Utfallet för produktion och orderingång. från både hemma- och export

marknad. visar bland de lägsta värden som uppmiitts under 1970-talet. 

För fjärde kvartalet föreligger inga utfallssiffror enligt nationalräkenska

perna utan enbart konjunkturinstitutets prognos. Enligt denna skulle total

produktionen ha ökat med närmare 2.5% över motsvarande period 1979. 

Det är framför allt den privata och kommunala konsumtionen som bär upp 

denna ökning. Trots att de under hösten beslutade åtstramningsåtgärderna 

fick full effekt under fjärde kvartalet, skulle den privata konsumtionen 

ändå ha ökat kraftigt. I jämförelse med nivån under det tredje kvartalet är 

ökningen högst betydande. 
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För helärct 1980 skulle diirmcd en BNP-tillviixt pil 2.2 c;. ha uppnätts. 

Om den trcndmihsiga kapacitetstillviixten antas vara ca 2.5 ''.!- skulle till

viixten iiven högkonjunkturärct 1980 ha stannat under denna. Hiirvid bör 

man dock beakta att drygt 0.5 procentenheter av tillviixten gick fiirlorad i 

samband 1m:d kontlikten. 

Om man jämför det preliminiira utfallet för 1980 med de bedömnin1rnr 

som gjordes i bö~jan av året finner man relativt betydande skillnader som 

framgår av följande tablä. 

Förändrin!( i BNP-komponcntcrna 1980 i % aY B'.'IP föregående iir 

Konsumtion och investering 
Lagerinvestering 
Summa inhemsk etkrfdgan 
Nell\1cfler1"rt11wn fdn utlandet 
Summa BN p:föriindring 

Preliminiir 
nationalbudgel 
1980 

2 ..• 
I. I 
.•.4 
0.2 
Hi 

l'reliminiir 
naliunalbudgct 
1981 

I. I 
I. 7 
:!.X 

··O,ti , , 

Den inhemska efterfrågan blev liigre iin viintat. Till en del beror detta p;\ 

att den privata konsumtionen ökade längsammare. till en del p{t en liigre 

investering.sökning. Lageruppbyggnaden synes fi andra sidan ha ökat mer 

iin beräknat. Nettot av export och import gav ett negativt bidrag till BNP

ökningen. 

Den privata konsumtionsökningcn syne~ ha stannat vid \Ur;;. Under 

den första delen av Cm:t diimpades kon~umtionsbcniigenhcten kraftigt. 

I>ia!(ram 1:4 Sparkrntcn 1970-1981 

Sparandet i procent av dispnnibel inkomst. H<:lårsdata 

6 

5 

4 

3 

2 

' \ 
\ 

\ 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Ktillu: Statistiska centralbyrän. 
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Hush{dlcn förbruk;1de inte sina disponibla inkomster i samma utstrikkning 

som tidigare, sparkvoten stegjiimfiirt med samma perilid 1979. Bidragande 

hiirtill var förmodligen hushiillens osiikerhet om kommande inkomster p~i 

grund av den d{t p{tg<iende avtalsrörelsen samt senare iiven konflikten. 

Konflikten medförde att displlllibclinkomsterna sji.ink under det andra 

kvartalet. Aven den privata konsumtionen s_ilinkjiimfiirt med 1979. 

De löneökningar som blev resultatet av avtalsrörelsen i kombination 

med de finanspolitiska ~1tgiirder som var niidviindiga for alt fri slut pii 

konflikten medförde betydande tillskott till hushi1llcns disponibla inkoms

ter under det andnt halv{iret 1980. Trnh effekterna av höjningen av mer

viirdeskalten i septemher rn.:h höjningarna av vissa punkhkatter beriiknas 

iimb de realt disponihla inkomsterna ha stigit mellan hal vitren. I jiimf'iirelse 

med motsvarande halviir 1979 ligger inkomstnivan .~ . .'i r;. högre. Hela delta 

inkomsttillskott torde knappast ha konsumerats under 1980. Della innebiir 

;\andra sidan all man kan tiinka sig all dessa inkomster pi-tverkar konsum

tionsheniigenheten i hörjan av 1981. Konjunkturinstitutet riiknar med alt 

det har varit en g;tnska betydande konsumtionsiikning mellan halvilren 

1980. Det innehiir ;ttl konsumtionsniviin under andra hah <tret skulle legat 

knappt I . .'i r·;. iiver motsvarande nivii 1979. rör t]iirde kvartalet f'iireligger 

enbart en prognos. Statistiken över detal_jhandelsomsiittningen tyder niir

mast pä en lägre ökning men i den privata konsumtionen ing;ir hl. a. 

tjiinstekonsumtion som inte varierar s;i mycket som varukonsumtionen. 

De höjningar av indin:kta skatter som skedde under hösten motwarar en 

reduktion av den privata konsumtionen om 11.7 r; 19811. rnirtill kommer all 

enlx1rt di:t l'lirh{illandet att ahtramningsiitgiirder vidtogs kan ha lett till en 
höjning av spark\'liten under hiisten. Vidare torde iitstramningen av kn.:dit

politiken ha p;\verkat hush;illens beteende. 

Den offentliga kllllstmltionen har ökat snahhare iin BNP. 2.9 '~i·. Wirav 
svarar den kommunala konsumtionen fiir iiver 90 c;. Kommunerna tl'g 

diirmed i ansprilk en stiirre del av den totala tillvii.\ten iin den privata 
konsumtionen. Kommunerna har e.\panderat i ungefär den takt som prog

nnserades i hör:ian ;1v itret. Nationalriikenskapsstatistiken ger intryck av en 

relativt kraftig diimpning av den· kommunala konsumtionsvolymen. friin 

.'i.O "~ 1979 till 3.8 '>i· 1980. Riiknar man emellertid hort effekten av att 

antalet heredskaps;trbeten i kommunal regi minskat framstiir diimpningen 

av den underliggande konsumtionstakten som hetydligt hlygsammare. 

l'n>c.::ntu.::11 foriindring. n>lym 

Tt>tal kommunal ko11'Llllltion 
diira\' hcr.:dsk<1p'<1rhct..:n 
Kommunal konsumti<>n <!\kl. h.::rc<bkapsarhct.::n 

5.0 
0.2 
4.X 

l'JXO 

-~.X 
-0.X 

4.li 

lnve'iteringarna tillv~i.\te Iilng.-;ammare iin ANP. lnvesteringskVliten 

sjönk diirmed nitgot. Detta beror fr~imst pli sjunkande hostadsinvestering

ar. Antalet p<ibö1:j;1de liigenhcter sjiink t'riin drygt .'i.'i 000 liigenheter till 
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knappt 50000. Aven omhyggnadsverksamheten minskade. Däremot ökade 

investeringarna i näringslivet. siirskilt inom industrin. Till den induslriin

vcstcringsökning p[i 16 '.i som cnkiitcrna angav för 1980 har Je statliga 

företagen bidragit i hög grad. Men iivcn de privata industriföretagen ökade 

sina investeringar p{itagligt. ca 12 '+. 
Det synes iiven ha förekommit en betydande investeringsaktivitet inom 

statliga affärsverk m:h kommuner. Diiremol minskade handelns investe

ringar. 

Lageruppbyggnaden tycks ha varit avseviird under 1980. Den skulle 

enligt tillgiingliga bedömningar ha svarat för en efterfrilgeökning motsva

rande I. 7 procentenheter av den totala tillviixten pii 2.2 r.; .. Man kan stiilla 

sig nt1got frf1gande till om en si"i stor lageruppbyggnad verkligen ägt rum. 

Del har uppenbarligen förekommit en ökning av oljelagren. Det kan dock 

rt1da viss l veksamhet oni den förutsatta lagerökning.en under andra halv

fin~l. Den liiga import volymen mot slutet av ilret kan tas som ett tecken på 

detta. Den utt<1lade försiktighet som företagen iakttar för all undvika allt 

för stora lager kan innebiira all lageruppbyggnaden inte blir sf1 stor som 

fiirutsalls i konjunkturinstitutets lagerberiikningar. Å andra sidan anger 

konjunkturbarometern för tjiirde kvartalet en kraftig. och förmodligen 

oplanerad. ökning av färdigvarulagren. Med hiinsyn till den stora osiiker

het som priiglar bedömningarna av lagren har någon avvikande bedömning 

i förhttllande till konjunkturinstitutets ej gjorts. 

Utrikeshandclssektorn har realt sett givit ett negativt bidrag till tillviix

ten. Ell piifallande inslag iir den svaga exportutvecklingen. Det ftireligger 

dock \'issa sv;irigheter alt ur statistiken för utrikeshandeln urskilja vad som 

iir volym- resp. prisinslag varför siffrorna bör tolkas med viss försiktighet. 

Redan under Jet andra halviiret 1979 bör:iade exporten av bearbetade varor 

all försvagas i förh:illande till marknadstillviixten. Detta blev iin mer pföag

ligt under 1980. Konllikten pit arbetsmarknaden bidrog naturligt vis till 

delta. 

Konjunkturinstitutet har beriiknal bortfallet som följd av konllikten till 

ca 2 ':; för exporten av bearbetade varor. I följande lablä redovisas kon

junkturinstitutets beriikningar av andelsutvecklingen för exporten till 

OECD-omrildet. 

Export a\· hearhetade rnror till OECD-områdct 

Procentuell föriindring. volym 

Marknad 
Marknadsandel 
Exrort 

197'> 

10.5 
-1 

9.5 

1980 

.U 
-4 
-0.5 

Rensat för en konstaterat långsiktig trend för relativ prisutveckling skul

le marknadsandelsutveeklingen i stiillet varit följande: 

Prnccntucll fiiriindring:. volym 1979 1980 

'.\·1arknadsandel 0 -3.0 
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Det statistiska underlaget iir osiikert när Jet giiller att bestiimma andels

utvecklingen men Jet torde vara ofränkomligt att Jd utöver effekterna av 

konflikten varit fr~iga om en viss andelsförlust 1980. 
Även pft marknaderna utanför OECD-omri'tJet har det varit andclsför

luster. En viss exportökning till OPEC har dock iigt rum. Rilvaruexporten 

har minskat snabbare iin exporten av bearbetade varor. Det heror bl. a. p;'i 

att marknaderna för de viktigask r{ivarorna, malm och skogsproduktcr 

utvecklats svagt. för massa och triivaror har en likad konkurrens p[1 den 

europeiska marknaden r..:111 nordamerikanska prodtH:enter inverkat. Pii 

skogssidan har ocksf1 virkestillgiingen begriinsat exportmöjligheterna. 

Totalt har den svenska exporten minskat med ca I r..;-. Det iir en svag 

utveckling i förh[1llande till marknaderna. Fiirklaringen till detta torde dels 

vara att företagen synes ha föredragit all höja priserna framför att öka 

volymerna. dels all konflikten innehar ett bortfall. Eftersom detta bortfall 

sammanföll med en markant internationell konjunkturförsvagning som 

iiven p{1verkade viira avniimarliinder. kan det tiinkas att kunder hos svens

ka exportföretag fick en oviintad möjlighet att annullera order niir de s{1g 

sig stå inför en siimre konjunktursituation. Försvagningen av den interna

tionella konjunkturen under det andra halvi'1ret kan ha omintetgjort möjlig

heterna att f1terta den export som gick förlorad genom konflikten. 

Den svenska industrin ty1.:ks iiven ha förlorat andelar pii hemmamarkna

den. Importen av hearhetade varor. som svarar för ungefär 2/3 av den 

totala importen, tycks ha stigit ca 2 <>( mer iin vad tidigare samband mellan 

inhemsk efterfrfigan och import skulle innehiira. Faktorer som med hiinsyn 

till det höga importinnch:lllet bör ha bidragit till importökningen iir bl. a. 

lageruppbyggnaden samt ökningen av industrins investeringar. Att impl1rt

ökningen trots en ökning av den inhemska efterfolgan med 2.9 '·i stannat 

vid 1.5 r:~. förklaras bl. a. av att den offentliga konsumtionen svarat fiir en 

betydande del av denna ökning. 

Tabell 1:2 Fiirändrini: i BNP-komponenkrna i procent a> B'.'11' förci:åcndc iir 1977-
1981 

1975 års priser 

1977 1978 1979 1980 1981 

Privat konsumtion -0,5 -0.4 3.4 0.1 .. 0.2 
Statlig konsumtion 0,1 () tU 0.1 0 
Kommunal konsumtion 0.6 0.7 0,9 0.7 0.6 
Bruttoinvestering -0,9 -1.7 I.Il 0.3 () 

Lagerinvcstcring -3.3 -1.3 1.9 1.7 -0.'J 
Summa inhemsk efterfrågan -4.0 -2.7 5.5 2.8 -0.h 
Nettoefterfrågan från utlanJct 1 1.6 4.1 -1.8 -0.6 1.2 

Summa HNP-foriimlring 2.4 1.4 .U :!.~ 0.7 

1 Export av varor och tjiinster .!. import av varor och tjiinstcr. 

Kiillor: Statistiska ccntralhyriin och beriikningar utförda inom ckonomidcparlcmL'n
tet. 
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Terms-of-trade-förlustcn uppgick till 2 r;,;. motsvarande närmare 3 mil

jarder kr. Det iir dock svilrt att urskilja i hur hög grad statistiken förryckts 

av effekter som sammanhiingcr med konflikten men det tycks iind(1 som 

om huvuddt:len av terms-of-tradc-förlusten föll pft första halv(tret. 

Som tidigare niimnts var HN P-tillviixten 1980 2.2 ,,,;. Bruttonationalin

komsten. dvs. BNP korrigerat för ncttofaktorinkomster fr:\n utlandet och 

för terms-of-tradc-utvecklingen. steg endast med I. 7 r;.;-. Den inhemska 

efterfri\gan har emellertid förhrukat ett avscviirt stiirrc utrymme vilket 

tagit sig uttryck i att bytesbalansunderskottet ökat till ca 4 '/i av BNP. 
Diagram I: 5 visar det oförändrade gapet mellan reallöner och produktivi

tet. 

Det problem som bytesbalansunderskottet utgör en spegelbild av kan 

ocksii illustreras genom att studera de finansiella sparandena i ekonomin. 

Ta hell I :3 Finansiellt s1n1rande 1979-1981 
Milj. kr .. liipanJc priser 

Bytesbalans 
lluskill 
:-.liiri11gsliv 

diirav: icke-finansiella företag 
Bost;idcr -
Offentlig scktPr tinkl. social
för,iikringsscktnrn) 

Sumrna 

l'J7'1 

-11 200 
5 500 
9800 

- 8800 
-12000 

-14500 

-11200 

1980 1981 

-20500 -22 xoo 
12 800 11 100 

1.100 5 .100 
-17700 -15800 
-11700 -· 12 200 

-22 900 -27 000 

-20500 -22800 

Det mest iögonfallande i tabell I: 3 iir bytesbalansunderskottet och det 

stora negativa finansiella sparandet i offentliga sektorn diir detta praktiskt 

taget helt faller på staten. Som framgår av kapitel 9. tabell 9. I. är budget

underskottet betydligt större. )4 miljarder kr. Skillnaden mellan finansiellt 

sparande och budgetsaldot utgörs av utlilning och andra finansiella trans

aktiqncr. 

Det totala finansiella sparande i den svenska ekonomin. hytesbalansun

derskollct. försiimrades under 1980. 

Fiiriindring i finansiella sparandepostcr 1979-1980 

Rvtcsbalans 
Oilentlig sektor t•d1 bostiider 
Privat s~ktor 

Milj. kr. 

-'>.100 
- H 100 
-·I 200 

Den offentliga sektorn har silledes svarat för den övcrviigande delen av 

sparandcförsämringen. 

Ser man på utvecklingen inom vad som här kallas den privata sektorn. 

hushåll och företag. finner man att bilden blir mera komplicerad iin vad 

tablän ovan anger. Hushållen synes ha kraftigt ökat sill finansiella sparan

de medan motsatsen varit fallet inom företagen. 
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Fiiriindring a\· finansiellt sparande inom den prirnta sektorn 1979-19!10 

Hush;'tll 
Föret;rg 
1färav: finansiella företag 

icke-finansiella 
Sumrna 

Milj. kr'. 

7 )00 
-8500 

4110 
-~9110 

-I 2110 

14 

Del skulle sfaleJes ha skett en betydande ökning av srarandct i irnsh~il

lcn. f-lad..: delta ini.: iigt rum skulle. med de inkomster hushiillen haft. 

konsumtion..:n och bytesbalansunderskolld blivit avscviirt större. 

Inom företagssektorn har de finansiella företagens sparand..: förbiittrats 

medan de icke-finansiella, dvs. vad som skull.: kunna kallas de produ..:e

randc, företagens finansidla sparande försiimrats rm:J 8 9110 mil.i. kr. Bak

grunden till detta iir följande. 

Fiirändrin!( a,· de icke-finansiella företagens sparande 1979-19!10 

Brutt11sparandc 
anviint till fasta investeringar 

investeringar i lager 
Finansiellt sparande 

Milj. kr. 

h7110 
8200 
7400 

···8900 

Företagens bruttointäkter har förbättrats med drygt 6 . ."i miljarder kr. 

Trots detta ligger industrins vinster som framgfir av karitcl 8 bara på de 

liigsta niV<lcr som uppmiittcs under liigkonjunkturen i början av 1970-talet. 

Företagssektorn har emellertid ökat sin invcstcringsaktivitet betydligt 

mera iin vad bruttointiikterna har stigit. Dessutom har lageruppbyggnaden 

stiillt krav rä finansiella resurser. Som följd diirav har de ff111 acceptera en 

avseviird försämring i sitt finansiella sparande. en försämring som iir så 

p:ttaglig att den kan ha betydelse för företagens agerande under 1981. 

1.3 Uhccklingen under 1981 

En avgörande förutsättning för den svenska ekonomin under 1981 iir den 

internationella ekonomiska utvecklingen. Som framgår av vad som ovan 

redovisats är flertalet länder inriktade p{1 att bekfönpa inflationen. Delta 

innebär att en mycket stram ekonomisk politik kommer alt föras och all 

den inhemska cfterfrf1gan inom OECD-omr(1det kommer att iika obetyd

ligt. 

Detta anger en viktig förutsättning Ol:ksä för den svenska utvecklingen. 

Med hänsyn till tidigare erfarenheter kan den inhemska cfterfrfigan här i 

landet knappast tillätas avvika annat iin relativt obetydligt friin det interna

tionella mönstret. Detta innebiir bl. a. att det inte finns utrymme för ni\gon 

iikning av den rrivata konsumtionen. 
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De internationella förutsättningarna innehiir siiledes en hegriinsning av 

vår inhemska efterfrftgan. Vidare medför de att möjlighet..::rna att öka 

exporten hegriinsas gennm att marknadstillviixten fiir vär export till de 

industrialiserade liinderna hfills tillbaka. 

Med dessa smala marginaler hlir utvecklingen av den svenska konkur

renskraften oerhört viktig. Lönekostnadsutvecklingen iir en avgörande 

faktor hiirvidlag. Några avtal iir som hekant ännu inte tecknade för 1981 

och 198~. Konjunkturinstitutet har därför riiknat med tv:'i alternativ för 

löneutvecklingen. 

Det liigre alkrnativet hygger pil en fi.irutsiittning om att 1980 ars avtal i 

princip prolongeras. Till följd av "'iiverhiing" fr:\n giillande avtal. en viss 

löneglidning samt heslutade höjningar av vissa soeialförsiikringsavgifter 

skulle lönekostnaden per timme iindtt öka med 6- 7 ':>i. I det högre alterna

tivet har institutet räknat med att 1981 i"trs avtal innehiir avtalsmiissiga 

löneökningar rit ytterligare 4 ':-~ riiknat pft en genomsnittlig ;lrsnid. 

Vid det lägre löneökningsalternativet forhiittras vilr internationella knn

kurrenskraft. Detta torde ge möjlighet till att hi"illa prisiikningarna p:i 

svenska varor på en Wgre nivii iin vad som i genomsnitt giiller för konkur

renterna. Därmed kan ett visst iitcrtagande av förlorade marknadsandelar 

ske. Det högre löncalternativet torde inte ge utrymme för niigra relativpris

siinkningar och diirmed ej heller fiir någon atervinst av marknadsandelar. 

Det bör observeras att hcriikningarna gjorts under en förutsiittning om en 

uppgäng i de internationella priserna pi't industrivaror pä 7-8 i.;. 
Med dessa förutsiittningar och med anviindande av konjunkturinstitutets 

prognoser fiir näringslivets fasta investeringar. i huvudsak grundade pi't 

enkiitmaterial. samt för lagren kan fiiretagssektorns utveckling belysas 

med anviindande av en sparbalans av samma slag som för 1980. 

Ur de investeringsenkiiter som konjunkturinstitutet has..:rar sina prugm.>

ser p:°t kan inte utliisas vilka antaganden företagen gjort om liineut veckling

en. Institutet har diiri'ör ej gjort olika investeringsantaganden for de bfida 

llinealternativen. Det iir- dock i och för sig troligt att det faktiska investe

ringsutfallet blir beroende av avtalsrörelsens resultat. 

F<irii11dri11g a1· dt' icke~!i11a11si1•/lr1 _t;·;l"<'fll.J.!1'11.1· .1pan111d1· /980-/'JS/ 

Miljarder kr. 

Brnttnsparamk I 
an\"iinds till fasta inve-.t..:ringar 4 
investeringar i lager -5 
Finansiellt sparande ~ 

Trots den l:lga ökningen av bruttosparandet i företagen skulle en nomi

ndl investeringsökning kunna ske p. g. a. att lagerinvesteringarna kr:iver 

mindre finansiella resurser iin 1981. En viss förhiittring av fiiretagens 

linansiella sparande skulle ocks::i kunna ske. Kalkylen vilar p~t föruhiitt-
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ningen om att den av konjunkturinstitukt angivna liigre löneökningen 

realiseras. Skulle det högre alternativet komma ifrtiga sker ingen förbiitt

ring av hruttosparandet. en given real invcstcringsniv[i tar mera i anspriik i 

nominella termer och n[1gon förbiittring av det finansiella sparandet kom

mer inte alt ske. 

De totala investeringarna kommer troligen att ligga kvar p{1 1980 iirs 

nivå. Den nominella investeringsökning som anges ovan torde realt sett 

innehära en ungefär oförändrad nivå. se tabell I: 3. För industrins del torde 

hl. a. de investcringsstimulanser som beslutades under hösten dock bidra 

till att investeringarna ökar under 1981. Enligt konjunkturinstitutets tolk

ning av den föreliggande investeringsenkiiten skulle ökningen uppgf1 till Gt 

3 r:·I:. En kostnadsutvcckling enligt alternativ I ger dock sannolikt i och för 

sig en s<\ gynnsam effekt pil industrin att en högre invcsteringsniv;'i vore 

tiinkbar. Med hiinsyn till vad som tidigare sagts om ut vecklingen av det 

linansiella sparandet i näringslivet bör dock en viss försiktighet i bedöm

ningen iakttas. Som framg<lr av kapitel 8 torde lönsamheten i relation till 

produktionsniviin n{1 en toppunkt i denna konjunkturuppg;'ing som ligger 

ungefär ptl den liigsta niv~t som uppmiittcs i början av 1970-talet. D;irför har 

hiir använts samma investeringsantagande for industrin som konjunkturin

stitutet tilliimpat. 

Inom övriga delar av niiringslivct torde man f<\ riikna med en stagnation 

eller svag minskning av investeringarna iiven i det lägre löneökningsalter

nativet. 

Bostndsinvesteringarna viintas minska ca 2 r;-. lgtingsiittningcn ligger 

dock kvar pil 1980 ärs nivä. knappt 50000 liigcnhctcr. lnvesteringsminsk

ningcn förklaras bl. a. av effekter under 1981 av igiingsiittningcn under 

1980 samt en fiiriindrad san1mansiittning av investeringarna. Bl. a. ökar 

andelen flerfamiljshus vilka kriivcr mindre invcsteringsrcsurser per liigen

het. Till ökningen av tle1familjshus hidrar siinkningen av den garanterade 

riintan i nyproduktionen som genomförs fri\n den I januari.1981. 

Lageromslaget drar ner den inhemska efterfrågan motsvarande 0.9r>;.- av 

totalproduktionen. Skulle den lagerutve.:kling reali~eras som konjunktur

institutet riiknat med i kapikl 7. inneb[ir delta att den senaste konjunktur

fasen hnr genomlöpts med en förhilllandevis läg variation i lagerinveste

ringarna. Mot bakgrund av de e1forcnheter av allt för stora lager som 

företagen gjorde 1975-1977 och som var en följd av lagcrstödspolitiken 

försöker de undvika en för stor lageruppbyggnad. Det kan naturligtvis inte 

uteslutas all företagen inte lyåas. Konjunkturharometern för ljärde kvar

talet 1980 tyder p;t en viss ofrivillig lageruppbyggnad. 

Den inhemska eftcrfri1gan och lönebildningen pi\verkas ocksf1 av den 

offentliga sektorns expansion och de offentliga utgifternas iikning. Som 

framgår av hudgctministerns redtigörelse för hudgctfiirslaget skulle bud

getunderskottet för 1981/82 uppgfi till knappt 68 miljarder kr. Ett kraftigt 

utgiftsöverskott ökar likviditeten i samhiillsekonomin som den miits via 

penningmiingden. 
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En kraftigare ökning av denna iin som svarar mot den reala tillväxten 

riskerar att bla till innation och till att bytesbalansen försiimras. 

Ett budgetunderskott av den angivna storleken skulle öka likviditeten i 

ekonomin. Detta fiir mötas med en skiirpning av kreditpolitiken genom 

successiva höjningm· av de likviditetskrav som riktas mot bankerna. Även 

andra slag av kreditpolitiska restriktioner torde bli nödvändiga. 

Man kan övi::rslagsmiissigt beriikna att vid ett budgetunderskott på 

knappt (18 miljarder kr. skulle. med hänsyn tagen till den dränerande effekt 

som den externa sektorn har. ökningen av penningmiingden komma att 

uppgil till 11 - I J ~;. 

N1 liing sikt torde penningmängden öka n<igon procentenhet långsam

mare iin BNP i löpande priser. Pii kort sikt kan emellertid betydande 

avvikelser förekomma. Vill man emellertid ffi ner inllationstakten till 5-
(,r;. vid en potentiell tillväxt pil ca ~.5 r;.;. hör penningmängden längsiktigt 

inte öka ri1era än 7~8':·; .. 

Ett budgetunderskott pii närmare 68 miljarder kr. riskerar diirmcd att 

öka likviditeten alltför kraftigt. Regeringen kommer därför senare att fiire

slil iitgiirder ~om minskar underskottet. För kalenderåret 1981 torde dessa 

iltgiirdcr uppgi1 till ca 0.5 miljarder kr. Budgetunderskottet för detta ~ir 

skulle dit uppg<i till ca 64 miljarder kr. 

Tahell 1:4 Fiirsiirjningsbalans 1979-19111 

I .öpanJi: 
priser 
19XO 

Pro.:entut:ll volymföriindring 

Fi/lg,ing 

BNI' 
Import av varor och t jiinster 

diirav varor · 

Summa tillgang 

LJicrfi-."lg1111 
llrnt toin vi:sti:ri ngar 

Niiringsliv 
Jiirav industri 

Statliga rnyndighckr och affärsverk 
Kommunala hrnttoinvcstcringar 
Hostiidcr 

Lagerinvcsti:ring 1 

Prival konsumtion 
Offentlig konsumtion 

Statlig 
Kommunal 

Inhemsk efterfr:\gan 
Export av varor od1 tjiinster 

diirav varor 

Summa efkli"rågan 

Konsumentpriser. farsgenomsnitt 
Real disponibel inkomst 
13ytcsbalanscn <milj. kr. liipandc priser) 

520.1 
16h . .l 
142.8 

fitffi.4 

100.9 
4fl.O 
17.7 
12.0 
19.0 
23.9 
9.4 

268.9 
154.2 
47.2 

107.0 

5.1.~.4 

153.0 
1.~U 

h8h.4 

1979 

."U 
13.0 
15.:1 

5.7 

5.3 
lll.9 
3.4 

-2.3 
0.4 
.1.1 
1.9 
2.7 
4.3 
2.K 
5.0 

5.7 
5.8 
fi.6 

'.7 

7.2 
::! . .:' 

-11155 

1980 19XI 

' ' ll.7 
u -1.4 
1.6 -1.fi 

2.ll 0.2 

u -ll.4 
3.h -0.h 

1<1.4 2.X 
8.0 I.X 
:!.5 0.0 

-x.o -2.0 
1.7 ·--0.9 
<U --tu 
2.9 2.1 
0.8 0.1 
.U 3.0 

~.9 -0.6 
-0.7 2.5 
-0.8 2.h 

2.0 0.2 

12.1 ca 9.0 
2.3 ca -1.5 

20 5.1.1 -22 800 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

1 Lageromslag i procent av förcg{tcnJc års BNP. 

2 Rik.1dcJg1·11 J<J8(1!8/. I scJml. Nr. JUii. Hilagu I.I 
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Huvuddelen av de fitgiirder som kommer att vidtas under 1981 kan 
förviintas r:hcrka hush:ilkns ink11mster. 

I det högre löneökning5alternativet skulle konsumentprisindex enligt 

konjunkturinstitutet i.iki1 med ca I 0.5 ~;. mellan i1rsge1H1msnitten 1980 och 

1981. I det liigre alternativet ~kulle intlationstakten bara bli 0.5 procenten

heter Higre. Visserligen stiger genomsnittet .'i r:; redan till fiiljJ a\· de 

prisökningar som intriiffade hösten 1980 men det torde finnas anledning 

riikna med att vid det liigre alternativet skulle inllationstakten kunna bli 

ytterligare niigon rrPcentenhet Higre iin institutet riiknat med. Under lop

pet av året torde prisstcgringstakten diimpas avseviirt med de angivna 

förutsättningarna. 
Detta har motsvarande effekter pil realinkL1mstcrna. ,\ andra sidan med

J"iir de ekonomisk-politiska i'itgiirder som regeringen senare kommer att 

preci~era en kiipkraftsindragning Sllm reducerar disponibelinkomsterna. 

Minskningen i de real! disponibla inkomsterna skulle diirmed uppgå lill 

I-:! r:.;_ För den reala liinesumman efter skatt kan minskningen ber~iknas 

till 3-4 '.'-;., Eftersom sysselsiittningen minskar niig11t blir reallöneminsk

ningen n;'lgot liingsammare per sysselsatt. 

Dia~ram I: 5 Bruttoreallöner' och justerad produkli\'itct 2 1970-19110 
Index. 1970 ~ 100 

124 

122 

120 

118 

116 

114 

112 

110 

108 

106 

104 

102 

100 

----·-----·-------· ---.. ---------, 

1970 1971 1972 .1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

1 Summa liiner o.:h kollektiva avgifter per sysselsatt. Detlato.:ringen till fasla pri,er 
har gj11rts meJ implicitprisinde.x fiir privat konsumtion. 
~ Hrutl\1nationalinkomst I BN I) i fasta priser per 'ysselsatt. H NI = H "J I' jusl<!rad fiir 
tcrim-of-trndeeffekter och för ncttofaktMinkomstcr fr;in utlandet. 



Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget 19 

Det iir den totala liinesumman samt riinte- och utdclningsinkomster som 

h{dlcr nere realinkomsterna efter skall. Riintc- och utdelningsinkomster 

faller realt med ca 4 r:; . 

Driftsöverskotten stiger niigot. stiirre delen utgiirs av heriiknade drifts. 

i.iver-skott i egna hem. 

Den totala reala rcnsionssumman iikar med ca 3 '+. Det kan noteras all 

hashclorrt:t som fr. o. m. januari heriiknas enligt nya regler för 1981 i 

genomsnitt ökar med ca I procentenhet l{111gsammare iin vad det skulle 

gjort med de gamla reglerna. De beskattade reala transfereringarna stiger 

med 3-4':(. 
Minskningen av de totala realinkomsterna viintas inte helt sli·I igenom på 

den privata konsumlilmen. Med hänsyn till den betydande osiikerhet som 

emellertid rilder om -;rarkvotens utveckling har hiir. i likhet med vad 

k,injunkturinstitutet gj<1rt. antagits en svagt sjunkande rrivat konsumtions

nivil. 

Den offentliga konsumtionen torde stiga med drygt 2 r:;. Det iir kommu

nerna som svarar för ökningen. De enkiiler som gjorts under hiisten tyder 

pii en hegriinsad diimpning i volymiikningen jiimfiirt med 1980. Med hiin

syn tagen till d..: skillnader som fiir..:ligger mellan enkiiterna och den kon

sumtionsvolym som nationalriikenskarerna uprmiiter torde den diimpning 

som den -;ena~le \'oiymenkiiten anger innebiira alt konsumtionen enligt 

nationalriikcnskarerna skulle öka med 3.5 '.;. De <'1tgiirdcr som regeringen 

senare kommer att rrecisera frir iiven konsekvenser för den kommunala 

ekonomin. Dessa inlriider i och fiir sig fiirst 1982 men kiinn..:domen om 

t1tgiirderna heriiknas leda till en viss diimrning av konsumtionsvolymen 

under I 981. Den har hiir förutsatts bli 3 r.;. .. 
De totala offentliga utgifterna stiger med knaprt 4'.i: omriiknade med 

BNP-ddlatorn. Detta iir avseviirt snabbare iin 13NP-tillviislen. röljden iir 

att hudgetunderskoltet likar i reala termer trots all skatterna stiger som 

andel av BNP fr!tn ea 50 . .'i till 51..'i'.:(. Man hiir hiirvid observera att de 

statliga utgifterna exkl. slatsskuldsriinlor minskade 1980 och fortsiitter all 

minska 198 I. 
Den inhemska efterfri1gan \'iintas minska 1981. Diiremot viintas utrikes

handcl~sektorn ge ell rnsitivt bidrag till HNP-tillviixten. Den internationel

la bild sllm skisserats m·;111 och s.om utfiirligare diskuteras i kapitel ~ har 

hcriiknah ge urphPv till en marknadstillviixl inom OFCD-onmidet p<i 

1.5 '~; enligt konjunkturinstitutets urrskattning. Marknaderna utanfiir 

Ol·TD-limr<idct iir mera expaföiva varför den totala viirldshandeln beriik

nas iika med ca 3 r:;.. Vid en k,1stnadsut veckling enligt det liigrc alternativet 

iir det miijligt att urrni1 vi-;sa marknadsandels vinster fiir bearbetade varor. 

Diiremot faller riivaruexrorten del~ beroende p~I sviktande marknader. 

dels hernende r:1 en tn1lig likad konkurrens fnin nordamerikanska produ

center inom skogsindustrin. Konjunkturinstitutet riiknar med en total 

e.\ pl1rtiikning p;·i 3 . .'i (.; enligt nationalriikenskarernas beriikningsmetoder. 
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Hiir har dock endast räknats med en ökning pil '.!.5 G.i dels p. g. a. osiikerhet 

om hur stora bestäcnde andclsförluster som konflikten och tidigare relativ

prishöjningar orsakat. dels p. g. a. den information som den senaste kon

junkturbarometern ger om exportorderingäng m. m. Den nedrevidering av 

industriproduktionen som statistiska centralhyran gjort för det tredje kvar

talet 1980 tyder också på en allmänt svag industriutveckling. 

Tabell 1:5 Bytesbalans 1979-1981 

Milj. kr .. liipandc priser 

1979 1980 1981 
prd. prognm. 

Export av varor 118 179 131 280 140100 
Import av varor -122963 -142774 -150600 

lfandelsbalans - 471!4 11494 IOS:JO 

korrigering av handclsstatistiken 298 496 500 
Sjöfartsnetto 3 680 3 957 4200 
Rese valuta - 4840 - 5 200 5600 
Övriga tjiinster. nello - 4176 - 4559 - 5011\) 
Transfereringar. nello - 4841 - 7329 - 10400 
Korrigeringspost för tjänster 4104 4588 5000 

Bytesbalans 11155 20533 221100 

En gynnsam kostnadsutveckling ger de svenska företagen bättre möjlig

heter att möta utliindsk konkurrens på hemmamarknaden. Detta tillsam

mans med att efterfrägan iir siirskilt svag inom importtunga omr?1dcn som 

lagerinvestcringar och privat konsumtion. ger till resultat att importen vid 

det gjorda lönekostnadsantagandet torde minska volymmiissigt ca 1.5 %. 

Denna förbiittring av den reala utrikesbalansen motverkas av en försäm

ring av terms-of-trade· med knappt 31/(. Därmed stannar förbättringen av 

handelsbalansen vid ca 1,5 miljarder kr. 

En viss försiirnring av tjiinstebalansen äger rum. Inberäknat den av 

bctalningsbalansdclcgationen beräknade korrigeringsposten för tjänster 

stannar försiirnringen vid '.!00 milj. kr. 

Transfereringsnettot försämras med drygt 3 miljarder kr. Posten räntor 

och utdelningar. som innehåller den räntebelastning som följer av utlands

upplåningen. försämras med 2.8 miljarder kr. 

Bytesbalansunderskottet skulle med de angivna förutsättningarna uppgå 

till drygt 22.5 miljarder kr.. vilket innebär en försämring med ett par 

miljarder kr. gentemot 1980. Underskottet utgör därmed ca 4 1;>( av BNP. 

Tillväxten i den svenska ekonomin blir svag. ca O. 7 %. 
En tillväxt av denna storlek medför en svag arbetsmarknad. Trots en 

lägre ökning av arhelskraftsutbudet torde det vara realistiskt att räkna med 

en försämring av sysselsättningsHiget. En ökriing av arbetslösheten. före 

arbetsmarknadspolitiska älgärdcr. med ca 60000 personer 1981 kan anses 

trolig. 
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Tabell I: 6 B:\I' från produktions- och användningssidan 1979-1981. 
Arlig procentuell volymforiindring 

1979 1980 

HNP fr~in produktiunssidan 3.9 2.0 
diirav: varuproduktion 4.2 l.f> 

t.iiinsteproduktion 3.2 2.3 

BNP fdn anviindningssidan 3.7 
, , 

21 

19KI 

0.7 
-0.2 

1.5 

0.7 
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2 Det internationella läget 

2.1 Sammanfattande öwrsikt 

Utreck/ingen 1980 

Den internationella konjunkturens ut veckling under 1980 var resultatet 

av friimst tre faktorer: den underliggamk konjunktureykelns vändning 

nedåt. följderna av oljeprishöjningarna under 1979 samt den förda. restrik

tiva ekonomiska politiken. 

Den konjunkturcykel som tog sin hörjan under andra halvtiret 1975 

accelererade successivt och kulminerade under 1979 med en tillviixt pil 

3.3 r;;. i OECD-omn'idct i dess helhet. Denna konjunkturtopp hars upp av 

en markerad expansion av den privata konsumtionen. en klar ilterhämtning 

av de fasta investeringarna. samt av ökade lagerinvesteringar. Med hiinsyn 

till den köpkraftsimlragning som de höjda oljepriserna innehar. var kon

sumtionsökningen oväntat stark. men den förklaras av all hushallen drog 

ned sil! sparande. 

Den gynnsamma konjunkturbilden htill sig t. o. m. det första kvartalet 

1980. Under andra kvartalet sjönk sil industriproduktionen kraftigt i flera 

Hinder. Kraftigast var fallet i USA. diir nedg{mgen hlev drygt 9'/·( i [\rstakt 

under andra kvartalet och där iiven konjunkturens botten niiddes under 

sommarmänaderna. Därefter följde en ätcrhiimtning i Förenta staterna. 

medan produktionen i flertalet övriga liinder försvagades ytterligare. Den

na produktionsutveckling förklaras av all den privata konsumtionen hrom

sades in i takt med att hush~1llen hö1:iade (1terstiilla sitt sparande. Vidare 

drogs bostadshyggandet ned. liksom den offentliga konsumtionen. Nii

ringslivets investeringar. som pä sedvanligt siitt accelererat mot slutet av 

konjunkturcykeln. bidrog däremot postitivt till tillviixten 1980. som for 

OECD-området i dess helhet uppgick till drygt I r:;. 

Oljeprisernas niv;'t sommaren 1980 lflg ca 150%· högre iin vid hör:ian av 

1979. Det direkta inkomstbortfallet har heräknah till 2 l/4'X av BNP i 

OECO-omrädet. I ett första skede parerades detta inomstbortfall av all 

hushi\llen sänkte sitt sparande. Som niimnts äterstiilldes emellertid detta 

successivt. Samtidigt min>kades den totala efterfrilgan i världen av att 

resurser övert'i.irdcs frän i-viirldens hushåll. som har relativt sett liigrc 

sparkvot. till de oljeexporterande länderna som pä grund av sin hegriinsadc 

ahsorptionsförmåga har en högre spark vot. Den ackumulerade effekten av 

höjningen av nljepriset mellan åren 1978 och 1981 har av OECD beräknats 

till ett bortfall i BNP pf1 4 1/2 procentenheter. 

Vid sidan av den nedgiing i konjunkturen som var att viinta pti rent 

cykliska grunder. samt oljeprishöjningens detlatoriska effekt. ~ar de ledan-
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Tabell 2: I Bruttonationalproduktens utveckling i vissa OE<..'.D-ländcr 1978-1981 
Arlig prnci:nlucll fiiriindring 

Andel av 1978 l'.l7'> 1980: 198 l ~ 
OECD-1,111-
riidi:h lo-
tala llNP 

/)c \/11 storu liindcmu 

h\ren1<1 stall'rna :i.i.7 4.4 2.3 -0.5 0.5 
.Japan 14.X h.0 5.9 .'.'.I ·1 
hirhundsn:p. Tyskland 11.2 3 .. "i 4.5 I. 75 ll 
Frankrike K.4 3.:1 3 .. < u I 
Storbritannien '."i.lJ 3.' 1.5 -3 - l.5 
Italien 4.7 2.h 5.0 4 -!..'." 
Canada .U 3.4 2.8 -I 0.5 

Norden 
Danmark \.\) u ·' ·' I 0 
Finland ll.<i 1.4 7.2 h 2.5 
'.'Jorgc 0.7 3.3 4.X 3 
Sverigi: 1.6 2.4 u , , 0.7 

\ 'i.1·s11 <111dm Uf:C{)-/ii11dl'I' 

Belgien I.Il 2 .. ~ 2.4 u 0.5 
J\:ederliimkrna , , 2.4 2.3 0.5 0 
Sd1wciz 1.4 ll.2 

, , 
~-~ l 

(blL'ITike l.ll 1.5 5.1 0.5 

()f'.('/)-Lim1pu 45.1 3.ll 3.1, l.2' () 

Ol-X'/.1-111111/1 IOO.O 3.'> 3.1 I tl.5-1 

I 1979 ars rri~er och viixelkurscr . 
.' Eku111Hnidcrarli:mcnlel s bcdiHn ningar. 
f..'ii//u: UECD. 

de i-liindernas regeringar fört en ekonomisk politik med klart restriktiv 

inriktning som bidragit till all bromsa tillviixttakkn. Bakgrunden till denna 

politik iir erfan:nhctcrna friin den första oljeprishöjningcn 1973/74. D;i 

förde llera liinder en penningpolitik som tilliit att en inhemsk löneprisspiral 

uppstod. som följd av att hushlillen och företagen försökte kompensera sig 

för oljeprishiljningarna. 1-lushilllcn lyckades delvis uppnä detta. men det 

skedde pil bekostnad av sparande! och diirmcd investeringarna inom före

tagssektorn och den offentliga sektorn. Enigheten var diirför stor p(l det 

internationella planet att det cfterfrilgebortfall. som de senaste oljeprishö.i

ningarna ledde till. inte skull1: kompenseras genom inhemsk stimulans 

förriin det stod klart att prischneken absorberats av löntagare och rörclaga

re. Denna restriktiva ekonomiska politik tog sig friimst uttryck i en stram 

penningpolitik i form av tillviixtmiil för penningmiingckn som h'tg under 

tillvii.xlen i nominella HNP. Delta har hell naturligt lett till en allmiin 

höjning av det internationella ränteläget, vilket pftverkat ~åviil bostadsbyg

gandet som lagerinvesteringarna negativt. 

Förutom att verka diimpande pii den inhemska cfterfr~igan i resp. land 

har den re~triktiva penningpolitiken inverkat dellatoriskt på det internatio

nella planet. De perioder av mycket höga riintor som under 1980 uppst{1tt i 

Förenta staterna har nämligen lett till att andra länder. lhimst ftirbundsre-
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Diagnun 2:1 industriproduktionens uh·cckling i de större OECD-länderna 1975-
1980 

Index 1975 c~ 100 
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Canada _ _,_ ____ _,____ 
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Källa: OECD. 

Tabell 2:2 Bytesbalansutvecklingen i \'issa länder 1977-1980 
Miljarder dollar 

Förenta statt!rna 
Japan 
1-'iirhundsrep. Tyskland 
Nedcrl.änderna 
Schweiz 
Frankrike 
Storbritannien 
Italien 
Canada 
Belgien-Luxemburg 
Övrigi1 OECD 
OECD-totalt 
OPEC-liinderna 
Icke oljeproducerande 
utvecklingsländer 

1 Ekonomidepartementets bedömningar. 
Kiilla: OECD. 

1977 1978 

-14.1 13,5 
10.9 16,5 
4 ~ 8.8 
0.2 - 1.3 
3.4 4,4 

- .:u 3.7 
0.5 1.8 
2.5 6.4 
4.0 4.6 

- 0.7 - u 
-25.1 -12.2 
-25,5 9,8 

29.0 5.0 

- 23.0 -35.3 

1979 1980 

1979 1'180 1 

- 0.8 I 
- 8.8 -14 
- 5.5 -16 
- :u - 2 

2.4 0.5 
1.2 - 9 
3.9 3 
5.1 - 4 

- 4.4 - 4 
3.8 - 5 

-14.6 -28 
-35.4 -78.5 

68 105 

-35 -53 
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publiken Tyskland. för att undvika en depreciering av den egna valutan 

tvingats att föra en stramare penningpolitik än vad som skulle ha varit 

motiverat uteslutande utifrån inhemska ekonomisk-politiska mäl. 

Finanspolitikens totala effekt under 1980 har varit marginellt efterfråge

stödjande. Men successivt har finanspolitiken givits en mera restriktiv 

inriktning genom att politiska beslut tagits för att motverka skatte- och 

utgiftssystemens automatiska s. k. stabilisatorer. De skattelättnader som 

trots detta vidtagits i vissa länder har huvudsakligen inriktats på att för

bättra företagssektorns lönsamhet och/eller benägenhet att investera. 

Ett viktigt inslag i den ekonomiska utvecklingen under 1980 har varit den 

i varje fall hittills tämligen framgångsrika absorptionen av den av oljcpris

höjningcn initierade prischocken. Den acceleration av inflationstakten. 

som kulminerade under april månad 1980 med en inflationstakt på 13,9% 

för hela OECD-området. följdes inte av en lika markerad acceleration av 

löneökningarna som fallet var efter den första oljechocken. En viktig följd 

härav är att företagens finansiella situation inte försämrats i samma ut

sträckning som skedde 1974-1975. På grund av att löneökningarna blivit 

lägre än väntat har även inllationstaktcn bromsats in - något som var 

särskilt tydligt under perioden juni-augusti 1980. För helåret 1980 torde 

OECD-genomsnittet ha legat ca 11 % över 1979 års nivå. Spridningen i 

inflationstakt OECD-länderna emellan förblev dock vid. med de schwei

ziska (ca 4%) resp. turkiska (75%) inllationstakterna som extrcmer. 

Världshandcln expanderade med ca 3 % under 1980 varvid inbromsning

en i OECD-ländernas tillväxttakt starkt påverkade handelsmönstret: me

dan i-ländernas export ökade med ca 6'/c·, förblev importvolymerna oför

ändrade. Särskilt svårt har minskningen av importen slagit på de icke-

Tabell 2:3 Konsumentprisernas utveckling 1977-1980 
Årlig procentuell förändring 

1977 1978 1979 okt. 1979-
okt. 1980 

Förenta staterna 6.5 7,7 11.3 12.6 
Japan 8.1 3.8 3.6 7.8 
Förbundsrep. Tyskland 3.7 2,7 4,1 5.1 
Nederländerna 6.4 4,1 4, 

.~ 6.6 
Schweiz 1.3 I. I 3,6 3.7 
Frankrike 9,4 9,1 10,8 13.5 
Storbritannien 15.9 8,3 13.4 15.4 
Italien 17.0 12.1 14.8 21.1 
Canada 8,0 9.0 9.1 10.9 
l:Jelgien 7.1 4,5 4.5 7.0 
Osterrikc 5.5 3,6 3,7 6.7 
SveriRe 11.4 JO.I 7.2 15.5 
Norge 9.1 8.1 4.8 12,9 
Finland 12.2 7,8 7,5 13.5 
Danmark 11,1 10.0 9,6 10,7 

OECD-totalt 8,7 7,7 9,9 12,3 
OECD-Europa 10,9 9.1 10,8 13.7 

Kiilla: OECD. 
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oljeexporterande u-ländernas export. De industrialiserade västländernas 

bytesbalanser försämrades från ett underskott på 35 miljarder dollar 1979 

till ett underskott på ca 80 miljarder 1980. Spegelbilden härav står att finna 

i ökningen i OPEC-ländernas överskott från 68 till 105 miljarder dollar. 

Samma period växte de icke-oljeproducerande utvecklingsländernas un

derskott från 35 miljarder till 55 miljarder dollar. Det är dock att märka att 

dessa siffror är behäftade med en icke obetydande osäkerhet i och med att 

världens samlade korrigeringspost - som återspeglar brister i den officiella 

betalningsstatistiken - ökade från ett underskott på 4 miljarder dolfar 1979 

till över 30 miljarder dollar 1980. 

Den långsamma produktionsutveeklingen 1980 ledde till en snabb ökning 

av arbetslösheten i OECD-området från drygt 5% vid ingången av året till 

6 1/2 % vid årets slut, då drygt 22 miljoner människor var arbetslösa. 

Utsikter för 1981 

De allmänna utsikterna för konjunkturutvecklingen under 1981 pekar 

mot en mycket svag BNP-tillväxt på i storleksordningen I% för OECD

området. Första halvåret torde tillväxten bli mycket svag eller i det när

maste stagnera. medan andra halvåret bör kunna medföra en viss accelera

tion även om den sannolikt blir svagare än vad som är normalt i en 

uppgångsfas i konjunkturcykeln. 

Den faktor som blir avgörande för konjunkturläget blir den privata 

konsumtionens utveckling. Övriga efterfrågefaktorer - de fasta investe

ringarna, lagerförändringarna samt de offentliga utgifterna - kommer där

emot att i det närmaste stagnera. Utrikeshandeln kommer. liksom under 

1980, att svara för en stor del av tillväxten. Att den privata konsumtionen 

skulle komma att leda konjunkturuppgången bygger på <le nuvarande, 

ovan beskrivna tendenserna på inllationsområdet: en fortsatt moderation 

från löntagarnas sida skulle möjliggöra en fortsatt inbromsning av inlla

tionstakten ned till ca 9 112% vilket i sin tur under loppet av 1981 skulle 

leda till högre reala disponibla inkomster och därmed en återhämtning av 

hushållens efterfrågan. Näringslivsinvesteringarna har under fjolåret hål

lits på en i förhållande till slutliga efterfrågans utveckling relativt hävdad 

nivå. Med hänsyn till det sjunkande kapacitetsutnyttjandet, den strama 

penningpolitiken och läget i konjunkturcykeln, är en nedgång att vänta 

under 1981. Denna torde dock bli mindre än vid tidigare tillfällen, på grund 

av det uppdämda investeringsbehovet sedan den första oljekrisen i allmän

het och behovet av cnergiinvesteringar i synnerhet. Med erfarenheterna 

från konjunkturnedgången 1974-1975 i färskt minne, samt under inflytan

de av den strama penningpolitiken, har företagen varit försiktiga i sina 

lagerdispositioner och några expansiva impulser torde inte komma från 

lagercykeln förrän under andra halvåret 1981. 

Utrikeshandeln under 1981 kommer att domineras av en fortsatt stark 

ökning av exporten till OPEC. medan handeln mellan OECD-länderna, 
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som en följd av den mycket långsamma ökningen av den inhemska efterfrå

gan. blir mycket svag. Totalt väntas världshandcln kunna öka med mellan 

2 och 3 % i volym. Som en följd av inbromsningen i den inhemska inflatio

nen och det svaga efterfrågeläget torde en klar inbromsning av prisökning

arna på varor i internationell handel till storleksordningen 7-8 % komma 

att ske. I-länderna. som under 1979 och 1980 fått sitt bytcsförhållande 

försämrat med sammanlagt närmare 30%. kommer att förbättra detta 

marginellt. Bytcsbalansutvecklingen under 1981 kommer att innebära en 

minskning av OECD:s underskott till ca 45 miljarder dollar och av OPEC:s 

överskott till knappt 70 miljarder dollar. För dessa två tänderområden 

skulle därmed läget bli i stort sett detsamma som 1979. För de icke

oljeproducerande utvecklingsländerna däremot torde en fortsatt försäm

ring till eH underskott på drygt 60 miljarder dollar att äga rum. 

Den internationella konjunkturcykeln kommer även under 1981 att ledas 

av Förenta staterna, där en återhämtning ägt rum redan under hösten 1980. 

Under första halvåret i år kommer cfte1frågan att fortsätta att öka i Förenta 

staterna. men i en markerat långsam takt. I Europa torde första halvåret 

1981 bli utpräglat svagt och en vändning uppåt ske först under andra 

halvåret. 

Den här skisserade utvecklingen bygger emellertid på flera osäkra anta

ganden, främst det om oförändrade reala oljepriser. 

Oljeprisutvccklingen före utbrottet av kriget mellan Iran och Irak domi

nerades av avmattningen i det internationella konjunkturläget och den 

nedgång i oljekonsumtionen som följde därmed. Därutöver hade de oljeim

po1tcrande ländernas små lager av olja byggts upp till mycket höga nivåer. 

Dessa omständigheter. liksom utvecklingen på spotmarknaden. tydde på 

att en period av tämligen stabila oljepriser skulle varu förestående. Kriget 

mellan Iran och Irak förändrade läget på oljemarknaden radikalt. och 

under oktober och november steg spotpriserna på råolja upp till 40 dollar, 

dvs. ca 1/3 över den officiella kontraktsnivån på 31-32 dollar. Den fortsat

ta oljcprisutvecklingen är f. n. utomordentligt osäker och beror på en rad 

faktorer såsom hur länge kriget varar, hur lång tid det kommer att ta att 

återföra oljeexporten från de krigförande länderna till den tidigare nivån, 

liksom på huruvida de oljekonsumerande länderna kommer att dra på sina 

lager eller köpa upp knappa kvantiteter på spotmarknaden till fortsatt 

stigande priser. 

En annan osäkerhetsfaktor utgörs av den ekonomiska politiken. Som 

ovan nämnts är den f. n. utpräglat restriktiv. I synnerhet penningpolitikens 

effekter är mycket svåra att bedöma. En klar risk finns för att den ameri

kanska penningpolitiken får kraftigare effekter på den reala utvecklingen i 

och med att innationsutvecklingcn hittills i Förenta stat~rna varit sämre än 

väntat. Skulle så bli fallet kan återhämtningen under 1981 fördröjas eller bli 

svagare. Detta skulle även medföra en svagare utveckling i Europa och 

Japan. 
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Den här presenterade prognosen bygger vidare på att löntagare i de 

större OECD-länderna även fortsättningsvis kommer att visa moderation i 

löneförhandlingarna. Härigenom skulle företagens finansiella situation för

bli relativt god och därmed utrymme skapas för en fortsatt expansion av 

investeringarna. Emellertid måste konstateras att löntagarnas hittillsvaran

de moderation under 1979 och 1980 har inneburit ett trendbrott i det nära 

samband som existerat mellan löner och priser. Det är därför en öppt:n 

fråga huruvida detta trendbrott är av permanent natur eller om det är ett 

tillfälligt fenomen. Skulle det senare vara fallet, torde utvecklingen bli 

ännu svagare än vad som här angivits, i det att en acceleration av löneökn

ingstakten med visshet skulle komma att p:;treras med en ytterligare åt

stramning av den ekonomiska politiken. Därtill skulle investeringstakten 

komma att minskas. 

2.2 Länderöversikter 

Fiirenta sraterna 

Under loppet av 1980 undergick den amerikanska ekonomin stora om

svängningar. En svagt positiv tillväxt under första kvartalet vändes till ett 

fall i totalproduktionen om drygt 9% i årstakt under andra kvartalet. 

Därefter kunde en långsam tillväxt i den ekonomiska aktiviteten noteras 

och för hela året torde BNP ha visat en negativ tillväxt om mellan 0 och 

- I % .. Den försenade recessionen visade med andra ord en oväntad styrka 

när den väl inträffade och dess korta varaktighet innebar att framsteg vad 

gäller intlationstakten inte kunde uppnås. 

Den ihållande höga intlationstakten har varit en faktor som väsentligt 

har påverkat inriktningen på den ekonomiska politiken. Den temporära 

penningpolitiska åtstramningen under vårmånaderna fick till följd att kre

ditvolymen kraftigt begränsades, medan endast kortsiktiga dämpningar av 

prisökningstakten uppnåddes. Detta i kombination med att centralbanken 

inte lyckades få penningmängdens ökningstakt under kontroll ledde till en 

förnyad penningpolitisk åtstramning under höstmånaderna. 

Konsumentprisernas ökningstakt, vilken uppgick till drygt 10% 1980, 

förklaras till stor del under den tidigare hälften av året av den fördyrade 

oljeimportens och det höga räntelägets genomslag på konsumentpriserna. 

Under andra halvåret bidrog dels de på grund av det dåliga skördeutfallet 

ökande livsmedclspriserna samt de återigen uppåtriktade räntenivån till 

resultatet. Dessa sistnämnda faktorer väntas ha ett fortsatt stort inflytande 

på prisbilden, varför en endast långsam dämpning av pristakten skulle 

kunna uppnås. En ökningstakt runt 10% 1981 bedöms därför som trolig. 

Den privata konsumtionens utveckling är av central betydelse för kon

junkturförloppet i den amerikanska ekonomin då den förras andel av BNP 

uppgår till nära 2/3. U ndcr 1980 har denna komponent uppvisat stora 

fluktuationer. Efter en svagt positiv tillväxt i början av året föll den privata 
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konsumtionen markerat. Under den senare hälften av året kunde en åter

hämtning registreras och för året i sin helhet blev resultatet en real stagna

tion i förhållande till 1979. Kraftigt ökade transfereringar från den offent

liga sektorn till hushållen bidrog till att den disponibla inkomsten kunde 

upprätthållas trots en realt sett negativ tillväxt i lönekomponenten. Själva 

konsumtionsförloppet över året påverkades bl. a. av motriktade föränd

ringar i sparkvoten. Med den måttliga tillväxt i den amerikanska ekonomin 

som kan förutses äga rum under 1981 skulle en begränsad ökning av den 

privata konsumtionen vara att vänta. Dels torde prisökningstakten ligga 

kvar på en hög nivå och vad gäller sysselsättningen förutses en endast 

långsam förbättring äga rum. Ytterligare faktorer som talar för en sådan 

utveckling av konsumtionen är att endast beg.-änsade positiva effekter kan 

antas uppkomma från löne- och transfrreringssidan samt från förändringar 

i sparkvoten. 

Den svagare produktionsutvecklingen under 1980jämfört med föregåen

de år har inneburit en försämring av syssclsättningsläget. dock ej i så hög 

grad som skulle kunna ha förväntats. Spegelbilden av detta återfinns i en 

mycket ogynnsam produktivitetsutveckling, varför företagen i allmänhet 

har en stor reserv att ta av på arbetskraftssidan. En måttlig tillväxt i 

ekonomin under det innevarande året väntas därför endast öka sysselsätt

ningen långsamt. 

Den under den senare delen av 1970-talet expansiva investeringsverk

samheten bröts under 1980. då en negativ tillväxt om runt 2 % noterades. 

Faktorer som sjunkande kapacitetsutnyttjande, företagens försämrade lik

viditet, högt ränteläge och osäkerhet rörande inllationsutsiktcrna medver

kade till att företagen succesivt justerade ner investeringsplanerna över 

året. Detta kan bedömas fortsätta in i början av 1981 för att därefter ,vända 

uppåt under den senare hälften. Från administrationens sida förutskickade 

lagändringar. vilka skulle förbättra avskrivningsmöjligheterna för företa

gen, antas endast i mindre mån påverka investeringsbenägenheten redan 

1981. Denna bedöms snarare påverkas positivt på några års sikt. För året i 

helhet kan näringslivets investeringar komma att visa en nedgång med runt 

3% .. 

År 1978 nåddes en högsta nivå för bostadsbyggandet om 2 milj. lägen

heter i årstakt. som därefter har haft en sjunkande utveckling. Under andra 

kvartalet 1980 förekom en markerad neddragning till 900000 lägenheter i 

årstakt, vilket föranleddes av höga räntekostnader samt svårigheter att 

skaffa fram kapital efter den företagna kreditåtstramningen. Uppgången 

under andra halvåret försvagades av den förnyade ränteuppgången. För 

hela 1980 blev nedgången i bostadsbyggandet runt 20%: jämfört med före

gående år och för 1981 förmodas endast en mindre volymmässig ökning 

äga rum. 

Under 1980 förekom inte lika stora svängningar i lagerhållningen som i 

andra komponenter och anpassningen till den lägre cfte1frågan gav ett 
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negativt bidrag om 0,7 procentenheter till totalproduktionen. Erfarenheter

na från den förra konjunkturnedgången förmodas ha inneburit att företagen 

nu bedriver en mer försiktig lagerpolitik. I kombination med den mindre 

roll lagerförändringar spelar i den amerikanska ekonomin jämfört med 

flertalet västeuropeiska länder kan ingen större draghjälp till den ekono

miska återhämtningen påräknas från lagersidan. För helåret 1981 bedöms 

dä1för bidraget till BNP-tillväxten bli svagt positivt. 

Under de senaste åren har den reala utrikeshandeln givit ett positivt 

bidrag till efterfrågetillväxten. För helåret 1980 kan denna uppskattas till 

ca 3/4 procentenheter. De senaste årens gynnsamma utveckling kan hänfö

ras till den föregående nedgången i dollarkursen samt förändringen i det 

relativa efterfrågetrycket i ekonomin. Exportens volymmässiga ökning om 

mer än 10% i årstakt bröts dock under senare hälften av 1980, medan den 

redan tidigare stagnerande importvolymen ytterligare föll tillbaka under 

året. Den gynnsamma utvecklingen av handeln uppvägdes dock av försäm

ringen av terms of trade. Denna beräknas mellan ingången av 1979 och 

halvårsskiftet 1980 ha uppgått till runt 20%. Handelsbalansen torde där

med ha givit ett underskott om ca 32 miljarder dollar motsvarande 1,4 % av 

BNP. 

För 1981 framstår en försämring av handelsbalansen som mest trolig. 

Dels har de positiva effekterna av det tidigare kursfallet för dollarn uttömts 

till största del, dels är en fortsatt förändring i ogynnsam riktning av det 

relativa efterfrågetrycket i förhållande till utlandet att förutse. Därför torde 

inte någon dragkraft vara att vänta från utlandssektorn det närmaste året. 

Vad gäller utrikeshandeln i löpande priser kan emellertid försämringen 

komma att begränsas av att intäkterna från livsmedelsexporten sannolikt 

kraftigt ökar. 

Sammanfattningsvis kan den amerikanska ekonomin antas visa en lång

sam återhämtning under 1981, då totalproduktionen skulle kunna växa 

med 1/2 %. Osäkerheten ifråga om konjunkturförloppet iir dock betydande. 

då behovet att stävja inflationstrycket genom en iin mer restriktiv penning

politik kan komma att ha en större kontraktiv inverkan på den ekonomiska 

aktiviteten än vad som här har antagits. 

Japan 

Under 1980 ersattes den inhemska efterfrågan av exporten som drivande 

kraft i den japanska ekonomin. Runt 3 1/2 % av tillväxten i totalproduk

tionen om drygt 5 % beräknas kunna hänföras till nettoexporten. Liksom i 

flertalet andra länder kunde en svagare utveckling av totala efterfrågan 

under årets senare hälft noteras i Japan. 

Både finanspolitiken och penningpolitiken hade en restriktiv inriktning 

under första halvåret 1980. Diskontot höjdes i ett par omgångar under 

vårens lopp till 9 %, vilket föranleddes av det internationella ränteläget 

samt den accelererande inflationen. Med anledning av avmattningen i rlen 

3 Riksdt11?l'n 1980181. 1 sam/. Nr. /00. Bilaga I .I 
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ekonomiska aktiviteten och tecken på avsaktning i konsumentprisernas 

ökningstakt lättade myndigheterna något på de finanspolitiska och pen

ningpolitiska tyglarna under årets senare hälft. Åtgärder för att stimulera 

investeringarna trädde i kraft under fjärde kvartalet samtidigt som ban

kerna tilläts expandera kreditgivningen för första gången sedan första 

halvåret 1979. Också räntenivån sänktes gradvis under andra halvåret 

1980. varvid diskontot vid utgången av året låg en procentenhet högre än 

vid årets början eller 7 ,25 %. 

Mot bakgrund av den fördyrade oljeimporten och den i huvudsak res

triktiva ekonomiska politiken stagnerade den inhemska efterfrågan under 

första halvåret 1980. På bekostnad av en neddragen sparkvot ökade hus

hållens konsumtion tillfälligt i början av året varpå en avmattning inträdde. 

De högre importkostnadernas genomslag på den inhemska prisnivån samt 

de måttliga löneökningarna medförde att den privata konsumtionen sak

tade av till en real tillväxt om runt 2% för året i sin helhet från 5,9% 1979. 

Utsikterna för 1981 pekar på att lönerna nominellt kan komma att öka med 

runt 8% mot drygt 7% 1980. Utgående från en fortsatt avsaktning i 

konsumentprisernas ökningstakt samt med antagande om en i stort oför

ändrad sparkvot skulle den privata konsumtionen kunna öka med runt 

3,5% 1981. 

Efter en uppgång vid början av 1980 visade den offentliga konsumtionen 

ringa tillväxt under resten av året. I jämförelse med föregående år sjönk 

ökningstakten i den offentliga konsumtionen markerat 1980 till ca I%. 

vilket får ses mot bakgrund av myndigheternas önskan att uppnå en balan

serad budget på meddellång sikt. Därigenom kan också budgeten för 

budgetåret 1981 förmodas ha en restriktiv inriktning. 

Den höga tillväxttakten för privata investeringar under den senare hälf

ten av 1979 fortsatte under 1980 om än i något avsaktande takt. En faktor 

bakom denna utveckling var företagens gynnsamma vinstnivå. För hela 

året torde de privata investeringarna ha ökat med ca 6%. Jnvesteringarna 

inom byggnadssektorn sjönk däremot under året. vilket speglar den låga 

tillväxten i real disponibel inkomst. kraftigt ökade byggkostnader samt 

högre räntekostnader. Sammantaget kan dessa investeringar förmodas ha 

sjunkit med runt 7% 1980. De offentliga investeringarna minskade märk

bart under årets tidigare hälft medan den av regeringen beslutade höjning

en av offentliga investeringar under årets sista kvartal innebar en uppgång. 

För året i sin helhet kan den offentliga investeringsvcrksamheten bedömas 

ha minskat med knappt 6%. Sammantaget kan en svag ökning av investe

ringarna bedömas ha ägt rum 1980. 

Trots den avmattning i den japanska ekonomin som ägde rum under 1980 

kan företagens investeringsplaner förmodas kvarligga på en relativt hög 

nivå under 1981. En viss avsaktning torde dock äga rum med en återhämt

ning i slutet av året. Med en förutsedd ökning av den reala disponibla 

inkomsten och lägre räntekostnader kan investeringar i bostadsbyggandet 



Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget 35 

komma att öka långsamt under 1981. Härtill kan beslutade stimulansåt

gärder förutses bidra. De offentliga investeringarna antas uppvisa en fort

satt hög tillväxttakt under första halvåret 1981 för att därefter falla under 

senare hälften av året. Totalt kan fasta investeringar förmodas öka med 

knappt 4 % för året i sin helhet. 

Den vikande efterfrågan under 1980 fick till följd att företagen i distribu

tionsledet minskade lagerhållningen. På produktionssidan däremot ökade 

lagren speciellt under årets senare hälft. Med en förutsedd återhämtning i 

den slutliga inhemska efterfrågan under första halvåret 1981 kan produk

tionsföretagens lagerhållning förväntas minska. Lagerkvoten skulle där

med gradvis sjunka under 1981. För helåret antas lagersidan ge ett svagt 

negativt bidrag till BNP-ökningen efter ett marginellt positivt bidrag 1980. 

De storajapanska exportframgångarna under 1980 innebar att exportvo

lymen ökade med ca 17% samtidigt som importen volymmässigt sjönk 

med ca 5 I /2 %., Yenens låga växelkurs och fördyrad olje- samt råvaru

import innebar dock att handclsbalansens underskott steg under första 

halvåret 1980. Under årets senare hälft vändes dock handelsbalansens 

saldo till ett överskott, till vilket den gynnsamma inhemska kostnadsut

vecklingen samt den sedan maj månad apprecierande yenen bidrog. Till

skottet till tillväxten i totalproduktionen från den reala utrikeshandeln var 

särskilt markant under första halvåret, då den beräknas ha givit ett bidrag 

om närmare 5 %, medan den under årets senare hälft kan förmodas ha 

sjunkit till drygt I%. 

För 1981 förutses den japanska internationella konkurrenskraften kunna 

bibehållas. Även med beaktande av en viss exportbegränsning kan expor

ten uppskattas komma att växa med närmare 8 % volymmässigt. Samtidigt 

förutses den reala importen öka betydligt långsammare eller med ca 3 1/2 % 

beroende av den svaga återhämtningen i den inhemska efterfrågan samt en 

mer effektiv energianvändning. Totalt skulle utrikeshandeln kunna komma 

att ge ett lika stort bidrag till den ekonomiska aktiviteten 1981 som under 

andra halvåret 1980. Handelsbalansen skulle därmed kunna ge ett nomi

nellt överskott 1981 om närmare 8,5 miljarder dollar. medan bytesbalansen 

till följd av ett växande underskott på tjänstesidan även 1981 skulle 

uppvisa ett underskott. Detta kan dock förutses halveras mellan 1980 och 

1981. 

För 1981 bedöms således finanspolitiken ha en fortsatt restriktiv inrikt

ning. Den ekonomiska aktivititeten förmodas i början av året bäras upp av 

investeringsverksamheten med en gradvis förskjutning över året mot den 

privata konsumtionen. Tillväxten i totalproduktionen bedöms kunna upp

gå till runt 4 % med en något starkare tillväxt under årets senare hälft. 

Förbundsrepubliken Tyskland 

Den höga ekonomiska aktiviteten under 1979 fortsatte in i början av 

1980. Därefter följde en successiv avmattning i den tyska ekonomin. För 
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hela året beräknas produktionstillväxten ha uppgtltt till niirmare 2 %·. Den 

inhemska cfterfrägan fick under året ett betydelsefullt bidrag från företa

gens investcringsaktivitet. Konsumentefterfrågan. vilken i början av året 

var oväntat hög, sjönk därefter successivt för att stiga svagt under andra 

halvåret. Vikande orderingång under vårmånaderna medverkade till att 

industriproduktionen visade en nedåtgående trend efter den höga nivii som 

uppnåddes i första kvartalet. Det försvagade konjunkturläget resulterade 

först i en förkortning av arbetstiden för att därefter ge effekter i form av 

ökat antal arbetslösa. Vid årets slut hade arbetslöshetstalet ökat till drygt 

4 %. I varuutbytet med utlandet kunde en nedgång över året konstateras i 

takt med det försämrade internationella konjunkturläget. 

Effekterna av höjda oljepriser och den restriktiva penningpolitiken bi

drog till den avtagande inhemska ekonomiska aktiviteten. Räntehöjningar 

företogs såväl i februari som i april. Främst betingades dessa åtgärder av 

externa faktorer. Bytesbalansen. som för första gången sedan 1965 visat 

ett underskott 1979. försämrades snabbt och i en rad länder hade penning

politiken stramats åt genom räntehöjningar. Dessa faktorer bidrog till att 

den tyska marken visade svaghetstecken. Som en följd av den restriktiva 

politiken avsaktade penningmängdens tillväxttakt, och den låg därefter på 

den nedre gränsen av det av centralbanken uppsatta intervallet om 5-8 %' 

mellan de tjärde kvartalen 1979 och 1980. 

Ambitionen att sänka intlationsnivån innehar att expansiva ekonomiska 

åtgärder uteblev under 1980. Prisökningstakten avtog under året. till vilket 

sjunkande tillväxttakt i importpriser och den restriktiva penningpolitiken 

bidrog. Visserligen höjdes lönerna genomsnittligt med runt 7 %, men den 

sjunkande efterfrågan medförde svårigheter all övervältra kostnaderna på 

försäljningsledet. varför företagens vinstmarginaler pressades. Prisök

ningstakten inom byggnadssektorn var däremot oförändrat hög. Under 

loppet av 1980 steg konsumentpriserna med ca 5 % vilket innebar en 

ökning över årsgenomsnitten med drygt 5,5 %. 

Den privata efterfrågan var oväntat hög vid årets början. då köp tidigare

lades på bekostnad av sparandet. Detta föranleddes av det osäkra politiska 

världsläget samt därmed sammanhängande förviintningar om framtida 

prishöjningar. Som en reaktion härpå minskade under de följande måna

derna den privata efterfrågan. Det från årets mitt försämrade arbetsmark

nadsläget och den därmed sammanhängande svaga ökningen i hushållens 

inkomster medförde en svag tillväxt i konsumentefterfrågan under årets 

senare hälft. Sysselsättningsläget och den höga räntenivån bidrog till att 

sparkvoten ökade något 1980 i förhållande till 1979. 

Trots strävan att minska det statliga budgetunderskottet från 3,0% 1979 

till 2.5%· av BNP 1980 ökade de statliga utgifterna främst under årets 

tidigare hälft mer än vad som förutsetts. vilket orsakades av löne- och 

prisökningar. De offentliga utgifterna steg därmed i något snabbare takt än 

1979. medan de offentliga inkomsterna steg något långsammare än under 
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fjolåret. Faktorer som påverkade inkomstsidan var effekter av tidigare 

beslutade skattelättnader samt det under året försämrade konjunkturläget. 

Ökningen i investeringsaktivitetcn avtog under 1980. Från den höga 

investeringsvolymen 1979 avsaktade tillväxten i investeringsverksamhetcn 

successivt under 1980 i takt med försämringen i de ekonomiska utsikterna. 

De fasta investeringarna torde ha ökat med drygt 3 %. Ett betydelsefullt 

mål för investeringarna var att rationalisera i produktivitetshöjande syfte 

och. om än i mindre grad. att substituera för importerad energi. Prishöj

ningar och höga räntekostnader medförde att byggnadsinvesteringarna 

realt sjönk under första halvåret. men räknat över årsgenomsnitten torde 

dessa investeringar ha ökat med 3 %. 

Den under 1979 stora lageruppbyggnaden fortsattes av företagen vid 

början av året. vilket resulterade i att kvoten mellan lager och försäljning 

nådde samma höga nivå som under högkonjunkturen 1969-1970. En ned

gång i investeringarna noterades under årets senare hälft. För året i helhet 

har lagerinvesteringarna därmed givit ett negativt tillskott till den totala 

efte1frågan i ekonomin. 

Den reala utrikesbalansen förbättrades under året. -Visserligen avsak

tade både importen och exporten. men importen ökade volymmässigt 

långsammare än exporten till följd av den svagare inhemska efterfrågan. 

För införseln noterades en ökning om 5 '/{. medan exporten växte med 6 %. 

Förbättringen i den reala externa balansen uppvägdes dock mer än väl av 

försämrade terms of trade. vilket resulterade i ett minskat överskott i 

handelsbalansen. Till förändringen i handelsbalansen uppskattas högre 

oljekostnader ha givit ett negativt bidrag med 25 miljarder mark. Bytesba

lansens saldo försämrades kraftigt 1980 till närmare 27 miljarder mark. 

Den dämpning av den ekonomiska aktiviteten som började 1979 förutses 

fortsätta in i 1981. Vissa finanspolitiska beslut har redan fattats. vilka är 

avsedda att stödja den privata efterfrågan. I fråga om inriktningen på 

penningpolitiken föreligger svårigheter i att förutsäga utvecklingen. Å ena 

sidan talar den fortsatta inhemska konjunkturutvecklingen för en mindre 

restriktivitet i fråga om penningpolitiken. Vidare förutses ytterligare fram

steg komma att uppnås vad gäller att dämpa konsumentprisernas öknings

takt. Därmed borde räntenivån kunna sänkas. Å andra sidan är ett högt 

diskonto i förhållande till räntenivån i andra länder en förutsättning för att 

den kapitalimport inträffar. vilken anses vara nödvändig för att finansiera 

bytesbalansunderskottet. En sådan kapitalimport har ocksi1 funktionen att 

stödja växelkursen vilken under 1980 visat svaghctstecken. Då bytesbalan

sens underskott kan bedömas komma att minska under 1981. skulle förut

sättningar för en något mindre restriktiv penningpolitik föreligga. Ränteut

vecklingen i Förenta Staterna kan dock i detta sammanhang utgöra en 

begränsande faktor. 

Från den I januari 1981 trädde skattesänkningar om ca 8 miljarder mark 

för hushållen i kraft. Dessa åtgärders expansiva effekt kommer dock delvis 
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att motverkas av aviserade höjningar av indirekta skatter och socialförsäk

ringsavgifter. Med anledning av den konjunkturella försvagningen i den 

tyska ekonomin torde målet att inte låta budgetunderskottet stiga under 

1981 knappast kunna uppnås. Den offentliga konsumtionen förutses växa i 

i något lägre takt än 1980, varvid transfereringar och subventioner förutses 

ge ett ökat efterfrågetillskott till den inhemska efterfrågan. Offentliga in

vesteringar kommer däremot att minska starkt till följd av den restriktiva 

utgiftspolitiken. 

Det är troligt att lönerna stiger mindre snabbt 1981 än 1980. Dels väntas 

konsumentpriserna öka långsammare och dels har företagens vinstsitua

tion försämrats. Dessutom förutses en uppgång i arbetslösheten äga rum. 

Löneökningarna kan beräknas komma att ligga i storleksordningen 5 %. 

Skattesänkningarna från årets början kommer att bidra till en positiv 

utveckling av den disponibla inkomsten. Denna antas växa realt med drygt 

I%. Under antagandet om en oförändrad sparkvot skulle den privata 

konsumtionen öka med 1 l/L 
Det är troligt att investeringsverksamheten stagnerar under 1981, då 

kapacitetsutnyttjandet kan förutses fortsätta att sjunka. En ytterligare 

faktor är att företagens vinstmarginaler antas komma att fortsätta att 

minska från 1979 års gynnsamma nivå. Under dessa förutsättningar ter sig 

en real minskning om 2-3 % sannolika för privata investeringar exkl. 

bostadsbyggandet för 1981. Det kan förmodas att rationaliseringsinveste

ringar kommer att vara betydelsefulla även under 1981. Den under 1980 

nedåtgående trenden för byggnadsinvesteringar förutses fortsätta in i bör
jan av 1981. Under den senare delen av året väntas en vändpunkt inträffa, 

då minskad prisökningstakt inom byggnadssektorn såväl som lägre ränte

nivå kan komma att leda till en ökad efterfrågan. En real nedgång om 3 % i 

årsgenomsnitt räknat kan förmodas inträffa för hyggnadsinvesteringarna. 

Lageranpassningen till en lägre efterfrågan förutses fortgå under 1981. 

varför ett fortsatt negativt tillskott till efterfrågan frän denna sida förutses. 

Speciellt markant är detta under första halvåret. 

Den svaga inhemska efterfrågan i början av äret innebär att importut

vecklingen stagnerar fram tills den inhemska ekonomiska aktiviteten åter 

vänder uppåt. Någon större tillväxt i importen är dock ej att vänta. varför 

den totala reala importen troligen understiger resultatet för 1980. Vad 

gäller exporten kan denna antas sjunka i takt med den avtagande konjunk

turutvecklingen i avnämarländerna. En uppgång för samtliga dessa fakto

rer förutses inträffa under sommarmånaderna. Totalt skulle den reala 

exporten 1981 dock understiga utvecklingen 1980. Den reala utrikessidan 

antas komma att ge ett tillskott till tillväxten i totalproduktionen. Den 

nominella externa balansen väntas förbättras. Trots ett fortsatt nettout

flöde på tjänstesaldot kan bytesbalansens underskott kraftigt komma att 

minska. 
Sammantaget antas den ekonomiska aktiviteten endast växa marginellt 



Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget 39 

1981. Den totala efterfrågan förmodas sjunka under den tidigare delen av 

året och därefter åter vända uppåt. Sysselsättningen kan komma att mins

ka över året. Fortsatta framsteg vad gäller konsumentprisernas öknings

takt antas kunna uppnås. 

Frankrike 

Den ekonomiska aktiviteten i Frankrike försvagades under 1980. Den 

gynnsamma utvecklingen vid årets början dämpades efterhand och stag

nerade under andra halvåret. Trots delta och trots den restriktiva ekono

miska politiken låg prisökningstakten kvar på en hög nivå. 

Den höga efterfrågan från hushållen under senare hälften av 1979 vid

makthölls under årets första månader med hjälp av en neddragen sparkvot. 

Mot bakgrund av den höga prisökningstakten och strängare kreditvillkor 

dämpades den privata efterfrågan successivt och för året i sin helhet 

noterades en ökning om drygt 2 %. 

Vad gäller industriinvesteringarna passerades den högsta nivån redan i 

början av året. men därefter upprätthölls en hög volym med en avmattning 

under årets senare hälft. Företagens goda finansiella situation var en 

bidragande faktor till denna utveckling. Privata investeringar exkl. bo

stadsbyggandet ökade därmed med drygt 3 % 1980. Också de offentliga 

investeringarna uppvisade en gynnsam nivå. Expansionen inom den stat

liga industrisektorn möjliggjorde en uppgång om 4,5 % under 1980. Inom 

bostadssektorn har vikande efterfrågan och läget på kreditmarknaden gjort 

sig gällande med resultat att bostadsbyggandet ökade med mindre än 1 %. 

Sammantaget innebar detta en ökning av de totala fasta investeringarna om 

ca 3%. 

De fortsatta höga lagerinvesteringarna i början av året, vilka orsakades 

av den livliga efterfrågan, saktade successivt av allt eftersom de ekonomis

ka utsikterna försämrades. Bidraget till BNP-ökningen från denna sida 

blev därmed svagt negativt 1980. 

Också utrikeshandeln fick en neddragande effekt på totalproduktionen. 

Särskilt gäller detta den tidigare delen av året då den höga inhemska 

efterfrågan ledde till en hög importvolym. Denna ökade med närmare 6% 

1980. Exporten utvecklade sig däremot i endast långsam takt, eller med 

närmare 2,5 %. Troligt är att det franska näringslivets konkurrenskraft 

försvagades såväl på den externa som den inhemska marknaden. Detta i 

kombination med de högre oljepriserna innebar att såväl handelsbalans 

som bytesbalans uppvisade ett kraftigt ökat nominellt underskott 1980. 

En viss åtdragning av den under de se senaste åren restriktiva ekonomis

ka politiken företogs under 1980. Således höjdes socialförsäkringsavgiften 

vid ingången av 1980. vilket endast delvis motverkades av transfereringar 

till hushållen i juli och vid årets slut. Förhöjd räntenivå och strängare 

regler för bankernas utlåningsvolym har inneburit en skärpning av pen

ningpolitiken. Trots prioriteringen av inflationsbekämpning har inga bety-
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dande framsteg kunna uppnås. För konsumentpriserna registrerades en 

ökning 1980 om runt 14%, där en viss avsaktning gjorde sig gällande i 

slutet av året. lmportprisstegringar för råvaror och industrivaror medver

kade till den ihållande intlationstakten, men också inhemska faktorer har 

verkat prisdrivande. Således har prishöjningar på offentliga tjänster företa

gits och priskontrollen på privata tjänster och vinstmarginaler avvecklats. 

Mot bakgrund av den höga inllationstakten samt företagens goda finan

siella situation har lönerna ökat mer än vad som var fallet under 1979. 

Samtidigt hi1r arbetsmarknadsläget försämrats. Utan de arbetsmarknads

politiska åtgärder som vidtagits under året skulle arbetslöshetstalet ha 

överstigit de vid utgången av året registrerade knappa 7 %. 

Inför utsikterna om en ytterligare avmattning i den franska ekonomin 

1981 har regeringen aviserat vissa konjunkturstimulerande åtgärder. Hu

vudpunkten ligger vid befrämjandet av privata investeringar, medan de 

statliga investeringarnas betydelse avses minskas. Ett generellt investe

ringsbefrämjande program, som sträcker sig över fem år, har fastlagts 

såväl som speciella stimulanser till exportindustrin och byggnadssektorn. 

Hushållens efterfrågan ges också ett visst ~töd i form av sänkta socialför

säkringsavgifter från februari. Dessa stimulansåtgärder motverkas dock av 

utgiftsnedskärningar som vidtagits i budgeten för 1981. Ambitionen är att 

nedbringa budgetunderskottets storlek till motsvarande I % av BNP. Sam

mantaget kan den finanspolitiska inriktningen bedömas vara lätt restriktiv. 

Den lägre tillväxttakt som förutses för penningmängden och den därmed 

sammanhängande begränsningen av bankernas utlåningsvolym innebär att 

penningpolitiken skärps ytterligare. 

Avmattningen i den franska ekonomin kan förutses fortsätta in i 1981 

vilket dock antas vändas till en ökad ekonomisk aktivitet under årets 

senare hälft. De reala disponibla inkomsterna kan komma att utvecklas i en 

något högre takt än 1980. Mot bakgrund av utsikterna om en avtagande 

inflationstakt och ett försämrat sysselsättningsläge kan lönerna förmodas 

öka i en något lägre takt än 1980. Sänkta sociala avgifter och antagande om 

en oförändrnd sparkvot skulle innebära att den privata konsumtionen kan 

öka med närmare 1.5 %. 
En försvagad utveckling kan förutses för investeringsverksamheten. 

Den avsaktande efterfrågan kan bedömas överskugga impulserna från de 

investeringsbefrämjande åtgärderna. Därmed ter sig en svagt positiv ut

veckling för reala privata investeringarna som trolig. Tillväxten i den 

offentliga investeringsverksamhctcn har förutsetts närmare halveras jäm

fört med föregående år. Trots det statliga stödet till byggnadssektorn torde 

en minskad efterfrågan från den privata sektorn medföra en nedgång i 

investeringsverksamheten. De totala fasta investeringarna skulle därmed 

kunna uppvisa en svag real ökning 1981. 

Från lagersidan kan en neddragande effekt förutses för 1981. Överlag 

bedöms lagerhållningen vara för stor i förhållande till efterfrågan. Med 
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hänsyn tagen till företagens relativt goda finansiella situation torde dock 

den negativa effekten på totalproduktionen hli begränsad. 

Bidraget till den totala efterfrågan från utrikeshamklssidan kan bedömas 

bli svagt positivt för året i sin helhet. Med en svagare inhemsk efterfrågan i 

början av året kan en stagnation av importen inträda. För exporten för

utses att efterfrågebortfallet från industriländerna delvis kompenseras av 

ökad export till OPEC-länderna. 

Totalproduktionen kan bedömas sjunka till I !/(, för året i sin helhet med 

en starkare utveckling under andra halvåret. Det fortsatta förloppet vad 

gäller konsumentprisernas ökningtakt är en viktig faktor. Om en lägre 

prisökningstakt inte kan uppnås får detta. i komhination med den betydel

se en stark franckurs ges. negativa effekter på den franska konkurrenskraf

ten. 

Storbritannien 

l inget av den industrialiserade världens länder har den nuvarande 

lågkonjunkturen tagit sig lika drastiska uttryck som i Storbritannien. Samt

liga konjunkturindikatorer av bt!lydelse pekar nedåt. med undantag av 

arbetslösheten som stiger till nya efterkrigsrekord. lntlationstakten torde 

komma att bromsas in - något annat vore anmärkningsvärt med hänsyn 

till det fallande kapacitetsutnyttjandet - men kommer även under gynn

samma antaganden att ligga kvar kring OECD:s genomsnitt. 

Denna negativa utveckling förklaras inte endast av den allmänna ned

gången i den internationella ekonomiska aktiviteten, en utveckling som ju 

drabbar flertalet länder. Därutöver har utvecklingen i hög grad påverkats 

av inhemska faktorer och av den politik som den konservativa regeringen 

utformat för att på lång sikt förbättra den brittiska ekonomins funktions
sätt. Denna politik utformades mot bakgrund av att den brittiska ekonomin 

försvagats successivt under en följd av år. Den senaste labourregeringens 

försök att bringa pris- och löneutvecklingen under kontroll genom olika 

former av inkomstpolitik hade misslyckats och den brittiska konkurrens

kraften hade försämrats alltmer. Den nya regeringen utgick ifrån att de 

viktigaste orsakerna till Storbritanniens problem stod att finna i fackför

eningarnas styrka i löneförhandlingarna. den ökande andelen av BNP som 

gick vid sidan om marknadsmekanismen och. mera allmänt, att den offent

liga sektorns tillväxt verkade förlamande på ekonomins utbudssida. Högs

ta prioritet gavs därför åt att bryta denna utveckling. Huvudinstrumentet 

härför blev en monetaristiskt utformad penningpolitik. där successivt allt 

lägre mål för penningmängdens tillväxt tänktes ge information till företag. 

hushåll, m. tl. om vilken tillviixt i nominella termer som myndigheterna 

avsåg att tolerera. Den offentliga sektorns andel av BNP skulle successivt 

krympas och den konsoliderade offentliga sektorns underskott skulle redu

ceras genom en stram finanspolitik. Genom avnationaliseringar och över

huvud mindre ingrepp från statens sida i marknadens funktionssätt, skulle 
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utbudssidan i ekonomin effektiviseras. Denna nya politik har genom sin 

anknytning till den monetaristiska skolan och därmed sitt avståndstagande 

från mer traditionell keynesiansk ekonomisk politik, sin enkla målstruktur, 

samt den emfas med vilken inflationsbekämpningen framhävts, väckt bety

dande internationell uppmärksamhet. Politiken har hitills tillämpats endast 

under drygt 11
/ 2 år. Det är därför för tidigt att dra några slutsatser beträf

fande politikens resultat i ett längre perspektiv. Emellertid har redan nu 

myndigheternas förmåga att verkligen kontrollera politikens viktigaste in

strument - tillväxten i penningmängden - kommit att ifrågasättas i och 

med att det målsatta intervallet 7-11 % årlig tillväxt i M3 kraftigt överskri

dits under 1980. Dessutom har målet för den offentliga sektorns underskott 

likaså överskridits. Samtidigt som detta utfall lett till ett ifrågasättande av 

möjligheten att basera politiken på endast de två nämnda målen, har mera 

fundamentala invändningar rests mot politikens utformning. Dennas inrikt

ning på en stram penningpolitik har tillsammans med de ökade oljeinkom

sterna och de psykologiska effekterna av den mera marknadsorienteradc 

politiken, lett till en kraftig uppvärdering av det engelska pundet. Då 

reallönerna samtidigt under tre år i rad ökat med 5-6% mer än inflationen, 

och kapacitetsutnyttjandet sjunkit med åtföljande höjning av kostnaden 

per producerad enhet, har företagens redan otillräckliga vinstnivå sänkts 

ytterligare. Följden av detta är i sin tur att arbetslösheten f. n. stiger snabbt 

och att produktiv industriell kapacitet slås ut. Det är en öppen fråga om 

det, när väl inflationsförväntningarna skurits ned genom den strama politi

ken, kommer att finnas tillräckligt med industriell kapacitet kvar för att 
möjliggöra en icke-inflationistisk ökning av efterfrägan och därmed minsk

ning av arbetslösheten. 

Produktionsutvecklingen under 1980 har karakteriserats av ett snabbt 

fall fr. <;>. m. andra kvartalet. I augusti hade industriproduktionen sjunkit 

10% under 1979 års nivå och därmed fallit till 1968 års produktionsnivå. 

Alla efterfrågefaktorer utom den offentliga efterfrågan bidrog till detta fall. 

Samtidigt bromsades inflationen in påtagligt under tredje kvartalet. Den 

privata konsumtionen har under första hälften av 1980 fortsatt att expande

ra i samma snabba takt som under 1978 och 1979. men vändes i en 

markerad nedgång under andra halvåret. Den måttfulla men stadiga expan

sionen i näringslivsinvesteringarna som pågått alltsedan 1976 bröts likaså 

under loppet av 1980. Nedgången i totala efterfrågan förstärktes av en 

stark lagerneddragning. Den finanspolitiska åtstramningen har främst satt 

sina spår i de offentliga investeringarna: konsumtionen i den offentliga 

sektorn torde ha förblivit i stort sett oförändrad. Till följd av den abrupt 

sjunkande efterfrågan minskades importen, och i kombination med den 

förbättring av terms of trade som förklaras av de senaste oljeprishöjningar

na, svängde bytesbalansen om från ett underskott på nära 4 miljarder 

dollar 1979 till ett överskott på drygt 3 miljarder dollar 1980. 

Tillgängliga konjunkturdata tyder på att även 1981 kommer att känne-
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tecknas av en mycket svag aktivitetsnivå. Företagens förväntningar om 

kapacitetsutnyttjande har sjunkit påtagligt under loppet av hösten 1980 och 

investeringsplanerna har dragits ned. Under 1981 torde de ackumulerade 

effekterna av nedgången i den brittiska ekonomins relativa konkurrens

kraft med ca 40 ';::;:. under de två senaste åren slå ut i kraftiga förluster av 

marknadsandelar såväl för exporten som på hemmamarknaden. Löneök

ningstakten torde komma att bromsas in till mellan I 0 och 15 'k·. i synner

het i den konkurrensutsatta sektorn. Samtidigt synes konjunkturnedgån

gen, den restriktiva ekonomiska politiken samt sjunkande importpriser (i 

pund räknat) bidra till en dämpning av inflationen som är starkare än 

nedgången i löneökningstakten. Följden torde därför bli att man även 

under 1981 torde fä bevittna marginellt stigande reallöner. Efter hänsyn till 

skatteautomatikens effekter torde hushållens reala disponibla inkomster 

dock komma att sjunka med 1-2 'Y( .. Under antagande av en bibehållen hög 

sparkvot. är en nedgång i den privata konsumtionen med 1-2 'li· sannolik. 

De fasta investeringarna påverkas å ena sidan av den restriktiva finanspoli

tiken. som medför en markerad neddragning av de offentliga investeringar

na. Näringslivets investeringar åter kommer att dras ned till följd av det 

låga kapacitetsutnyttjandet. de sjunkande vinsterna och den försvagade 

konkurrenskraften. Lagerinvesteringarna torde ge ett mindre positivt bi

drag till tillväxten. Utrikeshandeln kommer att minska såväl p;'\ import

som exportsid;m. Totalt sett väntas en minskning av BNP 1981 i samma 

storleksordning som under 1980. dvs. med drygt 2%. 

Denna utveckling av den totala efterfrågan i ekonomin kommer att 

medföra en fortsatt ökning av antalet arbetslösa. Deras antal torde under 

1981 komma överstiga 10% av arbetskraften, motsvarande 2,5 miljoner -

en nivå som inte uppnåtts på 40 år. 

Danmark 

Det internationella konjunkturförloppet var genom 1979 och in på 1980 

gynnsamt för den danska exportindustrin. Dessutom har den danska kon

kurrenskraften stärkts dels efter devalveringarna 1979 och efter justering

arm1 inom det europeiska monetära systemet ( EMSJ med 8 il 9% i effektiva 

termer. dels som en följd av den strama ekonomiska politiken. Indu

striexporten beräknas ha ökat med ca 81/(; 1980. exporten totalt sett något 

mindre. 

Den inhemska efterfrågan har såväl 1979 som 1980 dämpats till följd av 

vikande disponibla realinkomster. Denna minskning har sin grund dels i 

det gradvis försämrade bytesförhållandet. ca 15 % för 1979 och 1980. dels i 

de ekonomisk-politiska ingreppen. Hushållssektorns reaktion tog sig först 

uttryck i färre bilinköp och lägre energiförbrukning. Under loppet av 1980 

träffades allt fler varugrupper. Nedgången i den privata konsumtionen 

beräknas till mellan 3 och 4 % 1980 eller i stort sett i takt med den reala 

disponibla inkomsten. Konsumentpriserna har drivits upp av externa im-
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pulser, friimst oljepriset, och höjda avgifter till ca 11 % under loppet av 

året. 

Nedgången i bostadssektorns investeringar som 1979 var 4'X, blev myc

ket markerad under 1980. Minskningen på drygt 20':'~, förklaras bl. a. av de 

skärpta kreditvillkoren och av hushållens avtagande efterfrågan. Företa-. 

gens investeringsaktivitet blev allt lägre under loppet av 1980. Nedgångs

trenden från 1979 hlev iinnu tydligare. Vikande efterfrågan såväl utom

lands som i Danmark samt ett kärvt kreditläge medför sannolikt en överlag 

försiktigare attityd till investeringar. Till detta skall läggas den osäkerhet 

som är förknippad med avlalsuppgörclsen for 1981. Det är tveksamt om de 

redan beslutade investeringsstimulanserna räcker som mot vikt. Nedskär

ningarna i budgeten är riktade särskilt mot investcringssidan. där en 

minskning på ca 17 % torde ha inträffat för offentliga investeringar. 

Den offentliga konsumtionen. främst den kommunala beräknas ha ökat 

med bortåt 4% 1980. Detta var bara något mindre iin 1979 men ökningstak

ten mattades under året. Den inhemska efterfrågan visade en vikande 

trend genom 1980 och ser ut atl ha minskat med 4% från 1979. Lagerni

våerna torde mot slutet av 1980 ha anpassats nedåt, såväl i råvaru- som 

färdigvarulcdet. Bruttonationalprodukten beräknas ha fallit ca I % från 

1979 till 1980, men nedgångstakten under loppet av 1980 var uppemot 4~1 ... 

Den privata sektorns aktivitet föll ännu snabbare, trots de insatser om 

sammantaget 5,5 miljarder danska kr. for att främja niiringslivet och sys

selsättningen i denna sektor vilka beslöts om i maj 1980. Den sjunkande 

aktiviteten speglas i en minskad sysselsättning. I genomsnitt 175 000 perso

ner eller ca 7 % av arbetsstyrkan saknade arbete 1980. en ökning från 5.5 % 

1979. 

Den sviktande ekonomiska aktiviteten syns i importsiffrorna för 1980. 

Från första kvartalets relativt höga nivå - en följd bl. a. av lagerpåfyllna

den på energisidan - sjönk importen. först och mest markant vad gäller 

bilar. Trots en försämring av bytesförhållandet. kunde därmed en svag 

förbättring noteras i handelsbalansen. Men stigande räntekostnader, en 

följd av såväl fler utländska lån som högre räntenivåer utomlands samt 

transfereringar drog ned bytesbalanssaldot. Underskottet i bytesbalansen 

beräknas ha uppgått till 14 a 15 miljarder danska kr., vilket motsvarar ca 

4%av BNP. 

Vid ingången tiH 1981 beräknas den samlade produktionen sålunda ligga 

på en klart lägre nivå än ett år tidigare. Bedömningen för 1981 påverkas 

dels av det svaga internationella läget och de osäkerhetsfaktorer som är 

knutna till utvecklingen i industriländerna, dels av ovissheten om hur 

hushällen och företagen i Danmark kommer alt bete sig innan de nya 

avtalen blir klara. Hushållens och företagens sparande och investeringar är 

sålunda viktiga komponenter liksom den fortsatta utvecklingen av konkur

renskraften. Via den s. k. dyrtidsregleringen väntas lönenivån stiga med 

5% under 1981. Med tanke på att löneglidningen under senare år blivit en 
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allt tyngre bit i lönekostnaderna. kan lönekostnadsnivån komma att öka 

med åtminstone 10% under loppet av innevarande år. 

Utfallet av de pågående löneförhamllingarna blir diirmed avgörande för 

konkurrensförmågan. Den internationella prisstegringstakten antas avta 

under loppet av 1981. De utifrån kommande prisimpulserna väger tungt i 

Danmarks konsumentprisindex. Vid en lönckostnadsökning pä ca 10%, bör 

därför priserna i konsumentledet stiga långsammare än 1980, eller med 9.5 

a 10%. 
Den press på realinkomsterna. vilken har varit kännbar under de senaste 

18 månaderna. kan lätta om bytesförhållandet som förutsett stabiliseras. 

Vad gäller hushållens disponibla realinkomster höjs skatteuttaget 1981 

samtidigt som dyrtidsportionerna börjar falla ut. Detta kan gynna både den 

privata konsumtionen och efterl'rågan på bostäder så att utvecklingen 

gradvis vänder uppåt. Byggaktiviteten bör även påverkas av de redan 

beslutade investeringsstimulanscrna. Diskontosänkningarna, med två pro

centenheter till 11 % under hösten 1980. gör krediterna billigare. Dessutom 

har det blivit lättare att låna till t. ex. förbättringar av bostäder, Med den nu 

förda ekonomiska politiken står till buds för penningpolitiken främst att 

kontrollera den inhemska likviditetstillväxten. Detta innebär också att det 

relativt höga ränteläget blir bestående 1981. Kommunernas cxpansionstakt 

torde avta. till 2% 1981. Den offentliga sektorns konsumtion antas öka 

med ca I% 1981. Investeringarna fortsätter enligt planerna att sjunka 1981 

om än inte så markant som de två föregående åren. Konjmikturpolitiken 

kommer ändå att i motsats till i fjol stimulera efterfrågan, 

Den svaga inhemska aktiviteten förutses bestå in på 1981. Industriexpor

ten torde finna god avsättning också 1981 även om ökningstakten väntas 

bli bara hälften av fjolårets. Detsamma verkar sannolikt för den samlade 

i::xporten. 

Den privata konsumtionens utveckling är avhängig av förloppet i de 

disponibla realinkomsterna och sparbenägenheten. Ett argument för en 

sänkt sparkvot är att det finns ett uppdämt köpbchov. Över året ökar 

sannolikt hushållens inköp medan nivån i genomsnitt torde bli oförändrad 

jämfört med 1980. Vad gäller bostadsbyggandet dröjer det antagligen bort

åt ett halvår innan investeringarna vänder. Diirför viintas för 1981 som 

helhet en nedgång, om dock bara hälften så kraftig som 1980. eller bortåt 

10%. Inom näringslivet antas den nedåtgående trenden i investeringsaktiv

iteten bestå åtminstone under årets första del med tanke på osäkerhetsmo

menten internationellt och vad gäller lönekostnaderna. 

Den samlade efterfrågan väntas öka med 112 a 1 % mellan åren. Samti

digt torde lagren liörja fyllas på igen. Efterfrågeökningen beräknas vara väl 

hävdad fram emot sista kvartalet, takten mellan ljärde kvartalet 1980 och 

samma tidpunkt 1981 väntas bli ca 4 %. Den totala produktionen kommer 

troligen att stagnera eller möjligen öka något mellan 1980 och 1981 men en 

acceleration förutses för innevarande års senare del. Den tilltagande eko-
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nomiska aktiviteten torde inte räcka för att absorbera tillströmningen till 

arbetsmarknaden. Arbetslösheten skulle därmed förbli kring 200000. dvs. 

på samma nivå som vid årsskiftet 198011981. eller ca 8 '11• av arbetsstyrkan. 

lmportminskningen verkar plana ut i början av 1981. Återhämtningen 

förutses dock bli långsam. Nivån har emellertid pressats nedåt under ca ett 

och ett halvt år, varför en reaktion kan komma. Med de ovan angivna 

förutsättningarna torde bytesförhållandet inte ytterligare försämras 1981. 

Men underskottet i handclsbalansen väntas ändå stiga något. Exporten 

antas få allt svårare att finna avsättning samtidigt som importen börjar tillta 

mot årets slut. Dessutom fortsätter servicebalansen att försämras. Därför 

väntas inte, trots att bytesbalansunderskottet vid årsskiftet 1980/1981 visa

de en markant lägre årstakt. någon egentlig förbättring i bytesbalanssitua

tionen för helåret 1980. 

Finland 

Efterfrågeinriktningen utomlands var i fjol liksom 1979 gynnsam för den 

finska exportindustrin. Exporten av skogsprodukter ökade särskilt starkt 

under första halvåret 1980. Dessutom steg utförseln av metallprodukter 

som en följd av tilläggsleveranserna till Sovjetunionen. Exporten beräknas 

totalt ha ökat med drygt 8';':-(,, samma takt som 1979 och snabbare än 

marknadstillväxten i OECD-området. Den vikande efterfrågan och ökande 

konkurrensen utomlands speglades emellertid i en mot slutet av fjolåret 

dtlmpad utveckling. 

Exporten har i hög grad legat bakom expansionen i den finska ekonomin 
från slutt:t av 1978. Men allt tler av efterfrågekomponenterna gav efterhand 

tillväxtimpulser. lnvesteringsverksamheten böi:_iade tillta ungefär ett år 

efter det att produktionen hade börjat accelerera. Den starka tillväxten 

från halvårsskiftet 1979 reflekterar en generellt förbättrad lönsamhet. ett 

något lättare finansieringsläge samt flera tunga skogs projekt. Vidare steg 

lagerinvesteringarna mer än vad produktionstillväxten borde ha lett till. 

Under loppet av 1980 börjades. k. flaskhalsar att göra sig gällande. Kapa

citetstaket var i stort sett nått inom ett flertal branscher. Till detta kom en 

allt mer kännbar brist på yrkeskunnig arbetskraft. Trots att kreditpolitiken 

gradvis har stramats åt utgjorde finansieringen inte något problem efter

som begränsningarna främst var riktade mot konsumtions- och bostadskre

diterna. Investeringarna steg totalt med drygt 7 % 1980. inom den privata 

industrin med ytterligare någon procentenhet. Industriproduktionen ökade 

med 10,5 Si· 1979. Detta var mer än under de fem närmast föregående åren 

sammantaget. Men för vissa branscher. t. ex. trä- och pappersindustrin låg 

nivån ändå bara marginellt över rekordnivån från 1974. Under 1980 stördes 

industriproduktionen av strejker men ökningstakten för året som helhet 

beräknas ändå till ca 7 %. 
Verksamheten inom den offentliga sektorn har gradvis dämpats under de 

senaste åren efter hand som reformerna har fullföljts inom vissa områden 
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som t. ex. grundskolan och folkhälsoarbetet. I volymtermer steg den of

fentliga sektorns samlade verksamhet med 3 % 1979. Beräkningarna för 

1980 pekar mot ungefär samma takt. Bruttonationalprodukten, som 1979 

tilltog med över 7 %, torde 1980 ha ökat med ca 6 %. Sysselsättningsläget 

fortsatte därmed att förbättras. Fler kunde sysselsättas trots ett väsentligt 

ökat utbud. Dessutom minskade antalet personer med förkortad arbets

vecka. På försommaren 1980 understeg antalet arbetslösa för första gången 

på tre år 100000. Andelen arbetslösa sjönk till ca 4.5% 1980 från över 6% 

året dessförinnan. 

Kostnads- och prisökningarna började accelerera mot slutet av 1979. 

Såväl utländska som inhemska prisimpulser medverkade härtill. Å andra 

sidan dämpades kostnadstrycket av produktivitetsökningen. Den genom

snittliga prisökningstakten i konsumentledet steg från 7 .5 % 1979 till ca 

14% 1980. och årsnivån för 1980 beräknas ha överstigit 1979 års med ca 

11%. 

Den starka tillväxten i produktionen 1979 och 1980 förstärkte utveck

lingen av samhällets disponibla inkomster trots att bytesförhållandet sam

tidigt försämrades med ca 8%. Hushållens konsumtion, som 1979 steg med 

5 %. riktades till en början mot varaktiga konsumtionsvaror. Det torde ha 

funnits ett uppdämt köpbehov från 1977/1978 som, tillsammans med den 

förbättrade realinkomstutvecklingen 1979/1980 och det ljusare sysselsätt

ningsläget, banade väg för en konsumtionsökning på 4 a 5 % 1980. Den 

tilltagande inflationstakten och konflikterna på arbetsmarknaden kan ha 

dämpat takten något. De finanspolitiska effekterna av ändringarna i de 

inkomst- och avgiftsgrundande beloppen stimulerade den ekonomiska ak

tiviteten under 1979. 

Den ökande konsumtionsefterfrågan och den allt starkare investerings

aktivitetcn gav från 1979 utslag i kraftiga importökningar. En allt större del 

av efterfrågan fick tillgodoses med import, efter hand som den inhemska 

industrin närmade sig fullt kapacitetsutnyttjande. Importökningen uppgick 

totalt till ca 16% 1979, i fjoi till mellan 12 och 13%. Bytesbalansen 

försvagades under 1979, dels på grund av att importpriserna steg. främst 

oljepriserna, dels på grund av att importvolymen accelererade. Bytesför

hållandet försämrades 1979 och en ytterligare förringning om 5% förutses 

ha inträffat 1980. Från ett överskott 1978 om drygt 2,5 miljarder mark har 

bytesbalansen försvagats via ett underskott om inte fullt I miljard mark 

1979 till ett underskott mellan 6 och 7 miljarder mark 1980, motsvarande ca 

3.5% av BNP. 

Tillväxtförutsättningarna ser gynnsamma ut åtminstone under inledning

en av 1981. De inhemska faktorerna torde alltmer ta över som tillväxtmo

tor. Så förutses en fortsatt investeringsuppgång 1981 med den privata 

industrin som tongivande. Den avmattning, som förutskickas i enkäter 

bland industriföretagen, antas inte inträda förrän mot slutet av 1981. 

Fr. o. m. juni 1980 uttas exportdepositioner för skogsindustriprodukter, 
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fr. o. m. oktober 1980 konjunkturdepositioner från övriga företag. Vidare 
har vissa offentliga investeringar skjutits framåt i tiden. Hösten 1981 be

räknas ett belopp motsvarande ca 1 % av BNP ha samlats in. Men dessa 

åtgärder väntas ändå inte nämnvärt utjämna investeringsförloppet. Företa

gen har samtidigt rika möjligheter till avskrivningar samt ett relativt gott 

och via diskontosänkningen i december 1980 ett något mindre kostsamt 

finansieringsläge. Jndustriproduktionen antas öka med 3 a 4 %, eller som i 

medeltal för 1970-talet. Skogsindustrin, som både 1979 och 1980 noterade 

betydande exportframgångar kan vänta ett omslag 1981. Produktionen 

inom denna sektor förutses avta med I å 2 q: .. Efterfrågan på virke torde 

härröra främst från den expansiva bostadsbyggnationen i Finland. För att 

dämpa överhettningen utgår en investeringsskatt på icke prioriterade byg

gen från november 1980 t. o. m. oktober i år. Verkstadsindustrin ser ut att 

bli fortsatt expansiv 1981. Här samverkar ett fortfarande gott exportorder

läge med en livlig inhemsk investeringseftcrfrågan till en ökningstakt om ca 

5% 1981. 
Den offentliga verksamheten är budgeterad att öka i ungefär samma takt 

som 1980, eller med 2 il 3 %. För totalproduktionen avtar ökningstakten 

1981 till en BNP-tillväxt i intervallet 2 a 3 %. Sysselsättningsläget kan 

möjligen förbättras ytterligare nägot 1981 då effekterna av tidigare insatta 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder bidrar. 

De beslutade skattelättnaderna för 1981 innebär att inkomsterna späs på 

med 3 a 4 % .. Den privata konsumtionen förutses ändå inte bli fullt lika 

livlig som 1980. Då bars konsumtionen upp av en god tillväxt i de disponib
la realinkomsterna. ett minskat sparande och ett förbättrat arbctsmark

nadsläge. Dessa förhållanden förutses visserligen gälla också 1981 men det 

tidigare uppdämda köpbchovet antas vara tillfredsställt. Utgången av den 

kommande lönerörelsen och inflationen påverkar köplusten. Trenden för 

importpriserna är vikande men indirekta skatter och avgifter höjer konsu

mentpriserna. Sammantaget bör ökningen i konsumentprisindex under

stiga den för 1980 och öka med 8 a 9 % under året. 

Den höga tillväxttakten i ekonomin har fört med sig förväntningar hos 

arbetstagarna om en god inkomstutveckling. Löneglidningen har varit 

stark 1979 och 1980. Utan nya arbetsmarknadsuppgörelser och utan löne

glidning beräknas lönekostnaderna öka med 3 a 4% 1981, som en följd av 

överhänget från 1980. Det finns en risk för att avtalen medför nominella 

löneökningar som sätter markanta spår i kostnader, priser och konkurrens

kraft. 

Den vikande efterfrågan och skärpta konkurrensen utomlands väntas 

dra ned exporttillväxten till ca 2 % 1981. Den egentliga tillväxten faller på 

årets första del. Utförseln till de västliga industriländerna avtar sannolikt. 

vilket bör följa på den förväntade reduktionen inom skogssektorns export. 

Skogsindustrin kommer troligen att möta hård konkurrens från de nord

amerikanska producenterna. Viss kompensation för exporten kommer 

dock via de kontrakterade leveranserna till Sovjetunionen. 
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Med de prognoser som finns för BNP-utvecklingen resp. för de olika 

efterfrågekomponenterna, anmäler sig enjämfört med 1979 och 1980 blyg

sam importökning 1981. Importpriserna förutses öka klart långsammare än 

1980 varför bytesförhållandet kan förbättras något. Ändå väntas inte någon 

reducering i bytesbalansens underskott. Posten övriga transaktioner, vil

ken bl. a. rymmer ränteutbetalningar på utländska lån beräknas ge ett ökat 

negativt saldo. 

Norge 

Genom devalveringen 1978 och pris- och inkomststoppet t. o. m. 1979 

stärktes industrins konkurrenskraft. Efterfrågan. särskilt den privata kon

sumtionen hölls nere via en stram kreditpolitik. Till detta kom en för norsk 

industri gynnsam efterfrågan på de viktiga exportmarknaderna. Oljepris

höjningarna, ca 130% från slutet av 1978 till halvårsskiftet 1980 och pro

duktionsökningen vid olje- och gasfälten var ytterligare en faktor bakom 

omslaget till en ljusare totalbild för norsk ekonomi. Bytesbalansen 

stärktes, statens skatteintäkter steg liksom landets disponibla realinkomst. 

Samtidigt bidrog emellertid oljeprishöjningarna till en pris- och kostnads

press. Sammantaget beräknas bruttonationalprodukten ha ökat med ca 3 % 

1980. Exkluderas olje- och sjöfartssektorerna ser ökningstakten ut att ha 

stannat vid ca 1,5 %. 
Mot slutet av 1980 började den vikande utländska eftetirågan slå igenom 

i orderingången. Till en del verkar detta ha kompenserats av en stigande 

lagerproduktion. Industriproduktionen antas ha ökat med 2 a 3 % 1980, 

trots en svagare utveckling under årets senare del. Sysselsättningen för

blev hög och andelen arbetslösa var i genomsnitt ca 1,5 %. Arbetsmarkna

den kännetecknades dock av såväl regional som yrkesmässig obalans. 

Pris- och kostnadsutvecklingen 1980 var dels en reaktion på det tidigare 
drygt 15 månader långa pris- och inkomststoppet, dels en reflex av det 

internationella pristrycket. Konsumentpriserna steg med 4,8 % från 1978 

till 1979. Under loppet av 1980 accelererade ökningstakten till en årstakt av 

ca 13 %. Mellan 1979 och 1980 beräknas ökningen ha uppgått till ca 11 %. 

Under loppet av 1980 tilltog löneökningarna. Till uppgörelsen mellan 

norska arbetsgivareföreningen och LO om en ram på 8 % skall läggas en 

relativt stark löneglidning. För en stark sådan talar att arbetsmarknaden 

generellt var stram, avtalets markerade låglönesatsning, den konkurrens

utsatta industrins förbättrade förtjänstsituation 1978/1979 samt de upp

dämda kraven från perioden med inkomststopp. Men via prisövervakning

en hindrades samtidigt löneglidningen att slå igenom i ökade priser. Löne

nivåerna beräknas vid ingången till 1981 ha legat ca 5 % över genom

snittsnivån för 1980. För hushållssektorn som helhet innebar detta en i 

stort sett bibehållen köpkraft i förhållande till 1979. Den privata konsum

tionen torde ha ökat med ca I% 1980, bara marginellt snabbare än året 

4 Riksdagen /980181. I .1"a111/. Nr. 100. Bilaga I.I 
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dessförinnan. Sparandet antas ha minskat något bl. a. som en följd av att 

realräntan sjönk 1980. 
För de fasta bruttoinvesteringarna skedde ett omslag under 1980, med en 

ökning om ca 4%jämfört med en tillbakagång på nästan 9% 1979. Särskilt 

expansiva var sjöfartssektorn, industrin - främst inom träförädling och 
metallindustrin - samt utvinning och transport av råolja och naturgas. 

Bostadssektorns investeringar beräknas ha lett till att ett par tusen lägen

heter mer än 1979 kunde färdigställas. Det offentligas satsningar minskade 

med ca 6,5 % vilket helt föll på den kommunala sektorn. 

Den inhemska efterfrågan blev allt mer den dominerande tillväxtimpul

sen. Detta speglas i ett omslag i importen. som efter en tillbakagång på ca 
1.5 % t 979 torde ha stigit drygt 3 <';i. 1980. Importtillväxten stöddes av en 

lageruppbyggnad i importvarutedet. Importtillväxten ser ut att ha dämpats 
något mot slutet av 1980, vilket speglar utvecklingen i de importtunga 

BNP-komponenterna traditionell varuexport och privat konsumtion. 

Den traditionella varuexporten var väl hävdad i början av 1980. Tillväxt

takten mattades därefter då stapelvarorna inom branscherna metall, kemi 

och träförädling som svarade för hälften av värdet av vamexporten 1979, 

är mycket konjunkturkänsliga. Totalt noterades en exporttillväxt på mel

lan 4 och 5 % 1980. ungefär dubbelt så snabb som året dessförinnan. 

Produktionen av olja och naturgas ser ut att ha ökat med drygt 30% i 

volym till ca 50 miljoner ton oljeekvivalenter. Exportförsäljningen beräk

nas ha ökat med ca 25 % i volym och med drygt 90 % i värde 1980. 

Handelsbalansens överskott, som 1979 var drygt 5 miljarder norska kr. 
steg därmed brant 1980 till över 16 miljarder. Till sjöfarts- och oljesektorer
nas underskott i räntebetalningarna skall läggas statens ökande kostnader 
för de utländska lånen. Omslaget i bytesbalansen blev ändå mer än 10 
miljarder från 1979. till ett överskott om 4 å 5 miljarder norska kr. 1980, 

motsvarande ca 1,5% av BNP. 
Den vikande efterfrågan utomlands kommer främst att drabba de tradi

tionella exportnäringarna. Regeringens mål om fortsatt full sysselsättning 

innebär att man sannolikt kommer att låta den inhemska efterfrågan kom

pensera för bortfallet utomlands. De krympande marknaderna medför en 

skärpt priskonkurrens. vilket begränsar utrymmet för finanspolitiken att 

stödja den inhemska aktiviteten. Med oljeverksamheten har följt en ökad 

finansiell handlingsfrihet. Intäkterna från oljesektorn är emellertid redan 

invävda i samhällsekonomin, bl. a. har svaga industrier subsidierats. Löne

trycket från oljesektorn medför samtidigt att priserna och kostnaderna 

pressas uppåt i övriga sektorer. vilket lett till svagare konkurrenskraft och 

vikande produktion. 
Prisökningstakten var relativt hög vid ingången till 1981. Den prisregle~ 

ring som funnits de senaste två och ett halvt åren kommer atc lättas och på 

några områden att bli ersatt av anmälningsplikt. Omläggningen från direkta 

till indirekta skatter samt avvecklingen av vissa subsidier adderar ca 2,5 
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procentenheter till konsumentprisindex. För 1981 förutses en prisökning i 

konsumentledet i storleksordningen 11 a 12 %. Takten antas falla under 

loppet av året, efterhand som de utländska prisimpulserna avtar. 

Löneutvecklingen 1981 påverkas av ett betydande överhäng från 1980. 

Det torde dessutom bli en fortsatt kraftig löneglidning under loppet av året. 

De kommande löneavtalen blir avgörande för industrins förmåga att kon

kurrera med utländska företag. Med beaktande av de förväntningar som 

kan följa på det totalt sett goda året 1980. och med antagande om en 

konsumentprisökning på 11 a 12 % torde löneökningarna 1981 inte under

stiga 10%. Den aviserade ökningen av krediter kan bidra till att dra ned 

hushållssparandet ytterligare. Det fortsatt goda sysselsättningsläget gyn

nar hushållssektorns disponibla realinkomster. Dessutom blir det reella 

lättnader i inkomstbeskattningen, som en följd av en uppjusterad progres

sionsgräns och en reducerad marginalskatt. För den privata konsumtionen 

skulle en ökning på ca 2 %·kunna komma till stånd. 

Krediterna skall även i fortsättningen främst gå till investeringar. Indu

strins investeringar har traditionellt kännetecknats av att cnstakH projekt 

vägt tungt i totalbilden. Aluminiumindustrin kommer. enligt aktuella enkä

ter att svara för mellan 15 och 20%· av industriinvesteringarna 1981. 

Lättnader aviseras i företagens möjligheter till skattefria avdrag för inves

teringar. Ökningstakten förutses ändå avta för de fasta bruttoinvestering

arna totalt sett. Däremot väntas en ännu mer expansiv utveckling inom 

sjöfarten, vilken huvudsakligen måste klaras av med import. Osäkerhet 

vidlåder förutsägelserna för utvinning och transport av råolja och naturgas. 

Produktionen antas komma att ligga kvar på i stort sett samma nivå som 

f. n .. dvs. på mellan 50-55 milj. ton oljeekvivalenter. fram till mitten av 

1980-talet. De enskilda projekten väger tungt och kan. vid ev. tidsförskjut

ning helt iindra investeringsprognoserna. De nu utnyttjade fälten är i allt 

väsentligt färdigutbyggda. I nuläget ter sig en temporär nedgång trolig 

medan nivån åter kan öka mot slutet av 1981 och 1982. Den offentliga 

sektorn, återigen via kommunerna. drar ned sina investeringar. De kom

munala investeringarna har emellertid ökat betydligt under hela 1970-talct. 

med i genomsnitt 7 % i volym 1970-1978. Dessutom övertar staten vissa 

av kommunernas hittillsvarande uppgifter. Statens köp av varor och tjäns

ter kommer därmed att öka något snabbare än 1980 eller med ca 2.5 ')~. 

Tillväxten i den konkurrensutsatta sektorn väntas bli lägre än 1980. 

Produktionsimpulserna till hemmamarknadsindustrin frän aktiviteterna 

kring Statfjord-fältet ter sig osäkra. Industriproduktionen skulle därmed 

komma att uppvisa bara en marginell tillväxt 1981 och BNP-utvecklingen 

bli väsentligt mer dämpad än 1980. Arbetsmarknaden väntas förbli god. De 

regionala problemen i bl. a. Nordnorge möts av arbetsmarknadspolitiska 

inslag. främst utbildning. 

Den inhemska efterfrågan väntas resultera i en importökning av ungefär 

samma storlek som 1980. Importförloppet blir sannolikt snarlikt det for 
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den inhemska efterfrågan med starkast tryck i början av 1981. Exportutsik
terna adderar till en oförändrad eller något lägre nivå 1981. Trenden torde 

vändas gradvis uppåt mot slutet av innevarande år: tillväxttakten från 

tjärde kvartalet 1980 till fjärde kvartalet 1981 skulle därmed väsentligt 
överstiga den genomsnittliga. 

Exportpriserna beräknas öka väsentligt långsammare än 1980, med ca 

9% jämfört med ca 24% i fjol. Exporten av råolja och naturgas kommer 

därmed inte att svara för en så markant värdeökning 1981 men torde ändå 

bidra med drygt 30% av exportintäkterna. Handelsbalansen bör hli fortsatt 

klart positiv. trots en väntad svag försämring av bytesförhållandet. I prog

noserna för oljesektorns exportvärde är dessutom inbyggd en säkerhets

marginal. Tjänstebalansen förutses ge ett ökat negativt saldo, främst som 

en följd av kraftigt ökade nettoutbetalningar från oljcutvinningssektorn. 
Den förbättrade bytesbalanssituationen från 1980 torde därmed försvagas 

redan 1981. till i stort sett extern balans. Utrikesekonomin sätter därmed 

ånyo en gräns för den inhemska efterfrågans möjlighet att ersätta de 

utländska tillväxtimpulserna. 
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·' Utrikeshandeln 

3.1 Exporten 

Ut1·eckli11Rer1 a1• l'aruexporten under 1980 

Den förhållandevis starka tillväxt som kännetecknade den svenska ex

porten 1978 och 1979 bröts markant under våren 1980. Tillväxten \;ar livlig 

ännu undi::r årets första månader. Från första till andra kvartalet sjönk 

emellertid den totala exportvolymen med drygt 20 '7r i säsongri::nsadc 

termer. Exporten av bearbetade varor till OECD-marknaden minskade 

första halvåret 1980 med 3.3 9(-. från andra halvåret 1979. Detta stora fall i 

exportvolymen torde huvudsakligen kunna förklaras av konflikterna på 

den svenska arbetsmarknaden under andra kvartalet 1980. Ungefär samti

digt bö1jade emellertid även efterfrågan dämpas på exportmarknaderna. 

Framför allt synes efterfrågan på råvaror och den stapelvaruhetonade 

delen av de svenska bearbetade varorna ha mattats av. Vidare verkade 

ökningen av de svenska relativa exportpriserna under 1979 och början av 

1980 samt höjningen av efterfrågetrycket i Sverige i förhållande till konkur

rentländerna neddragande på exportens marknadsandelar under första 

halvåret i år. Om konflikterna på arbetsmarknaden ej hade inträffat beräk

nas - med utgång från marknads- och marknadsandelsutvecklingen -

exporten av bearbetade varor till OECD-området kunna ha ökat med 

omkring 1/2 % första halvåret 1980 jämfört med andra halvåret 1979 1
• 

Exportbortfallet på grund av konflikterna skulle därmed uppskattningsvis 

ha varit 3 1/2 a 4 %. I exporten av bearbetade varor till länder utanför 

OECD-området samt i råvaruexporten förefaller bortfallet ha varit något 

större. 

Dämpningen i den internationella efterfrågan andra kvartalet 1980 kan 

ha medfört att de på grund av konflikterna uteblivna leveranserna inte 

innehar något större förfång för vissa beställare. Det skulle sålunda ha 

passat beställaren att låta de icke levererade varorna anstå. Kapacitetsbe

gränsningen i vissa branscher torde vidare i viss utsträckning ha omöjlig

gjort återtagning av konlliktutlöst leveransbortfall efter konflikternas slut. 

Det är också tänkbart att vissa beställare i samband med konflikterna lade 

om sina order från svenska till utländska producenter. Dctla kan främst 

1 Denna heräkning, liksom de kalkyler och prognoser som redovisas nedan. grumlnr 
sig pii en total priselastidtet för de swnska marknadsandelarna för bearbt:Lade varor 
med avseende pii det relativa exportpriset uppgående till I. 7. Effekterna på mark
nad~andelarna är fördelad.:: pf1 tre är så att elnsticitctcn är 0.9 samma år en relativ
p_risför~kjutning sker. 0.6 år~! därefter och 0.2 två år efter relativprisförskjutningen. 
Elasl!cJleterna iir skattade pä data för perioden 1960-1978. 
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Diagram 3: I Marknadsandelar och relativa priser för Sveriges export 3\' bearbetade 
\'aror till OECD-länderna 1970-1981 
Säsongrensade halviirsdata. Index 1970 = 100 

105 Marknadsandel. 
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1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Anm. Rclativpriset har angivits med avdrag för en sedan länge konstaterad historisk 
trend -- mohvarandc en ökning på rn 0.5 t;; per halvår - som kan vara utslag av 
svstematiska mlitfel. I motsvarande grad har marknadsandelen i volvm justerats sii 
all den multiplicerad med det justerade relativpriset är lika med markna.dsandelcn i 
ll.ipande pri~er. De iirsvisa pwcentuella förändringarna i rclativpriset och i mark
nad-;andelen i volym hlir då följande: 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1981 
------

alt. I alt. 11 

Relativ prisets 
trendav\'ikclsc -1.2 HU ~ . 

-.1 -4.0 -5.3 2.4 1.4 -2.0 0.0 

Marknadsandel 
deflatcnid med 
ovanstäende 1,0 -7.0 --8.5 -0.7 4.0 -Il.I -3.0 2.0 0.3 

Kiil/o: Si: Tabcll 1: I. 
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Tabell 3: I Sveriges export a,· bearbetade varor (exkl. fartyg) 1 till OECD-området' 1972-191! I 
Procentuella förändringar 

1972- 1973- 1974- 1975- 1976- 1977- 1978- 1979- 1980-1981 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

prel. 

Låpande priser. Skr. 

Marknad 25.5 27.5 - 0.5 19.5 17 20.5 IK 14.5 
Marknadsandel -0.5 () 3 -h.5 -4.5 -1.5 2.5 -1.5 
Export 24.5 27 :!.5 11.5 11.5 19 21 12.5 

\"o/ym 

Marknad lh ·U - 6 13 3.5 5 I0,5 -~.5 
Marknadsandel 0,5 0 - 8 -9.5 -1.5 3 -I -4 
Export 17 4.5 -13.5 2 1.5 K 9.5 -0.5 

Pris (e11het.1Tiirde}, Skr. 

Marknad 8 
,, 

6 6 13 15 7 10.5 
Relativ pris -I () 11.5 3 -3 -4.5 3.5 2.5 
Export 6 .. "i 21.5 nu 9 10 10 10.5 13 

1 SITC 5-8. exkl. 68. 793. 
~ Utom Australien. Nya Zeeland. Grekland. Irland. Island. P<>rtugal. Spanien och Turkid. 
·' Alt. I uch Il refererar till det lägre resp. högre lönekostnadsalternativet. 

prognos 

all. I' all. Il' 

9 9 
0 0 
9 9.5 

l .. 'i l."i 

I -1).5 
:!.5 I 

7.) 7.5 
- I I 

(>.5 K.5 

/\11111. Begreppet "marknad" avser importförändringen för de olika liinderna sammanviigda med deras ~tmklar 
i Sveriges e.xport. Härigenom elimineras eventuella förm{1nliga eller oförmånliga effekter av exportens 
strukturella liindersammansiittning. Marknadens pris avser det implicit beräknade mellan marknad i löpande 
priser och i volym. 
Kiillor: FN. utrikeshandelsstatistik frim OECD. nalionclla s!alislikproducenler. slatisri,ka cen!ralbvriin samt 
bcriikningar och bedömningar inom konjunkturinslitutct. · 

f'örmot..las ha gällt stapel varor för vilka t..let i allmiinhet är liittare iin för mer 

specialiserade prot..lukter att finna substitut. I åtminstone en del sådana 

tänkbara fall torde det vara frilgan om delinitiva förluster eftersom det 

knappast kan betraktas som självklart att alla tidigare exportavnämare. 

sedan de en giing anlitat en ny leverantör. utan nya irn:itament ti form av 

t. ex. relativprisfiirändringar) iitergiir till svenska leverantörer. 

En del av den på grund av konflikterna uteblivna exporten synes emel

lertit..I ha blivit inhämtad och diirmed blivit ett tillskott till den export som 

eljest varit att räkna med under de niirmaste mfanaderna efter konflikternas 

slut. Sålunt..la steg i synnerhet exporten av vissa rå-od1 stapelvaror förhål

lant..levis kraftigt unt..ler perioden juni-augusti jiimfört med samma periot..I 

foregåent..lc år. 
Konflikterna förefaller m:ksii ha medfört att di:n registrerat.le exportpris

ökningen (enligt cnhetsvärdeint..lex typ Laspeyres) andra och tret..lje kvarta

let i viss mån är ett missvisande mått på företagets faktiska prissättning 

och detta genom att den förhfdlandcvis värdefullare delen av exporten 

troligen prioriteradi:s i exportleveranserna. Det skulle med andra ord giilla 

sådana inslag i exporten som på grund av kvalitativa egenskaper represen

terar höga viirden per statistisk enhet i den tilliimpade nomenklaturen. 

Exportens cnhetsviirdeindex torde s~llunda överskatta exportprisutveck-
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Tabell 3:2 Sveriges. export av bearbetade varor (exkl. fartn1J 1 till olika ländl'rområden 1974-1981 

Procentuella volymröriindringar Andel av 
total-

1974- 1975- 1976- 1977- 1978- 1979- 1980-1981 summan 
1975 197fi 1977 1978 1979 1980 prognos 1979. r.·; 

prd. ------
alt. I" alt. 11 4 

OECD-ländcrna~ -13.3 2.2 1.7 8.1 9.5 ---0,7 2.7 1.0 75 
Övriga länder 1.7 8.0 - 4.3 9.1 fi.t> -2.1 4.9 3.8 25 
därav: Östeuropa och Kina 12.4 -18.2 -12.7 4,'i -2.5 -fi.4 3.0 1.9 (> 

OPEC-fänderna' fi0.2 21.2 - 9.5 23.6 3.0 8.0 15.'i 14.'i 6 
Andra länder -11.6 -12.1 1.-' 5.4 14.3 -fi.3 0.9 0.4 13 

Summa - 9,5 - 0,7 0.1 8,3 11,8 -1,1 3,2 1.8 100 

' SITC 5-8. exkl. 68. 793. 
~Utom Australit:!n. Nya Zeeland. Grekland. Irland. Island. Portugal. Spanien och Turkiet. 
'Qatar. Förenade Arahemiratcn. Saudiarabien. Kuwait. Irak. Iran. Indonesien. Venezuela. Libyen. Algeriet 
och Nigeria. 
4 Alt. I och Il refererar till det lägre resp. högn: lönekostnadsalternativet. 

Kiillor: S!atistiska centralbyrån samt beriikningar och bedömningar inom konjunklllrinstitutct. 

!ingen andra kvartalet 1980. Å andra sidan torde denna index underskatta 

exportprisutvecklingen tredje kvartalet. Den med ·denna index haiiknade 

volymutvecklingen skulle följaktligen i motsvarande mån vara underskat

tad andra kvartalet och överskattad tredje kvartalet 1980. 

Från första till andra halvåret 1980 heräknas marknadsutrymmet för 

sven~k export av bearbetade varor i OECD-omrtidct preliminiirt ha mins

kat med omkring 2 1/2~·(. Marknadstillviixten frän 1979 till 1980 heräknas 

likviil ha uppg;\u till 3 1/2 %. Den svenska exporten kom emellertid att 

minska med omkring 3/4 r:;r.. Av den marknadsandclsförlust 1 på ca 4 r;.~ 

som sålunda registrerades på OECD-marknaden torde I I/~ il 2 9<- kunna 

föras tillbaka pil konflikterna på den svenska arbetsmarknaden under 

våren 1980. Resterande andelsförlust kan huvudsakligen förklaras av ök

ningen av de svenska relativa exportpriserna 1979 och i bi.ir:jan av 1980. Än 

större andclsförlusler har för 1980 registrerats pi\ marknaderna utanför 

OECD-området. vilka sammantaget emottar omkring 1/5 av Sveriges to

tala export av bcarhetade varor. Som berörts tidigare drabbades exporten 

till dessa marknader härdare än övrig export av arbctsmarknadskonllikten 

1 Del hör ohscrveras att Sverige trcntlmässigt gör t:!n volymmiissig anddsfiirlust 
kring I <;;-per år. vilket kan förmoda:; vara utslag av systematiska miitld. Konjunk
turinstitutet dellaterar niimligen cxportviinlet med Laspeyres' enhctsvärdeindex 
medan de enhclsviirdeindex som anviinds för dctlatering av de olika OECD-ländcr
nas importviirden i allmiinhet är Paaschc-index och i nilgra fall Fischcr-index. Om 
den svenska c.xporten ocksii deflatcras med Paas.:hc cnhctsvärdt:!index hlir volym
tillväxten i genomsnitt l'<t I 1/2 <:"< större per <lr än Jä Laspeyrcs' indcxfnrmt:!I 
används. I diagram 3: I i:\tcrges utvecklingen av exportens marknadsandelar och 
rclativpris efter korrigering för den historiska trenden. Det Sllm redovisas i tabeller 
och text hctriiffomle t:!xportens marknadsandelar och relativpris hyggcr -- nm inget 
annat sägs - pä uppgifter som ej korrigerats för den trendmiissiga ökningen av 
relativprisct. 
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våren 1980. Andelsförlusterna pil OPEC-marknaden. som har beräknats 

till 7 1/2 - 8 ~:-;.. får emellertid viJare ses mot bakgrund av stora andelsök

ningar 1978 och 1979. vilka Jelvis orsakades av stora order av tillfällig 

natur. Tack vare en kraftig marknadstillviixt ökade likviil exporten till 

OPEC-länderna med omkring 8 r:-;-, 1979-1980. 

Utsi/.:terrw .filr l'X[!Orten /IJ81 

Marknadstillviixten för den svenska exporten av bearbetade varor i 

OECD-området 1980-1981 har beriiknats uppgå till drygt I 112 %. Denna 

beräkning bygger pfi förutsättningen att den under 1980 försvagade kon

junkturen i OECD-omradet förblir dämpad under en stor del av 1981. En 

viss konjunkturförbättring kan emotses mot slutet av året. (se närmare 

kap. 2). Den beräknade importtillväxten 1981 innebär en förhi'tllandevis lilg 

tillväxtelasticitet för importen med avseende pil BNP i OECD-området. 

Efterfrågan förviintas med andra ord komma att fä en importsnål inrikt

ning. Della har sin grund friimst diiruti att utvecklingen av maskin- och 

lagerinvesteringarna - räknat på helårsbasis från 1980 till 1981 - förutses 

bli svag. OECD-ländernas import av de i Sveriges export viktiga investe

ringsvarorna kant. o. m. väntas minska något från 1980 till 1981. 

Importen till länderna utanför OECD-omr[idet har beräknats stiga i en 

klart snabbare takt än OECD-ländernas import 1980-1981. Framför allt 

kan OPEC-marknaden förväntas expandera kraftigt. Här har räknats med 

en importtillväxt i storleksordningen 18 %·. Sammantaget har importen till 

länderna utanför OECD-området beräknats öka med ca 8 ~:; 1980-1981. 

Totalt skulle den beräknade marknadstillväxten för de bearbetade varorna 

därmed uppga till 3 %. 1980-1981. 

Prisökningstaktcn för beai·hetade varor i internationell hamlcl förutses 

bli ptilagligt lägre 1981 än 1980. Härtill kan flera faktorer beräknas bidra. 

För det första kan genomslaget på exportpriserna från oljepriser och andra 

råvaru- och insatsvarupriser beräknas bli av mindre omfattning än under 

1979 och 1980. Vidare kan man räkna med en viss dämpning från 1980 till 

1981 i lönc- och vinstutvecklingen i OECD-länderna. Detta förefaller rea-

Tabell 3:3 Världsmarknadspriserna (enhetsvärdeindex) för bearbetade rnror 1973-1981 

1970 = 100 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

U S dollar 133 162 182 183 199 230 263 
Genomsnittliga nationella 
valutor 110 136 149 158 167 174 191 
Svenska kronor 113 140 147 155 173 202 219 

Kiillor: FN samt beräkningar och bedömningar inom konjunkturinstitutet. 

1980 1981. 
prel. prognm. 

296 319 

212 228 
241 260 
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Tabell 3:4 Exportutncklingen för olika rnrugruppcr 1979-19111. altcrnati\· 11 1 

Export viirde. mil.i. kr. Arlig pn11.:entuell filriindring 

Volym Pris (enhetsviinkl 

1979 l9XO 19KI 1979 19XO 19XI 1979 19XO 19XI 

Jordbruksprndukter 
och lisk I JK.'i I '25 I 712 20.2 - 7.5 3.0 4.X 19.0 'J.O 
Sk,igsbru kspniduktcr 156 174 IX5 - 2.1 2 . ."i - 3.0 -3.K 9.0 10.(l 
Ylincraliska produkter 2 h6.' 2 810 2 X3 I 32.7 -IO.h I.' ·u 17.9 2.3 
diirav: jiirnmalm I 633 1660 I 667 27.9 -17.0 2.0 -- I. 7 22.~ 2.5 
Industriprodukter exkl. 
fartyg I !069."i 124 X23 135 K I X 7.5 u 1.0 12.X 14.2 7.7 
därav: 

livsmed<'lsprodukter 2014 2 205 2 429 9.X 0.0 2.0 7.7 9.5 X.Il 
triivaror 5 131 5 4XO 4X42 I.X -11.0 6.5 14.6 20.0 -5.5 
lnassa 5 772 h03X 5 777 9.9 -12.I - X.Il 22.7 19.0 4.0 
papper ,ich papp 8 390 9 222 9 KX<1 10.4 - 5.0 ~.O 12.1 I ~i.7 5.1 
petroleu mpr,1dukter 3033 4940 5443 16. I 33.5 - 2.5 69.4 22.0 LUi 
jiirn och stål 9265 9679 <JX58 5.7 9.0 - .1.0 14.6 14.X 5.ll 
ickejiirnmetaller 2 7<18 3 IX5 3 249 1.2 2.5 0.0 29.7 IX.ll 2.0 
verkstadsprnduklt'r 
cxkl. fartyg 5_3 145 (10 367 67 362 'J.6 0.7 2.ll 9.0 12.X 9.4 
övriga industri-
produkter inkl. 
clektrisJ.; striim 21 177 23 707 26972 X.4 - 1.0 4.4 12.4 13. I 9.0 

Export exkl. fartyg 114901 129 332 140546 X. I - u 1.0 12.<1 14.3 7.h 
Fartyg 3 246 I 94K 1546 --2h.8 -48.0 -30.0 lh.4 l.'.4 1-'.4 

Total exp<>rt 1111147 1312110 142 092 6,7 2,8 0,5 12.7 14,3 7,7 
Bearbetade varor 
exkl. farlyg' 91590 !02644 113 J<;o 9.0 I. I I.X 10.<> 13 .. .1 K.5 
R~lvaror~ 23 311 2<i<1K8 271% 4.7 - .U - 2.0 21.1 !X.4 4.0 
Total export enligt 
nal ional räkc n s kaper-
nas beräknings-
metoder"' 1111179 1312110 142092 6,6 - 0,11 2.6 12.9 12,0 5.5 

1 Det högre lönekostnadsaltcrnativet. 
' Papper och papp. järn och stål. verksladsprod11kter samt övriga industriprndukter utl>m elektrisk -.triim. 
' Export exkl. fartyg minus de i not 2 niirnnda varugrupperna. 
4 I nation:tlriikenskapcrna anviinds clt s. k. hybridindex vid detlatering av exportviird,·t. I tabellen i iiwigt 
iiterges enhelsviirdeindex !prisindexl typ Laspcyres ,)ch Vl>lyrninde.\ typ Paas<:he. Hybridindex visar histo
riskt en. med i genomsnitt 2 prncentcnhcler. liigre prisutve.:klin!!stakt iin enhetsviinleindex typ Laspeyres. 
Nationalriikcnskapernas uppgifter om den totala exportvolymem foriindringar visar <.id11nd<1 i motwarande 
rn{m en nwra positiv utveckling. 

Anm. 1979 ~lrs uppgifter iir hiimtadc !"rån utrikeshandelsslatistiken. Viirdena for l9XO iir hascradt: p<i utvc<:k
lingen under årcls tio första m<lnadcr. Uppgifterna för 19XI avser prognos,~r. 

l\iillor: K,H1junkturinstitutet och statistiska centralbyrfin. 

listiskt framför allt mot bakgrund av den emotsedda diimpade efterfrilgeut

vecklingen samt den höga arbetslösheten i OECD-omr~1det. Miil! i natio

nella valutor har ökningen av världsexportpriserna pii bearhctade varor 

I 980- I 9S I beräknats kunna stanna vid 7 1/2 <;;. 1• 1979-1980 heriiknas 

motsvarande ökning till ca 11 s-i .... 

' Ökningslakten blir densamma oavsell om de olika liindcrnas exportprisföriind
ringstal v;igs samman med världshandelsvikter eller med vikter som avspeglar 
liindernas betydelse som konkurrenter till Sverige. 
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Ut vecklingen av de svenska exportpriserna 1980-- 1981 har beriiknats 

utifrän t v(1 olika alternativ för den svenska lönt:kostnadsutvecklingen. I det 

högre alternativet (alt. Il) har timlönekostnaderna nivämiissigt antagits öka 

med 10 r.-; fn'tn 1980 till 1981. Detta har beriiknats medföra en ökning av 

exportpriset för bearbetade varor med 8 1/2 (.{. Det relativa exportpriset 

skulle diirmed stiga med ca 1 ~} 1980- 1981, vilket ungefär motsvarar den 

sedan liinge konstaterade årliga trendmiissiga ·jkningen av de relativa 

exportpriserna för bearbetade varor. 

Som berörts tidigan.: beriiknas den svenska marknadsandelsut vecklin

gen 1981 bli påverkad även av de ökningar i relativpriserna som kom till 

ständ 1979 och 1980. Varusammansiittningen i den svenska exporten av 

bearbetade varor torde vidare komma att inverka ogynnsamt p~I den svens

ka andelsutvecklingen 1981 genom att efterfrågan på framför allt invcste

ringsvaror då väntas bli svag. Denna effekt beriiknas dock komma att 

motverkas av att efte1frägetrycket i Sverige i förht1llande till konkurrent

liinderna kan förutses minska. 

I konl.liktrensade termer har de svenska andelarna av OECD-liimlernas 

import av bearbetade vawr beriiknats minska med drygt 2 ~>; fri'tn 1980 till 

1981. Med hänsyn till de andclsförluster som skedde i anslutning till 

konflikterna 1980 stannar den troliga minskningen av de faktiska 

marknadsandelarna vid inte fullt I q lse tabell 3: I samt diagram 3: I). Än 

större marknadsandelsförluster torde bli ofrånkomliga pfi marknaderna 

utanför OECD-omrtidet. varför den totala marknadsandclsforlusten för 

exporten av bearbetade varor 1980-1981 beriiknas uppgä till drygt I S-i-. 

Sammanfattningsvis beriiknas den totala exporten av bearbetade varor vid 

det högre alternativet for lönekostnadsutvecklingen öka med I 3/4 ~;( 

1980-1981. 

I det fägre alternativt:! för lönekostnadsökningen 1980-1981 (alt. I), i 

vilket lönekostnaderna per timme förutsii.tts öka med h 1/2 <::,(,_ har ex

portprisökningen for bearbetade varor 1980-1981 beräknats stanna vid 

inte fullt 6 1/2 ''..(. Detta skulle innebilra en silnkning av de relativa ex

portpriserna med omkring I C,,(: 1980- 1981. I trendkorrigerade tenner skul

le rclativprisnedgången bli ca 2 '.'.'f. Denna beriikning bygger pä förutsätt

ningen att företagen bedriver en försiktig prissättningspolitik i syfte att 

erövra marknadsandelar. Den svenska exporten av bearbetade varor. 

exkl. handelsstål och papper 1
• har under sådana omständigheter beriiknats 

1 För dessa varugrupper kan prissällningen antas bli densamma vid b<ida löneknst
nadsallernativen genom alt följ~amhelen gentemot världsmarknadspriserna här 
torde vara i del närmaste total. Marknadsandclsforändringar för dessa produkter 
kan förmodas ske via förändringar av utbudet. lfarvid kan ell a~symetriskl beteende 
vara all viinla vid ökningar resp. minskningar av de relativa kostnaderna. Vid en 
ökning torde en omedelbar utbudsbegränsning äga rum. Vid en relativ koslnads
siinkning däremot sker del troligen ingen snabb ökning av utbudet s;ivida inte 
avseviird ledig produktionskapaeitel slftr till buds. Därmed resulterar koslnadssiink
ningen i huvudsak i elt tillskoll till riirelseresultatel vilket i sin lur ger incitament till 
en kapacilelsutbyggnad som i allmänhet kan realiseras först p{t nftgot liingre sikt. 



Prop. 1980/81: 100 60 

Tahell3:5 Exportutncklingen för olika \'arugruppcr 1980-191! I, alternath· 11 

Exportvänlc. milj. kr Årlig prrn:o:ntucll förändring 

Volym Pris (cnhctsviirde) 

1980 1981 1980 1981 1980 1981 

Jordbruksprudukter och fisk I .'i25 I 712 - 7.5 Hl 19.0 9,0 
Skogsbruksproduktcr 174 185 - 2.'i 3.0 9.0 10.0 
Mineraliska produkter 2810 2 83 I -10.6 - 1.5 17.9 2.3 
diirav: järnmalm I hhO 1667 -17.0 ·- 2.0 22.5 2.5 
lndustripruduktn cxl. fartyg 124 823 135 213 -- 1.3 2.2 14.2 h.0 
därav: livsmcdclsproduktcr 2 205 2429 0,0 2.0 9.5 8.0 

triivaror 5480 4842 ... 11.0 - 6,5 20.0 -.'i,5 

1nassa 6038 5 777 -12.1 - 8.0 19.0 4.0 
papper och papp 9222 9886 - 5.0 2.0 15.7 5.1 
petroleumproduktt.:r 4940 5 44.1 •3.'i - 2.5 22.0 13.0 
jiirn och still 9679 9815 <J.O -- 2.5 14.8 4.0 
ickejärn metaller 3 185 3249 2.5 0,0 18.0 2.0 
vcrkstadsprodukter exkl. 
fartyg 60367 66855 0.7 3.6 12.8 h.9 
övriga industriprodukkr 
inkl. elektrisk ström 23 707 26917 1.0 6.4 13.1 6.7 

Export cxkl. fartyg 129 332 139941 -·· 1.5 2.2 l·U 5.9 
Fartyg 1948 1546 -48.0 -30.0 15.4 13.4 

Total export 131280 141487 2.8 1,6 14.3 6,0 

Bearbetade varor 
exkl. fartyg 2 102644 112 745 - I. I 3.2 13.3 6.4 
Rt1varor-\ 26688 27196 - 3.3 - 2.0 18.4 4.0 
Total export enligt national-
räkenskapernas beräknings-
metoder4 13121!0 141487 - 0,8 3.6 12,0 4,0 

1 Det lilgre lönekostnadsalternalivct. 
2 Papper och papp, jiirn och stiil. vcrkstadsproJukter samt övriga industriprodukter utom elektrisk striim. 
3 Export exkl. fartyg minus de i not 2 niimnda varugrupperna. 
4 I nationalräkenskaperna används ett s. k. hybridindex vid deflatcring av exportvärdet. I tabellen i övrigt 
återges enhetsvärdeindex !prisindex) typ Laspcyn:s och volymindex typ Paasche. Hybridindex visar histo
riskt en. med i genomsnill 2 procentenheter. lägre prisutveeklingstakt iln cnhctsviirdeinde\ typ l..aspcyres. 
Nationalräkenskapernas uppgifter om den totala exportvolymens förändringar visar sålunda i motsvarande 
1min en mera positiv utveckling. 
Anm. 1979 ars uppgifter är hiimtade fri'm utrikeshamklsstatistiken. Värdena för 1980 iir baserade pil utveck
lingen under iircts tio första manader. Uppgifterna för 1981 avser prognoser. 
Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

kunna öka sin andel på OECD-marknaden 1980-1981 med omkring I '/i, 

Exporten av bearbetade varor till OECD-länderna skulle därmed öka med 

2 112 t;;'c 1980-1981. Till samtliga länder beräknas tillväxten uppgå till ca 

3 %. (Se tabell 3: I.) 

Den relativprissänkning som har bcriiknats komma till stånd med förut

sättningarna i detta alternativ kan - som framgått tidigare - ant~s påverka 

de svenska marknadsandelarna i positiv riktning under en period av 2 a 3 

år. dvs. ~iven under 1982 och 1983. Detta alternativ har vidare bedömts 

kunna innebiira en. i förhållande till alternativet med den högre lönekost

nadsökningcn 1980-1981. gynnsammare utveckling av vinstmarginalerna 
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Diagram 3:2 Exportuh'ecklingen, totalt och för vissa varugrupper 1974-1981 
Milj. kr .. 1975 ars priser. Säsongrensade halvarsdata. Log.skala 
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för svensk exportindustri. Detta får i sin tur sannolikt en positiv effekt på 

exporten på längre sikt. 

Marknaden för den svenska råvaruexporten synes tidigt ha nåtts av den 

internationella konjunkturförsvagningen 1980. Exporten av trävaror och 

pappersmassa - vilka är de viktigaste produkterna i råvaruexporten - har 

efterhand också fått vidkännas ökad konkurrens fr/m nordamerikanska 

leverantörer. Den ökade internationella konkurrensen samt en förutsedd 

svag efterfrågeutvcckling under större delen av 1981 kan väntas komma att 

leda till en avseviirt lugnare utveckling av de svenska exportpriserna 1981 

jämfört med de närmast föregående två åren. Från 1980 fortsatta förluster 

av marknadsandelar torde likväl bli ofrånkomliga 1981. 

Den totala exporten av råvaror har beräknats minska med 2 '~·från 1980 

till 1981. En n~irmare genomgång av ut vecklingen inom olika delbranscher 

återfinns i kapitel 4. 

Sammantaget resulterar kalkylerna för exporten av bearbetade varor 

exkl. fartyg samt råvaror vid alternativ 11 i en ökning av exportvolymen 

1980-1981 med 1 %. Räknat inkl. fartygsexportcn. vilken förutses fortsät

ta att undergå en betydande minskning. reduceras ökningen till 1/2 7'·. Med 

nationalräkenskapernas beräkningsmetoder blir exportökningen ca 

21120. 

Med förutsättningarna i det liigrc lönckostnadsalternativet (alt. !) beräk

nas den totala varuexporten stiga med I 112 ','{ 1980-1981 lca 3 1/2 'i'c· i 

nationalräkenskapstermerJ. Exportvolymen skulle allts[1 bli ca 1 procent

enhet större än i alternativet med den högre lönekostnadsökningen 1980-

1981. 

3.2 Importen 

U11·ccklingo1 m· 1·aruimporte11 1979 ochfiir.1·ta hali·äret 1980 

Efter att ha fallit kraftigt sedan början av 1977 ökade volymen av 

Sveriges totala varuimport Merigen under senare delen av 1978. Ökningen. 

som blev drygt 4'J(. andra halvåret 1978. fortsatte i tilltagande takt båda 

halvåren 1979. Tillviixtcn mellan helåren 1978-1979 uppgick till drygt 

I) 1/2 r;r_ Riiknat enligt nationalräkenskapernas metoder blev ökningen 

1978-1979drygt 151/4%. 1 

1 Ett s. k. hvbridindcx har använts som dcflator för importviirdet i nationalräken
skaperna. Liksom för exporten crhiilles en långsammare prisutveckling och följaktli
gen en mer positiv volymtillväxt viJ Jetlatering med hybridindex än med cnhetsvär
dcindex typ l..a~peyres. Skillnaden i importvolymtillväxt visar sig ligga mellan I-:! 
procentenheter. tSe taht:llcrna 3.4-3.7 samt fotnot. s. 64.l 
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Den inhemska efterfrågan såväl som exporten steg kraftigt 1979. varför 

importen av både färdiga produkter och varor för insats i produktionen 

ökade starkt. Dessutom föll importens prisnivå relativt hemmaproduktio

nens och som följd av detta vann importen också marknadsandelar i mer 

än trendmässig omfattning. 

Införseln av petroleumprodukter steg kraftigt både första och andra 

halvåret 1979. För helåret blev volymökningen närmare 22 %. Denna ök

ning kan i synnerhet återföras på importen av tjocka eldningsoljor. som 

steg med 48 %. För bensin och tunna eldningsoljor registrerades volymök

ningar på knappt 15 % mellan helåren 1978-1979. 

Efter att ha fallit första halvåret 1979. ökade importen av råolja betydligt 

andra halvåret. För helåret blev ökningen drygt 4%. I den uppgång som 

skedde ingick av allt att döma införsel som var tidigarelagd av företagen av 

prisspekulativa skäl. 

Första halvåret 1980 ökade den totala importen med knappt 4%. i volym 

jämfört med första halvåret 1979. Exkl. fartyg blev ökningen närmare 5 %. 

Ökningen första halvåret var främst hänförlig till import av råolja och 
verkstadsprodukter, som steg med 24% resp. 9 1/2 r,;},_ Importen av bearbe

tade l'aror1 ökade totalt med 5 %. 

Om man emellertid ser till kvartalsutvecklingen. visar det sig att ett 

omslag skedde mellan första och andra kvartalen 1980. Från att första 

kvartalet ha ökat ca 2 1/2 % (jämfört med närmast föregående kvartal) 

minskade den totala importen med knappt 13 % andra kvartalet säsongren

sat sett. Omslaget hänför sig huvudsakligen till bearbetade 1·aror. för vilka 

importvolymen minskade med IO 1/2 % andra kyartalet. efter att ha ökat 

med drygt 4 % första kvartalet. Nedgången torde främst kunna förklaras av 

de omfattande arbetsmarknadskonflikter som pågick under detta kvartal. 

Genom ökad införsel andra halvåret kom bortfalle: delvis att tas igen. Den 

preliminära statistiken från tullverket över importen t. o. m. oktober 1980 

indikerar att detta har skett. 

Konflikterna på arbetsmarknaden utövade otvivelaktigt en dämpande 

inverkan på importutvecklingen första halvåret 1980 för de nesta varugrup

per (se diagram 3:3). Två betydande varugrupper som undantogs från 

direkta konfliktåtgärder var emellertid rllo/ja och petroleumprodukter. 

Råoljeimporten första halvåret 1980 ökade med 24% i volym jämfört 

med första halvåret 1979. Ökningen andra kvartalet 1980 var ännu kraftiga

re. drygt 43 %. Importen av petroleumprodukter första halvåret 1980 mins

kade med knappt 51/f:. en utveckling som delvis kan återföras på en klart 

minskad efterfrågan för bränslen under konflikten. Att råoljeimporten till 
r 

de svenska raffinaderierna kunde upprätthållas på så hög nivå andra kvar-

talet förklaras delvis av en mycket kraftig ökning av exporten av svenska 

petrole11111prod11kter detta kvartal. 

1 Importen av bearbetade varor best[1r av livsmedelsprodukter. papper och papp. 
järn och stål. verkstadsprodukter exkl. fartyg samt övriga industripwdukter inkl. 
Lräfiherplattor. 
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Diagram 3:3 Importpris· och volymutvecklingen 1975-1980, totalt och för vissa 
rnrugrupper 
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Anm. Importvolymen avser säsongrensade data. Uppgifterna för 1980: Il avser 
prognoser. 
Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralhydn. 

Pri.rntvecklingen 1979 och Firsta hafrårN 1980 

Prisökningen 1978-1979 för totala importen blev knappt 16 1/2 '.1- enligt 

Laspeyres' enhetsvärdcindex. Med nationalräkenskapernas hybridindex 

blev prisökningen 15r.+ .. ' Uppgången var hänförlig främst till kraftiga olje

prishöjningar. 35% resp. 78r.·ic mellan 1978 och 1979 för rtlolja och petro

/e11mprod11kter (se diagram 3:3). Prisuppgången för råolja och petrole11111-

prod11kter svarade därmed för mer än hälften av prisökningen för den 

totala varuimporten. 

Även för importen av andra råvaror och stapelprodukter noterades 

kraftiga prishöjningar 1979. Importpriset på ickeJiimmetallcr steg sålunda 

1 Nationalräkenskapernas hyhridindex består till stor del (ca 70%1 av Paaschc 
enhetsvärdeindcx. för vissa varugrupper - friimst varor med extremt heterogen 
sammansättning - har ett prisindex hiimtat ur producentprisindex använt~. För 
dessa varugrupper bedöms prisindex ;iterspegla den faktiska prisutvecklingen b;itlre 
än enhetsvänkna. 
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med 25 I /2 %, medan jiim och stål registrerade en prisökning på drygt 

15 %. Prisindex för samtliga hearbetade varor ökade emellertid förhållan

devis måttligt, drygt 8 %. För 1-crkstadsprodukter var pris stegringen endast 

drygt 6%. 

Prisökningen för totala importen andra halvåret 1979 jämfört med första 

halvåret 1979 blev 11 %. Detta innebar en acceleration i ökningstakten som 

till stor del berodde på prishöjningarna på oljemarknaden, vilka var de 

kraftigaste sedan första halvåret 1974. För bearbetade 1·aror blev prisök

ningen andra halvåret drygt 5 %. en något snabbare ökningstakt än under 

första halvåret. 

Första halvåret 1980 steg prisindex för totala importen med drygt 81/;.. 

jämfört med andra halvåret 1979. Även i detta fall kan ökningen återföras 

främst till råoljepriset, som steg med hela 38 % .. För petroleumprodukter 

däremot blev prisökningen förhållandevis svag - knappt 10%. Detta var 

huvudsakligen en följd av vikande efterfrågan och fyllda lager av produkter 

hos de oljeimporterande länderna i kombination med fortsatt högt utbud 

från producentländerna. 

För hearbetade varor blev prisökningen första halvåret 1980 drygt 59C, 

en ungefär lika stor ökning som under andra halvåret 1979. Mellan första 

och andra kvartalen 1980 dämpades prisstegringstakten avsevärt. Från att 

ha ökat 2 1/2 % första kvartalet, ökade prisindex för bearbetade mror 

nämligen med ca 1 3/4 % andra kvartalet. 1 

lmportutrecklingen andra halvåret 1980 och 1981 

Andra halvåret 1980 beräknas importen ha minskat med ca 3 %·jämfört 

med andra halvåret 1979. Säsongrensat sett skulle dock importen ha ökat 

med ca 1/2% andra halvåret 1980 jämfört med första halvåret 1980. För 

helåret 1980 skulle detta innebära en ökning på knappt 1/4%. vilket mot

svarar en ökning på drygt I 1/2 'fr.· enligt nationalriikenskapcrna. 

Den säsongrensade tillväxten av totnla importen mellan första och andra 

halvåret 1980 var främst en följd av den stigande importen av 1wkstads

prod11kter och iil'riga industriprodukter. Ökningen var betingad av en 

beräknad fortsatt tillväxt andra halvåret 1980 av den privata konsumtionen 

och maskininvesteringarna. Fortsatta marknadsinbrytningar för importen 

har också beräknats ske som följd av relativprissänkningar både första och 

andra halvåret 1980. 

Utvecklingen av importen av råolja och petrole11mprod11kter har å andra 

sidan haft en dämpande effekt på den totala importen andra halvåret 1980. 

Efter den lageruppbyggnad som ägde rum under senare delen av 1979 och 

första halvåret 1980 torde nämligen importen av råolja och petroleumpro

dukter ha bromsats upp under andra halvåret 1980. 

1 Liksom vad gäller exporten kan varusammansättningen av importen ha ändrats 
betydligt på grund av arbetsmarknadskonfliklerna andra kvartalet. Detta kan ha 
påverkat utvecklingen av enhetsvärdeindex typ Laspeyrcs <se även avsnitt 3.1 I. 

5 Riksdagen 198U/81. I .l'aml. Nr. 100. Bilaga I .I 
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En betydande dämpning av stegringstakten för prisindex för totala im

porten beräknas ha skett andra halvåret 1980. Ökningstaktcn för prisindex 

för råolja avtog efter den kraftiga ökning som ägde rum under första 

halvåret. Även för petroleumproduktcr beräknas importprisökningen and

ra halvåret ha blivit mindre än ökningen första halvåret. Genomslaget på 

de svcnsk<1 importpriserna av de till följd <1v kriget mell<1n Irak och Iran 

kraftiga prisstegringarna på petroleumproduktcr på spotmarkn<1den under 

tjärde kvartalet väntas komma först under 1981 och hli förhållandevis 

dämpat. De registrerade importpriserna har under senare år visat betydan

de följsamhet till priserna på spotmarknaden dock med undantag för tillfäl-

Tabell 3: 6 lmportutvecklingen för olika varugrupper 1979-1981, alternativ 11 1 

Importvärde, milj. kr. Artig procentuell förändring 

Volym 

1979 1980 1981 1979 1980 1981 

Jordbruks-. skogsbruks-
produkter och fisk 5 376 5860 6035 7.0 - 3.5 - 2.0 
Mineraliska produkter 12472 20516 22968 6,1 9.4 1,3 
därav: råolja 10 125 17934 20260 3.9 11.4 1.5 
Industriprodukter exkl. 
elström och fartyg 103 158 115 630 121488 15.4 OJ - 3.0 
därav: 

Trävaror. massa samt 
papper och papp 632 866 814 33,2 16,0 -10,0 
petroleum produkter 15919 15 173 13 685 21.9 -22.0 -19.9 
järn och stål 5 883 6427 6418 17.2 o.o - 5.8 
ickejärnmetaller 3 318 4174 4424 12.4 4.0 0.0 
verkstadsprodukter 
cxkl. fartyg 39685 46289 49876 14.8 8.0 - 0.6 
övriga industri-
produkter inkl. 
livsmedelsprodukter 
samt träfiberplattor 37721 42 701 46271 13.2 2.0 0.8 

Elektrisk ström 400 318 284 125.2 -31.5 -18.9 
Import cxkl. fartyg 121406 142 324 150775 14.2 1.2 - 2.5 
Fartyg 1422 450 594 -14.4 -70.2 20.0 

T,ital import 1228282 142774 151369 13.82 0;3 - 2,4 

Bearbetade varor inkl. 
livsmedelsprodukter. 
träfiberplattor exkl. 
fartyg 83470 95627 102772 14.3 4,7 - 0.3 
Import exkl. bearbetade 
varor och fartyg 37936 46697 48003 14,I - 5, I - 6.7 

Total import enligt NR 1229632 142 774 151369 15,3 1.6 - 1, l 

1 Det högre lönekostnadsalternativet. 

Pris (enhets värde 1 

1979 1980 1981 

1,7 13.0 5, I 
32.1 50.3 10.6 
35.1 59.0 11.3 

15,3 11.8 8.4 

9,0 18.0 4.'i 
77.8 

,, , 12.fi .:...-··-
14.9 9,3 6,0 
25.5 21,0 6.0 

6.2 8,0 8.4 

9.5 11.0 7,5 
20.6 16.0 10.0 
16.2 15.8 8,6 
32,8 6.0 10.0 

16,4 15.7 8,6 

8,2 9,5 7.8 

38.7 ?.9,7 10.2 

15.0 14.3 7,2 

~Importen 1979 på totalnivå har korrigerats av NR. Därför föreligger en differens av D~ milj. kr. mellan 
summan av samtliga varugrupper - som är hämtade från handelsstatist ikcn - och total import enligt 
nationalräkenskaperna. 
Anm. Uppgifterna för 1980 och 1981 är prognoser. I prognosen för 1980 har hänsyn tagib till utfallet I. o. m. 
oktober 1980. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Tabell 3: 7 lmportutvecklingen för olika varugrupper 1980-1981, alternath· 11 

lmportviirde. Ärlig proccntuell förändring 
milj. kr. 

Volym Pris 
lcnhetsvilrde) 

1980 1981 1980 1981 1980 1981 

Jordbruks-. skogshruks-
produkter och fisk 5860 60Yi - 3,5 - 2.0 13.0 5.1 
Mineraliska produkter 20516 22%8 9,4 1.3 50.3 10.6 
dilrav: riiolja 17934 20260 11.4 1.5 59.0 IU 
Industriprodukter e.xkl. 
elström och fartyg 115 630 120733 0.3 - 3.7 11.8 8.4 
därav: 

trfivaror. n1assa samt 
papper och papp 8116 814 16.0 -10,0 18.0 4.5 
petroleumpnidukter 15 173 13 685 -n.o -19.9 ,, , 

12.6 
jilrn och stål 6429 6424 o.o - 5.7 9.3 6.0 
ickejiirnmetaller 4174 4424 4.0 u.o 21.0 o.O 
verkstad,produkter 
exkl. fartyg 46289 49525 8.0 - u 8,0 8.4 
övriga industri-
produkter inkl. 
livsmedelsprodukter 
samt lräliherplattor 42701 45 858 2.0 - 0.1 11,0 7.5 

Elektrisk ström 318 284 -31.5 -18.9 16,0 10.0 
Import exkl. fartyg: 142 324 150020 1.2 - 2.9 15,8 8.6 
Fartyg 450 594 -70,2 20.0 6.0 10.0 

Total import 142774 150614 0,3 - 2,9 15,7 8,6 

Bearhctade varor inkl. 
livsmedelsproduktcr, 
trätiherplattor exkl. 
fartyg 95627 102107 4.7 1.0 9.5 7.8 
Import exkl. bearbetade 
varor och fartyg 46697 47913 - 5.1 6.9 29.7 10.2 

Total import enligt NR 142774 150614 1,6 1,6 14,., 7,2 

1 Det lägre liinekostnadsalternativel. 

A11111. Uppgifterna för 1980 o..:h 1981 iir prognoser. I prognosen för 1980 har hänsyn 
tagits till utfallet t. o. m. oktober 1980. 

Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska ..:cntralhyrfin. 

liga marknadsstörningar. Det föreligger vissa indikationer rå en fallande 

tendens för de under Gärde kvartalet högt uppdrivna priserna rå Rottcr

dammarknaden. 

För helåret 1980 väntas prisökningen för totala importen uppgå till 

knappt 15 J/4'>(. Enligt nationalräkenskapernas metoder blir motsvarande 

prisökning drygt 14 112 %. Denna ökning kan till närmare en tredjedel 

återföras rå de kraftiga höjningarna av riioljepriset med 59t/l mellan 1979 

och 1980. För petrolrnmprodukter beräknas importpriserna ha ökat med 

drygt 22 ';';(-. under samma period. För hmrhetade l'llror beräknas prisök

ningen till 9 112~; 1979-1980. 

För 1981 beräknas den totala importen minska med närmare 2 I /2 % i 

volym. Räknat enligt nationalräkenskapernas metoder skulle minskningen 
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Tabell 3:8 Nettoimport av råolja ol'h j>etroleumprodukter 1973-1981 1 

1973 1974 1975 t97ti 1977 1978 1979 1980 1981 

Liipande priser. miU. kr. 

Nettoimport av riioljac I 279 J 734 4 524 5 846 l1.'i3fi 7 211 100.W 17824 20149 

Import av petroleum-
produkter 3849 9019 7821 8426 8687 7 346 15919 I.~ 17.3 l.H185 
Export av petroleum-
produkter 283 fi92 905 901 I 195 I 543 3033 4940 5 44.~ 
Nettoimport av petroleum-
produkter 3 56h s:m h916 7 525 7 492 58tn 12 886 10233 8242 

Nl'ttoimporl av raolja och 
petroleumproduktcr 4845 12061 11440 13 371 14028 13014 22 925 28057 28 391 
Nettoimport av råolja rn.:h 
pctroleumprodukter i 
procent av BNP-' , , 4,7 3.8 3.9 3.8 3.2 5,0 5.4 4,94 

1975 dr.1 priser 

Nt:ltoimporl av räolja och 
petrolcumprodukter 11 759 11 852 Il 440 11683 11241 10182 11396 10126 9224 
Volymindex t 1975 = IOl)) 102.79 103.60 100,00 102.12 98.26 89.00 99.fi2 8~Ul 80.fi3 

1 Uppgifterna för 1973-1979 är hiimtade från ulrikeshandclsslatistiken. U ppgiftcrna för 1980 och 198 I avser 
prognoser. 
c E.\porl av dolja förekom endast 19791811 milj. kr.J. 1980I110 rriilj. kr.) l'L'h beräknas 1981 uppgil till I I I milj. 
kr. I detlateringen av rfwljecxporl används exportprisindex for petrnleumprndukter. 
3 BNP till marknadspris. 
"Enligt all. Il. Motsvarande siffra enligt alt. I iir 5.0 r•;. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

därmed bli drygt I I/i. 1 Nedgången betingas fr~lmst av en lägre privat 

varukonsumtion. dämpade lagerinvesteringar och minskad industripro

duktion. Med undantag av räo(ia. iii·ri~a industriprodukter och .fiirt.1·~. 

väntas importen minska eller stagnera för samtliga varugrupper I se tabel

lerna 3:6 och 3:7). Betydande minskningar förutses för petroln1111pm

dukter - ca 2oi::'c - och förjiirn och stä/ - ca 6%. Även den tunga gruppen 

i·erkstadsprodukter vilntas minska med drygt 1/2 %·. Sammanlagt beräknas 

importen av industriprodukter (exkl. elström och fartyg) minska med 3 'JL 

Importen av råolja väntas iika något - med ca I 1/2 % - 1981. Den 

sammanlagda importen av råo(ia och petroleumprodukter skulle därmed 

minska med knappt 8 1/2':'·(. Nettoimporten (införseln minus utförseln) av 

dessa produkter beräknas likaledes minska. Även mätt i procent av BNP 

väntas nettoimporten 1981 minska efter att ha ökat 1980. !Se tabell 3:8.t 

1 Denna prognos iir relaterad till alternativ Il för löneökningen 198 I. Enligt del lägre 
lönealternativet (alt. IJ beräknas minskningen av importvolymen bli närmare .3''~. 
eller drygt I 112 r,~ enligt nationalriikenskapcrnas metoder. Av skillnaden i volym 
mellan alt. I och alt. Il på -0.7 procentenheter beräknas -0.9 procentenheter bero 
på att rclativprisförändringen för hemmaproduktionen antagits bli I. 7 r+ lägre i all. I 
än i alt. Il. Med en importelasticitet på 0.5 erhålles en volym som ilr 0.9 procenten
heter lägre i all. I än i all. 11. A andra sidan beräknas den inhemska aktiviteten 
IBNP) hli högre enligt alt. I och av delta sk~il ge 0.2 procentenheter högre import än 
enligt alt. Il. (Se tabell 3:6 och 3:7.J 
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För bearbetade rnror väntas importen minska med ca l/4':l. I denna 

nedgäng ingår en minskning - drygt 112 '.1· - för l'erk.1·tadsprod11ktcr och en 

liten ökning - drygt 3/4 % - för ii1·riga ind11striprod11kter. 

lmportprisstegringen 1981 förutses hli betydligt lägre än under 1980. 

Prisindex för totala importen väntas stiga med drygt 8 1/2 q. mdlan 1980 

och 1981. (Enligt nationalräkenskapernas metoder hlir motsvarande ök

ning knappt 7 1;4r.··~.) Prisökningen för hearhctade rnror viintas bli ca 

7 3/4 '/i:. Råoljepriset förutses öka med drygt 11 I /4 r,; 1980- 1981. samtidigt 

som en ökning på drygt 12 112 <;;. viintas för petroleumproduktpriset. Det 

har härvid förutsatts att oljemarknaden kommer att stahiliseras under 

loppet av 1981. Under sådana förhftllanden beräknas Sveriges genomsnitt

liga tonpris (cif) för råolja stiga från I 050 kr. under ljiirde kvartalet 1980 till 

närmare 1140 kr. vid slutet av 1981. 

3.3 Bctalningsbalansen 

Bytesbalansen för varor. tjänster och transfereringar visar för 1980 ett 

negativt saldo på 20 1/2 miljarder kr. vilket är närmare 9 1/2 miljarder 

större underskott än 1979. tSe tabell 3:9.l Utfallet av byteshalansen för 

1980 är dock ännu preliminärt. Dessutom föreligger fortfarande en icke 

obetydlig osäkerhet i fråga om skattningen av den s. k. korrigeringsposten 

som är avsedd att rätta till underskattningen av tjänst- och transfererings

nettot enligt riksbankens statistik. Postens storlek har. liksom tidigare. 

satts till 8.9 miljarder kr. 1980 (uppdelat på dels korrigering av tjänster. 

dels korrigering av transfereringar i tabell 3:9). 

Försämringen av byteshalansen 1979-1980 beror huvudsakligen p[i en 

fortsatt kraftig försvagning av handelsbalansen. men ocksfi pi't ökade riin

teutbetalningar till följd av den kraftigt ökade upphlningen utomlands samt 

en uppg[mg i räntenivfm för denna uppläning 1979-1980. 

För 1981 väntas underskottet i hytesbalansen öka med ca I miljard kr. 

Handelsbalansen heräknas komma att förbättras med 2.2 miljarder kr. 

(enligt alt. Ill. 'Jjänste- och transfereringsbalanscn beräknas samtidigt 

komma att försiimras med 3.3 miljarder kr.. friimst till följd av att under

skottet i räntenettot stiger med 2.8 miljarder kr. Ökad u-hjiilp bidrar ocksil 

till försämringen, 

Kapitaltransaktionerna med utlandet ledde 1980 till en betydande netto

kapitalimport. Det var så gott som uteslutande staten som 1980 svarade för 

den utliindska upplåningen. Den fortsatta höga inhemska likviditetsnivftn 

och den i Sverige i förhållande till omviirlden relativt l[1ga riinteniviin 

medförde att intresset för långfristig uppliining utomlands frttn niiringsli

vets sida var litet. Under sådana omstiindigheter tycks det knappast alls ha 

skett någon nettoupplåning i utlandet vare sig av den privata eller den 

kommunala sektorn. 
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Tabell 3: 9 Betalningsbalans 1977-1981 
Milj. kr.. löpande priser 

1977 1978 

Export av varor. fob 
Import av varor. cif 

Handelsbalans 

85623 
90221 

-4598 

Korrigering av handelsstatistiken2
- 297 

Sjöfartsnetto 2 751 
Resevaluta. netto - 3 579 
Övriga tjänster. netto -3 647 
Korrigering av tjänster 3 300 

Bytesbalans för varor och 
tjänster' -6 070 

Tranfereringar. netto 
därav: räntor och utdelningar 
Korrigeringar av transfereringar4 

Bytesbalans för varor. tjänster 
och transfereringar' 

Kapitalbalans 
Tilldelade SDR 
Restpost 
Valutareservens transaktions
förändring 
Förändring på grund av 
kursrörelser 
Valutareservens totala 
förändring 

-6349 
-2080 

2900 

-9519 

1779 

5 083 

932 

601."i 

98207 
92751 

5456 

- 308 
3140 

-4017 
-3543 

3594 

4322 

-7960 
-3089 

3 506 

- 132 

5451 

-2257 

3 062 

-1351> 

I 706 

(-9068)'' 

(-1240)6 

16 5591" 

70 

1979 1980 
prcl. 

118 179 131 280 
122963 142 774 

4784 -11494 

298 496 
3 680 3957 

- 4840 - 5200 
- 4176 - 4559 

4 I04 4588 

6314 -13204 

- 8737 -11641 
- 3 378 - 5 650 

3 896 4 312 

-11155 -20533 

8481 22 750 
258 251> 
162 - 2 224 

- 2578 249 

591 9 

- 3 169 258 

1 Alt. I och Il refererar till det lägre resp. högre löm:antagandet. se vidan: kapitel ti. 

1981 
prognos 

Alt. 11 Alt. 11 1 

141487 142092 
1501>14 151 369 

9127 9277 

553 553 
4150 4150 

- 5 550 -- 5 550 
- 4984 - 4984 

'\000 '\000 

-Il 064 -11214 

-1."i 16h -)__"i 161> 
- 8450 8450 

4800 4800 

-21430 -215110 

~ Nettot av aterutförsel och återinförsel. korrigering av SAS' flygplansimport. i utlandet direktlandad fisk. 
ex_port av icke monetärt guld ( 1977) samt rabatter och koncernbidrag i samband med oljeimport. 
-' Overensstämmer med saldot mellan import och export av varor och tjiinster i nationalriikenskapernas 
försöi:jningshalans. 
·1 Korrigeringsposten totalt uppgår till 6200. 7 100. 8000. 8900 och 9800 milj. kr. for ~trcn 1977-1981. 
' Överensstämmer med rikshankens hytesbalansbegrepp .. 
"I slutet av juni 1978 beslöt statsmakterna att cftcrskiinka en rad tidigare givna krediter till u-liimlcr till ett 
värde av en dryg miljard kr. Denna transaktion fär konsekvenser för sf1viil transfen:ringsnettot Slllll kapitalba
lansen såtillvida att den senare förstiirks med samma belopp. Formellt belastar hela detta belopp I 97H i\rs 
bytesbalans. ehuru det redan vid utbetalningen av ifragavarande krediter torde ha stlltt klart att dessa till 
största delen delen skulle komma att efterskänkas. I realiteten har transfercringsnettot diirmcd fclperiodise
rats. I huvudkolumnen ovan redovisas transfereringsnetto. bytesbalanssaldo och kapitalbalans exkl. den 
genomförda avskrivningen av u-landskrediter. 

Kiillor: Konjunkturinstitutet, riksbanken och statistiska centralbydn. 

H andelshalansen 

Handelsbalansen beräknas preliminärt h<i visat ett underskott 1980 upp

gående till 11 ,5 miljarder kr. U ndcrskottet skulle därmed ha ökat med ca 

6, 7 miljarder kr. från 1979. Av denna försämring kan drygt 5 miljarder 

återföras på en ökning av underskottet i handeln med råolja och petrolcum

produkter. Handeln med bearbetade varor beräknas ha gett ett överskott 
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på inte fullt 12,9 miljarder kr. 1980 vilket skulle innebära en försämring 

från 1979 med ca I miljard. Förhållandevis stora andelsförluster ledde till 

en volymminskning för exporten av bearbetade varor med preliminärt I % 

1979-1980. Importvolymen av sådana varor ökade uppskattningsvis med 

inte fullt 5 %. 

1981 kan handelsbalansen väntas ge mindre underskott än 1980. Detta 

har i huvudsak sin grund i en beräknad försvagning av utvecklingen för 

importt:n. I alternativet med den högre lönckostnadsökningen <alt. lll har. 

underskottet beräknats uppgå till knappt 9.3 miljarder kr. Den förbättring 

av handelsbalansen som därmed skulle uppnås bärs helt upp av en beräk

nad ökning av överskottet i handeln med bearbetade varor. Till detta 

bidrar i viss mån en kalkylerad smärre uppgång i bytesförhållandet för 

bearbetade varor från 1980 till 1981. För den totala varuhandeln. dvs. inkl. 

handeln med råvaror och bränslen. beräknas bytesförhållandet däremot 

försämras 1980-1981. Eftersom importvolymen totalt sett väntas minska 

något 1981 samtidigt som nedgången i export volymen 1980 beräknas förby

tas till en uppgång väntas likafullt en viss förbättring av handelsbalansen i 

löpande priser. 

I alternativet med den lägre lönekostnadsökningen (alt. ]) beräknas 

bytcsförhållandet försämras något även för bearbetade varor 1980-1981. 

Utrikeshandeln med bearbetade varor kan trots detta väntas ge något 

stötTe överskott än i alternativet med den högre lönekostnadsökningen. 

Handeln med råolja och petroleumprodukter har beräknats ge ett under

skott av ungefär samma storleksordning 1981som1980. För övriga råvaror 

innebär kalkylerna en viss ökning av underskottet från 1980 till 1981. 

Utrikeshandeln med råvaror kan förväntas bli i stort sett densamma i båda 

alternativen för lönekostnadsutvecklingen genom alt följsamheten gent

emot världsmarknadspriserna för dessa varor torde vara i det närmaste 

total. 

Totalt beräknas både export- och importvärdet 1981 bli lägre i det lägre 

lönckostnadsalternativetjämfört med det högre. Differensen har beräknats 

bli något större för importvärdets del och handelsbalansens underskott 

skulle sålunda bli något mindre i alternativ I än i alternativ Il (se tabell 3:9). 

l}iinste- och tra11.1:fl>reri11gsbala11se11 

Förbättringen av det internationella fraktmarknadsläget under 1979 led

de för Sveriges del till att praktiskt taget allt tonnage togs i bruk mot slutet 

av året. Samtidigt var exporten av begagnade fartyg fortfarande stor och 

handelsflottan fortsatte att krympa. Trots detta steg ~Ntim.rnettot med 

drygi 500 milj. kr. mellan 1978 och 1979 (se tabell 3:9). 

Under 1980 har handelsflottan krympt något ytterligare i ton räknat. 

Nivån för fraktsatserna låg 1980 relativt högt och högre än genomsnittet för 

1979. Härigenom mer än kompenserades rederierna för de fortsatta kost

nadsökningarna och sjöfartsnettot kunde stiga med närmare 200 milj. kr. 
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Enligt den bedömning av den internationella utvecklingen som framgår 

av kapitel 2 väntas ytterligare en viss, om än svag, tillväxt i världshandeln 

1980-1981. Sjöfartsnettot i löpande priser kan under sådana förutsättning

ar väntas öka något också 1981 . 

Bruttoutflödet av resemluta fortsatte att öka under 1979, med drygt 1 

miljard kr. eller 17 % jämfört med 1978 i löpande priser. Trots att kostnads

stegringarna i de för svenskt vidkommande viktigare turistländerna samti

digt varit förhållandevis kraftiga innebär detta också en viss volymökning. 

Den uppskattas till ca 6%. 

För tredje året i följd noteras 1979 en volymökning för inflödet av 

resevaluta, 4,5 %. Sammantaget ger kalkylerna ett nettoutflöde av reseva

luta 1979 på ca 4800 milj. kr. i löpande priser, vilket betyder en ökning med 

800 mil. kr. jämfört med 1978. 

För 1980 synes bl. a. konflikten på arbetsmarknaden ha haft en återhål

lande effekt på resandet. Såväl ut- som inflödet av resevaluta minskade i 

volym under såväl första halvåret som helåret 1980. I löpande priser blir 

det emellertid med hänsyn till prisstegringen ökningstal för såväl utflöde 

som inflöde. Nettoutförseln av resevaluta steg därför med omkring 400 

milj. kr. 

Prognosen för 1981 grundas på antagandet att någon volymmässig för

ändring av bruttoinflödet inte kommer att ske medan utflödet sjunker 

ytterligare något. Detta leder till ett beräknat negativt resevalutanetto på 

5 550 milj. kr. i löpande priser, en ökning av saldoposten med ca 350 milj. 

kr. 

Posten ö1-riga tjänster. i tabell 3:9 ger en ofullständig redovisning av 

tjänsteutbytet med utlandet. En stor del av den korrigering av bytesbalan

sen som också återfinns i samma tabell berör denna post. 

Nettot av tran.~fereringama till och från utlandet kalkyleras till -11,6 

miljarder kr. 1980 och -15 ,2 miljarder kr. 1981. Enbart posten ränta och 

utdelningar beräknas visa underskott på 5,7 miljarder kr. 1980 resp. 8,5 

miljarder kr. 1981. Det offentliga gåvobiståndet till u-liinderna stagnerade 

1980 men beräknas 1981 öka med drygt 500 milj. kr. till 4,2 miljarder kr. 

Även beträffande räntebetalningar och andra transaktioner riiknar man 

med bristande täckning i statistiken av intlödessidan. En del av den totala 

korrigeringsposten har därför förlagts till transfereringarna. 
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4 Produktionen 

4.1 Sammanfattning av industriproduktionens uh·eckling 

Industrin präglades av en fortsatt hög aktivitet första kvartalet 1980. Den 

inhemska efterfrågan var livlig och exporten viixte pfttagligt. Industrins 

resursutnyttjande pekade uppilt. Det var främst vi.:rkstadsindustrin. som 

svarar för ca 40% av produktionen inom industrin. som bar upp tillviixten. 

Efkrl'rägan pä kvalificerad arbetskraft var hög inom i synnerhet denna 

sektor. Verkstadsindustrins produktionstillviixt texkl. varven) var inte 

mindre iin 12 ~F mellan första kvartalen 1979-1980 I.enligt SCHs prdiminii

ra statistik L Exporten av verkstadsprodukter ökade samma period procen

tuellt sett iinnu mer än produktionen. Aven övrigsektorns produktion 

utvecklades gynnsamt och dess export ökade endast nftgot liingsammarc 

än för verkstadsprodukterna. 

Efterfrågan pil arbetskraft förblev hög under andra kvartalet men totalt 

sett stördes produktionen pätagligt av arbetsmarknadskonllikterna som 

också fick negativa återverkningar pä konsumtion ocl1 orderinllöde. Kon

flikten i maj berörde större dclan av industrin (i mycket grova drag 600000 

personer). Antalet arbetstimmar som gick förlorade liksom iiven produk

tionsbortfallet var betydande. Den påföljande hamnstrcjken verkade häm

mande på produktion och exportleveranser inom särskilt skogsindu

strierna. 

Konllikternas aktivitctshiimmande effekter har inte kunnat helt utredas. 

inte minst beroende på att också statistikproduktionen stördes och förse

nades. En grov uppskattning antyder att det omedelbara produktionsbort

fallet på hclårsbasis skulle ha varit mellan I 1/2 och 2 ~i: för industrin. 

Ungefär samtidigt som arbetsmarknadskonllikterna pågi.:k hö1:jade en 

dämpning av efterfrägan att framträda p<'i de svenska exportmarknaderna. 

Den var särskilt tydlig inom basindustrierna. Som följd hiirav blev möjlig

heterna att under hösten 1980 återta produktionshortfallet kiinnhart he

griinsade. Industriproduktionen under tredje kvartalet var endast margi

nellt högre tin under första kvartalet. Utvecklingen var dock inte enhetlig 

bransd1erna emellan. Metallverken. transportmedelsindustrin samt s{1g

verken hade då inlett en anpassning nedfit av produktionen. medan inom 

övriga delar av verkstadsindustrin aktiviteten var fortsatt stigande. Under 

fjärde kvartalet 1980 beräknas produktionen ha minskat inom i synnerhet 

basindustrierna. Endast i delar av verkstadssektorn heriiknas produk

tionen ha ökat under i\rds sista kvart al. 

Totalt sett heriiknas industriproduktionens tillviixt ha stannat vid I 1;4<,:;

mellan helåren 1979 och 1980. Jiimfört med prognosen i konjunkturinstitu-
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tets höstrapport innehär detta en neddragning med niirmare 1/2 procent

enhet. Neddragningen hänförs huvudsakligen till den tungt vägande övrig

sektorn, där framför allt leveranserna till hemmamarknaden blivit liigre än 

vad som förutsågs. 

Utsikterna för den svenska ekonomin 1981 tyder pil en klar dämpning. 

Vad beträffar den internationella konjunkturen har härvid förutsatts en 

mycket svag BNP-tillviixt på i storleksordningen I fJ{ för OECD-området. 

Totalt sett väntas sålunda en mycket svag tillviixt första halvåret och en 

försiktig acceleration andra halvf1ret 1981. 

Mot denna bakgrund beräknas den svenska exporten totalt öka obetyd

ligt i volym eller med ca 4 0(, enligt det högre lönekoslnadsallernativet. Den 

inhemska efterfrågan, inkl. lager. förutses likaled<~s i stort. sett stagnera 

eller niirmare bestämt minska med 1/2 % i volym. 

Med dessa förutsättningar beriiknas industriprnduktionen komma att 

minska med niirmare 2 % 1980-1981 (enligt del högre lönckostnadsalterna

tivet). Produktionsneddragningarna väntas beröra flertalet industri

branscher. Förutom betydande fortsatta minskningar inom varven väntas 

klart lägre produktion inom massaindustrin. sågverken och gruvorna. 

Även for verkstadsindustrin beräknas en viss produktionsncddragning 

komma att ske. En oföriindrad produktionsvolym har förutsetts för övrig

sektorn. 

Tabell 4: I Industriproduktionens utncklini: 19711--19111 
Årlig procentuell volymförändring 

SNI 

2 Gn11·or och 111i11cm/111-.•11 

2301 Järnmalmsgruvor 
2302 Ickejlirnmalmsgruv<lr 
210. 220. 290 Övriga gruvor och mineralt>rott 

3 Ti//1·t!rkni11gsi11d11s1rit1 

331 Il Sågverk' 
34111 Massaindustri 
34112 Pappers- och pappindustri 
353. 354 Petrnleumraffinadericr rn. m." 
371 .läm- och stålverk' 
372 Ickejärnmetallverk 
38 ./. 3841 Verkstadsiudus\ri t!xkl. varv 
.1841 Varv4 

3 resterande Övrig industrisektor ' 

2. 3 Hela industrin 

1 Inkl. hyvlericr och \räimpregnering:~vcrk. 
2 Inkl. smörjmedels-. asfalt- och kolproduktindustri. 
3 Inkl. fcrroregleringsverk. 
4 Inkl. bätbyggerier. 

1978 
dcf. 

-15.4 

-23.7 
IU 
0.3 

- 1.4 

- O.<i 
10.6 
8.1 

- 1.<i 
D 
6.4 
3.1 

-17,8 
- 0.6 

- 1.7 

1979 
prel. 

13.X 

23,8 
- 1.5 

9,(1 

!i.3 

3.8 
:u 
'.1.9 

10.4 
~ , 
'·-

- 5.2 
9.6 

-14.3 
4.3 

6.4 

1980 
pn:l. 

I.I 
3.0 

-2.0 
-6.0 

/.:! 
-3.0 
-9,0 
-3.6 

3,0 
-(l.0 
-8.) 

4.5 
·-8.5 

O.:'i 

1.2 

' Omfattar nu även livsmedelsindustri och \räliherplaltindustri. se not sid. 86. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrttn. 

19XI 
rrogm.>s 

all. I alt. Il 

-JO.I 
- 14.0 

ll.O 
ll.O 

-/,(} - 1.7 

- 6.5 
-·· 7.0 

1,0 
0.0 

-1.5 - 2.0 
0.0 

-1.3 - 2.5 
- 12.5 

0.5 0.0 

-1,2 - 1,9 
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Enligt det liigre li1nekl1stnadsalternativet stannar den förviintade till

bakag;ingen av industrirrnduktionen vid 1 l/ .. l(; 1980- 1981. 

Enligt detta alternativ blir visserligen den rrivata konsumtionen liigre 

men den kalkylerade effekten av biittre konkurrenskraft fiir den svenska 

industrin bäde inom oeh utom landet förutses mer iin viil urrviiga detta. 

4.2 t:twcklin~en inom olika delbranscher 

Den gynnsamma efterfri\geut veeklingen fi.ir svensk jiimma/111 som be

gynte under 197!\ bröts under sornmarmiinaderna 1980 friimst till följd av 

en vikande stillkonjunktur i Viisteurora. Orn vi bliekar tillbaka p{t 1979 kan 

vi konstatera att exporten dii fortsatte att stiga i snabb takt oeh leverans

ökningen blev 27'.i· 1971\-1979 med en utförsel 1979 ril niistan 27 milj. ton. 

Bakom denna starka tillviixt liig urpgiingen i den internationella stillkon

junkturen, de stigande fraktpriserna samt det förhiillandet att Brasiliens 

utbud av jiirnmalm begriinsades p;I grund av översviimningar. Den goda 

efterfr{igeutveeklingen medförde att brytningen av jiirnmalm iiterigen kun

de ökas - för första g{ingcn pii fem :ir - oeh tillviixten uppgiek till ca 2..J 'i 

1978-1979. upr till en kvantitet av drygt 26 li2 milj. ton. En stigande andel 

av leveranserna fiek tas friin lager och hiirigenom drogs p[i knappt tvii iir de 

tidigare rekordstora malmlagren ned till en nivi1 som under viiren 1980 

n:igot understeg den normala. 

Yären 1980 kunde man skönja att den internationella st{1lkonjunkturen 

änyo var vikande. I USA hade st{tlproduktionen minskat sedan mitten pft 

1979. men först under andra kvartalet 1980 kom ett verkligt ras till följd av 

en betydande dterfr;\geminskning pä slit!. Hotten rasserades under tredje 

kvartalet oeh mot slutet av året registrerades signaler pil en snabbt ökande 

stälefterfriigan med mLllsvaramle höjning av produktionsnivån. De minska

de avsiittningsmi~ilighetcrna för stiilprodukter i USA fick i1tcrverkningar i 

Europa diir bl. a. Belgiens st<.\lproduktion mäste reduceras betydligt. Lan

det ~ir starki beroende av USA-marknaden och tillika en betydande mark

nad för svensk fosformalm. Den europeiska stiilproduktionen n{1dde sin 

högsta topp sedan 1974 under första kvartalet 1980. Sedan dess har stiilpro

duktionen minskat till fiiljd av en kraftigt vikande efterfrägan sitviil inom 

Europa som p{1 utomeuropeiska avsiittningsmarknader. Inför hotet om en 

upprepning av 1974-1975 års utveekling med överproduktion i kombina

tion med drastiska prissiinkningar vidtagna i syfte att skydda marknadsan

delarna lyckades EG-kommissionen r<i senhösten driva igenom tvi"ings

kvoteringar som omfattar drygt 8or:i av all stiilproduktion. Genom att 

under fj~irde kvart;Jlet dra ned st~ilproduktionen ea 15 1.+ jiimfört med sam

ma period föregående iir och med en eventuell fiirliingning av kvoteringen 

under första halvåret 1981 r~iknar man med att få ned produktionen i nivii 

med efterfragan. I samband med dessa ~itstramningar torde endast Viist

tyskland ha tagit hem i stort sett kontrakterade malmlevcranser från Sveri-
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ge medan skeppningarna till övriga avniimarltinder inom EG minskade 

betydligt under andra halvi'trct 1980. Dcs~utom kom leveranserna till Polen 

att minska i fö1fo\llandc till kontrakterad miingd. huvudsakligen till följd av 

landets betalningssvilrighcter. Totalt torde hortfallct uppgil till ca 20'.I· av 

hudgeterade leveranser. Denna n~1got dystra efterfdgehild har inneburit 

att export volymen sjönk ca 17 I 12 ';::; 1979-1980. Exporlprisniv{m för jiirn

malm beriiknas i genomsnitt för de olika kvaliteterna ha stigit med ca 

22112% 1979-1980. 

Sommarens plötsliga efterfriigeförsiimring kunde rimligen inte omedel

bart mötas med en motsvarande minskning i hrytningen av svensk .iiirn

malm. En neddragning klHll lllick att ske i förhiillande till planerad produk

tion andra halvåret 1980. men mellan hel~lrsgenomsnitten 1979 och 1980 

torde det iind~I ha blivit en pwduktionsökning om ca.)~:.;.. En riitt betydan

de uppbyggnad av malmlagren kom s{1l11nda all genomföras. huvudsakli

gen under senare delen av andra halvilret 1980. 

Den nuvarande svaga st{1lkonj11nkturen i Viisteuropa viintas hålla i sig 

föminstone fram till halvilrsskiftet 1981. Eflerfri"igan pi\ stälprodukter har 

sjunkit drastiskt parallellt med att investeringskonjunkturen mattats samti

digt som personbilsproduktionen minskat kraftigt i hela Viisteuropa. Den 

svenska järnmalmsexportcn för under sädana förhällanden riikna med en 

fortsatt svag efterfriigan. En viss Merhämtning ton.le kunna p{iriiknas först 

mot slutet av iirct. Sammantaget skulle exportvolymen diirmed sjunka 

mättligt eller med ett par procent mellan hel:lren 1980 och 1981. Förhand

lingarna om 1981 {trs kontraktspriser p<'I jiirnmalm iir niir detta skrivs ännu 

ej avslutade. Hiir förutsätts att den svaga efterfrägan p[1 järnmalm sanno

likt kommer att medföra att kontraktspriscrna blir i stort sett oföriindradc 

och medelexportpriset 1981 skulle likafullt kunna beräknas stiga. dock 

endast med ca 2 1/2 l/i·.iiimfört med 1980 (att en ökning överhuvud kommer 

till stfmd beror huvudsakligen på att vissa leveranser i bö1jan av 1980 

skedde till 1979 iirs priser). Produktionsniv{\n har mot denna bakgrund 

bedömts sjunka med ca 14':~ 1980-1981 och det förutsiitts hiirvid att 

endast en begränsad fortsatt lageruppbyggnad sker i bö1:ian av itret. 

Trots en god cfterfrilgetillväxt pi\ exportmarknaderna under 1979 ökade 

inte exporten av triirnror med mer iin knappt 2 'T i volym mellan 1978 od1 

1979. Importtillväxten i Viisteuropa. dit oeks{1 huvuddelen av svensk trä

varuexport skeppas. var betydligt större eller drygt 13 '-+. Si\gverken tap

pade ytterligare marknadsandelar under 1979. Framför allt synes dessa ha 

erövrats av finska leverantörer. 

Den svaga leveransutvecklingen under 1979 betingas framför allt av den 

timmerbrist som varit kiinnbar för s~\gvcrksindustrin ailtsedan vi\ren 1978. 

ml sågverkens lager ökats på kraftigt under 1974 och 1975 kunde till en 

början bortfallen i produktionen ersiittas med en omfattande neddragning 

av trävarulagren. Under 1979 kom lagren i praktiken att uttömmas. 

D{I siffrorna över det egentliga bostadsbyggandet i Viisteuropa indikera-
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de en endast måttlig. och i vissa fall iiven fallande triivaruförbrnkning. 

framstod den expansiva efterfr~tgeutvecklingen inför llJXO ;\rs triivarufi\r

säljningar som niigot överraskande. Mot denna bakgrund kom de svenska 

sägverkens exportförsäljningar att starta tidigt - redan under augusti 1979 

- i ett skede dä triivarumarknaden gav indikationer pä ett gradvis ökande 

efterfrågeöverskott. Exportpriserna p?1 triivarnr drevs st1lunda snabbt upp

åt samtidigt som si\gverkens ordersto<.:kar viixte. I mars-april 1980 över

steg försäljningspriserna tjolilrets ni vit med ca 25- 30 '}~. och försiiljningar

na ökade åter volymmässigt - med uppskattningsvis ca 14c.; .. 

Arbetsmarknadskontlikterna i maj och juni ptiverkade s;lväl produk

tions- som i synnerhet exportutvecklingen negativt. Exportnedgiingcn blev 

si'tlunda såpass kraftig som I !Ur;. i volym första halviiret 1980 jiimfört med 

andra halvåret 1979, säsongrensat sett. medan fallet i si1gverksprnduk

tioncn kunde begränsas till 4 ';;; under samma period. 

Vid sidan av dess<1 störningar p<i produktions- o.:h leveranssidan diim

pades även sågverkens försäljningsaktivitet under m<\i m:h juni. Till stor 

del torde denna avsaktning ha betingats av ri'1varubristen som i alla hiindel

scr skulle ha tvingat sågverken att t.v. minska sina fiirsiiljningar. 

Arhetsmarknadskonlliktens inverkan pil triivaruforsiiljningarna iir sviir 

att precisera. vilket delvis beror p[i att den statistiska informationen iir 

ofullständig. En rimlig bedömning iir emellertid att prnduktionsstoppet 

under maj tvingade sågverken att av stil försiiljning i ungefär samma stor

leksordning som driften drabbades eftersom kunderna sannolikt inte var 

heniigna alt acceptera niigon mer omfattande förliingning <tv leveranstid

erna. De leveransförseningar som hamnkonllikten orsakade torde ha fi.irllr

sakat ytterligare fi.irsiiljningsförluster. 

Efter en mer säsongsmiissig försäljningsnedgimg under sllmmaren brom

sades den svenska förs~iljningsutvecklingen under hösten kraftigt upr som 

en följd av den ytterligare försvagningen av byggkonjunkturen r!i exrort

marknaderna, och i viss miln även av en ökad inhrytning av kanadensiska 

exportörer. 

Med denna utveckling av försäljningarna heriiknas den svenska t riivaru

exporten i volym ha minskat med ca 11 ''i 1979-19~0. F.xrortpriserna p;\ 

triivaror beräknas ha höjts med ca 20'} 1979- 1980. 

Ett fortsatt svagt bostadshyggande i Sverige under 1980 har medfört all 

förbrukningen inom hyggnads- och triivaruindustrin fortsatt all minska. 

Här har bedi.imts att avsiillningen rit den inhemska marknaden reducera

des med i genomsnitt ca 5 ~-;; under 1979- 1980. 

Efter en återgång under tredje kvartalet till den rroduktionstakt som 

sågverken höll under fi.irst:ci kvartalet indikerar rreliminiira siffror att pro

duktionen ånyo föll tillbaka kraftigt under tjiirde kvartalet. 1-lel<lrsvis kan 

produktionsvolymen i sägvcrken därmed beriiknas ha fallit med knarrt 

4'i'c 1979-1980 vari ocksä ingick utrymme for en viss lageruppbyggnad. 

I Förenta staterna medförde det hastiga fallet i bostadsbyggandet under 
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första halv{irct 1980. att ett växande u1hudsöverskott p[1 triivaror ska

pades. trots produktionsncddragningar hland dt: amerikanska s;lgvt:rkt:n. 

F0rsiiljningspriserna föll sillunda tillbaka successivt pt1 den nordameri

kanska marknaden under första halviirct 1980 medan prisbildcn i Viistcuro

pa visade en större fasthet. Detta stimulerade till en successiv ökning av 

den kanadensiska konkurrensen under våren och sommaren 1980 i Viisteu

ropa. Eftersom vid den tidpunkten större delen av Viisteuropas importhe

hov redan kontrakterats kom inte den kanadensiska inbrytningen all pä

verka marknadsutvecklingcn mer än marginellt umkr 1980. 

För att balansen skall kunna återställas på den nordamerikanska trii

varumarknadt:n under 1981, skulle sannolikt krävas en betydligt kraftigare 

förbrukningstillväxt iin Sllm synt:s förenlig med den ut veckling av den 

amerikanska byggkonjunkturen som skisseras i avsnittet över den interna

tionella bakgrunden. Ett betydligt hligre nordamerikanskt konkurrens

tryck i Västeuropa 1981 jiimfört med 1980 iir därför troligt. Det viisteurope

iska trä varubehovet väntas dessutom bli betydligt Higre under 1981 jiimfört 

med 1980. då byggkonjunkturt:n viintas föerhiimtas först under senare 

· delen av {1ret. 

Mot denna hakgrund har de svenska exportleveranserna bedömts falla 

med i genomsnitt 6.5 1.';f .. i volym riiknat för hel~trsgenonl'mitten 1980-- 1981. 

Exportpriserna har bedömts komma att siinkas mt:d knappt 6 r .. ;. 1980-

1981. 

Avsättningen p[i den inhemska marknaden har hiir hedömts förtsiitta att 

minska 1981. samtidigt som sågvt:rken viintas investera i t:n liten upphygg

nad av triivarulagren. Totalt sett medför den hiir antagna lcvernns- och 

lagerutveeklingcn att sägvcrkens produktion bedömts minska med i gc

nomsnitt 6.5 r;; 1980-1981. 

Den viisteuropciska importtillväxten av papper och papp hlev under 

1979 särskilt stark och importen ökade med iiver 11 r.-(. i volym 1978-1979. 

Den svenska pappersexporten steg i ungefär samma takt eller med 10.4';;. i 

volym. samtidigt s(1m eftcrfrågetillviix.ten liimnadc utrymme för en höjning 

av exportpriserna med drygt I:! r,; .. Den goda eflerfrågetillviixtcn kom mot 

den hakgrunden att motivera en jämn uppdragning av produktionen under 

loppet av 1979: i genomsnitt höjdes produktionen med knappt 1or:; 1978-

1979. 

Eftt:r en fortsatt god leveranstakt under första kvartalet 1980 föll expor

ten tillbaka kraftigt under andra kvartalet som en röljd av de störningar p{1 

produktion och leveranser som arhetsmarknadskontliktcrna orsakade. 

Sannolikt torde cfterfrägan ha medgivit ett fullt utnyttjande av produk

tionskapacitt:ten iivt:n under konfliktperioden. I ställd stod produktions

apparatcn helt outnyttjad under ca 14 dagar, och diircftcr i viss utstrhck

ning iiv1:n under den pfrföljandc hamnkontliktcn. Produktionsminskningen 

första halvf1ret 19!{0 hlcv diirigenom si·i pass omrattandc som 6 1:;-. räknat 

från andra halviiret 1979. siisongrensat sett. 
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Detta produktionshortfall kan emellertid inte helt tillskrivas arbetsmark

nadskonflikterna pf1 grund av att vedbristen tidigare tvingade en del pap

persindustrier att inskränka produktionen. Om pappersbruken även under 

första halvåret 1980 hade tillåtits hålla ungefär samma produktionstak! som 

mot slutet av 1979. skulle en säsongrensad produktionsökning med ca 

2.5% mellan andra halvåret 1979 och första halväret 1980 i stället ha 

realiserats. Detta alltsft om inte vedbrist och arbetsmarknadskonllikter lagt 

hinder i vägen. Eftersom papperslagren redan före konflikten var starkt 

begrlinsade och inga större möjligheter därför fanns att kompensera pro

duktionsbortfollen med uttag ur pappersbrukens lager. drabbar sålunda 

produktionsminskningen även leveranskapaciteten i mot.svarande omfatt

ning. Räknat på detta sätt skulle alltså oförändrad export mellan andra 

halvåret 1979 och första halvåret 1980 ha varit helt möjlig. Exporten föll nu 

tillbaka med 8,5'Ao första halvåret 1980 från andra halvåret 1979. 

Exportleveranserna av papper och papp återhämtades snabbt under 

tredje kvartalet i ljol för att under ljiirde kvartalet iller minska. Totalt sett 

herliknas exporten i volym därmed ha minskat med ca 5% 1979-1980. Om 

enbart ctierfrågan varit bestiimmande för exporten hade denna troligen 

endast behövt minska med någon prm:ent. 

Exportpriserna heräknas i genomsnitt ha höjts med knappt 16% 1979-

1980. 

Pappersproduktionen f\terhämtades snabbt från driftstoppen under and

ra kvartalet och produktionen kom under tredje kvartalet att överstiga 

t. o. m. första kvartalets nivå. Som en följd av den tilltagande efterfråge

försvagningen pä såviil export- som hemmamarknaden under andra halv

året anpassades pappersproduktionen åter nedåt under fjiirde kvartalet 

1980 att döma av prcliminiira siffror. Produktionen heriiknas därmed ha 

minskat med i genomsnitt 3.5 -:;;. 1979--1980. samtidigt som en mindre 

lagerökning dessutom beriiknas ha skett. 

Mot bakgrund av den dämpning i den allmiinna ekonomiska aktiviteten 

som skett i Västeuropa under andra halväret 1980. och som kan väntas 

fortgä en bit in pä 1981 torde pappersförbrukningen förhli måttlig pä de 

svenska exportmarknaderna i år. Redan under hösten 1980 kunde vissa 

tecken pfa en begynnande marknadsförsvagning iakttagas för vissa pap

persk valitctcr. Denna försvagning kan väntas fortgil. under vinterhalvåret 

1980/1981 varefter en viss återhiimtning. om iin l~ingsam. kan viintas för 

återstoden av 1981. I volym har pappersexporten med dessa föruts[itt

ningar hcdömts öka mc:d 1.5 c.;: 1980-1981. Marknadsliigct har antagits 

medge: en höjning av de svenska exportpriserna med ca 5 ';:~. 

Eftcrfrågeut vecklingen på den svenska marknaden hediims medge en i 

stort sett lika stor avsättning i ilr som 1980. 

Med den här antagna leveransutvecklingen samt en bedömning om att 

pappershruken h[tller lagren oförändraue har produktionstillviixten beräk

nats stanna vid I r.;, 1980-1981. 
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Efterfrågan pFt p11pper.1·11111s.rn fortsatte att växa i Västeuropa under 

första halvåret 1980. efter god tillviixttakt ocksä under 1979. Efterfrågetill

växten medgav en förnyad höjning av massaprisnivlln fr. o. m. april med ca 

50 dollar på de vanligaste kvaliteterna. vilket motsvarar en ökning med 

knappt I 0 '/(. 

På grund av arhetsmarknadskonflikterna under andra kvartalet avstan

nade de svenska brukens utlcveranser nära nog helt under en mänads tid. 

vilket gjorde att massaexportens utfall första halväret 1980 blev synnerli

gen svagt. famfört med första halvåret 1979 di\ stora leveranser skedde 

från lager hade en minskning av exporten varit ofrånkomlig oaktat konflik

terna. Exportminskningen blev nu så pass kraftig som 18 1.:t i volym. 

Eftersom massalagren skurits ned till en utomonkntligt låg nivå under 

1979 och dii1i"ör inte kunde reduceras ytterligare under 1980 skulle det för 

endast en avgränsad minskning av leveranserna ha varit nödvändigt att 

upprätthalla en oförändrad produktion. Av efterfn°tgcskiil hade det också 

varit motiverat att vidmakthålla den produktionstak! som uppmlddes un

der andra halvåret 1979. vilket rent tekniskt var fullt möjligt. Under första 

halvåret 1980 sjönk massaproduktionen i stället som en följd av vedhristen 

och arhetsmarknadskonllikterna och massaindustrins leveransmöjligheter 

reducerades i motsvarande utstriickning. Under konflikten i hamnarna 

anpassades dessutom produktionen i stort sett till den sänkta utleverans

takten sä länge som konflikten i hamnarna kvarstod. Detta medförde att 

massalagren inte kom att öka särskilt mycket. vilket bidrog till att minska 

möjligheterna att återta något av de leveranser som förlorades under själva 

konflikterna med hjälp av en höjd leveranstakt d'tcr{11. Massamarknaden i 

Nordamerika hade samtidigt försvagats betydligt under andra kvartalet. 

vilket medförde en ökad inhrytning i Viisteuropa under vt1ren och somma

ren av kanadensiska leverantörer. Köparna kunde diirför ticka in sig 

relativt liitt frfm annat ht1ll niir de svenska massaleveranserna uteblev och 

behövde dä1i"ör inte acceptera nägon kraftigare förliingning av leveransti

derna. När sä produktionen och utleveranser kom igi'ing efter konflikten, 

indikerar hittills tillgfö1gliga siffror alt den svenska massaindustrin återtog 

de marknadsandelar som förlorades under 1m~j och juni. En grov uppskatt

ning av det konfliktbetingade leveransbortfallet i massaindustrin motsva

rar med detta resonemang den massakvantitet som direkt föll bort under 

konllikterna. dvs. p:1 grund av det direkta pwduktionssloppet i maj och 

neddragningarna under hamnkonllikten. En sihlan kalkyl ger vid handen 

att exportfallet vid en konfliktfri utveckling skulle ha hegriinsats till 14~i· 

första halvård 1980 jämfört med första halvåret 1979. Hade dessutom 

vedbristen kunnat elimineras under 1980 sii skulle exportminskningen ha 

kunnat begränsats till 10-11 C:·(: första halvåret 1980 jämfört med första 

halvåret 1979. I stiillet blev nu exportfallet hela 18 ':'.·~ .. 

Marknadsbilden för pappersmassa kiinnetecknas fortfarande under tred

. je kvartalet 1980 av en fortsatt fasthet. Inbrytningen av nordamerikanska 



Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget 81 

leverantörer blev emellertid alltmer kännbar i konkurrensen om försiilj

ningarna för fjärde kvartalet. samtidigt som ma~saförhrukningen i den 

viisteuropeiska pappersindustrin sjönk mot slutet av året. Härigenom kom 

exporttillväxten mellan halvåren 1980 att begränsas till en ökning p:'t drygt 

12'.{. vilket helårsvis för 1979-1980 kan beräknas ha medfört en export

minskning med ca 12% i volym. 

Exportpriserna på pappersmassa kan beräknas ha stigit 191'.Jio 1979-

1980. 

Produktionsvolymen inom massaindustrin minskade med ca 12% första 

halvåret 1980jiirnfört med motsvarande period 1979. Leverans- och lager

utveckling för äterstoden av 1980 beräknas ha medgivit att produktionen 

iikade med knappt 7 o/r· mellan halvåren 1980. säsongrensat sett. Helftrsvis 

beräknas denna produktionsutveckling ha medfört att massaproduktionen 

föll med 9~"<. 1979-1980. 

I år kan man räkna med en minskning av massaexporten till följd av ett 

minskat massabehov inom sfiväl den västeuropeiska som den nordameri

kanska pappersindustrin. Vidare kan man räkna med en höjning av den 

nordamerikanska konkurrensen friimst under första halväret i år. Mot 

denna bakgrund har den svenska massaexporten bedömts falla med i 

genomsnitt 8% i volym 1980-1981. 

Exportpriserna p{1 pappersmassa höjdes fr. o. m. andra kvartalet 1980 

för att sedan gälla året ut. Sannolikt kommer denna prisnivå att råda i 

ytterligare några kvartal. Här har bedömts att de svenska exportpriserna 

höjs med i genomsnitt ca 4 1:{ 1980-1981. vilket sålunda innebiir en mindre 

prishöjning under andra halvåret i år. 

Med en beräknad minskning av avsättningen pi\ den inhemska markna

den i {1r av i stort sett samma storleksordning som pft exportmarknaderna. 

mästc man r~ikna med en viiscntlig nedgfrng i den svenska massaindustrins 

leveranser 1980- 1981. Massaproduktionen har diirför bedömts falla med 

7 r.-(. 1980- 1981. vilket inbegriper en mindre ökning av massalagren. 

För skogshruket beriiknas den ovan redovisade produktionsutveckling

en inom skogsindustrin ha medfört att den totala rundvirkesförbrukningen 

föll tillbaka med 3,5 % 1979-1980 (se tabell 4: 2) varvid massa vedsförbruk

ningen sjönk med 4.5'!·( och förbrukningen av s<'tgtimmer med 3.oc.:; .. 
Importtillväxten bromsades upp betydligt under 1980 jämfört med 1979 

di\ importökningen blev över 80<.'-i-· i volym. Heliirsökningen 1979-1980 

beräknas inte ha blivit mer än o,5 r;~. i volym. Exporten beriiknas ha stigit 

med 5.5 ':·(-i volym 1979-1980. 

På grund av en alltjiimt l{ig avverkningsaktivitct under 1979 avtappades 

rundvirkeslagren kraftigt. Rundvirkeslagren var till följd hiirav reducerade 

till en mycket liig nivå vid årsskiftet 1979/1980. 

Under 1980 kunde vissa indikationer pil en ökad avverkningsbeniigenhet 

spiiras hos landets skogsiigare. Si\ väl rotpost stämplingar som den anm~llda 

hyggesarealen uppvisade en stigande tendens. Avverkningarna fick dock 

6 Rik.1d11gc11 J980/8/. I .\lim/. Nr. 100. Bilaga I .I 
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Tabell 4: 2 Viirsiirjningsbalans för rundvirke 1979-19111 
Fast mått utan bark lbarr- och lövträl 

Produktion 
sågtimmer 
massa- och hoardved 
övrigt rundvirke 

Import 

Summa tillgång 

Export 
Lagerfiiriindring: <mil.i. kr.) 
Förbrukning 

si\g:timmer 
massa- och boardved 
övrigt rundvirke 

Surnma anviindning 

Källa: Konjunkturin~titutel. 

I 000 khm 
1979 

45495 
22 775 
2040.'i 
2 315 
2485 

479110 

845 
-5850 
52 985 
23 535 
27200 
2 250 

47980 

Fiirilndring från fön:g:~1endc iir. 
r;~ resp. I 000 khm 

1980 1981 
prcl. prog:no~ 

6.5 1.0 
0,0 - h.5 

13,0 8.0 
8.5 7.5 
6.5 -16,5 

6,5 o.o 
5,5 - 3.5 

4 78) 2240 
-3,5 -· 4.0 
-3,0 -· 7.0 
-4.5 - 3.li 

9.0 7.5 

6,5 o.o 

inte någon verklig fart förrän under den senare delen av året. vilket 

medförde att massaved slagren fortsatte att minska under tre kvartal. Först 

mot slutet av 1980 skedde en påfyllnad av rundvirkeslagren. 

Den totalt avverkade rundvirkeskvantiteten 1979-1980 heriiknas hiirige

nom ha ökat med mellan 6 och 7 '/r. 1979-1980. vilket till avgörande del var 

ett resultat av ökade massavedsavverkningar. Dessa beräknas ha tilltagit 
med ca 13 r;-; .. 

På grund av den svaga produktionsutveckling som kan väntas inom 

skogsindustrierna i år har rundvirkesförbrukningen bedömts minska med 

ca 4-.5 r+ 1980-1981. Ett sjunkande importbehov av rund virke kan samti

digt viintas. parallellt med ett mindre fall i rundvirkcsexporten. vilket 

sammantaget skulle innebära en minskad nettoinförsel av nmdvirke under 

1981. 

Mot bakgrund av den aktivitctshöjning som startade inom skogsbruket 

under 1980 har den ökade avvcrkningsbenägenheten bedömts fortsätta en 

bit in på 1981. Totalt sett har avverkningsvolymen bedömts öka med ca 

I % 1980- 1981. vilket skulle medföra en viss påfyllnad av rundvirkeslag

ren. 

Konjunkturläget för jiirn- och stclh·crken som förbättrades under 1979 

försvagades återigen under 1980. Vändningen nedåt inträffade under 

vären. dvs. ungefär samtidigt med de omfattande konflikterna pf1 arbets

marknaden. När det gäller exporten synes en viss t1tcrgång ha skett tredje 

kvartalet. men "konfliktrensat'" torde bilden snarare bli att försämringen 

har fortgått successivt under 1980. 
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S;'isom inkdningsvis antyddes innehar utvecklingen under 1979 en klar 

fiirhiittring av jiirn- och stålverkens konjunkturliige. Leveranserna ökade 

piitagligt och detta hcrodde pil att s;lväl den inhemska marknaden som 

utfr111dsmarknadcrna hade god tillviixt. Exportleveranserna av handclsför

digt jiirn och st~1I ökade diirmcd starkt. ca 8 r.:.; i ton riiknat eller drygt 

5 1.12 r; i volym t milj. kr. i 1975 ftrs priser). Ökningen hiinfiirdc sig i första 

hand till vissa viisteuropeiska stater utanför EG och till en del utomeurope

iska liinder. Det förhättrade avsiillningslägct tillsammans med kraftigt 

stigande metall- och oljepriser rm·dförde att st<'1lpriserna steg kraftigt under 

1979. Exportprisökningen uppgick till drygt 141/2'.:; 1978-1979 . 

.Ä. ven pii hemmamarknaden ökade leveranserna till följd av stigande 

fiirhrukning inom flertalet stillkonsumerande hranscher. Varvens stiilför

hrukning fortsatte dock att minska för femte ilret i följd. Fortsatta lager

neddragningar inom si\väl grössist- som förhrukarleden verkade ocksil 

n{1got dämpande pii leveransutveeklingen. Produktions- och importtillviix

ten hlev likafullt betydande. drygt F·i resp. 17'+ i volym 1978-1979. För 

den svenska stälindustrin innebar detta ytterligare förluster av marknads

andelar ~xi den inhemska marknaden. 

Under 1980 har exporten minskat. och detta inte hlott pä Viisteuropa 

utan även till liinderna utanför detta omnide. vilket stfö· i kontrast mot den 

utveckling som ohserverades de niirmast föregående t1ren. Förbrukningen 

av still i Viisteuropa har enligt preliminiira beriikningar minskat med niir

mare 2112';.; 1979-1980 och om man bara ser till EG med ytterligare ett 

par procentenheter. Den internationella.stftlmarknaden har siiledes i stort 

sett varit vikande och de svenska su\lverkens e·<portlevcranscr minskade 

under 1980 preliminiirt med 9 '>(jämfört med 1979. För specialstftlct synes 

försämringen ha inträffat först mot slutet av ilrct. Genomsnitisnivi'111 fiir 

exportpriserna bt:riiknas samtidigt bli niirmare 15 '/(. högre än för 1979 od1 

merparten av denna uppgi'111g ligger p{1 första halvifret. Normalt inni:hiir en 

vikande et"tcrfriigan en press nedfö p~I priserna. Dt:t synes emellertid som 

om den europeiska stålindustrin. efter ett kort och tillfälligt prisras p{i 

europamarknadi:n undi:r sommarmilnaderna. under andra halviiret 1980 

lyckade.;; bromsa prisraset genom de kvoterade produktionsbegriinsningar 

som genomdrevs av EG-kommissioni:n. 

Pil den svenska marknaden noterades diiremot fortfarande en ökning av 

leveranserna under första halvftret 1980 men en försvagning synes ha 

intriiffat under [1terstoden av ftrct. En viss minskning heriiknas diirmed ha 

skett under 1980 jämfört med 1979. Förbrukningen av st[ilprodukter inom 

vcrkstadssektorn hölls emellertid uppe och förhindrade diirigenom att 

leveransnivån p~i den inhemska marknaden sjönk ytterligare. Nedgången i 

varven~ stålfiirhrukning fortsatte liksom leveranserna till övriga förbruka

re. Stålverki:n synes ha anpassat produktionen pii ett tidigt stadium till den 

l~igre efterfrågan och endast en mi'1ttlig lagerupphyggnad torde härmed ha 

genomförts. Produktionsminskningen bcriiknas preliminärt till ca 6%· 
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1979-1980. Samtidigt synes importandelarna ha stigit ytterligare och im

portvolymen beräknas rör heliiret 1980 ha blivit oröriindrad jiirnfi.irt med 

1979. 

Exportleveranserna för 1981 har· bedömts dels med hjälp av en enkiit till 

stälföretagen. dels med stöd av konjunkturinstitutets kalkyler över utveck

lingen av marknadstillviixt och -andelar. Företagens exportförviintningar 

är klart diimpade for 1981. De räknar med endast måttlig vtirdemiissig 

ökning av exporten 1980- 1981 och iir instiillda pä en fortsatt försvagning 

främst vad gäller våra viktigaste arntimarländt:r inom EG. Avt:n progno

serna rörande rörbrukningen av stål i Viisteuropa under 1981 tyder pii en 

fortsatt nedgång. Mot denna bakgrund har den svenska t:xportvolymen rör 

1981 antagits minska med .F·i·. Exportprist:rna på järn och stål har samti

digt genom EG-kornrnissionens ingripande antagits kunna stiga med :; q. 

1980-1981. 

Aven på hemmamarknaden viintas en fortsatt försvagning av leveransut

vecklingen. Inom de stillkonsumerande branscherna förutses sålunda en 

minskad stålförbrukning. vilken ocksii antas pf1verka importen. Hiir har 

kalkylerats med en nedgång i importvolymen på niirrnare 6 s;. 1980- 1981. 

Sammantaget ger prognoserna en ytterligare neddragning av produktions

volyrnen. som mellan heli'tren 1980 och 1981 skulle uppgfi till 1:a 2q._ 

förutsatt en viss lagerpåfyllnad hos järn- od1 stålverken. 

Den förhållandevis snabba tillväxten av efterfrågan på produkter friin 

1·erkstadsi11d11strin som inleddes vid mitten av 1978 bröts hastigt under 

våren 1980. Ett kraftigt fall i orderingången registrerades andra kvartalet. 

Detta gällde särskilt den inhemska efterfnlgan diir vårens arbetsrnarknads

kontlikter korn att sätta djupa spår. Nedgftngen i exportefterfrågan blev 

mindre dramatisk trots att den tidigare starka efte1t'rt1gan inom OECD

ornrådet dil pfttagligt diirnpades. Orderingiingen fortsatte att falla under 

hösten särskilt fran exportrnarknaderna. Detta medförde att orderstoc

karna bö1jade minska vid halviirsskiftct. De var dock iinnu i september 

betydande och nägon förändring i negativ riktning av företagens bedöm

ning av deras storlek korn inte att ske ens i septemberbarometern. 

Den minskning om ca 5 % ·av bransd1cns export volym som kom att ske 

från andra halvåret 1979 till första halvåret 1980 var hdt koncentrerad till 

andra kvartalet. En del av den pä grund av konflikterna uteblivna verk

stadsexporten återhämtades snabbt under somrnarrnänaderna och tillviix

ten mellan halvåren blev betydande. Det blev 'härigenom en ökning av 

exportleveranserna på drygt 1/2'::~ i volym från 1979 till 1980 medan för 

hela gruppen bearbetade varor - vari ·verkstadsprodukterna utgör ungefär 

hälften - en minskning av exportvolymen om ca I'.'{ korn att ske. Orsaken 

till att utfallet blev så pass positivt för verkstadsexporten torde friirnst vara 

det stora inslaget av bestiillningsvaror i denna men ocksi\ att investerings

efterfrågan internationellt var tämligen väl hiivdad iinnu under andra halv

året. Aven för verkstadsindustrin blev andelsförlusterna betydande genom 
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att prisuppgftngen under 1979 och 1980 blev starkare iin konkurrenternas. 

Exportprisindex steg nära 13 <'( 1979-1980. 

Ocksil den inhemska efterfrf1gan viimle uppilt under andra halväret s<\ att 

en tillviixt om knappt 317;. kom att ske mellan 1979 och 1980. Det var 

siirskilt maskininvesteringarna men ocksft leveranser till försvaret som 

svarade för ökningen. Den privata konsumtionen av verkstadsprodukter -

inte minst bilar - sjönk diiremot. En viss minskning av förbrukningen av 

verkstadsprodukter som insatsvaror kom vidare att ske totalt sett: en 

minskning inom industrin kom inte helt att uppviigas av en ökad förbruk

ning inom övriga ~ektorer. Ett markant bidrag till clk1t"rilgan kom dessut

om från ett omslag i lagen.:ykeln av verkstadsprndukter inom industrin. 

Detta omslag till en betydande uppbyggnad - starkast för färdigvarorna -

gav el\ tillskott motsvarande ca 4 112 r.•;- av den inhemska efterfri\gan. 

Denna efterfrägeutveckling generade en betydande ökning av importen. 

Dess tillviixt kom att bli hela 8 r.:;.c riiknat i volym. vilket innehar att de 

svenska verkstadsföretagen fortsatte att förlora marknadsandelar till im

portföretagen. Produktionstillviixten 1979-1980 kom därmed all stanna 

vid drygt 4 1.:;. 

Verkstadsföretagens expl1rtcfterfnigan kan iitminstone vad giiller inves

teringsvaror till OECD-omrildet komma alt minska nftgot !hin 1980 till 

1981. Däremot förutses efterfrågan friin OPEC-liinderna expandera kraftigt 

- en importtillväxt för bearbetade varor pä omkring 18 ',:;. har ansetts 

möjlig. Eftersom andclefl till dessa senare liinder är stor beräknas totala 

Tahell 4: 3 1-"iirsiirjningshalans för 'crkstadsproduktcr cxkl. fartyg 1979-191\I 
1975 ~irs producentpriser 

Produktion 
Import 

Summa tillgiing 

Offentlig konsumtion 
Privat k'msumtion 
I nvcsleringar 
Export 
Lagcrförlindring i industrin 
tmilj. kr. I 
Lagcrforiindring i handdn 
tmilj. kr.I 
Varuinsats 

industri 
hyggnadsverksamhet 
i\vrigt 

Summa anviindning 

Kiilla: Konjunkturinstitutet. 

Milj. kr. 
19i9 

47731 
26459 

74190 

J t>5J 
7 114 

171>44 
J4 174 

162 

.~XJ 
Il ()(i() 

J 786 
'i.WJ 
I XXI 

74190 

Fiiriindring friln fiin:g;'1ende <tr. 
r;. rc:sp. milj. kr. 

llJXO 1981 
prel. prognos 

2.3 -~.:' 

x.o -0.h 

4,3 -I.I\ 

J.J 2.4 
-J.' -IU 

7.4 2.J 
tl.7 2.0 

2 020 -2 .~J I 

-142 - 177 
-0.8 -0.7 
-J.lJ -3.4 

O.J 11.4 
2.4 1.4 

4,., -1.K 
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verkstadsexporten 1981 kunna öka ca 2 (;;: friin den av konflikterna rn:d

dragna niv[in 1980. 1 

Pa hemmamarknaden väntas endast en svag ökning av eftcrfrilgan för 

slutlig förbrukning. Det iir maskininvesteringarna och i m'1gon män ocksii 

försvarslcveranserna som förutses öka medan privat konsumtion av verk

stadsprodukter torde bli i stort sett oforiindrad. Behovet av verkstadspro

dukter för löpande förbrukning beräknas vidare minska nf1got. Bidraget till 

efterfrågan fri'tn lagren förutses bli starkt negativt dii lagren av verkstads

produkter totalt sett antas börja minska under andra halväret. Inkl. lager 

skulle därmed inhemska efterfrågan minska närmare 5 '.:.; 1980- 1981. 

Under dessa omsutndigheter väntas ocksä importen \"alla tillbaka. 

Minskningen viintas dock komma att begriinsas till niigon procent vilket 

innebiir all importen även 1981 väntas öka sina marknadsandelar i snab

bare takt iin den trendmässigt normala. Produktionsvolymen i den svenska 

verkstadsindustrin skulle därigenom komma att minska mellan 2 m:h J (.,; 

1980- 1981. 

Industribranscherna inom den heterogena ii1·rigsektorn~ producerar hu

vudsakligen färdigvaror vilka till övervägande del finner avsiittning p{i den 

inhemska marknaden och till en mindre del avsiitts pä exportmarknadcrna. 

Till största delen g~ir de inhemska leveranserna till privat kL1nsumtion. 

Övrigsektorns efterfrågdiige förbättrades viisentligt under loppet av 

1979. Ordertillväxten tog fart i början pä ftret då en vändning uppät i 

hemmaorderingfrngen kom att ske och samtidigt fortsatte exportefterfrfi

gan att växa. Marknadstillväxten beräknas ha varit synnerligen god inom 

OECD-omri'idet inom vilket övrigvaruexporten huvmlsakligen rinner av

siittning. Trots att exporten därmed ökade markant under i"1ret synes dock 

iivrigvarorna totalt sett ha fött vidkiinnas vissa andelsförlusler pfl export

marknaderna. Sammantaget ökade övrigsektorns export volym drygt 8 ''·(. 

1971\-1979. Exportpriserna steg under samma period ca 12 ':L Vidare 

ut vecklades hemmamarknaden relativt starkt da den privata konsumtion.::n 

av i.ivrigvaror i'iter steg. Ökningen var betydande. Dessutlim bidrog det 

kraftigt positiva lageromslaget inom detaljhandelsledet till en markant 

efterfrågeökning på övrigvaror under 1979. Höjningen av produktionsni

vån inom andra branscher i tillverkningsindustrin medförde vidare att 

förbrukningen av övrigvaror i form av insatsleveranser ökade. Importen 

'Dt"ss<1 kalkyler och iivcrviigamlt:n avser dt"l högre liinckustnallsalternativct. Bcriik
ningarna cnligt det liigrc lönekostnadsalternativet heri\rs i sammanfattningen av 
detta avsnitt. 
~Sektorn omfattar livsmedelsindustri inkl. dryckesvaru- och tobaksindustri 1SNI 
3 Il. textil-. beklädnads-. läder- och lädervaruindustri ISNI 32l. triihus- och bygg
nadssnic.:keriindustri. möbelindustri sumt övrig trävaruindustri utom sågvcrk tSNI 
:n exkl. 33111 l. triifiberplattindustri tSNI 34113). pappers- och pappforpackningsin
dustri 1SNI 34121. övrig p<tppers- och pappvaruindustri 1SNI .~4191. grafisk industri 
tSNI 3421. kcmi~k industri. gummivaru-. plast - och plastvaruindustri <SNI 351. 352. 
355. 3561. jord- och stenvaruindustri I SNI 36) samt annan tillvcrkningsinduslri ISN I 
391. 
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l'abell 4: 4 forsiirjningsbalans för övrig industrisektor 1979-1981 
1975 års producentpriser 

87 

Milj. kr. Förändring från förcgilende fir. 
1979 '7c· resp. milj. kr. 

1980 1981 
prel. prognos 

Produktion 1 55 250 -0.3 -0.2 
Import 26940 2.0 0.8 

Summa tillgång 82190 0,4 0.2 

()fTcntlig konsumtion 6520 1.5 2.6 
Privat konsumtion ~3 540 -tu -0.4 
Investeringar 880 7.4 D 
Export 15 860 -0.5 3.0 
Lagerförändring i industrin 
!milj. kr.I -80 570 -270 
Lagc1förändring i handeln 
(milj. kr.I 670 -480 -170 
Varuinsats 24800 1.2 0.1 

industri 6150 1.0 -2.8 
byggnadsverksamhet 8420 0.3 0.4 
övriga sektorer 10230 2.0 1.7 

Summa användning 82190 0,4 0,2 

1 Produktionen framkommer som saldot i balansen och avviker frftn statistiska 
centralbyräns ilrsberiikningar över produktionsutvecklingen. Försö~jningsbalansens 
produktionsförändring för prognosperioden korrigeras därför i enlighet med mönst
ret för tidigare avvikelser. 

l\iilla: Konjunkturinstitutet. 

iltc:rtog emellertid marknadsandelar under 1979 och införseln av övrigvaror 

steg med drygt 13 C.>C.. Efter den kraftiga neddragningen i början på året 

synes övrigvarusektorns färdigvarulager ha normaliserats och en viss upp

byggnad företogs sedan mot slutet av itret. Produktionen inom övrigsck
torn ökade med drygt 4 '7·(. 1978-1979. 

En diimpning av marknadstillväxten inträffade under våren 1980 på för 

övrigsektorn viktiga avniimarliinder i Västeuropa. Under andra halvåret 

torde en ytterligare försvagning ha ägt rum. Samtidigt beräknas de inhems

ka tillverkarna av övrigvaror ha höjt sina priser relativt till konkurrenterna 

1979-1980 och vissa andclsförluster har registrerats. Den svenska expor

ten av övrigvaror sjönk kraftigt under andra kvartalet 1980. dock till 

största delen beroende rå arbclsmarknadskontlikten. Bortfallet inträffade 

efter en fortsatt god tillväxt i början på året. Under tredje kvartalet torde 

ett partiellt återtagande av de exportleveranser som försenades till följd av 

konlliktcn ha kommit till stånd. men en svag marknadsutvc1.:kling och 

fortsatta andelsforluster under andra halvåret beräknas ha medfört att 

exportvolymen för övrigvaror sjönk J/2 q, helåret 1980 jiimfört med 1979. 

Vidare beräknas tillväxten i den inhemska förbrukningen av övrigvaror 

ha avstannat under 1980. Främsta orsaken härtill är den stagnerande 

privata konsumtionen. Diln:mot beräknas den offentliga konsumtionen ha 
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fortsatt att stiga men förbrukningen av övrigvaror inom tillverkningsindu

strin och byggnadsverksamheten beräknas sammantaget ha ökat i endast 

mftttlig omfattning. En uppbyggnad av övrigsektorns färdigvarulager synes 

ha givit ett betydande positivt lageromslag medan diiremot handelslagren. 

efter en kraftig uppbyggnad 1979. beräknas ha ökat i endast måttlig omfatt

ning under 1980. Importen har under f1ret fortsatt att ta marknadsandelar 

och importvolymen torde ha ökat ca 2 <_+ 1979-1980. Utrymmet för den 

inhemska produktionstillväxten synes diirmed ha begränsats till ca 1/2 \'( .. 

Exportmarknaden för övrigvaror bedöms hli fortsatt svag under första 

halvåret i är medan förutsättningar finns för en vändning uppät under 

senare delen av 1981. Marknadsandelarna väntas visa en sjunkande ten

dens som dock i ut vecklingen 1980- 1981 döljs av att arbetsmarknadskon

flikten tillfälligt pressade ned marknadsandelen 1980. Exporten av övrig

varor beriiknas sålunda falla tillbaka något under våren för att sedan stiga 

mot slutet av året. Samnwntaget väntas exportvolymen öka 3 % 1980-

19811. 

Nägon förbättring av efterfrågeliiget förutses inte för övrigsektorn på 

den inhemska marknaden 1980- 1981. Efterfrågan på iivrigvaror för kon

sumtion antas bli i stort sett oförändrad och iiven tillväxten i tillverknings

industrins och byggnadsverksamhetens behov av insatsleveranser väntas 

avstanna. En fortsatt måttlig uppbyggnad av övrigsektorns färdigvarulager 

kommer troligen till ständ under första halvåret 1981 medan handelns lager 

av övrigvaror antas förbli i stort sett oförändrade under året. Denna 

prognoserade efterfrågeutveckling och den trendmässiga ökningen av an

delen importvaror i försörjningen med övrigvaror beräknas leda till att 

importen stiger med knappt I % 1980-1981. Produktionen synes därmed 

bli oföriindrad mellan helårsgenomsnitten 1980 och 1981. 

4.3 Övriga näringsgrenar och den totala produktionen 

Som redovisats i kapitel I uppskattas bruttonationalproduktens volym

tillväxt mätt från användningssidan till 2.2 '1r mellan 1979 och 1980. Brut

tonationalproduktens förändring beräknad frän produktionssidan ger en 

tillväxt på 2.0 S{. Produktionstillväxten förklaras av att främst investe

ringserterfrägan ökade kraftigt. Varuexporh:ns volymminskning 1979-

1980 uppskattas till 0.8 9(. medan importen beräknas ha ökat med 1.6 'A. 
Utrikeshandelssektorns bidrag till BNP-ökningen blev därmed - 0.6 pro

centenheter. 

Preliminära beriikningar av produktionsutvecklingcn inom olika närings

grenar 1980 och prognoser för 1981 redovisas i nedanstiiende tahlä .. Be-

1 Dessa kalkyler och iivcrviigltnden avser det högre lönckostnadsaltcrnativct. Hc
räkningarna enligt det liigre lönckostnadsaltcrnativet berörs i sammanfattningen av 
detta avsnitt. 
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dömningarna grundar sig på ekonomidepartementets prognoser för den 

internationella och den inhemska utvecklingen. På vissa punkter innebär 

dessa en avvikelse från konjunkturinstitutets prognoser. Motiven för dessa 

avvikelser har närm;tre redovisats i kapitel I. 

Produktionen inom jordbruket beräknas enligt statens jordbruksnämnd 

ha ökat med 0,8 l7, i volym mellan 1979 och 1980. Animalieproduktionen. 

dvs. produktion av kött. mjölk. ägg m. m. ökade med 1.2 <;f. medan vegeta

bilieproduktionen (potatis och sockerbetor. spannmål. olje- och köks

växter) minskade med närmare 0.9 ','{. Under 1981 väntas produktionen 

totalt i jordbruket öka med 3.0 '1. Vegetabilieproduktionen förutses öka 

med drygt 3 % och animalieproduktionen med närmare I 1/2 ','{. 

Skogshrukets bidrag till bruttonationalprodukten ökade under 1980 med 

4.5 ~-( enligt grova kalkyler. För 1981 förutses oförändrad nivå. Trots den 

ökade avverkningen under 1980 störde råvarusituationen produktionen i 

flera företag. Under avverkningssäsongen 1980-1981 bidrar de högre pri

serna och de extremt låga råvarulagren till att hålla avverkningen uppe 

trots sänkt produktion i sågverk och massafabriker. 

Preliminära beräkningar visar att den totala industriproduktionen ökade 

med drygt I % 1979-1980. Produktionsbortfallet i maj på grund av stor

konflikten har av statistiska centralbyrån uppskattats till 1.5-2 '.'";( av års

produktionen. Skogs- och verkstadsindustrin berördes kraftigast. Trots 

detta visar verkstadsindustrin bortsett från varv och personbilsindustrin 

den största produktionsökningen under året. För flera basindustri

branscher vände produktionen nedåt. I. ex. järnmalmsgruvor. stålverk. 

skogsindustrin. För 1981 kalkyleras en nedgång för hela industrin med 

över 1 % . Hänsyn har härvid tagits till de effekter som följer av prognosav

vikelserna mellan ekonomidepartementet och konjunkturinstitutet. Minsk

ningar förutses för praktiskt taget samtliga delbranscher. särskilt markant 

för trävaru- och massaindustrin. 

Prognosen för r!lscktom bygger på bedömningar som gjorts av statens 

industriverk. Elproduktionen väntas öka kraftigt under 1981. Kilrnkraft

verk nummer 1-9 beräknas successivt tas i drift under äret. Ett elöver

skott pä 3 TWh motsvarande 3 <)(.av produktionen beriiknas därför uppstå 

och siiljas på export. Hela denna kapacitet kan niimligen inte anviindas för 

att minska oljekonsumtionen. Ändå väntas oljeförbrukningen för viirme

kraft nästan halveras genom ett ökat utnyttjande av kärnkraften. Indu

strins elförbrukning minskar på grund av den lägre aktiviteten. särskilt i de 

mest elslukande dclbransi;herna. Övriga branscher och hushållens elan

viindning bcriiknas öka trendmässigt. Totalt minskar flirbrukningen något. 

S<tmmantaget väntas produktionen inom hygg11od.1Tcrksa111hctc11 öka 

med drygt 0.6 r,;;, 1981. Investeringarna i byggnader och anliiggningar för

utses totalt minska med I C:'c. Diirav väntas investeringarna i permanenta 

bosliider minska med 2 ~+. 1979-1980 var motsvarande minskning 8 r;.; .. 
För 1981 förutses en igångsättning: av ca 49 000 liigcnhetcr varav 32 000 i 
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småhus. Industrins byggnadsinvesteringar som minskat sedan 1975 ökade 

kraftigt 1980. men väntas minska med ca 2 % mellan 1980 och 1981. 

Produktionen av pri\'{/fll tjiinster ökade med knappt 2 '/( 1980. Visserli

gen stagnerade den privata konsumtionen men samtidigt drev den ökade 

investeringsaktiviteten på tjänsteproduktionen under året. För 1981 väntas 

den privata konsumtionen vara i stort sett oförändrad mot 1980 vilket ger 

en långsammare ökning av produktionen av privata tjänster. 

Ökningen av den <~fte11tliRa tjiinsteproduktionen 1979-1980 uppskattas 

till 3 r;.j,, Landstings- och primärkommunerna ökade med knappt 4 r;.; me

d<lll statens produktion steg med 1/2 ~{i volym. 

I kapitel 9 ges en detaljerad beskrivning av den väntade utve<.:klingen 

inom den offentliga sektorn. Sammantaget innebär dessa kalkyler all pro

duktionen inom den offentliga sektorn skulle öka med 2 % 1981. Kommu

nerna väntas öka med drygt 2 112 % medan staten väntas ha oförändrad 

produktionsvolym. 

Mot bakgrund av ovan redovisade prognoser för olika niiringsgrcnar 

skulle bruttonationalprodukten mätt från produktionssidan öka med 0.7 %· 

1981. Bruttonationalprodukten kalkylerad från användningssidan ger en 

tillväxt på 0.7 %. 

Bransch 

Jl>rdbruk och fiske 
Skogsbruk 
Gruvor och tillverkningsindustri 
El-. g:a5-. vattt'n- och 

värmeverk 
Byggnads verksamhet 

Summa· varu- och kraftproduktion 

Privata tjänster 
Offentliga tjänster 

Summa tjänsteproduktion 

Total produktion 

Andel av 
total pro-
duktion. '/i· 
1980 

2.4 
2.1 

28.4 

2.6 
7.5 

43.0 

35.4 
21.6 

57.0 

100 

Procentuell röriindring: 
i produktionsvolymt'n 

1980 1981 

2.4 3.0 
4.5 () 

1.5 -1.5 

2.2 7.5 
0.6 0.6 

1,6 -0.2 

1.9 1.2 
3.0 2.0 

2,3 1,5 

2,0 0.7 
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5 Arbetsmarknaden 

5.1 Läget på arbetsmarknaden under 1980 

Sammanfi1ttnin,; 

Läget på arbetsmarknaden har från mitten av 1978 till sensommaren 

1980 successivt förbättrats. Antalet sysselsatta nådde en absolut topp. 

samtidigt som arbetslösheten minskade liksom även antalet personer sys

selsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Bakom denna utveckling finns 

flera orsaker. Kommunerna har fortsatt sin expansion. Den kommunala 

sysselsättningsökningen är 45 000 personer mellan tredje kvartalet 1979 

och 1980. samtidigt som den totala sysselsättningen ökat med 53 000 perso

ner. 

Industrin har under konjunkturtoppen tillfälligt ökat antalet sysselsatta. 

Bristen på byggnadsarbetare har i vissa regioner utgjort en hämsko för 

byggandet. Den genomsnittliga arbetstiden har sjunkit till följd av ökad 

långtidsfrånvaro på grund av sjukdom. studier m. m. och högre andel 

personer med deltidsarbete. Förändringen i arbetstid orsakas av att arbets

kraften får en ändrad sammansättning. Nästan hela sysselsättningsökning

en gäller kvinnor. Detta gäller också industrin. 

Under hösten 1980 har dock efterfrågan på arbetskraft börjat vika till 

följd av den avtagande aktiviteten i många branscher. Den öppna arbets

lösheten ökar främst bland nytillträdande grupper på arbetsmarknaden 

som ungdomar och kvinnor samt outbildad arbetskraft. I november 1980 

var 96000 personer arbetslösa. Kassaarbetslösheten ökar inte lika mycket. 

Att aktiviteten sjunker märks också på att antalet varsel ökar. Antal 

persone'r berörda av varsel om uppsägning var under hösten nästan det 

dubbla mot hösten 1979. Varsel om korttidspermittering iir en ätgiird som i 

stort sett inte förekommit under två år men som nu snabbt tilltar i omfatt

ning. Antalet personer i beredskapsarbeten och i arbetsmarknadsutbild

ning har minskat kraftigt under loppet av året. delvis till följd av minskat 

stöd till beredskapsarbeten för ungdomar. i november 1980 berördes 61 000 

personer. Övriga stödåtgärder (genom de 1980-01-01 nybildade AB Sam

hällsföretag och Arbetsmarknadsinstituten samt halvskyddat arbete och 

arkivarbete) har haft oförändrad omfattning. I november 1980 sysselsattes 

56 000 personer härmed. Totalt saknade sålunda 213 000 personer arbete pä 

den öppna arbetsmarknaden. 

Under andra kvartalet 1980 stördes arbetsmarknaden av den största 

konflikten någonsin i Sverige, mätt i antal strejkande samt från arbetet 

utestängda personer. Direkt berördes 689000 anställda i privat tjänst. 

främst inom industrin m:h 28000 offentligt anställda. Statens förliknings

mannaexpedition har uppskattat den totala förlusten av arbetsdagar till 4,2 

miljonc1 motsvarande drygt 1/2 !'fc. av :°trssyssclsättningen. 
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A rhctskrajis11 t h11d 

Utbudet av arbetskraft bestäms av den inhemska befolkningsutveckling

en, in- och utvandringen samt utvecklingen av förvärvsfrekvens hos olika 

befolkningsgrupper. Med forvärvsfrekvens avses andelen av en befolk

ningskategori som tillhör arbetskraften. antingen som sysselsatt eller som 

arbetslös. Förändringar i förviirvsfrekvensen är den mest betydelsfulla 

faktorn för arbctskraftsutbudets utveckling. Under senare (1r har nämligen 

folkökningen närmast stagnerat. Under 1979 ökade folkmiingden med ca 

20000 personer. varav huvuddelen hänför sig till en nettoinvandring om 

14000 personer. Under 19KO har nettoinvandringen legat på en lägre nivå. 

ca 10000 personer. Folkmiingden beriiknas ha ökat med 16000 personer. 

Utvecklingen av förvärvsfrekvenserna i olika åldersgrupper redovisas i 

tabell 5: I. Totalt ökade förvärvsfrekvensen med 0.5 procentenheter mel

lan tredje kvartalen 1979 och 1980. en ökning av samma storleksordning 

som under 1977-1979. Hela ökningen utgörs av ett ökat kvinnligt delta

gancle i arbetslivet. 

Ökningen av antalet pen;oner i arbetskraften illustreras i diagram 5: I. 

Under tredje kvartalet 1980 var antalet personer i arbetskraften 51 000 fler 

än under motsvarande kvartal 1979. Av denna tikning berodde närmare två 

tredjedelar på den ökade förvärvsfrekvensen. Totalt ökade antalet perso

ner i arbetskraften. eller utbudet av arbetskraft. med 1.2 % under 1980. 

Arbetskraftsutbudet i timmar beräknas under 1980 ha ökat med 0.1 9i:. 

vilket är en något lägre ökningstakt än under 1979. Denna nedgång i 

arbetkraftsutbudets ökningstakt förklaras nästan helt av storkonflikten på 

arbetsmarknaden våren 1980. vilken beriiknas ha minskat timutbudct med 

0,5 ~ .. ;: under l 980. Andra faktorer som förklarar att utbudet av arbetskraft 

uttryckt i antal timmar ökar långsammare än utbudet i antal personer är 

ökad långtidsfrånvaro på grund av sjukdom. värnplikt. studii:r m. m. och 

den ökade andelen kvinnor i arbetskraften. Eftersom kvinnorna har korta

re medelarbetstid än männen innebär den ökade andelen kvinnor i arbets

kraften att medelarbetstiden sjunker med 0. l % l 980. Den ökade långtids-

frånvaron beräknas ha minskat timutbudd med 0.3 (j( 1980. 

Tahell 5: I Relativa arhetskraftstal, tredje krnrtalct 1970, 1976-1980 

1970 1976 1977 1978 1979 1980 

Miin 81.9 80.0 79.5 79.5 79.5 79J 
diirav: Hi-24 år 72.5 77,5 77 .. ~ 77.3 77.3 76.1 

25-54 ar 95.0 95,7 95.7 95.6 95.5 95.8 
55-74i\r 63,0 51,8 50.4 50.2 50.5 49.8 

Kvinnor 53,2 f>0.5 (i 1.8 63,2 64.2 65.5 
diirav: 16-24ar 63,6 71,6 72.3 73.4 74.9 75.3 

25-54 år 63.6 7_),4 77.4 79.3 81.7 83.1 
55-74ar 28.9 29.fi 30.2 30.9 30.4 30.8 

Samtliga 67,5 70,2 70.7 71,3 71,9 72,4 

/\'iil/u: Statistiska .:entralbyrån. 
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Diagram 5: I Arbetskraft och sysselsättning 1974-1980 

Milj. personer. Säsongrensade manadsdata. 3 månaders glidande genomsnitt 

1974 1975 1976 1977 1978 

Anm. För april 1980 saknas uppgifter p. g. a. konflikten. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Arbctskraji.1lfterfi"ågan 

1979 

93 

1980 

Som mått på arbetskraftsefterfrågans utveckling kan man använda dels 

statistiken över nyanmälda och kvarstående lediga platser hos arbetsför

medlingarna. dels andelen företag som uppgivit brist på olika kategorier 

arbetskraft i konjunkturinstitutets kvartalsvisa barometerundersökningar. 

Självfallet utgör också sysselsättningsutvecklingen en indikator på arbets

kraftsefterfrågan. 

Analysen av statistiken över antalet nyanmälda lediga platser försvåras 

av den anmälningsplikt som successivt införts i olika delar av landet. 

Enligt beräkningar gjorda av AMS har denna anmälningsplikt medfört att 

antalet till arbetsförmedlingarna lediga platser ökat med ca 30 '.+. 
Under 1979 ökade antalet nyanmälda lediga platser kraftigt. och ökning

en fortsatte in på 1980. Uppgången bröts dock under sommaren efter att i 

maj ha nått en topp på över 90000 platser. Under tredje kvartalet nyan

miHdes i genomsnitt ca .51 000 platser per månad. vilket innebar en viss 

minskning jämfört med samma period 1979. 

I diagram .5: 2 redovisas utvecklingen av antalet kvarstående lediga 

platser på totalnivå och för fyra delsektorer. Antalet kvarstående lediga 

platser ger en indikation på den icke tillgodosedda efterMtgan pi1 arbets-
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Diagram 5:2 Vid arbetsförmedlingarna kvarstående lediga platser 1974-1980 
Tusental. Säsongrensade månadsdata. Log. skala 

80 
70 
60 
50 
401-'-~~~-+-~~~--=J.--'=--~~i-::="" 
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1974 1975 1976 1977 1978 1979 

94 

1980 

Anm. Delbranscherna summerar sig inte till totalen då vissa branscher uteslutits. 
Kii//or: Arbetsmarknadsstyrclscn och konjunkturinstitutet. 

Tabell 5:2 Andelen företag som uppgh·it brist på arbetskraft 1979 och 1980 

Procentuell andel ja-svar 

1979 1980 

I kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. I kv. 2 kv. 3 kv. 

Bri.1t på yrkcsarhetarc 
Totala industrin 211 39 41 41 43 48 51 

Trävaruindustri 31 44 42 38 47 43 39 
Massa-. pappers- och 
gratisk industri 12 23 21 18 23 30 31 
Järn-. stål- och 
mewllverk 29 45 44 37 38 47 51 
Verkstadsindustri 31 42 46 51 50 56 63 
Varvsindustri 30 42 54 56 53 78 79 

Brist på hyg[.:11t1<!.I'- <><'h 
anliigg 11i11gs11rhet11re 
Bctongarbetare 12 47 49 59 45 58 60 
Träarht'tare 32 69 75 7fi 68 75 66 
Murare 5 33 49 43 34 61 48 

Kii/111: Konjunkturinstitutet. 
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kraft. Även här försvåras analysen av den ovan nämnda successiva ut vidg

ningen av anmälningsplikten. 

Antalet kvarstående lediga platser har ut vecklats på samma sätt som de 

nyanmälda lediga platserna. en kraftig ökning från mitten av 1978 som 

bröts sommaren 1980. r november 1980 var antalet kvarstående lediga 

platser 38800. vilket var drygt 7000 färre än i november 1979. 

I tabell .'i:2 redovisas bristen på yrkesarbetare inom olika branscher 

enligt konjunkturinstitutets kvartalsvisa barometerundersökningar. Enligt 

dessa undersökningar ökade andelen industriföretag som angav brist pft 

yrkesarbetare under de tre första kvartalen 1980 i de flesta branscher. mest 

påtagligt i verkstadsindustrin. Byggföretagen angav fortsatt brist för olika 

kategorier av byggnadsarbetare under samma kvartal. 

Sysse/.1·ii tt 11i11gc11 

Den totala sysselsättningen uppgick under tredje kvartalet 1980 till drygt 

4.3 milj. personer. vilket innehar en ökning med 53 000 personer jämfört 

med ~amma period 1979. Ökningen giiller både heltids- och deltidssyssel

satta. såväl män som kvinnor. Huvuddelen av sysselsiittningsökningen föll 

på kvinnorna. Antalet sysselsatta kvinnor v<~r under tredje kvartalet 1980 

2.4 9; högre än motsvarande period 1979. Ökningen bland männen uppgick 

till 0 . .'i '?i. Av de deltidsarhetande är 8.'i 'X- kvinnor. men de deltidsarhetan

de männen ökar i antal. 4.'i 0( av de sysselsatta kvinnorna arbetade deltid 

under tredje kvartalet 1980. motsvarande andel bland m~innen var 6 S--;-. 
Sysselsättningen fördelad på näringsgrenar framgår av tabell .'i: 4. 

Den uppgång i industrisysselsättningen som inleddes i bör:ian av 1979 

fortsatte under 1980. Antalet sysselsatta i tillverkningsindustrin var under 

tredje kvartalet 1980 ca 11 000 fler än under samma kvartal 1979. Det 

innebiir en ökning med drygt 20000 personer sedan uppgf111gen inleddes. 

Ökningen har främst ägt rum inom verkstadsindustrin. 

Tabell S: 3 Sysselsättningsuh·ecklingen enligt AKli, 1976-1980 
Meddtal sysselsatta. I 000-tal 

1976 1977 1978 1979 1979 1980 
1-3 kv. 1--~ kv. 

Sysselsatta 4088 4099 4115 4 180 4 171 4 236 
mlin 2 337 2 314 2 297 2 315 2 313 2 336 
kvinnor I 751 I 785 1818 1865 1858 1900 

Heltidssysselsal ta 
(mer iin 35 tim./V.) 3 239 3 191 3 152 3169 3 171 3 197 
De It idssv s st!lsatta 
( 20-34 iim ./v. l 603 659 710 766 760 802 
Dcltidssvssclsalta 
( 1-19 ti;11./v.) 246 249 253 245 240 237 

l\ii/111: Statistiska centralbyrån. 
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Tabell 5: 4 Sysselsättningen inom olika näringsJ!renar 1978-1980 
-------

1979 
Antal 
syssei
sa11a. 
I 000-tal 

Jordbruk tll.:h liske Il{\ 
Sko~shruk 'i6 
Gn1~or och tillvnk-
ningsinJustri %7 
FI-. gas-. vatten-
och värmeverk ~:! 
l:lyggnadsvcrksamhet 299 
Privata tjiinster' I 385 
Staten Jlh 
Kommuncr 934 

Summa 417'2 
K<)ITigcri ngspost' I .'i 

Totalt 4187 

Procent 11ell forilndring 

1978-1979 1-~ kv. 
1-·3 h. 

Antal Antal Antal 
..,yssel- arbets- syssel-
salta timmar "\alla 

-2.I -1.8 1.0 
-.\.4 .. .\.4 I..\ 

-0.1 -1.~ 0.4 

3.2 2.7 !U 
-1.0 - 1.9 1.0 

0.4 ll.2 1.9 
2.9 1.9 0.8 
'.I 4.1 I.I 

u 0 . .\ 1.8 

1.5 0.7 1,4 

197'!-
l'!Ktl 

Anwl 
arbets-
timmar 

-.u 
-1.4 

-u 
8.h 

-2 .. 'i 
1.2 

- 0.5 
··0.8 

0.4 

0,2 

1 Handel. restaurang- och hotellrörelse. samfördsel. bank- och försäkringsinstitut. 
fastighetsförvalming m. m. . 
' Den totala sysselsättningsutvecklingen fås frän arbctskraftsundersi\kningarna kor
rigerade för kakndariska effekter m. m. för att i\verens<;tämma med nationalräken
skapernas definitioner. En viss diskrepans uppstiir mellan sysselsättningen wmme
rad över de olika niiringsgrenarna och a,rhctskraftsundcrsökningarna. 

l\ii/la: Statistiska centralbyrån. 

Sysselsättningen inom Jen privata tjänstesektorn ökaue i snabb takt 

under 1980. Mellan tredje kvartalen 1979 och 1980 ökade antalet sysselsat

ta i denna sektor med :13 000 personer. de snabbast viixande delarna av 

sektorn var partihandeln och banksektorn. 

Den kommunala sysselsättningen fortsatte att öka kraftigt under 1980. 

Mellan tredje kvartalen I 979 och 1980 ökade sysselsättningen i kommuner

na med 4.5 000 personer. Den genomsnittliga sysselsiittningsökningen un

der 1980 var dock något lägre. då ökningen under andra kvartalet begrän

sades av konflikten på arbetsmarknaden och minskningen av de kommuna

la beredskapsarbetena. 

Sysselsiittningen inom den statliga sektorn ökade under 1980 betydligt 

långsammare än tidigare. U ndcr de tre första kvartalen 1980 var sysselsätt

ningen 3 000 personer större än under samma period 1979, men ökningen 

bromsades upp under perioden. Under tredje kvartalet 1980 sysselsattes 

endast I 000 personer fler än ett år tidigare. 

Arhetslöshet och arhetsmark1111dspolitik 

Den minskning av arbetslösheten som pågf1tt under 1978 och 1979 fort

satte i början av 1980. Under första kvartalet 1980 var antalet arbetslösa 

1.5000 färre än under samma period 1979 (tabell .5: 51. Arbetslösheten har 
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Tahell 5: 5 Arbetslösheten 1978-1980 
Års- och kvartalsmedeltal, I 000-tal ( 16- 74 årl 

1978 1979 1979 

I kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. 

Arbetslösa. totalt 94 88 100 82 9J 76 
16-24 år 38 35 34 31 42 30 
25-54 år 44 40 49 37 39 37 
55-74 år 12 13 17 14 12 9 

Storstadslän 27 26 29 26 26 22 
.':ikogsliin 28 26 28 24 27 26 
Ovriga län 39 36 43 32 40 28 
Medelantal veckor i 
arbetslöshet 16 17 17 17 15 17 

Rt'lati1•a arhet.l"!t)shetstal 
(arbet.1'/iiw i procent 
m· arhetskrufte11 I 
Totalt 2,2 2,l 2.4 1,9 2,1 1,8 

16-24 år 5.5 4.9 5.2 4.5 5.6 4 . .l 
25-54 år 1.(l 1.4 1.7 u 1.4 1.3 
55-74 år 1.7 1.8 2.4 1.9 1.6 u 

Män 2.1 1.8 2.2 1.8 1.8 1.6 
Kvinnor 2.4 2.3 2.5 2.1 2.6 2.0 

Kiil/a: Statistiska centralbyrån. 

Diagram 5:3 Arbetslösa enligt AKU, arbetslösa kassamedlemmar och k\'arstående 
lediga platser 1974-1980 

Tusental. Säsongrensade månadsdata 

110 

100 

90 

80 

50 

Arbetslösa kassamedlemmar 
20 L------!-=----J___._I_ ·-1- -· 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Källor: Arbetsmarknadsstyrelsen, konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

7 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr. 100. Bilag<1 I.I 

1980 

I kv. 

84 
30 
42 
12 
26 
26 
32 

16 

2,0 
4.4 
1.5 
1.6 

1.8 
2.1 

2 kv. 3 kv. 

76 87 
34 40 
p 38 
10 9 ,, 

25 
23 24 
31 38 

16 15 

1,8 2.0 
4.7 5 .. ~ 
I. I u 
u 1.2 

1.5 1.5 
2.0 2.5 
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därefter legat kvar på ungefär samma nivå (diagram 5: 3). Antalet arbets

lösa enligt arbetskraftsundersökningarna var under tredje kvartalet 87 000 

personer 12 '71r ), vilket innebär en minskning med 6000 personer jiimfört 

med samma period 1979 och med 19000 personer sedan tredje kvartalet 

1978. Antalet personer i arbetskraften ökade med 51 000 och antalet syssel

satta med 57000 mellan tredje kvartalet 1979 och 1980. Under ljiirde 

kvartalet har antalet arbetslösa ökat och iir nu fler än vid samma mänader 

föregående är. 
Även statistiken över antalet arbetslösa kassamedlemmar visar en likar

tad bild. nedgången i arbetslösheten bröts i bö1:ian av 1980 och har diirefter 

ökat nägot. Kassaarbetslösheten var i oktolier 1980 for första gången pä 18 

månader högre iin samma månad föregående år. Andelen arbetslösa kassa

medlemmar var under tredje kvartalet 1.3 s:-r .. 

Genom det förbättrade läget på arbetsmarknaden har antalet personer i 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder kunnat nedbringas (tabell 5: 6). Under de 

tre första kvartalen 1980 var minskningen i gcnormnitt drygt 20000 paso

ner i beredskapsarbete. under det att antalet personer i skyddat och halv

skyddat <1rbete. samhiillsfiiretag och arbetsmarknadsinstitut fortsatt att 

öka. Arbetsmarknadsutbildningen minskade i omfattning under loppet av 

året och berörde i november 1980 ca 17000 personer färre än i november 

1979. 

Tahcll 5:6 Antal personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 1977-1980 

Mänadsmedeltal. I 000-tal 

1977 1978 1979 1979 
1-3 kv. 

Arhctsmarknadsutbildning 4'i 49 53 50 
Beredskapsarhctc 29 45 48 50 
Skyddat och halv~kyddat 
arhctc m. m. 43 44 49 49 

Totalt !17 138 150 149 

l\ii/111: Arbctsmarknadsstyrclsen. 

1980 
1-3 kv. 

44 
2h 

54 

124 

Tabell 5: 7 Antal personer heriirda a\· varsel om personalinskränknin~ar tuppsä~nin~ar och pcrmitterin~ar) 
1975-1980 

1975 197h 1977 1978 1979 1979 1980 
jan.-okl. jan.-llkl. 

Industri 15 922 22 996 49583 39316 14 373 12 340 18036 
därav: verkstadsindustri 3 755 7708 2h%7 IXWI h85\ 5898 4'>92 
Branscher utanför industrin 7871 11027 18h38 18 735 Il 966 !0040 8585 

Totalt 23793 34023 68221 58051 26339 22380 26621 

l\iil/11: Arhctsmarknadsstyrclscn. 
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5.2 Arbetsmarknaden under 1981 

A rhe tskra.f hu th11d 

Till grund för prognosen för arbetskraftsuthudet ligger ett antagande att 

hefolkningen i åldern 16-74 :ir kommer att öka med 0.4 '.;( mellan 1980 och 

1981. Detta antagande inkluderar en viintad nettoinvandring på 10000 

personer 1981. vilket inncbiir ofi.iriinurat jiimfört med 1980. Det relativa 

arhetskraftstalet förutses totalt öka med 0.2 procentenheter s{1 att i mcucl

tal 71.6'.1· av befolkningen i de aktiva iilurarna hcfinner sig i arbetskraften 

under 1981. För de gifta kvinnorna väntas en ökning av det relativa 

arhetskraftstalet med 1.0 procentenheter. För männens del förutses en viss 

minskning. 

Dessa antaganden om hefolkningstillviixt och relativa arhetskraftstal 

innebär att arhetskraftsutbudet ökar med ca 25 000 personer eller med 

0.6 c;.; mellan 1980 och 1981. Uthudet miitt i timmar förutses öka med 0,5 ';( 

1980-1981. Jiimfört med föregående iir innchiir detta en mindre ökning i 

antal personer och en snahhare ökning i timmar. en följd av konflikten. 

Produktion, prod11ktii·itl'I och .1yssdsii1111ing 1980 

I detta av!:mitt redovisas prognoserna för produktions- och produktivi

tetsutvecklingen inom olika näringsgrenar. Utifrfan dessa bedömningar 

erhålls efterfrägan på arbetskraft uttryckt i timmar. Genom att ställa ut

budsprognosen mot efterfriigckalkylcn kan man få en uppfattning om sys

selsiittning och arhetslöshet under 1981. 

Produktiviteten (mätt som produktion per arbetad timme) ökade snahht 

under 1960-talet. Inom industrin lf1g ökningen dä p{t ca 7'/(. per år. Under 

1970-talet har en förändring skett mot en klart liigre ökningstakt. Den 

mycket svaga produktivitetsutvecklingcn inom industrin 1975-1977 ttabell 

5:8) sammanhiingcr bl. a. också med den inriktning som arbetsmarknads

politiken och i viss män industripolitiken haft. 

Ett inslag i denna har varit att fiirmft företagen att i viss utsträckning 

hålla kvar de anställda i företagen även när efterfrågan minskar. Den lägre 

produktivitctstillväxten totalt i samhiillsckonomin beror dock på flera fak

torer. Bl. a. riktar sig nu en relativt större del av den samlaue efterfri\gan 

Tabell 5: 8 Produktivitetsutvecklingen inom olika näringsgrenar 1974-1980 
Arlig procentuell förändring 

1974 1975 1976 1977 

Jordbruk och fiske 18.9 -1.2 4.9 0,7 
Skogsbruk -3.5 -2.7 -4.9 -7.1 
Gruvor och tillverkningsindustri 3.3 -0.8 I. I -1.4 
El-. gas-. vatten- och värmeverk -4.5 8.5 6.4 1.0 
Byggnadsverksamhet 5.3 3.8 -4.5 7.3 
Privata tjänster 'i.O O,h 2.5 0.8 
OITentliga tjiinster -0.K 0.5 0.3 0.3 

Totalt 3,4 0,3 1.0 0,2 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska ccntralhyriln. 

1978 1979 1980 

7.9 5.2 6.0 
5.8 4.4 :'i.6 
H 7.2 2.9 

11.0 -3.1 -2.7 
8.2 3.4 1.9 
3.'i 2.8 1.6 
0.4 0.0 0.2 

3,4 3,2 1,7 



Prop. 1980/81: 100 100 

Tabell S: 9 Produktion. produkth·itet och sysselsättning 19111 

Arlig procentuell föriindring avrundad till halva och hela procentenheter 

Produktion Pn,duktivitet Syssclsiittning 
(timmar) 

Jordbruk och fiske 3.0 (>.() -Hl 
Skogsbruk 0.0 3,0 -3.0 
Gruvor och tillverkningsindustri -1.5 2.0 -.•.5 
El-. gas-. vatten- och varmeverk 7.5 h.0 1.5 
H yggnadsv.:rksamhct 0.5 2.5 -2.0 
Privata tjanster 1 1.0 1.5 -0.5 
Offentliga tjänster 2.0 0.0 2.0 

Totalt 0.7 1,.5 -0.1! 

1 Handel. restaurant- och hotellverksamhet. samfiirdsd. banker och försiikringsin
stitut. fastighetsförvaltning m. m. 

mot de tjiinsteproducerande niiringsgrenarna som definitionsmiissigt re

dovisar en lägre produktivitetsökning iin de varuproducerande sektorerna. 

Produktions- och prnduktivitebprognoserna för 1981 framgt1r av tahell 

5:9. Den totala produktionen väntas öka med 0.7 r:( mellan 1980 och 1981. 

Industriproduktionen heriiknas minska med ca 1.5 (.'(. under 1980. Pro

duktiviteten förutses öka med ca 2 q. vilket innehär en dämpning av 

ökningstakten jämfört med närmast föregående år. 

Inom byggnadsverksamheten förutses produktionstillviixten bli ca 

0.5'/C. vilket innehiiren oföriindrad ökningstaktjiimfört med 1980. Produk

tiviteten beräknas dock öka n[1got mer under 1981 iin under 1980. drygt 

2,5(,i(. 

Produktionen inom den privata tjänstesektorn heriiknas öka med ca 1 ~·~ 

under 1981. vilket innebiir en dämpning i förhilllandc till niirmast föregiien

de år. Detta sammanhänger i första hand med utvecklingen av den privata 

konsumtionen. som förutses utvecklas svagare under 1981 än under 1980. 

Detta rår i sin tur konsekvenser på produktionen inom varuhandeln. 

En schahlonmässig översättning av den redovisade sysselsiittningsut

vecklingen i timmar till antal sysselsatta personer visar att sysselsällningen 

inom jord- och skogsbruket kommer att minska med ca 5 000 personer 

under 1981. För industrins del innebär beräkningarna en ganska bctydandc 

sysselsättningsminskning. Inom den privata tjänstescktorn. som iir den 

syssclsiittningsmässigt största näringsgrenen. förutses en i stort sett oför

ändrad sysselsättning. 

Den offentliga sektorn väntas fortsätta att öka sin sysselsättning kraftigt 

under 1981, om än i något lugnare takt än tidigare. För kommunerna 

beräknas en syssclsättningsökning om ca 30000 personer. och för staten 

förutses en ökning med något tllsental personer. 

Utbuds- och efterfrf1geprognoserna pekar sammantagna pä en försäm

ring av sysselsättningsläget 1981. Efterfrågan räknade både i antal timmar 

och antal personer väntas minska med knappt 1 % 1981. Vid en ökning av 

utbudet med ca 25 000 personer skulle det leda till en ökning av arbetslös

heten före hiinsynstagande till arhetsmarknadspolitiska åtgärder. på ca 

60000 personer. 
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6 De enskilda konsumenternas ekonomi 

6.1 Sammanfattning 

Inkomst- och pri.rntl'ecklingen 1978-1979 innehar för hushållens del att 

köpkraften realt steg med 2.5 r.-;,, (tabell 6: I). Den privata konsumtionen 

ökade något mer i volym eller med 2. 7 r.-;-.. Sparandet minskade diirmcd 

något. Sparkvoten uppgick 1979 till 3.7 %·. vilket iir ungefär lika mycket 

som kvotens genomsnittliga nivå för 1970-1979 enligt de reviderade na

tionalräkenskaperna 1• 

Reallönesumman efter skatt ökade 1978-1979 med 21>i efter den kraf

tiga minskningen med närmare 4 1;2r.+ 1977-1978 (tabell 6:5l~. Ungefär 

hälften av ökningen 1979 i de realt disponibla inkomsterna efter skatt 

tillföll löntagarna. En nä<;tan lika stor andel av realinkoms!ökningcn förkla

ras av ökade pensionsinkomster. 

De preliminiira beräkningarna for 1980 visar. i löpande priser. en större 

inkomsttillväxt än 1978-1979. De totala faktorinkomsterna heräknas ha 

stigit närmare 12 % 1980 mot 9 112 r,; föregående k Den utbetalda löne

summan (före skatt). som utgör största delen av faktorinkomsterna. beriik

nas öka 12 t;>& 1980. Detta iir 2 314 procentenheter mer än ökningen 1978-

1979 och är huvudsakligen en följd av ett högre avtalsutfall. Löncglidning

en uppskattas till drygt 2 9i: och sysselsiittningen beräknas dra upp totala 

lönesumman med 0.4 procentenheter. Bortfallet av arbetstimmar till följd 

av arbetsmarknadskontlikten har därvid uppskattals lill ca 1/2 0;. pil hdilrs

bas. Inkomstöverföringarna till hushållen frän det offentliga inkl. socialför

säkringssektorn steg närmare 16~~(. medan hushiillcns inbetalningar av 

skatter. avgifter m. m. ökade 10'-+. Tilliiggsposten. som enligt de revidera

de nationalräkenskaperna utgjorde ca 6 1/2 ';-( av de disponibla inkomsterna 

1979. uppskattas av SCB ha sligit 25 1
;-;- mellan de tre första kvartalen 1979 

och 1980. För hela 1980 heriiknas ökningen i ti!Higgsposten till ca 22 •;;., 

Mellan 1979 och 1980 beriiknas den totala disponibla inkomsten i lö

pande pris ha ökat med 14 314 1
:;,. Prisökningstalet för privat konsumtion 

<implicitprisindexl heriiknas till drygt 12 (,:;. Hushållens reala köpkraft 

skulle därmed ha förstärkts 1980 med drygt 2 1/4 ':( .. Reallönesumman cfler 

skatt kalkyleras härvidlag att öka med närmare I 1/2 '?r-. Tilldxttakten i de 

reala pensionsinkomstcrna efter skatt iir relativt hög. För säväl 1979 som 

1980 har ökningen beräknats till 5 1/2 Si. För de två senaste ilrcn har 

1 Angi1ende omläggningen av nationalräkenskapernas ber~ikningsmetodcr och bc
riikningsumkrlag. se kapitel 5 i Konjunkturliigct. Oktober 1980. 
~ Femte scme~terveckan innebar Jock en standardhlijnini; 1978 S<>lll inte knmrner 
till synes i inkomslbt:räkningarna, 
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Tabell 6: I Hushållssektorns 1 inkomster och utgifter 1979-1981 

Milj. kr. Årlig procentuell förändring 

1979 1980 1979 1980 1981 
prel. prcl. prognos 

alt. I all. Il 

Liipande priser 
I Faktorinkomster2 251 729 281435 9.5 11.8 4.7 8.1 

Löner 219068 245 329 9,3 12.0 3.9 7.7 
Enskilda företagares in-
koms ter lfi262 1767fi 8.8 8,7 8.3 I0.8 
Tillräknat driftsöverskott 
från egna hem 16399 18430 12.fi 12.4 10.5 I0.5 

2 Inkomsti.ivcrföringar till hus-
häll från offentliga sektorn 85602 9914fi 12.8 15.8 12.6 13.3 

3 Direkta skatter, avgifter m. m. 105 735 116308 Hl.7 10.0 4.8 9.5 
4 Nettoinbetalningar till det 

offentliga (3 .i. 2J 20133 J7 lfi2 2.4 -14.8 -40.3 -13.0 
5 Riintor och utdelningar, netto' -4~.45 -4639 -37.4 - 9.3 -14.9 -13.9 
6 Övriga transfereringar. netto 5194 5 845 31.0 12.5 5.7 5.7 
7 Summa I I .i. 4+5+6) 232545 265 47Y JO.I 14.2 7.3 Q,4 
8 Tilläggspost till disponibel 

inkomst 16000 19500 6.7 21.Y <J.7 111.3 
9 Disponibel inkomst 17+8) 248545 284979 9,9 14,7 7.5 9.4 

10 Privat konsumtion 239 248 268 853 10.2 12.4 9.2 HU 
Il Sparande' 9297 1612fi .~.8 73.5 -20.3 - 6.7 
12 Sparkvot (J I: 9)~ 3.7 5.7 - 0,3 2.0 -· 1.5 - 0.9 

11}75 ån priser 

n Summa (J ./. 4+5+fil 158 723 1616W 2.7 I. r; - 2.0 - 0.7 
14 Tilliiggspost till dispo-

nibcl inkomst 10921 11877 - 0.5 8.7 0,2 IJ. I 
15 Disponibel inkomst 169644 173 567 2.5 2,3 1.8 0.7 
16 Privat konsumtion 163 301 163 744 2.7 0.3 - lU 0.2 
17 lmplicitprisimlex för privat 

konsumtion I 1975 = 100) 146.51 IM.l'J 7.2 12.1 9.5 10.I 

1 Hushållssektorn inkluderar. förutom hushållen, de s. k. ideella organisationerna som bctjiin;ll" hush{1lkn och 
som inte helt eller huvudsakligen finansieras och kontrolleras av offentliga sektorn. Hit riiknas arbclstagaror
ganisationer. folkbildningsverksamhct. nyktcrhclsrört"lscn. idrottsorganisationer. Röda korset m. m. samt ej 
stahbidragsbcriittigade sjukhcm. barnhem. barnkolonier. semcsterhem. Utiivcr löntagarhushiill ingiir hushi1ll 
som äger personliga företag. dvs. som erhåller sin huvudsakliga inkomst friin rörelse. 
2 Arbetsgivaravgifter är ej medtagna som liineform{rn i denna po:;t. 
' Inkl. uttag från handelsbolag samt räntor på hushällens livförsäkringssparande. 
4 Inkl. försäkringssparande. Detta uppgick 1979 till 2 .'i52 milj. kr. och beriiknas 1980 till 3 359 milj. kr. 
·' Förändring mätt i procentenheter. · · 

Anm. Alt. I och alt. Il motsvarar det liigrc resp. det högre alternativet fiiravtalsutfallet. Se löneavsnitt fi.2. 

Kiillor: Konjunkturinstitutet m:h st<1tistiska eentralbyr{m. 

därmed dessa båda inkomstslag i stort sett svarat för hela uppgången i den 

realt disponibla inkomsten. 

Prognosen för hushållsinkomsterna 1981 innefattar tv[\ alternativa utfall 

för den utbetal<la lönesumman. nämligen ökning me<l 3.9 resp. 7.79(. Det 

lägre alternativet förutsätter prolongation av 1980 års avtal och det högre 

nytillkomman<le avtal om ca 4 1/2 '.-f.. Sysselsättningen antages sjunka med 

ca 1/2 procentenhet i b~igge alternativen. Löneglidningen beräknas bli ca 
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2 112 % i alternativ I (del lägre alternativet). I det högre alternativet förut

sätts en lägre löneglidning än 1980. eller ca 2 %. Förtjänstutvecklingen, 

räknat på nivålönesumman (se avsnitt 6.2) har satts till 6 resp. 10%. Under 

det att utbetald lönesumma 1979- 1980 ökade med 2,3 procentenheter mer 

än kostnadslönesumman väntas förhållandet bli det motsatta för 1980-

1981. Koslnadslönesumman beräknas sålunda mellan dessa år stiga med 

en procentenhet mer än utbetald lönesumma. De enskilda företagarnas 

inkomster förutses stiga med 8 112 % resp. 11 %. Med utgångspunkt från 

nämnda ökningstal skattas tillväxten i de totala faktorinkomsterna (exkl. . 

tilläggspost) till 4 3/4% och drygt 8~>;, i alternativ I resp. Il. In

komstöverföringarna från offentliga sektorn förutses öka med 12 1/2 resp. 

13 1/4%. Hushållens inbetalningar av skatter och avgifter m. m. beräknas 

visa en betydande skillnad i ökningstakt mellan de båda alternativen. 4 3/4 

resp. 9 1/2 %. Kalkylerna över inkomstöverföringar och skatteinbetalning

ar har utgått från regeringens besparingsförslag m. m. (prop. 1980/81: 20. 

1980/81: 42. 1980/81: 50). 

Den disponibla inkomsten kalkyleras öka från 1980 till 1981 med nomi

nellt 7 112 t}?, och 9 112 % i det lägre resp. högre lönealternativet. Tmplicit

prisindex för privat konsumtion beräknas stiga 9 1/2 % och 10% i de två 

alternativen. Den realt disponibla inkomsten skulle därmed minska med 

drygt I 3/4 % med den lägre lönesumman och 3/4 % med den högre. De 

överslagsmässiga kalkylerna över realinkomstutvecklingen efter skatt vi

sar för lönesummans del i bägge alternativen en nedgång. I det lägre 

lönealternativet minskar den reala lönesumman efter skatt med 4 112 och i 

det högre med 2 112%. Pensionsinkomsterna beräknas ge ett positivt 

bidrag till disponibelinkomstökningen även för 1981. Prognosen för 

tilläggsposten till disponibelinkomsten har av konjunkturinstitutet gjorts sf1 

att posten inte skall bidra till någon ökning av realinkomsten. 

Prisstegringen enligt ko11s11me11tprisi11dex från december 1979 till decem

ber 1980 <långtidsindex) beräknas nu till 14 '.'L Mellan genomsnittslägena 

för kalenderåren 1979 och 1980 beräknas uppgången till 13. 7 %, vilket är en 

smärre upprevidering av prognosen i konjunkturinstitutets höstrapport. 

Prisökningstalet för privata konsumtionen, som anges av förändringar i 

implicitprisindex (se nedan). beräknas med beaktande av konsumtionsut

fallet de tre förstu kvartalen 1980 till 12.1 % ( 12,5 <;(.enligt höstrapporten). 

Realinkomsten brukar framräknas med det prisökningstal som erhålles 
vid jämförelse av total privat konsumtion mätt i löpande resp. fasta priser. 
Denna s. k. implicita prisindcx antogs i höstrapporten med beaktande av 
konsumtionsberiikningarna för första halvåret 1980 stiga en procentenhet 
mindre än konsumentprisindex. Enligt föreliggande konsumtionsberäk
ningar har differensen mellan indexserierna ökat med ytterligare 0.6 pro
centenheter. lmplicitprisimlex påverkas av förskjutningar i konsumtionens 
sammansilttning från det ena året till det andra. Detta till skillnad mot 
konsumentprisindex. som endast i ringa grad influeras därav. Vidare defi-
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nieras och kalkyleras vissa konsumtionspostcr på olika sätt i den privata 
konsumtionen enligt nationalräkenskaperna resp. i konsumentprisindex. 
Bostadspostcn väger därvid speciellt tungt efter de metodändringar som 
genomförts i nationalräkenskaperna. 

Prognosen för utvecklingen av konsumentprisindex december 1980 -

december 1981 resulterar i en ökning med 6.8% i det lägre lönekostnadsal

ternativet och 8% med de högre lönekostnaderna. Upprcvidcringen jäm

fört med prognoserna i institutets höstrapport har främst föranletts av 

besparingsprogrammet och andra regeringsförslag. Prisuppgången räknat 

som höjning mellan genomsnittslägena för konsumentprisindex 1980 och 

1981 skattas till lO resp. I0.6lfl-,. lmplicitprisindex beräknas uppvisa en 

lägre prisstegringstakt. 9,5 resp. 10.11/i:. 

Den prirata konsumtionen låg under de tre första kvartalen 1980 volym

mässigt sett på ungefär samma nivå som under motsvarande period 1979. 

Bl. a. på grund av arbetsmarknadskonflikten blev inköpen av varor. mätt i 

fasta priser. avsevärt mindre under andra kvartalet 1980 än under andra 

kvartalet föregående år. Säsongrensat sett började emellertid varukonsum

tionen att sjunka redan mellan sista kvartalet 1979 och första kvartalet 

1980. För tredje kvartalet registrerades åter en ökning. Under de tre första 

kvartalen sammantagna minskade varuinköpen i fasta priser med I 112 % 

jämfört med motsvarande kvartal 1979. När det gäller utvecklingen av 

tjänstekonsumtionen utövar bostadsposten ett stabiliserande inflytande. 

Bostadsnyttjandct som regelmässigt växer, ökar enligt de reviderade na

tionalräkenskaperna normalt med omkring 2 %. motsvarande ett bidrag på 

ca 0.4 procentenheter till totala konsumtionsökningen. Utnyttjande av 

övriga tjänster steg med drygt 3 % enligt konsumtionsstatistiken för de tre 

första kvartalen. På grund av bl. a. den beräknade kraftiga ökningen av 

hushållens reala köpkraft andra halvåret 1980. förutses konsumtionsvoly

men stiga ytterligare under fjärde kvartalet. Konsumtionsökningen mellan 

helåren 1979 och 1980 beräknas till ca 1/41/l-. Sparkvoten skulle därmed 

stiga betydligt över genomsnittet för 1970-talet och för 1980 uppgå till ca 

5 3/4%·. 

Konsumtionsprognosen för 1981 har utgått från de angivna två alternati

ven för löncutvecklingcn. vilka ger minskningar på ca 13/4% och 3/4% för 

den realt disponibla inkomsten i det lägre resp. högre alternativet. Som 

framgår ovan låg sparkvoten pä en relativt hög nivå 1980. Svårigheten att 

förutsäga sparkvotens utveckling gör konsumtionsprognosen osiikcr. Här 

har antagits att sparkvotcn äter kommer att minska relativt kraftigt, eller 

med I 1/2 procentenhet i det lägre och närmare I procentenhet i det högre 

alternative!. Konsumtionsvolymen beräknas därmed sjunka med ca 1/4',T i 

det lägre alternativet och öka några tiondels procentenheter i det högre. 
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Diagram 6:1 Sparkvoten 1970-1981 
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Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrän. 

6.2 Löner 

105 

Den utbetalda löncsumman för samtliga anställda ökade 9.3 t;·(; 1978-

1979 enligt preliminiir statistik baserad på arbetsgivarnas kontrollupp

gifter. Härav beräknas avtalskomponcntcns bidrag utgöra 5.8 procenten

heter medan löneglidningen skattas till 2.7 procentenheter. Sysselsättning

en gav ett positivt bidrag på 0,7 procentenheter till lönesummeökningen 

1978~ 1979. Utbetalningarna enligt pris- och förtjänstutvecklingsgarantin 

avseende november och december 1979 har fallit pä 1980. Den kostnads

mässigt kalkylerade lönesumman ökar med 1,2 procentenheter mer än 

utbetald lönesumma 1978-1979 till följd av dessa utbetalningar samt vissa 

retroaktiva poster i 1980 års avtal. 

ökningen av industriarbetarnas timförtjiinstcr 1978-1979 enligt statis

tiska centralbyråns förtjänststatistik beräknas till 7 .8 %. Inkl. engångsbe

lopp uppgår förtjänstutvecklingen till 8.3 'o1, varav 4,5 procentenheter ut

gör avtalsmässig löneökning. Löncglidningcn skulle enligt dessa kalkyler 

uppgå till 3,8%. Ökade sociala utgifter drog upp timkostnaderna for indu

striarbetare med 0,4 '/·(. varför arbctskraftskostnadcrna steg 8. 7 %· mellan 

1978 och 1979 (se tabell 6:2). 

För den totalt utbetalda löncsumman riiknas med 12,0~;.(. ökning 1979-
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Tabell 6: 2 Lönekostnadsutveekling 1969-1981 samt arbetskraftskostnader för industriarbetare 
Årlig procentuell förändring. 

Samtliga löntagare 1 Industriarbetare 1 

Avtal Löneglid- Summa Avtal Löneglid- Timför- Sociala Tim kost-
nmg ning tjänst kostnader nad 2 

2 3=11+2) 4 5 6=14+5) 7 8 

1969 4,5 2.3 6.8 4.7 4.5 9.2 1.4 10.7 
1970 5,5 3,6 9, I 4.5 7.1 11.6 0.7 12.4 
1971 7.1 2.8 9.9 5.1 5.4-' 10.5 1.2 11.8 
1972 8.9 1.9 10,8 8.6 3.0' 11.6 0,5 11 ., 

1973 5.5 2.0 7.5 4,1 4,0 8.1 3, I 11,5 
1974 7,4 3.0 10.4 5,0 6,8 11,8 .5.1 17.5 
1975 12.9 2.1 15.0 10,5 7.5 18.0 3.7 22.4 
1976 10.4 2.4 12.8 7,9 .5.4 IJ,3 3.1 16.8 
1977 7,5 3,6 I I. I 3.7 3.5 7.2 3.4 10.8 
1978 8.o• 2.7 10,7 4,8 3.2 8.0 -0.7 I 0.7'1 

1979 7.05 2.7 9,7 4.5" 3.8 8.3 0.4 8.7 
1980 prel. 7.87 2.2 10.0 6.5 8 3.0 9.5 0,8 10.4 
1981 prognos 
Alt. I 3.6 2.5 6.1 
Alt. Il 8.0 2,0 10.0 

1 Kol. 1-3 baserar sig på lönesummestatistik. Observera att procenltalen skall tillämpas pä niv<ilöncsumman. 
Ang. nivålönesumma se not I nedan. Uppgifterna för industriarbetare 1kol. 4-8) grundar sig på fiirtj;\nststati
stik utom för 1971och1972. 

- 2 Timfl\rtjiinsten och de sociala kostnaderna i indexform multiplicerade med varandra. 
3 Enligt lönesummeberäkningarna. Förtjänststatistiken \'isar 4,9'/f för 1971 och 4.3 1.·;. för 1972. 
4 Inkl. femte semesterveckan. 
·' Därav 0.5 procentenheter i retroaktiva utbetalningar samt 0.6 i engängsbelopp stim kostnadsmäs,igt hänför 
sig till fjärde kvartalet 1979 men som utbetalades först 1980. 
"Inkl. retroaktiva ersältningar som kostnadsmässigt hänför sig till fjärde kvartalet 1979 saml engångsbelopp 
som härrör ur prisutvecklingsgarantin för 1979. Engångsbelopp ingilr inte i SCBs förtjänstutvet:klingsstatistik. 
7 Återverkningarna 1980 av 1979 års avtal kalkyleras till 2.8 % .. 1980 års avtal beräknas höja totala liinesum
man 5.0';'.f .. 
8 Inkl. engångsbelopp ur 1980 ärs avtal. 
Anm. Ang. alt. I ot:h alt. Il se tabell 6: I. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

1980 vllket motsvarar en ökning av{o.1·tnadsWnc.1·1111111w11 1 med 9.7r;i. Den 

avtalsmässigt betingade lönekostnad sökningen 1979- 1980 kalkyleras till 

7.8~+ varav 5.0 procentenheter härrör ur det nya avtal som tecknades 

våren 1980. Resterande 2.8 procentenheter iir att hänföra till tidigare avtal. 

Lönegli<lningen 1979-1980 har i de totala löncsummekalkylcrna satts till 

2.21:'c. Sysselsättningskomponcntcn beräknas ge ett positivt bidrag på 0.4 

1 Kost11adslii11es11mma11 för en viss period innefattar de lönenclopp som utgör 
ersättning för arbetsinsatser under perioden oavsett om utbetalning sker under 
perioden eller ej. Utbetald hinc.rn11111w för viss period omfattar de lönebclopp ~om 
utbetalas under perioden oavsett om de utgör ersättning för arbetsinsatser under 
perioden eller för arbetsinsatser under annan period. Med 11ii·ält!nc.1wn11w avses 
kostnadslönesumma reducerad med sådana löneelement om vilka det n'tder överens
kommelse att de inte ska beaktas som ingående i bcräkningsbas för nya avtalslöner. 
Under det att kostnadslönesumman for 1979 var I, I r;; större än den utbetalade 
löncsumman blev den för 1980 1.0';( mindre. Härav den beriiknade skillnaden i 
utvecklingstakt mellan kostnads- och utbetald löncsumma. 
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procentenheter till lönesummeökningcn 1979-1980. Utvecklingen av sum

man av avtalskomponent och liineglidning i tabell 6:2. I 0.0 C:·(. iir angiven i 

förhållande till nivålönen. Denna skiljer sig frän ovanniimnda ökning av 

företagens totala kostnadslönesumma. 9. 7 1.:L genom att dels sysselsiill

ningskomponenten ej ingår. dels att basen för jämförelsen iir 1979 iirs 

nivålön. 

Enligt statistiska ccntralbyr:'111s förtjiinststatistik. ej korrigerad för retro

aktiva utbetalningar till följd av 1980 f1rs avtal. steg industriarbetarnas 

timförtjiinster med 6.7'"+ mellan de tre första kvartalen 1979 och motsva

rande kvartal 1980. Hiirav kalkyleras den avtalsmiissiga ökningen utgöra 

3 . .'i procentenheter och löncglidningcn resterande 3 .2 procentenheter. Mel

lan helfiren 1979 och 1980 beräknas industriarbetarnas timförtjiinstcr stiga 

med 9.5'.ic. Det nya avtal som slöts vitren 1980 - inkl. diiri ing~icnde 

cng[ingsbclopp - beriiknas för industriarbetarnas del bidraga med .:I 1/2 

prm:entenheter till avtalskomponentens höjning 1979-1980. Diirtill kom

mer ytterligare 2 procentenheter hiinförliga till tidigare överenskomna 

avtalsmiissiga kompensationer. Den kostnadsmiissigt kalkylerade avtals

kllmponcnten skulle säledes uppgf1 till 6 1/2 l;-;. Liineglidningen för industri

arbetarna 1979- 1980 har antagits bli 3 1::;.. 

Till följd av ökade sociala avgifter heriiknas timkostnaderna 1979- 1980 

stiga med knappt I procentenhet utöver timlönehöjningen. 1980 har avgif

terna höjts till ATP. delpensionsförsäkring. arbetsskadcförsiikring. barn

omsorg samt pf1 den privata sidan avgiften för tilliiggspensioncring. 

Beträffande avtalskomponentens utveckling 1980-1981 presenteras här 

tvii alternativ. Det lägre alternativet. alt. I. innefattar som avtalskompo

ncnt endast effekterna av 1980 firs avtal. dvs. en prolongering av giillande 

avtal. Om man ser till nivtilönesummans utveckling representerar över

hänget 1980- 1981 en ökning med 3.6 1'i. Det högre alternativet. all. 11. 

avser illustrera effekterna av en avtalsrcglerad höjning av lönenivån 1981 

med ytterligare 4.4'A< dvs. en total ökning av avtalskomponenlen med 8r.;;: 

riiknat på nivälönesumman. 

Löneglidningen 1980-1981 har salts till 2 . .'i r.(. i alt. I och 2.0S·c i alt. Il. 

Förtjänstökningen skulle därmed bli 6.1 resp. 10.017·i 1980- 1981. Syssel

sättningen berliknas i bfida alternativen minska med O • .'i ~:-; .. Nivälönesum

man skulle säledcs öka med .'i.6 resp. 9 . .'iC.{ 1980-1981. Ökningen av 

företagens kostnadslönesumma blir 4.9 '::(.i alt. I och 8. 7 r.-;. i alt. Il. Skillna

den i utvecklingstakt mellan niv[1- och kostnadslönesumman beror pii all 

den senare i basen inkluderar icke niviihöjande engångsbelopp. Om ut

vecklingen 1980-1981 betraktas i termer av till hushällen utbetalda löne

summor blir ökningen 3.9r;{ i alt. I och 7.F'f i alt. Il. De liigre ökningstalen 

jämfört med utvecklingen av kostnadslöncsumman beror på att löneut

betalningarna 1980 i förhällandevis hög grad överstiger lönekostnaderna 

för samma år. 
Timkostnaderna beräknas 1980-1981 stiga med 0 . .'i procentenheter ut-
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över timllinehiijningen iill följd av ökade sociala avgifter. Bl. a. höjs <1vgif

tcrna till ATP. barnomsorg samt individuell och siirskild tilliiggspension. 

6.3 Hushallcns disponibla inkomster 

Hushållens disponibla inkomster ökade 1978-1979 med 9.9'T enligt nu 

föreliggande nationalräkenskaper. Prisstegringen för den privata konsum

tionen - höjningen av implicitprisindcx - uppgick enligt samma statistik 

till 7 .2 0L Realt steg således disponibelinkomsten 2.5 r.>~ .. För 1978- 1979 

sammanföll ökningstalen för implicitprisindex och konsumentprisindex i 

det närmaste helt. 

För 1980 beräknas tillväxten i de t11t11/a.fi1ktori11ko111.1·tema (löner. enskil

da företag<lres inkomster samt det tillriiknade driftsöverskottet från egna 

hem. se tabell 6: 11 ha varit niirmare 12 ();( mot 9 1/21,;; 1979. Som framgår av 

avsnitt 6:2 kalkyleras den utbetalda lönesumman (före skatt) öka med 12% 

1979- 1980. Loncsummcökningen 1980 skulle därmed bli 2 3 /4 procenten

heter större än 1979 som följd av det högre avtalsutfallct. Såviil syssclsätt

ningskomj)ortent som löneglidning beräknas bli liigre än 1979. Bedömning

en av sysselsättningsutvecklingcn 1980 är nu något mer restriktiv än i 

konjunkturinstitutets höstrapport. 

Enskilda företagares inkomster beriiknas ha ökat 8 3 /4 '/i frän 1979 till 

1980. Inkomsterna från skogsbruket har stigit mycket kraftigt - närmare 

en tredjedel - till följd av stigande priser och ökad avverkning. För 

jordbruksinkomsterna blev tillväxten 1980 mycket svag. medan driftsöver

skotten från övrig rörelse. inkl. hyresfastighct. kalkyleras ha stigit knappt 

10%. Egnahcmsiigarnas tillräknade inkomster. beräknade enligt den me

tod som infördes i nationalräkenskaperna hösten 1980 1
• steg ungefär lika 

mycket 1980 som föregående år. 

Prognoserna för 1981 utgår från två alternativ betriiffande förtjänstut

vecklingert. niimligen nivåhöjningar med 6% resp. IO'iL Inberiiknat en 

minskning av sysselsättningen med ca 1/2 ':i. skulle den av företagen 

utbetalda lii11es11111111a11 öka med 3.9 resp. 7. 7 %·. Enskilda företagares 

inkomster skattas i de två alternativen stiga med ca 8 1/21/{· resp. närmare 

11 %. Jordbruksinkomsterna förutses öka 1981 till följd av bl. a. den i 

efterhand erhållna kompensationen för kostnadsutvecklingen för jordbruk

ets produktionsmedel under perioderna april-oktober 1980 resp. oktober 

1980-april 1981. Denna kompensation beräknas överstiga de löpande 

kostnadsökningarna under prognosåret. Beträffande skogsbruket väntas 

såväl priser som avverkning i det närmaste stagnera. Prognosen för övriga 

rörelseinkomster utgår från att inkomsten per företagare utvecklas i unge-

1 Beträffande omläggningen av nationalräkenskaparnas hcräkningsunderlag och 
metoder se kapitel 5 i Konjunkturläget. Oktoher 1980. 
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fär samma takt som förtjänstutvecklingen. Driftsöverskottet frän egna hem 

ökar något mindre 1980-1981 än 1979-1980 bl.a. på grund av att fastig

hetsskatten stiger till följd av högre taxeringsvärden. 

lnkomsf<}1·erfiJrin1:11rna fdn offentliga sektorn till hushilllen beriiknas ha 

ökat med knappt 16% mellan 1979 och 1980 (se tabell 6:3). Jämfört med . 

utvecklingen föregående år är det socialförsiikringsutbetalningarna som 

ökat mest, eller med 18 % .. De utbetalningar som i nationalriikenskaperna 

numera registreras som transfereringar från socialförsäkringssektmn. dvs. 

ATP. sjukförsäkring och arbetslöshetskassor - ökade med närmare 19 % . 

Till följd av ett stigande antal pensionärer med full pension och höjda 

basbelopp beroende på en betydande prisstcgringstakt ökade ATP-utbetal

ningarna kraftigt 1980 eller med 26'>( .. Ökningen i ATP svarade diirmed för 

närmare 213 av socialförsäkringssektorns totala utgiftsökning mellan 1979 

och 1980. På grund av nya regler för föräldraledighet har iiven föriildrapen

ningen ökat markant 1980. Utbetalningarna av t. ex. folkpension. del pen

sion, arbetsskadeförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) förs 

nu som inkomstöverföringar frirn statliga myndigheter. Fortsatta kraftiga 

ökningstal redovisas för delpension och arbetsskadeförsäkring. Folkpen

sionsutbetalningarna ökade 1980 med 161/2 r4, mot 11 './( 1979. lktriiffande 

övriga inkomstöverföringar från staten till hushällen kan nämnas att ned

skärningen av arbetsmarknadsutbildningen hösten 1980 medfört att de 

totala ersättningarna i samband med sådan utbildning kan beräknas sjunka 

Tabell 6: 3 Inkomstöverföringar till hushåll 1977-191! I 
Milj. kr .. löpande priser 

1977 

Barnbidrag 3461 
Bostadsbidrag 2 102 
Studiebidrag, studiecirkelverksamhet I 2~7 
Arbetsmarknadsutbildning I 349 
Pensioner från stat och kommun 2 583 
Folkpensioner' 22448 
ATP 9687 
Delpension 412 
Sjukförsäkring 12 718 
Arbetslöshetsförsäkring2 I 193 
Arbetsskadeförsäkring 581 
Lönegarantifond 214 
Övrigt 7194 

Summa inkomstöverföringar 65199 

1978 

3%4 
2 193 
1910 
18.n 
2 819 

25 653 
12 337 

687 
14180 

1799 
719 
300 

7 474 

75867 

1979 

H22 
2:198 
1973 
2042 
3 077 

28477 
15 072 

890 
15 342 

1966 
904 
302 

8 737 

85602 

1980 
prel. 

4977 
24% 
2 167 
1916 
3446 

33 199 
19015 

I 206 
17 249 
2 144 
I 143 

300 
9888 

99146 

1 Kommunala bostadsbidrag till pensioniirer redovisas under posten folkpensioner. 
2 Inkl. kontant arbetsmarknadsstöd (KAS). 

Anm. Ang. alt. I och alt. Il se tabcll 6: I. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyran. 

1981 
prognos 

alt. I alt. Il 

5 2 lll 5 210 
2 310 2 310 
2 374 2 374 
2000 2 000 
381.1 3 813 

37030 37 268 
23 189 23 357 

1491 I 503 
18648 18953 
3 294 3 294 
I 245 I 250 
-~50 v,s 

!0684 10684 

111638 112381 
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även för helåret 1980jämfört med 1979. Utbetalningarna av barnbidrag och 

studiebidrag steg något mer än föregående år på grund av högre bidragsbc

lopp. De löpande transfereringarna från kommuner till hushåll beräknas ha 

ökat endast obetydligt mellan 1979 och 1980. 

lnkomstöveriöringarna till hushållen 1981 har skattats med ledning av nu 

gällande prognoser över löneutveckling och prisstegring m. m. samt beslu

tade och i propositioner föreslagna ändringar i bidragsreglcr. För fram

skrivning av basbeloppet fr. o. m. januari 1981 har med utgångspunkt från 

konsumentprisprognosen konstruerats en ny indexserie med ledning av 

förslaget i prop. 1980/81: 20. 

Förs!Jget till ändring i lagen om aJ!män försäkring innebär att basbelop
pet skall utgöra 15 400 kr. multiplicerat med det tal (jämförelsetal), som 
anger förhållandet mellan det allmänna prisläget under andra månaden före 
den som basbeloppet avser och prisläget i juni 1980. Därvid skall ri enlighet 
med föreskrifter som meddelas av regeringen) för tid efter oktober 1980 
förändringarna i det allmänna prisläget beräknas med bortseende Mm 
indirekta skatter. tullar. avgifter och ändringar i energipriser samt tillägg 
göras för subventioner. Basbeloppet avrundas till närmaste hundratal kr. 
och ändras endast om jämförelsetalet har ändrats med minst 3 % sedan 
närmast föregående ändring av basbeloppet gjordes. 

Socialförsäkringsutbetalningarna från staten resp. socialförsäkringssek

torn ökar enligt föreliggande skattningar med 15 % i det lägre lönsumme

alternativet och 16 % i det högre alternativet. Ökningstaktcn är, totalt sett, 

ungefär lika stor som enligt konjunkturinstitutets hösträpport. Den beräk

nade utvecklingen av basbeloppen blir enligt de nya kalkylerna ungefär 

densamma som tidigare. Den sänkande effekt pft basbeloppet som den nya 

metoden har. motverkas av en nu förväntad något högre prisstegringstakt 

än tidigare. 
Prognosen över utbudet av arbetskraft har justerats ned något med 

hänsyn till den förhållandevis svaga ökningen av utbudet under hösten 

1980. Till följd av det försämrade sysselsättningsläget 1981 väntas arbets

lösheten likväl öka betydligt. Här presenterade kalkyler innefattar därmed 

en markant uppgång i utbetalningarna från arbetslöshetskassor och i kon

tant arbetsmarknadsstöd. Ersättningarna från lönegarantifonden förutses 

öka mer 1981 än 1980. För flertalet övriga transfereringar från stat och 

kommun skattas emellertid en lägre ökningstakt 1981 än 1980. Sammanta

get beräknas inkomstöverföringarna till hushållen från den offentliga sek

torn öka med 121/2% resp. 131/4% i de två lönesummealternativen. 

Hushållens inbetalningar till stat och kommun av skatter och 11\'Rifter 

m. m. (se tabell 6:4) beräknas ha ökat I 0 % 1979-1980. Vid månadsskiftet 

november/december 1980 förelåg officiell statistik från riksskatteverket 

(RSVl över inbetalningarna av preliminär A- och H-skatt. fyllnadsskatt och 

kvarstående skatt under årets två första uppbördsterminer. Vidare har 

RSV överlämnat visst underhandsmaterial till riksrcvisionsverket (RRVl 
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som underlag för kalkylerna av statsbudgetens inkomstsida. Prognosen för 

inbetalningarna 1980 av preliminär A-skatt har med stöd av detta material 

justerats ned ca 700 milj. kr. Detta är helt i linje med den lägre ökningstakt 

för totala lönesumman som redovisas i föreliggande kalkyler ( 12 S·( mot 

12.8 % enligt höstrapporten). De sammanlagda inbetalningarna av fyll

nadsskatt och kvarskatt blev ungefär lika stora som enligt den tidigare 

prognosen. Återbetalningarna av överskjutande skatt bertiknas emellertid 

nu till ett ca 750 milj. kr. högre belopp än tidigare. Slutskatteregleringen. 

dvs. nettot mellan hushållens inbetalningar och kvarskatt och fyllnadsskatt 

å ena sidan och ätcrbetalningarna av överskjutande skatt å andra sidan. 

innebar för 1980 en återbäring till hushållen med närmare 700 milj. kr. För 

andra skatter än preliminärskatt och slutskattereglering är statistikkällorna 

huvudsakligen RRV :s budgetredovisning och budgetprognoser samt enkä

ter till kommunerna. Övriga skatter och avgifter bcriiknas ha ökat drygt 

131/2% 1979-1980. vilket är en viss upprevidering av prognosen till höst

rapporten. 

Inbetalningarna av preliminär A-skatt 1981 har kalkylerats enligt det 

förslag om skatten på 1981 års inkomster m. m. som framlacks i prop. 1980/ 

81: 50. Ändringen av den statliga inkomstbeskattningen innebar att inlla

tionsskyddet modifieras genom att basenheten fastställs till 6400 kr. !6500 

kr. enligt tidigare utformning). Marginalskattelättnader föreslås i skikten 

mellan ca 76000 kr. och 96000 kr. lnflationsskyddet av skatteskalan. inkl. 

den sär~kilda skattereduktionen. samt marginalskattelättnaden har av 

RRV beräknats medföra att uttaget av preliminär A-skatt med 6.4 miljarder 

kr. undersliger ett beräknat uttag enligt 1980 års skatteskala. Skatteförsla

get innehiir vidare att den tillfälliga höjningen av den siirskilda skattereduk-

Tabcll 6: 4 Hushållens direkta skatter och a\·gifter 1977-1981 
Milj. kr.. löpande priser 

1977 1978 1979 1980 
prcl. 

Prel. A-skatt 716h0 82 705 91 782 102 189 
2 Prel. B-skatt 6 755 7 194 7932 8 590 
3 Fyllnadsinbetalningar 37"29 4 289 4564 4449 
4 K varstäemlc skatt 1 2 hl9 26.'3 2 888 2 952 
5 Överskjutande skall -5 309 -6001 -6891 -8079 
6 Slutskaltereglering (3+4+ 5 I I 039 921 561 - 678 
7 Övriga skaller och avgifter 4439 4 708 5 4()0 6207 

8 Summa() +2+6+ 7) 113893 95528 I057.'5 116308 

1 Influtna delen. 

1981 
prognos 

alt. I alt. 11 

106 735 111909 
9070 9 320 
4 799 4 799 
2883 2 883 

-7764 -7764 
82 82 

6 16.~ 6 lh3 

12111116 12":'310 

Anm. Kvarstående skall avser inkomsten tvii fir tidigare. medan fyllnadsinbetalningar och överskjutande 
skall avser inkomsten el! ar tidigare. 
Ang. alt. I och alt. Il se tabell 6: I. 
Kiillor: Konjunkturinstitutet. riksrevisionswrkcl lH.:h statistiska ccntralbyrän. 



Prop. 1980/81: 100 112 

tionen på beskattningsbara inkomster mellan 40000 och 76000 kr. bibe

hålls även. för 1981 år!; inkomster. RRV har överslagsmässigt kalkylerat att 

ändrad fastighetsbeskattning (enligt prop. 1980/81: 42) och nya taxerings

värden skulle höja inbetalningarna av preliminär A-skatt 1981 med ca en 

miljard kr. Totala effekten av skatteomläggningen och ändrad fastighets

beskattning skulle alltså uppgå till ca 5,4 miljarder kr. (i det högre lönesum

mealternativel) jämfört med ett beräknat uttag enligt 1980 års regler. Den 

kommunala utdebiteringen ökar enligt preliminära beräkningar med 46 öre. 

De alternativa prognoserna för löner och beskattade inkomstöverföringar 

resulterar i en kalkylerad ökning av preliminär A-skatt 1981 med 4 l/2'H 

resp. 91/2%. Ökningstalen för inbetald 8-skatt beriiknas bli mer lika i de 

två alternativen (51/2% resp. 8 l/2%l eftersom den preliminära Il-skatten 

delvis bestäms av den slutliga skatten för inkomsterna två år tidigare. 

Nettot mellan fyllnadsinbetalningarna plus kvarskatt och återbetalning

arm1 till hushållen av överskjutande skatt väntas 1981 medföra betydligt 

lägre återbäring till hushållen än föregående år. För övriga skatter och 

avgifter kalkyleras en viss minskning jämfört med 1980. Denna nedgång 

sammanhänger med att fastighetsskatten på garantibeloppet i nationalrä

kenskapskalkyler betraktas som en indirekt skatt som höjer bostadskost

naderna. Denna skatt. som faktiskt inbetalas i samband med A- resp. 8-

skatten, är i nationalräkenskaperna en avdragspost i gruppen "övriga 

skatter". Sammantaget ger prognoserna en ökning av hushållens inbetal

ningar av skatter och avgifter m. m. med drygt 4 ~/4 resp. 9 1/2 %· i de två 

lönesummealternativen. 

Det negativa nettot av hushållens inkomster och utgifter för riintor. 

utdelningar (inkl. uttag ur handelsbolag) och arrenden. royalties m. 111. 

beräknas undergå en ytterligare försämring frfm 1979 till 1980. Bl. a. beräk

nas jordbrukets ränteutgifter öka kraftigt. och avsevärt mer än vad som 

tidigare redovisats för såväl första som andra halvåret 1980. Även för 1981 

förutses underskottet öka. Prognoserna för tillii.sn:sposten till disponibelin

komsten (se tabell 6: I) har gjorts st1 att värdet i löpande priser skrivs fram 

med den beräknade implicitprisut vecklingen. Tilläggs posten bidrar diir

med inte med någon föriindring av realinkomsten. 

Totalt beräknas hushållens disponihla inkomster i löpande priser ha ökat 

14, 7 % mellan 1979 och 1980. Den genomsnittliga prisstegringen enligt 

implicitprisindex beräknas till 12.1 %. Realinkomsten skulle sålunda öka 

med 2.3 % 1979-1980. Till skillnad mot konsumentprisindex påverkas 

implicitprisindex av under året inträffade förskjutningar i konsumtionens 

sammansättning. Konsumentprisindex avser däremot alt ge ett mätt på 

vad som krävs för att konsumenten skall bli kompenserad för inträffade 

prisförändringar vid oförändrad konsumtionssammansättning. Genom

snittsnivån för konsumentprisindex beräknas stiga 13. 7 'X 1979-1980. Med 

detta mått på prisstegringen skulle realinkomsten öka med 0,8 % från 1979 

till 1980. 
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Tabell 6: 5 Realinkomstutvecklingen efter skatt 1978-1981 
1975 års priser 

113 

Förändring i realinkomsten. ';>(- Bidrag till disponibelinkomstut
vecklingen. procentenheter 

1978 1979 1980 1981 1978 1979 1980 1981 
prel. prognos prel. prognos 

alt. I alt. Il alt. I alt. Il 

I Löner - 41/2 2 I 112 -41/2 -21/2 -11/2 I I -11/2-11/2 
2 Driftsöverskott 1 41/2 3 1/2 1 11/2 I 1/2 1/2 1/2 () 0 0 
3 Räntor och utdel-

ningar. netto2 -56 -28 21/2 -5 -3 1/2 - 112 - 1/2 () () 0 
4 Pensioner 2 1/2 5 1/2 51/2 3 1/2 3 1/2 1/2 I I I'~ 1~ 112 
5 Beskattade sociala 

förmåner3 41/2 I 1/2 1/2 3 4 () 0 0 0 1/2 

6 Övriga inkomst-
överföringar. 
netto 1/2 91/2 -3 1/2 -4 -41/2 0 1/2 () () 0 

7 Summa 
(1+2+3+4+5+6) - 2 2 112 2 -2 - 112 -2 2112 2 -2 - 112 

8 Tilläggspost till 
disponibel inkomst 42 112 9 0 0 2 0 112 0 () 

9 Disponibel inkomst 
(7+8) 0 21/2 21/2 -2 - 112 0 21/2 21/2 -2 - 1/2 

1 Inkl. tillräknat driftsöverskott från egna hem. 
2 Räntor och utdelningar har i tabellen intt' korrigerats för den faktiska skattebelastningen. 
3 Sjukpenning och föräldrapenning. utbetalningar från arbetslöshets- och arbetsskadeförsäkring och lönega-
rantifond samt vissa bidrag i samband med arbetsmarknadsutbildning. 
Anm. Ang. alt. I och alt. Il se tabell 6: I. 
Källor: Konjunkturinstitutet, riksrevisionsverket och statistiska centralbyrån. 

För 1981 ger kalkylerna en tillväxt i de disponibla inkomsterna på 

nominellt 7,5 och 9,4% i resp. lönesummealternativ. Med en implicitpris

ökning på 9,5% alternativt JO.I% skulle realinkomsten 1981 minska med 

1.8 och 0,7% i det lägre resp. högre lönealternativet. Om prognosen över 

konsumentprisindex ( 10.0 resp. 10,6%) tillämpas vid realinkomstberäk

ningen skulle resultatet bli att den realt disponibla inkomsten skulle sjunka 

mellan 1980och 1981med2,3 resp. 1,1%. 

Utvecklingen av de olika posterna i den realt disponibla inkomsten (på 

sedvanligt sätt framräknad med implicitindex för total privat konsumtion) 

efter det att skatteinbetalningarrw dragits från resp. inkomst/ag redovisas 

i tabell 6:5 1
• 

Det bör understrykas att de statistiska bristfälligheterna och de principi

ella svårigheterna i kalkylerna gör att redovisningen i tabell 6:5 endast ger 

1 En redogörelse för definitionsändringar och andra revideringar av nationalräken
skaperna som medfört att tabellen skiljer sig från tidigare i nationalbudgeterna 
publicerade tabeller återfinns i Konjunkturläget. Oktober 1980. kapitel 5. Där läm
nas också en kortfattad beskrivning av statistikunderlag och beräkningsmodell. 

8 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr. 100. Bilaga I.I 
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en grov indikation på den reala utvecklingen för olika inkomstslag efter 

skatt och på inkomstposternas relativa betydelse för den totala ökningen 

av realinkomsten. Den reala löneinkomsten efter skatt, som minskade 

kraftigt 1978. ökade 1979 med ca 2 %. Ökningen av driftsöverskotten 1979 

är liksom för 1978 helt att hänföra till driftsöverskottet från egna hem. 

Underskottet från räntor och utdelningar' försämrades ytterligare både 

1978 och 1979 bl. a. till följd av låg ökningstakt för inkomsträntorna på 

grund av räntesänkningen 1978 samt minskad och oförändrad aktieutdel

ning 1978 resp. 1979. Den kraftiga uppgången 1979 av nettot mellan övriga 

transfereringsinkomster och transfereringsutgifter beror bl. a. på ökade 

inkomstöverföringar från stat och kommun och en osedvanligt stor ökning 

av transfereringarna från utlandet. 

Reallönesumman J 980 beräknas före skatt vara ungefär lika stor som 

1979 (detlaterad med implicitprisindex). Eftersom det reala skatteuttaget 

minskar ökar reallönesumman elier skatt med ca I 1/2 %. Tillväxten i 

driftsöverskotten 1980 beror på att B-skatteuttaget realt sett sjunker mer 

än realvärdet av enskilda företagares inkomster. Driftsöverskottet frän 

egna hem beräknas bli så gott som oförändrat i fasta priser. Det negativa 

nettot av räntor och utbetalningar försämras något mätt i löpande priser. 

På grund <;1v den kraftiga prisstegringen registreras emellertid en viss 

krympning av underskottet 1980 i fasta priser räknat. Pensionsinkomsterna 

beräknas öka realt, sedan skatten dragits. med ca S 1/2 % 1980, vilket är en 

ökning av ungefär samma storlek som utfallet 1979. 

Prognoserna för 1981 visftr i bägge alternativen en nedgång i reallöne

summan efter skatt. Denna minskar sålunda med 4 I /2 % och 2 1/2 % i det 
--- - ·-- - -

lägre resp. högre löncalternativet. Liksom 1980 förväntas B-skatteuttaget 

realt sett sjunka mer än driftsöverskotten för enskilda företagare. 

Pensionsinkomsterna fortsätter att öka realt efter skatt. men i lägre takt än 

1979 och 1980. Beträffande de sociala förmånerna väntas en ökning av 

arbetslöshetsbidragen till följd av det svaga arbetsmarknadsläget. 

Av tabell 6:5 framgår att det för 1978 var nationalräkenskapernas 

tilläggspost som enligt kalkylerna svarade för det största positiva bidraget 

till utvecklingen av disponibelinkomsten. Positivt tillskott gav också pen

sionsinkomsterna och driftsöverskottet från egna.hem. Av den totala real

inkomstökningen på 2 1/2 % 1979 bidrog lönesumman och pensionsinkom

sterna med vardera ca en procentenhet. Också för 1980 erhålles positiva 

bidrag från lönesumman och pensionerna. För 1981 däremot ger reallöne

summan efter skatt ett negativt bidrag, medan pensionsinkomsternas bi

drag beräknas bli positivt. 

6.4 Konsumentpriserna 

Från december 1979 till oktober 1980 steg konsumentprisindex CKPI) 

med 13, I %. Detta var en hetydligt högre ökningstakt än under motsvaran

' Räntor och utdelningar har inte korrigerats för den faktiska skattebelastningen. 
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<le period 1979. då ökningen uppgick till 7.4 <:i:. Nettoprisin<lex. som visar 

prisut vecklingen med avdrag för indirekta skatter och tillägg för suhven

tioner. steg med 9.7 lif:. fram till oktoher 1980. Motsvarande höjning 1979 
var X,O ~-;,. 

Prisutvecklingen december 1979-oktober 1980 för uclgrupper i konsu

mentprisindex redovisas i tahcll 6: 6. Jämfört med utvecklingen under 

motsvarande period 1979. så har samtliga delgrupper haft en starkare 

prisuppgång 1980. Bränsle och drivmedel iir liksom året innan den grupp 

som ökat mest i pris. drygt 30 r1r .• vilket motsvarar ett KPl-bidrag på 2.3 

procentenheter. Nästan hälften av uenna ökning kan hänföras till de 

punktskattehöjningar på bensin och eldningsolja som trädde i kraft i de

cember och oktober. Livsmedel är den grupp som gett det största hidraget 

till den totala uppgången i KPI. 2,9 procentenheter, vilket motsvarar en 

prisuppgång på 14.1 %. Priserna på alkohol och tohak har höjts hetydligt 

mer än under samma period 1979. eller med närmare 15 r:;(, jämfört med 

2, I ''"·året innan; skillnaden kan till fullo hänföras till höjningen av skatten 

på alkohol och tobak den 27 augusti samt momshöjningen den 8 septemher 

1980. 

Mellan oktober 1979 och oktober 1980 steg KPI totalt 15.5 'k·. För varor 

var uppgången 16.2 r:;;;., och för tjänster 14,2 %. 

Prisprognosen för oktober-december 1980 liksom prognoserna för 1981 

grundas på de beriikningar som redovisas i tabell 6: 7. Frfm oktober till 

december 1980 ((ångtidsimlex) väntas den totala prisuppgången bli 0.8 <;;, .• 

Delta skulle innebära en uppgång i konsumentprisindex med 14 7< från 

december 1979 till december 1980, vilket är en uppjustering med 0.5 

procentenheter jämfört med konjunkturinstitutets höstrapporl. Uppjuste-

l"abell 6: 6 Konsumentprisindex december 1979-oktober 1980 

Väg- Procenlucll Inverkan 
nings- förändring på total-
tal dcc. 1979- index 

okt. 1980 

Totalt 1000,0 13,I 13,1 

Samtliga varor h54.5 14.1 9.2 
Livsmedel 203,0 14,I 2.9 
Alkohol och tohak 79,0 14.8 1,2 
Bränsle och drivmedel' 70,5 32..'i 2.3 
Kläder och skor 7.'i.5 9.2 0,7 
Ovriga icke varaktiga varor 69.0 9,5 (),(i 

Varaktiga varor 157.5 9,7 1.5 

Samtliga tjänster 345.5 IU 3.9 
Bostad 177.0 I0.0 1,8 
Övriga privata tjiinster 92,'\ IJ.2 1.2 
Offentliga tjänster 7h.O 11.9 0.9 

1 Exkl. kokgas och elström. vilka ingiir i offentliga ljiinster. 

K1//lor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralhyrån. 

Procentuell 
andel av 
totala ök
ningen 

100.0 

70.2 
21.9 
8,9 

17.5 
D 
5.0 

11.6 

29.8 
13,(i 

9.3 
(i,9 
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ringen iir friimst en följd av den oväntat kraftiga prisstegringen mellan 

september och oktober. Mellan gcnomsnittslägena för 1979 och 1980 be

räknas höjningen bli 13.7 ':-'(. lmplicitprisindcx för total privat konsumtion 

kalkyleras 1980 öka betydligt mindre än genomsnittet for KPI. eller med 

12.1 %. 

Prisutsikter.fi'ir 1981 

Bedömningen av prisutvecklingen för 1981 har utgl°ttt från nu aktuella 

prognoser och antaganden om arbetskraftskostnader, importpriser m. m. 

och beräkningar av hur dessa faktorer kan väntas påverka de olika pris

komponenterna. Prognoserna förutsiitter oförändrat diskonto och oföränd

rade växelkurser. Nägra förändringar i den ekonomiska politiken utöver de 

förslag som lagts fram i den så kallade sparplanen har inte förutsatts. De 

ätgärder som föreslagits i sparplanen beräknas höja KPI med 0.4 procent

enheter. Med utgångspunkt från de alternativa lönekalkyler som gjorts har 

arbetsgivarnas kostnader per timme i genomsnitt för samtliga anställda 

antagits stiga med 6,6 resp. I0.5 %. Lönekostnadernas genomslag i priser

na inom de för internationell konkurrens skyddade omrädena (exkl. jord

bruk och bostäder) har för 1981 antagits få ett med hänsyn till kostnads

stegringarna trendmässigt viirdc. De priskomponenter som innefattas i 

restfaktorn !inkl. iindring i diverse taxor) väntas under dessa forutsiittning

ar få en återverkan på konsumentprisindex med 1.5 resp. 2.4 procentenhe

ter i de två alternativen. 

Vid bedömningen av de internationellt bestämda priserna har förutsatts 

en markant neddragning av 1980 års höga importprisstegringar på råolja 

och petroleumprodukter. Råoljepriset har antagits öka med drygt 8 % och 

Tabell 6: 7 Konsumentprisförändringen 1970-1981 uppdelad på komponenter 
Långtidsindex dec.-dec. 

1970-1975 1976 1977 1978 1979 

Totalt Per fir 

Konsumentprisniv~ms pro-
centuella uppgång. totalt 48.7 8,3 9,4 12,8 7,5 9.7 

därav hänförs till: 
ändring i indirekta skatter 6.0 1.2 2.6 0.5 0.7 
automatiska effekter av 
indirekta viirdeskatter 3.7 0,7 0.9 1.2 0.8 0.8 
ändring av internationellt 
hestämda priser 14.2 2.7 2.4 3.8 1.8 3.9 
ändring av jordbrukspriser 2.2 0.4 0.4 0.6 O.:'i 0.4 
ändring av bostadsprissättning 5.9 I.I 2.3 1.6 I. I 2.3 
ändring i diverse taxor 2.2 0.4 0,1 0.7 0,6 0.2 
trendavvikelse i priserna 
pa färsk varor 0,8 0,2 -0.3 -0.I 0.3 -0.2 
restfaktor 13,7 2,6 3.b 2.4 1.9 1.6 

Anm. Ang. alt. I och alt. Il se tabell 6: I. 

1980 1981 
prcl. prognos 

alt. I alt. Il 

14,0 6.8 8,0 

3.7 0.1 0.1 

I.I 0.7 0.9 

3.h ~ ~ :!.2 
0.7 U.8 0.8 
1.9 1.5 1.6 
0.7 O.:'i O.:'i 

0.2 
2.1 1.0 1.9 
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priset på petroleumprodukter med 4 r.;-.. Övriga varor som ingår i dr 

import väntas fä ungefär samma prisutvcckling i genomsnitt som under 

1980. De internationellt bestiimda priserna skulle under dessa fi.irutsiitt

ningar bidra till en ökning av KPI med 2.2 procentenheter under loppet av 

1981. 

I prognosen över bostadspriserna har antagits att kallhyrorna i flerbo

stadshus ökar med knappt 10 'T. vilket är lägre iin vad konjunkturinstitutet 

riiknade med i sin hi.istrapport. I höstrapportcn förutsattes nämligen ingen 

förlängning av underhållslånen över 1981. Kostnaderna för cganhcms

boendet förutses få en något lugnare utveckling. eller en iikning med 7-

8 <;f. Prisprognoserna innebär ett KPl-tillskott från bostadspostcn med 1.5 
och 1.6 procentenheter i resp. ;ilternativ. 

De inhemska jordbrukspriserna förutsiitts inte hållas tillbaka med n<"igra 

ytterligare statliga subventioner. Dessutom kommer 250 miljoner av de 4.5 

miljarder som jordbruket iirligen subventioneras med att falla bort den I 

januari 1981 i ett första steg av den successiva neddragning av livsmedels

subventionerna som aviserats i sparplanen. Med tanke pil jordbrukets 

förväntade kostnadsutveckling under andra halväret 1980 och första halv

året 1981 har inverkan på konsumentprisindex under sf1dana förhällanden 

satts till 0.8 i bägge alternativen. 

Totalt sett innebär föreliggande bcriikningar en ökning av konsumentpri

serna från december 1980 till december 1981 med 6.8f.',} i det liig1'e och 

8.0% i det högre alternativet. Genomsnittsnivfm för konsumentprisindex 

1981 beräknas ligga 10.0 resp. 10.6':>(: över genomsnittet 1980. lmplicitpris

index för total privat konsumtion har antagits rn en halv procentenhet liigre 

ökningstakt av genomsnittsnivån. dvs. 9.5 resp. 10. I <:i. 

I samband med KPl-prognosen för 1981 har konjunkturinstitutet iiven 

gjort en prognos på den nya indexserie (basbcloppsindexl. som skall an

vändas för beräkning av basbeloppet fr. o. m. I januari 1981. Soni ett 

komplement till konsumentprisindex beräknar statistiska centralbyrän 

även en indexserie för konsumentpriser med avdrag för indirekta skatter 

och tilliigg för subventioner. en s. k. nettoprisindex. Den nya hasbelopps

indexen baseras på nettl)prisindex rensad från nominella ändringar i cner

gipriserna 1. Fr. o. m. november 1980 skall basbeloppet följa utvecklings

takten i denna index. För perioden fram l. o. m. oktober 1980 följer basbe

loppsindex konsumentprisindex. I föreliggande prognoser ha antagits att 

energipriserna ger ett bidrag p;'1 0.9 procentenheter till KPI under 1981. 

.Med hiinsyn iiven tagen till aviserade iindringar i befintliga indirekta skat

ter och subventioner ger kalkylerna vid handen att basbeloppsindex ökar 

med 6.0 l.Y,. resp. 7 .:. lf(. under loppet av faret i de biigge alternativen. 

1 
Energi omfallar hcnsin. cldningsoUor. fjiirrviirmc. kokgas <>1:h elstriim i 1980 ;irs 

konsumentprisindex. Vikten för dt:ssa energislag iir 9.h ':i. 
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6.5 Den privata konsumtionen 

Den privata konsumtionen har utvecklats förhållandevis svagt under 

senare delen av 1970-talet. Mellan 1978 och 1979 ökade dock konsumtions

volymen med 2,7 %. Likafullt låg volymen 1979 bara I % över 1976 års 

nivå. Disponibelinkomsten ökade 1979 med 2.5 %,jämfört med 1978. Efte.r

som konsumtionsökningen blev något <>törre än tillväxten av disponibelin

komsten kom sparkvoten. dvs. sparandets andel av disponibelinkomsten. 

att falla, dock endast med 0,3 % lse diagram 6: I). 

Mellan 1978-1979 ökade varuinköpen mer än tjänstekonsumtionen. 

Livsmedelskonsumtionen steg förhållandevis kraftigt och svarade därmed 

för 0.7 procentenheter av den totala konsumtionsökningen. Nyinköpen av 

bilar ökade med 6,6 % men likväl låg bilkonsumtionen 1979 enligt national

räkenskaperna på en lägre nivå än 1970. Nyttjandet av privata tjänster 

ökade med 2.3 %. vilket ungefär motsvarar den trendmässiga ökningen 

sedan 1973. Beträffande den privata konsumtionens fördelning på olika 

varor och tjänster se tabell 6: 8. 

Mellan första halvåren 1979 och 1980 sjönk konsumtionen med 0.7 %. 

Det var i huvudsak varukonsumtionen under andra kvartalet som minska

de. Större delen av denna nedgång torde kunna förklaras av arbetsmark

nadskontlikten under våren. Tredje kvartalet ökade konsumtionen åter-

Tabell 6: 8 Hushållens konsumtionsutveckling 1968-1980 

Milj. kr. Andel av Procentut:ll fiiriimlring. t 975 iirs priser 
1979. total 
löpande konsum- 1968- 1973- 1978- 1-3 kv. 
priser tion 197.~ 1 1978 1 1979 1978-

1-3 kv. 
1979 

Varaktiga varor 23364 9.8 2.4 1.8 4.6 6.8 
I. t Bilar 6581 2.8 1.4 -2.7 6.6 10.2 
1.2 Övriga 16769 7.0 3.1 4.1 3.9 4.3 

2 Delvis varaktiga varor 39155 16.4 1.4 3.4 3.7 3.6 

3 Icke varaktiga varor 91741 38.3 1.2 1.4 2.1 2.5 
3.1 Livsmedel 56979 23.8 0.4 I.I 2.8 2.9 
3.2 Övriga 34 762 14,5 2,6 1.8 1.0 1.8 

4 "tjänster 79822 33.3 1.9 2.3 2.3 2.1 
4. I Bostäder 46292 19.3 2.6 1.6 2.2 2.1 
4.2 Övriga 33 530 14.0 1.1 2.9 2.4 2.1 

5 Summa inhemsk konsumtion 234068 97,8 1,6 2,0 2.7 2,9 

6 Turistutgifter. netto 5180 2.2 7.7 -4.1 4.0 2.8 

7 Hushållens totala 
konsumtion 239248 100,0 1,7 1,9 2,7 2,9 

8 Hushållens disponibla 
inkomster 248545 2.2 2.8 2.5 2.6 

1 Årstakt. 
Kiil/or: Konjunkturinstitutet och statistiska ccntralbyran. 

1-3 kv. 
1979-
1-3 kv. 
1980 

- 6.1 
-IO.I 
- 3,5 

1.2 

-- 1.2 
- 0.4 

2.5 

2.5 
2.0 
3.1 

o.o 
0.0 

o.o 

2,3 



Bilaga I. I Preliminär nationalbudget 119 

igen, men i volym var den endast I % större än under samma kvartal 

föregående år. Den totala konsumtionen under de tre första kvartalen 1980 

blev härigenom oförändrad jämfört med samma period 1979. Nedgången i 

varuinköpen uppvägdes av en ökad tjänstekonsumtion. 1980 kan man 

vidare inom varukonsumtionen spåra en förskjutning av inköpen från dels 

dyrare varaktiga varor som bilar, dels vissa icke varaktiga varor såsom 

bränsle, sprit och tobak med en hög relativ prisutveckling till billigare 

delvis varaktiga varor somt. ex. kläder. skor och textilier. 

För andra halvåret 1980 beräknas konsumtionen ha ökat med 1,2 l/f: 

jämfört med samma period 1979. Säsongrensat innebär detta en konsum

tionsökning på 3 % mellan första och andra halvåret 1980. De~ totala 

konsumtionsvolymen skulle därmed öka med 0,3 % 1979-1980. Detta 

innebär en nedrevidering av prognosen i konjunkturinstitutets höstrapport. 

där konsumtionen förväntades stiga med I %. Denna sänkning kan till stor 

del återföras på att konsumtionen tredje kvartalet blev lägre än väntat. 

För 1981 beräknas hushållens disponibla inkomster i det lägre alternati

vet minska med I 3/4 % i reala termer. En nedgång i sparkvoten med 

I 1/2 t;f har under dessa förutsättningar b.edömts trolig vilket skulle innebä

ra en viss konsumtionsminskning. Den skulle dock stanna på 1/4 %. I det 

högre alternativet beräknas disponibelinkomsten minska med 3/4 %. 

Sparkvoten har här antagits falla med knappt I %. Detta skulle medföra en 

konsumtion sökning på I /4 % 1981. 

Diagram 6:2 Hushållens disponibla inkomster och konsumtionsutgifler 1970-1981 
Miljarder kr.. 1975 års priser. Säsongrensade halvårsdata. Log. skala. 

94 

1 / '° .... ·< I \\.I',,/' ,, 
88 

82 

76 

70 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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7 Investeringar 

7.1 Sammanfattning av investeringsutvecklingen samt prognoser för 1981 

Investeringarna under 1970-talets första hälft karaktäriserades av fal

lande bostadsinvesteringar jämsides med en stark expansion av investe

ringarna inom det privata näringslivet och den vid början av 1970-talet 

ännu relativt obetydliga offentliga företagsverksamheten. Övriga offentliga 

investeringar minskade väsentligt från 1970 till 1975. Investeringarna öka

de totalt sett med 7 % från 1970 till 1975. Nedanstående tablå visar inves

teringsutvecklingcn 1970-1975 och 1975-1980. 

Investeringsutveckling 1970-1981. 1975 års priser 

Bostäder 
Privat näringsliv 
Offentliga investeringar 
därav: företag 

myndigheter och 
affärsverk 

Totalt 

därav: byggnader 
maskiner 

Genomsnittlig 
årlig procentuell 
förändring 

1970-1975 1975-1980 

-2 -0.5 
5 -2 

-0.5 2 
13 6 

-2,5 0,5 

. 1,5 -0,5 

-I -I 
5 0 

Procentuell 
förändring från 
från föregående år 

1980 1981 

-8 -2 
0,5 I 
8 -I 

23 -8 

4 

1,5 -0,5 

-I -1,5 
5 I 

Som framgår av tablån blir investeringarnas utveckling och inriktning 

väsentligt annorlunda under senare delen av 1970-talct. Investeringarna 

minskade totalt sett under denna period - till största delen som ett resultat 

av nedgången inom det privata näringslivets investeringar. Däremot fort

satte expansionen av den offentliga företagsverksamheten. Därmed ökade 

de offentliga företagens andel av investeringarna successivt från 4% 1970 

till 9 % 1980, samtidigt som det privata näringslivets andel av investering

arna steg från 39 % 1970 till 46 % 1975 för att sedan falla till 42 % 1980. 

Övriga offentliga investeringar ökade svagt 1975-1980. Nedgången i bo

stadsinvesteringarna bromsades upp väsentligt under senare delen av 

1970-talet. Utvecklingen var dock mycket olikartad mellan olika år med 

t. ex. stark uppgång 1977-1978, delvis på grund av ökade ombyggnadsin

vesteringar. och en kraftig nedgång 1979-1980. 

Byggnads- och maskininvesteringarna har uppvisat markant olika ut

veckling under hela 1970-talet. Byggnadsinvesteringarna har minskat un-
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Tabell 7: I Fasta hruttoinvesteringar 1977-1981 efter kapitaltyp och näringsgren 

Milj. kr. 
1980. 
löpande 
priser 

Årlig procentuell förändring. 1975 års priser 

Bygg11ader och a11/ä~~11i11gar 
Permanenta bostäder 

Nybyggnad 
Näringsliv exkl. bostäder 

Privat jordbruk, skogsbruk och fiske 
Industri 
Handel m.m. 
Offentliga affärsverk 
Övrigt näringsliv 

Offentliga myndigheter inkl. militära 1 

Summa 

Summa exkl. vägar 

Ma.l'ki11er m. m. 
Näringsliv 

Privat jordbruk. skogsbruk och fiske 
Industri 
Handel m. m. 
Offentliga affärsverk 
Övrigt näringsliv 
Näringsliv exkl. handelsflottan 

Offentliga myndigheter 

Summa 

Summa exkl. handelsflottan 

Totalt" 
Permanenta bostäder 
Näringsliv exkl. bostäder 

Privat jordbruk. skogsbruk och fiske 
Industri 
Handel m. m. 
Offentliga affärsverk 
Övrigt näringsliv 
Näringsliv exkl. bostäder och 
handelsflottan 

Offentliga myndigheter 1 

Summa 

Summa exkl. handelsflottan 

t:nli{lt 11atio11alriikt•11skaper11as 
beriiknin{lsmetvder' 
Totalt 

1 Inkl. offentliga väginvesteringar. 

23923 
18647 
23020 

1728 
4494 
2 828 
6892 
7078 

13 823 

60766 

57299 

35 628 
2475 

13 250 
4813 
3992 

Il 098 
34104 
3 196 

38824 

37 300 

23923 
58997 

4204 
17744 
7641 

10884 
18524 

57 473 
17019 

99939 

98415 

I00862 

1977 

- 2.1 
- 4,1 
- 7.0 

I I. I 
-16.8 
- 8,7 
- 6.1 
- 1.4 

7.3 

2,2 

- I,() 

- 3.6 
- 9,5 
-17,2 

5,0 
0.4 

14.2 
- 8.1 

8.8 

2,6 

(),9 

- 2.1 
- 4.8 
- .u 
-17.1 

0.1 
- 4.2 

8.7 

-- 7.<> 
7.6 

2,4 

4.2 

- 4,1 

1978 

15.4 
8.1 

- 8.8 
3,0 

-27.7 
-11.1 
- 4,3 

0.3 
3.1 

1,9 

1.3 

-17,7 
-18.3 
-19.4 
-15,I 
- 0.6 
-21.7 
-13,7 

1.2 

-16,I 

-12.4 

15.4 
-14.1 
- 9.4 
-21.7 
-13.7 
- 3.2 
-14.2 

-11.6 
2,7 

5,8 

4.1 

- 8,4 

1979 

3.1 
1.0 

-1.2 
-4,8 
-7.1 

2.4 
-7.7 
10,5 
o.x 
0,9 

1.2 

13.6 
5.2 
7.0 

16.3 
-2.6 
28,2 
6.4 

-0,3 

12,2 

5,8 

3.1 
7.7 
1.2 
3.4 

11.4 
-6.I 
21.4 

3.4 
0.5 

5,3 

2.8 

5,3 

1980 
prcl. 

- 8.0 
- 8.8 

h,5 
0.0 

21.3 
5.1 
<>.5 
5.1 

- 2.1 

1, I 

- 0.4 

5.2 
6.8 

15.0 
-12.6 

26.2· 
l.5 
7.8 
3,5 

5,0 

7.4 

- 8,0 
5,6 

- 4.8 
16.4 

-10.1 
13.0 
2.7 

7.2 
- 1,0 

1,4 

2.3 

1,5 

1981 
prognos 

-2,0 
-3,5 

0,0 
7.4 

-1.9 
-3.7. 

0.9 
-0.3 
-2.6 

-1,3 

-0.6 

0.6 
3,8 
4.3 

-4,6 
11,7 

-5,8 
2.3 
2.2 

0,8 

2.3 

-2.0 
0.3 
5.2 
2.8 

-4,3 
4,9 

-3.9 

u 
-1.6 

-0.5 

0.1 

-0,4 

~I privat jordbruk osv. innefattas här avclsdjur och i övrigt niiringsliv. travhiistar m. ni. Summan av 
byggnads- och maskininvesteringar överensstämmer därför ej med totala investeringar. 
~ Inkl. s. k. investeringsstatistisk diskrepans. 
Kiillor: konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Tabell 7: 2 I<"asta bruttoinvesteringar 1977-1981 inom prirnt och offentlig sektor 

Milj. kr. Årlig proci:ntuell förändring. 1975 års priser 
1980. 
löpande 1977 1978 1979 
priser 

Privata 
inkl. hostäder 57755 -3 . .5 -10.6 8.2 
exkl. bostäder 39395 -4.0 -18.6 10.8 
därav: exkl. 
handelsflottan 37 871 -7.9 -15,3 4.6 

Offentliga 
inkl. bostäder 42184 -0.6 1.7 1.3 
exkl. bostäder· 36621 -0.3 0.0 0.7 
därav: statliga 17675 -9.4 4, I. I 

kommunala 18946 8,6 - 3.4 0.4 
Summa 
inkl. bostäder 99939 -2.4 - 5.8 5,3 
cxkl. hostäder 76016 -2,5 -10.6 5.9 

Enli)?t nationalriiken-
skapemas haiiknin)?s-
metvder1 

Privata exkl. hostäder 40318 -7.3 -22.9 10.7 
Summa inkl. bostäder 10086~ -4.1 - 8.4 5.3 

1 Inkl. s. k. investi:ringsstatistisk diskrepans. Se avsnitt 6.1. 
Kii/lor: Konjunkturinstitutet m.:h statistiska centralhyrån. 

1980 1981 
prel. prognos 

-2.3 -0.6 
0.6 0.8 

2.6 2.4 

6.8 -0.3 
8.2 -I.I 

14,6 -2.3 
2.5 0.1 

1.4 -\l,5 
4,1 -0.1 

0.7 0.9 
1,5 -0.4 

<ler större delen av perioden. Under första delen av decenniet var nedgång

en framför allt hänförlig tiil bostadsbyggandet medan under senare hiilften 

även övriga byggnadsinvesteringar minskade starkt. Byggnadsproduk

tionen ändrade också karaktiir under 1970-talet. Reparations- och under
hållsverksamhcten - vilken alltså inte inräknas i investeringarna - har 

nämligen vuxit under hela 1970-talct och samtidigt har ombyggnadsverk

samhetcn expanderat starkt. Den s. k. ROT-sektorns (dvs. reparations

och ombyggnadsverksamhet) andel av byggproduktioncn har ökat från 

omkring en tjärdedcl 1970 till en tredjedel 1980. 1 

1 Detta har gjort det svårare att rätt beskriva produktivitetsutvecklingen inom 
byggnadsverksamheten. Inom ROT-sekiorn utförs en betydande andel av arbetet i 

·form av egna arbetsinsatser. t. ex. vid reparationer samt om- och tillhyggnader av 
bostäder. Dessa arbetsinsatser registreras inte i den reguljära sysselsiittningsstatisti
ken över byggverksamhcten. Däremot ri:gistreras produktionen betydligt fullständi
gare. Produktivitctsutvecklingen mätt som kvoten mellan produktionsforiindring 
och sysselsättningsforändring blir därmed överskattad under iir med st<irk expan
sion inom dessa sektorer och omvänt underskattas produktivitetsutvecklingcn vid 
en minskning av reparationer samt ombyggnader av bostäder. Nedanstående serie 
helyser samvariationen ml!llan produktivitetsutveckling mätt pil ovan beskrivna sätt 
och reparations- och ombyggnadsvcrksamhetens utveckling. 

Procentuell förändrin~ från föregående år. I 975 års priser 

1971 1974 1975 1976 1977 1978 1979 . 1980 

Ri:paration. underhåll 
samt omhyggnad av 
bostäder -4 9.5 18 -0.5 6,5 14.5 5 -I 
Produktivitetsut veckling 
inom byggsektorn 0 5.5 4 -4.5 7 8 3 1.5 
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Diagram 7: I Byggnads- och maskininvesteringar, totalt och uppdelat på närings
grenar 1972-1981 
1975 års priser. Säsongrensade halviirsdata. Index 1972 = HIO 

120 

~y_ggnader_?ch anläggningar 

Totalt 

Permanenta bostäder 

Näringsliv, exkl. bostäder 

Maskiner m. m. 

Totalt exkl. handelsflottan 

140 

120 

100"""'Jt-~+--+~+--+~+---l~-+----ll--~ 

Näringsliv, exkl. handelsflottan 

Därav: Industri 
140 

-.,_ ... 
- ~/ 120 

160 
Offentliga myndigheter 

140 

Offentliga myndigheter. inkl. militära 
120 

1972 73 74 75 76 7i 78 79 80 81 1972 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Anm. I varje deldiagram är resp. total inlagd som en streckad kurva. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Investeringarna iikade enligt preliminära beriikningar med I 1/2 C.{ 1980. 

Frånräknas investeringarna i handdstlottan blev ökningen 2 li2 '''r·. Därvid 

steg maskininvesteringarna med 5 '.-T totalt. exkluderas handelsflottan upp

gick ökningen till 7 1/2 ';/o. Byggnadsinvesteringarna minskade med I C.f. 

delvis som en följd av brist på byggnadsarbetare. Nedgängen var främst 

hänförlig till de sjunkande hostadsinvesteringarna. Påbörjandet av nya 

lägenheter föll från 55 550 liigenheter 1979 till strax under 50000 liigenheter 

1980. Dessutom minskade även ombyggnadsinvesteringarna 1980. De to

tala investeringarna inom det privata näringslivet ökade svagt 1980. Ut

vecklingen var starkt"splittrad mellan olika delsektorer - så ökade t. ex. de 

privata industriinvestcringarna med drygt 12 ''i. De statliga industriföreta· 

gens investeringsutveckling var viisentligt starkare och industriinveste

ringarna ökade sammanlagt med lo'-·(. Handelns investeringar sjönk med 

10r;;~., Investeringarna i handelsflottan minskade starkt 1979-1980. Frfln

riiknas dessa investeringar uppgår investeringsökningen 1980 till 2 1/2 l.'·c· 

inom det privata näringslivet. De offentliga investeringarna texkl. bostä

der) expanderade starkt 1980. Hirutom de statliga och kommunala bola

gens livliga investeringsaktivitet. så ökade iiven de statliga affärsverkens 

investeringar kraftigt. Däremot minskade de statliga myndigheternas in

vesteringar viisentligt. Investeringarna inom de kommunala myndigheter

na växte med I 1/2 ':'lc 1980. 

För 1981 pekar kalkylerna på en oförändrad investeringsvolym jämfört 

med 1980. Maskininvesteringarna bedöms öka med I% (exkl. handelsflot

tan beräknas ökningen till 2 l/2'.'11). Byggnadsinvcsteringarna beräknas 

minska med I 1/2 %. Igångsättningen av nya lägenheter bedöms antalsmäs

sigt bli av ungefär samma omfattning som 1980. varvid den väntade ned

gången för småhusen i investeringshänseende väger tyngre än den förut

sedda ökningen av igångsättningen av tlerbostadshusen. Bostadsinveste-

Tabell 7: 3 Lägenheter i påbörjade och inHyttningsfärdiga bostadshus 1977-1981 

1977 1978 1979 1980 1981 
prcl. prognos 

Påbö1jade 1 

Flerbostadshus 13 700 16650 17 400 15 500 17000 
Småhus 40250 40600 38150 34000 32000 

Totalt 53950 57 250 55550 49500 49000 

l1!f1Ytt11ing.1:f(inlig1/ 

Flerbostadshus 14150 13 550 15600 16000 16000 
Småhus 40750 40150 39900 36000 34000 

Totalt 54900 53700 55500 52000 50000 

1 Ell bostadshus anses bli påbörjat den manad dii grundbottenbesiktning äger rum 
och/eller de egentliga hyggnadsarbetcna påbörjas. 
2 Då minst tre fjärdedelar av lägenheterna i ett hostadshus befinner sig i ett sådant 
skick att de kan tas i bruk anses huset vara inflyllningsfardigt. 
Anm. Samtliga siffror är för 1977-1979 avrundade till närmast hela femtiotal. 
Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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ringarna beräknas sålunda minska med 2 r.;; 1981. lJ nder 1981 viintas de 

privata investeringarna (exkl. bostäder) fä en svagt positiv utveckling och 

de offentliga investeringarna en svagt negativ. Industrins investeringar 

beräknas t. ex. växa med 3 % - hänförligt till en väntad fortsatt tillväxt 

inom de privata industriföretagen. Handelns investeringar beriiknas där

emot fortsätta minska. Nedgången för de offentliga investeringarna (exkl. 

bostäder) är som framgår av tablån främst hänförlig till de statliga och 

kommunala bolagens investeringar. De offentliga affärsdrivande verkens 

investeringar har bedömts öka med 5 C.r 1981 medan däremot myndigheter

nas investeringar förutses minska med 1 l /2 0(. 

7 .2 Investeringsutveeklingen inom olika områden 

Bostäder 

Bostadsinvesteringarna minskade enligt preliminära beräkningar med 

8% 1980. Nybyggnadsinvesteringarna beräknas ha sjunkit med 9l.;;., varvid 

småhusinvesteringarna minskade något mer än investeringarna i llerho

stadshus. Ombyggnadsinvesteringarna sjönk med 5 112 C,·f-. 

Påbörjandet av nya lägenheter föll från 55 550 lägenheter 1979 till strax 

under 50oOCi'tägenheter 1980. Nedgången berörde i lika mfin tlerhostads

hus och småhus. Antalet färdigställda lägenheter minskade med 3 500 till 

52 000 lägenheter. Det sjunkande bostadsbyggandet orsakades delvis av 

brist på arbetskraft inom byggsektorn. Dessutom tillkom effekten av ar

betsmarknadskontlikten i maj 1980. De viktigaste faktorerna bakom ned

gången i påbörjandet var dock troligen de under senare år mycket snabbt 

ökande bygg- och boendekostnaderna. Trots det på' många häll mycket 

ansträngda läget på bostadsmarknadcn råder ändå stor osiikcrhet om efter

frågans styrka vid nuvarande hyror resp. försäljningspriscr i nyproduk

tionen. 

Tabell 7: 4 Ombyggnadsinvesteringar för bostäder 1979-1981 

Milj. kr. Artig proccntu!!ll förändring. 
1980. 1975 <'irs priser 
löpande 
priser 1979 

Med statliga stöd 1 4 7.'i4 12.8 
I form av: ombyggnad slån 3491 20.3 

energisparstöd 120(1 - D 
förbältringslån 57 -21.3 

Utan statligt stöd 1 5:!2 - 9.2 

Totalt 5276 10.3 
därav: tlcrbostadshus 2884 22.0 

småhus 2 392 - 0.4 

1 Med st;ttligt stöd avses här statliga län och bidrag. 

Kiilla: Konjunkturinstitutet. 

1980 
pr!!l. 

- ll.2 
- 5.3 
- 7.9 
-20.0 

0.7 

- 5.5 
- 2.1 
-· 9.4 

1981 
prognos 

2.9 
3.6 
1.7 

-18.8 
0.0 

2.6 
5.1 

- 0.4 
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Bostadsinvesteringarnas volym påverkas förutom av antalet nyprodu

cerade lägenheter också av bostadsstandarden <t. ex. isolering, utrustning. 

ökad lägenhetsyta). Denna ökade påtagligt under 1975-1978. medan den 

s. k. kvalitetskomponenten förblev oförändrad 1978-1979. För 1980 och 

1981 förutses endast små förändringar. 

För närvarande föreligger inga indikationer på någon avgörande föränd

ring under 1981 i de faktorer som främst hållit tillbaka bostadsbyggandet 

1980 - nämligen utvecklingen av bygg- och boendekostnader. Regeringens 

förslag om besparingar i stats verksamheten innefattade bl. a. ändrade 

regler för räntebidrag. För egnahem föreslås en snabbare höjning av de 

garanterade räntorna. För lån som avser hyres- och bostadsrättshus skall 

den garanterade räntan sänkas under första året efter utbetalningen av 

lånet. Förslaget innebär därmed dels en nedskärning av räntesubventio

nerna totalt sett, dels en ändrad fördelning av subventionerna till att i 

högre grad iin tidigare gälla flerbostadshusen. De ändrade reglerna medför 

en stimulans av byggandet av lägenheter i flerbostadshus. Till detta bidrar 

också de ändrade reglerna för produktionskostnadsbclåning. 

Länsbostadsnämnderna tillfrågade i oktober 1980 kommunerna om det 

beräknade antalet ansökningar om statliga bostadslån för 1981. Denna 

undersökning gav vid handen att ansökningarna om statliga lån förutses 

omfatta i stort sett lika många lägenheter som för 1980 med en viss 

förskjutning från småhus till flerbostadshus. Igångsättningen har antagits 

även för 1981 komma att uppgå till omkring 49000 lägenheter. Påbörjande! 

av !lerbostadshus förutses då stiga till 17 000 lägenheter medan igångsätt
ningen av småhus väntas sjunka ytterligare. Antalet färdigstiillda lägen

heter beräknas till ca 50000. dvs. ett fortsatt lågt nytillskott. Efte1frågan på 

nybyggda bostäder väntas visserligen hållas tillbaka under 1981 dels av det 

försämrade läget på arbetsmarknaden. dels av att ·hushållens disponibla 

inkomster väntas utvecklas mycket svagt. Med ett så lågt bostadsbyggan

de torde man ändå få räkna med en besvärlig bostadssituation inom delar 

av landet. 
Med ovan angivna förutsättningar om igångsättning m. m. beräknas bo

stadsinvesteringarna minska med ytterligare 2 r/,, 1981. N ybyggnadsin

vesteringarna beräknas minska med 3 1/2 'lr·. Hela nedgången faller på 

småhusinvesteringarna. medan däremot investeringarna i !lerbostadshus 

förutses öka med 7 %. Ombyggnadsinvesteringarna beräkm1s stiga med 

21/Ylr.·. 

Industri 

Industriinvesteringarna ökade med drygt 3% 1979 och med drygt 16% 

1980. För byggnadsinvcstcringarna anges en uppgång på 21 ')(. 1980. medan 

maskininvesteringarna beräknas ha ökat med 15 %. För 1979 var uppgång

en i industriinvesteringarna helt och hållet hänförlig till de statliga industri

företagen. medan däremot de privata industriföretagens investeringar 
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Tabell 7:5 Planerade och faktiska förändringar av industrins totala investeringar 1971-1981 
Årlig procentuell förändring, 1975 års priser 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Planerat i november 
året innan' -7 -12 -9 -3 -4 -5 -13 -15 -I -7 
Faktiskt inträffad 
förändring I 4 10 Il 2 n -17 -22 3 16 (3) 

DifTerens 8 16 19 14 6 5 - 4 - 7 4 15 (IOJ 

1 Planerna är beräkm1de som kvoten mellan prognosårets enkätvärde och enkätårets utfall. För planföriind
ringen 1980-1981 har använts det preliminära utfallet för 1980. 
Anm. Uppgifterna inom parentes är prognoserade värden. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

minskade ytterligare något. Även under 1980 ökade de statliga industriin

vesteringarna väsentligt snabbare än de privata. Den förbättrade lönsam

heten och uppgången i produktion och kapacitetsutnyttjande under 1979 

och 1980 ledde till att de privata industriföretagens investeringar ändå 

ökade med 12 % 1980. 

Bedömningen av 1981 års investeringar grundar sig på statistiska cen

tralbyråns investeringsenkät från oktober 1980. Företagens planer för 1981 

samt planer och utfall för några tidigare år redovisas i tabell 7: 5. Som 

framgår av tabellen underskattar vanligen företagen i varierande grad sina 

investeringar för nästa år. Undantag utgörs av åren 1977 och 1978, då det 

rekordlåga kapacitetsutnyttjandet och den extremt dåliga lönsamheten 

föranledde företagen att skära ned sina inveslcringsplaner från oktober 

året innan. För 1981 förutses stagnerande eller vikande industriproduktion 

och detta väntas medföra ett lägre kapacitetsutnyttjande än under 1980. 

Samtidigt kommer troligen vinstmarginalerna att falla tillbaka 1981. Detta 

skulle tala för en relativt försiktig uppkorrigering av företagens planer. Det 

är emellertid sannolikt att de flesta företag ej hunnit beakta regeringens 

beslut om all från I november 1980 åter införa skattemässiga avdrag för 

såväl maskin- som byggnadsinvesteringar. Avdraget uppgår för maskinin

vesteringar till 20 %· av leveransvärdet och för byggnadsinvesteringar till 

10% av utgifterna. Avdraget får göras vid såväl den statliga som den 

kommunala inkomsttaxeringen - de investeringsavdrag som tidigare i 

olika omgångar gällde under 1970-talet fick enbart göras vid taxeringen till 

statlig inkomstskatt. Med hänsyn till detta har företagens investeringspla

ner korrigerats upp så pass kraftigt som 10%. Företagens planer pekar i 

okorrigerat skick på en nedgång av investeringsvolymen på 7%. och med 

en påfyllnad av nya investeringsprojekt på 10% skulle således industriin

vesteringarna öka med 3 % 1981. Därvid har maskininvcsteringarna be

dömts stiga med 4%, medan byggnadsinvesteringarna förutses minska 

med 2%. 

I diagram 7: 2 redovisas investeringsutvccklingen för några investerings

tunga branscher. Branschuppgifterna för 1981 har schabionmässigt upp-
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Diagram 7: 2 Investeringar inom industrin, totalt och uppdelat på branscher 1974-
1981 
1975 års priser. Index 1975 = 100 
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Anm. De hranschvisa prognoserna är nägot osäkrare än prognosen för totala indu
strin. Investeringarna i bilar iir inkluderade. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

korrigerats på samma sätt som för industrin som helhet. vilket medför att 

de branschvisa prognoserna är väsentligt osäkrare än prognosen för totala 

industrin. Utvecklingen skiljer sig starkt mellan olika branscher. Liksom 

under 1979 skedde den starkaste investcringsökningen 1980 inom järn- och 

stålverken. Inom verkstadsindustrin accelererade tillväxten och även inom 

massa- och pappersindustrin samt inom '"övriga branscher'" steg investe

ringarna. Under 1981 bcräknas rclativt kraftiga ökningar äga rum inom 

verkstadsindustrin och rnassa- m:h pappersindustrin. Investeringarna inom 

järn- och stålverken samt '"övriga branscher'" beräknas däremot minska. 
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Handel m. m. 

De totala investeringarna inom gruppen handel m. m. 1 sjönk med JO % i 

volym mellan 1979 och 1980 enligt preliminära beräkningar. Byggnadsin

vesteringarna minskade med 5 % och maskininvesteringarna med 13 <,'{. 

Till grund för beräkningarna för 1981 ligger en enkätundersökning ge

nomförd av statistiska centralbyrån i oktober 1980 angående investeringar 

inom handels-, bank- och försäkringsföretag. Vid utarbetandet av progno

ser för byggnadsinvesteringarna har vidare utnyttjats statistik över totala 

kostnader och byggnadstider för byggnadsprojekt inom gruppen privat 

handel samt arbetsmarknadsstyrelsens rapportering av beviljade igång

sättningstillstånd. 

Igångsättningen av byggen inom privat handel fortsatte att minska under 

andra halvåret 1980. Den totala byggnadsvolymen vid nystartade projekt 

under 1980 minskade sålunda med 30 % jämfört med föregående år. Han

delns byggen är i stor utsträckning oprioriterade. I vissa regioner med 

överhettad byggarbetsmarknad har länsarbetsnämnderna hållit igen vilket 

bidragit till minskningen. Med hänsyn till bl. a. den väntade minskningen i 

bostadsbyggande. den svaga utvecklingen av privat konsumtion och de 

indikationer som enkäten ger på byggsidan bedöms påbörjande! under 

1981 bli ungefär oförändrat jämfört med 1980. 

Som en följd av den låga igångsättningen under både 1980 och 1981 

väntas de totala byggnadsinvesteringarna inom gruppen handel m. m. 

minska med 4 % 1981. 

Beträffande maskininvesteringarna pekar företagens planer på en rela

tivt kraftig neddragning under 1981. Tidigare års enkätsvar visar emellertid 

genomgående en benägenhet att starkt underskatta utfallet. En viss upp

korrigering har därför ansetts vara motiverad. Sålunda beräknas maskinin

vesteringarna minska med 5 ':+ under 1981. Sammantaget skulle därmed de 

tellala investeringarna inom gruppen handel m. m. reduceras med drygt 4% 

under 1981. 

St11tli1-:a inl'csteringar 

Enligt ännu preliminära beräkningar ökade de totala statliga investering

arna med närmare 15 'lr.· i volym mellan 1979 och 1980. Investeringarna 

steg inom affärsverken och de statliga företagen medan de minskade inom 

myndigheterna. Byggnadsinvesteringarna steg med 5 % och maskininves

teringarna steg med hela 26 %. (Se tabell 7: 6.) 

Beräkningarna över den statliga investeringsverksamheten baseras på 

enkäter till statliga myndigheter. affärsverk och företag insamlade av sta

tistiska centralbyrån i oktober 1980. 

1 Med investeringar inom gruppen handel m. m. avses investeringar i varuhandcl. 
bank- och försäkringwerksamhet, teater. hotell, restauranger. lagerbyggnader samt 
fastighetsförvaltning. 

9 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr. 100. Bilaga I .I 
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Tabell 7:6 Statliga investeringar 1978-1981 

Statliga affärsverk exkl. industri 
Statliga myndigheter inkl. militära 
Statliga företag !industri m. m.) 

Statliga investeringar totalt 
därav: byggnader 

maskiner 

Milj. kr. 
1980, 
löpande 
priser 

7 287 
4 727 
5661 

17675 
8849 
8826 

130 

Årlig procentuell förändring, 
1975 års priser 

1978 1979 1980 1981 
prel. prognos 

-1.4 -3.5 20,6 8.6 
15,2 -0.9 -7.0 - 8.9 
0,9 11.5 31,9 --11.1 

4.2 I, I 14.6 - 2,3 
6,7 -1.2 4,8 - 5,7 
1.4 3,9 26,0 1,0 

Kullor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

De statliga affärsverkens investeringar ökade med mer än 20 % 1979-

1980. Investeringarna i byggnader och iinläggningar steg med ca 14 % -

huvudsakligen som en följd av ökat byggande inom SJ. televerket och 

vattenfall. På maskinsidan noterades en ökning på uppemot 30 %; som 

huvudsakligen härrör från televerket. Myndigheternas investeringar mins

kade med 7 % under 1980. De dominerande byggnadsinvesteringarna 

sjönk med ca 10 %. främst på grund av minskat vägbyggande. Inköpen av 

maskiner och inventarier steg med 4 %. De statliga företagens investering

ar steg med över 30 % 1980, både på maskin- och byggnadssidan. 

Utifrån de planer som föreligger för 1981 beräknas de statliga investe

ringarna minska med 2 % 1980-1981. Sålunda väntas en påtaglig nedgång 

inte blott av myndigheternas utan även av statliga företags investeringar. 
Affärsverkens investeringsexpansion beräknas däremot fortsätta. Bygg

nadsinvesteringarna väntas minska med 6 % medan maskininvestering

arna förutses öka med I %. På byggsidan märks främst en fortsatt ned

dragning av vägbyggandet samt en ökning inom postverket. De totala 

maskininköpen påverkas av ett engångstillskott i form av en färja till 

st<)tens järnvägar samt av att den statliga industrins maskininköp minskar 

något från den höga nivån 1980. 

Kommunala im·esteringar1 

Den kommunala sektorns investeringar ökade enligt preliminära kal

kyler totalt sett med 2 1/2 % i volym 1979-1980. Byggnadsinvesteringarna 

beräknas därvid ha stigit med 3 1/2 %, medan inköpen av maskiner och 

inventarier sjönk med 2 %. (Se tabell 7: 7.) 

Till grund för kalkylerna över investeringsutvecklingen 1980 och 1981 

ligger en av statistiska centralbyrån i början av november insamlad enkät 

bland kommuner och landstingskommuner. samt en enkät avseende vissa 

av de kommunägda företagen. Investeringsuppgifterna i novemberenkäten 

1 1 detta avsnitt redovisas de kommunala investeringarna exkl. bostäder och indu
stri. 
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Tahcll 7:7 Kommunala in»esteringar 1979-1981 

Milj. kr. Årlig procentuell förändring. 
1980. 1975 ilrs priser 
löpande 
priser 1979 

Kommuner 11 83 I - 1.7 
diirav: affiir,verk 3 545 -10.0 

myndigheter 8 28h 2.4 
I ,andstingskommuner 3 529 0.4 
Övriga 1 3577 8.7 

Surmna 18937 0,4 
diirav: hyggnader 16067 0.4 

maskiner 2 870 0.1 

1 Häri innefattas kommunägda företag. församlingar 111. 111. 

l\lillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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för det innevarande året har under senare år överskattat det utfall som 

senare redovisats. En viss överskattning av invcstcringsutfallet har be

dömts föreligga iiven i årets novemberenkät. varför enkätuppgifterna för 

1980 avseende såväl kommunerna som landstingskommunerna har juste

rats ned. 

Kommunernas och landstingskommunernas sammanlagda byggnadsin

vesteringar bcriiknas därmed ha ökat med I %. i volym 1979-1980. Lands

ting~kommunernas byggnadsinvesteringar steg med 2 112 %. medan inves

teringsökningen inom kommunerna begränsades till 1/2 <Ji .. På maskinsidan 

synes kommunernas och landstingskommuncrnas investeringar ha ökat 

med 3 1/2 </F·. Detta innebär att kommunernas m:h landstingskommunernas 

investeringar totalt sett steg med I 1/2 r,{. De kommunala företagens totala 

investeringar synes ha ökat med 10 % i volym 1979-1980. 

Den kommunala investeringsaktiviteten är beroende av bl. a. utveckling

en av byggnadskostnader och prisutvecklingcn i övrigt för investerings

varor liksom av tillgiingen på produktionsresurser inom byggsektorn. Ef
tersom de ftrsvisa budgetramarna i allmänhet torde vara tämligen snävt 

fastlagda och angivna i nominella belopp kan prisutveeklingen normalt 

förmodas ha en rätt stark inverkan på investeringsvolymen i kommunerna. 

I tabell 7: 8 redovisas kommunernas och landstingskommunerns investe

ringsplaner för 1981 omräknade till procentuell volymförändring tills<1111-

mans med planer och faktiska förändringar för några tidigare är. De av 

kommunerna angivna invcsteringsplanerna omräknas alltså till investe

ringsbelopp i fasta priser. för 1981 har använts det inom konjunkturinstitu

tet kalkylerade högre alternativet för prisutvecklingen 1980-1981 av bygg

nadspriser resp. priser pil maskiner och inventarier. De så omräknade 

invcsteringsplanerna bör sedan korrigeras med hänsyn till mönstret för 

tidigare avvikelser mellan planer och utfall. 
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lnvesteringsutvecklingen har överskattats kraftigt under 1978-1980. 

Detta torde sammanhänga med de betydande finansiella överskotten inom 

den kommunala sektorn under 1978 och 1979. Mot bakgrund av sin goda 

ekonomi har kommunerna och landstingskommunerna ställt upp omfat

tande investcringsprogram, som sedan endast i begränsad utsträckning 

kunnat genomföras. lnvcsteringsanslagen har sålunda utnyttjats i avsevärt 

lägre grad än som förutsetts. Den stora negativa differensen mellan planer 

och utfall 1978 förklaras i hög grad av de förseningar av pågående bygg

nndsarbeten och igångsättningen av nya projekt som ägde rum detta år. 

Förseningarna var en. följd av det försämrade planeringsläget inom kom

munerna bl. a. efter den kraftiga barnstugeutbyggnaden 1977. Även 1979 

och 1980 förekom förseningar, vilka medförde stora negativa avvikelser 

mellan planer och utfall. Dessa torde emellertid till skillnad mot 1978 

främst ha orsakats av den betydande brist på byggnadsarbetare som före

låg under 1979 och 1980. Den negativa differensen 1980 förefaller dock ha 

blivit nägot mindre iin differenserna för 1978 och 1979. Detta torde vara en 

följd av en viss nedgång i aktiviteten på byggmarknaden i många regioner 

mot slutet av 1980. vilket inneburit att bristen pä byggarbctskraft blivit 

mindre kännbar. 

Kommunernas och landstingskommunernas sammanlagda investerings

planer för 1981 anger en ökning av investeringarna. Bäde kommunerna och 

landstingskommunerna har dock i novemberenkäten justerat ned sina pla

nerade byggnadsinvesteringar for 1981 jämfört med augustienkiiten. En

dast landstingskommunerna anger nu en volymökning för byggnadsinvcs

teringarna 1981. Den bild av en försvagning av friimst kommunernas eko

nomiska situation under 1981 som vuxit fram ur höstens budgetarbete i 

kommuner och landstingskommuncr: torde ha haft en dämpande inverkan 

pä investeringsplanerna för 1981. Dä tillgången på byggnadsarbetare under 

1981 sannolikt blir bättre än under 1980. till följd av en fortsatt minskning 

av aktiviteten inom byggsektorn totalt sett, har de jämförelsevis låga 

Tabell 7:8 Planerade och faktiska förändringar i kommunernas och hmdstingskommunernas totala investe
ringar 1973-1981 
Arlig procentuell föriindring. 1975 [1rs priser 

19D 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
prd. prognos 

Planerat i november äret innan -12 -8 -2 2 10 7 Il 11 5 
Faktiskt inträffad förändring -10 -7 -2 -2 9 - 4 - I 2 (Q) 

Differens 2 I 0 0 -I -Il -12 -9 (-5) 

Anm. De av kommunerna angivna investeringsplanerna har omräknats till fasta priser på basis av prisutveck
lingen för investeringsvarnr. Vid fastprisberäkningarna av kommunernas planer för 198 I har anviints konjunk
turinstitutets högre prognosahernativ för prisutvecklingen 1980-1981. Planerna redovisas i denna tabell som 
kvoten mellan prognosårets enkätvärde och föregäendc års utfall i fasta priser. För planförändringen 1980-
1981 har använts det preliminära utfallet för 1980. Uppgifterna inom parentes iir prognoserade. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralhyritn. 
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investeringsplanerna för 1981 nedjusterats med en korrigeringsfaktor som 

ilr lägre än de differenser som förekommit under tidsperioden 1978-1980. 

Kommunernas och landstingskommunernas totala investeringar beräk

nas efter ovan nämnda nedjustering öka med 1/2 ';."(- i volym 1980- 1981. 

Inköp av maskiner och inventarier förutses stiga med 3 1/2 ~;., medan 

byggnadsinvesteringarna vilntas bli i stort sett oförändrade. De totala 

investeringarna inom landstingskommunerna beräknas stiga med 4 1/2 'X·. 
medan de förutses sjunka med I % inom kommunerna. Inkluderas försam

lingarna och de kommunägda företagen pekar kalkylerna för den kommu

nala sektorn totalt sett på en oförändrad investeringsnivii under 1981 

jämfört med 1980. 

7 .3 Lagerinvesteringarna 

Lagerutvecklingen 1980 kom att kännetecknas av ett mycket hetydande 

omslag vilket ledde till en uppbyggnad av lagerstockarna i hela ekonomin. 

Preliminära beräkningar tyder på en tillväxt i lagren 1980 på ca 4,6 mil

jarder kr. i 1975 års priser att jiimföra med en minskning 1979 om ca 0.6 

miljarder kr. Omslaget motsvarade därmed ett tillskott till den inhemska 

efterfrågan motsvarande hela I. 7 (}(. 

Huvuddelen av lagertillväxten kom att ske inom industrin. Som framgfa 

av vidstående diagram sjönk totala lagren inom industrin. exkl. varv. iinnu 

andra halvåret 1979. Fallet i lagerstockarna var nära nog helt hänförbart till 

färdigvarorna, medan lagren av varor i arbete hade bö1:jat stiga. Omslaget 

till uppbyggnad för färdigvarulagren första halvåret 1980 blev snabbt och 

till betydande del ofrivillig. Samtidigt fortsatte lagren av varor i arbete att 

stiga. Det gäller också insatsvarulagren. men ökningen av dessa blev totalt 

sett liten genom fortsatta oönskade lageravtappningar inom skogsindu

strierna. En mycket stor del av lagerökningen inom industrin kom till stfand 

under andra kvartalet och torde till en del hiinga samman med arhetsrnark

nadskonflikterna. inte minst hamnkontlikten. Att sä varit fallet bestyrks 

också av att lagertillväxten tredje kvartalet kom att bli mycket blygsam 

Tabell 7: 9 Lagervolymförändringar totalt och efter näringsgrenar 1977-1981 
Milj. kr .. 1975 ars priser 

1977 1978 1979 1980 1981 
prel. prognos 

Jnnl- och skogsbruk - 507 - 386 - 446 -60 195 
Industri -2452 -4%7 -1759 3645 I 330 
El-. gas- och vattenverk 130 - 81 105 (l -100 
Partihamlel 5 15 360 I 000 500 
Dctaljhandd (inkl. trans-

portmedel5handel I 460 - 89~ I 132 50 - 75 

Summa -2364 -6317 - 608 4635 1850 

Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Diagram 7: 3 Totala industrins lagervolymförändring 1968-1981 1 

Milj. kr .. 1975 års priser. Säsongrensade halvtlrsdata 
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1 Exkl. varvens lagervolymförändringar. 

Anm. Fr. o. m. första kvartalet 1972 redovisas lagerinvestcringarna c:nligl en ny 
metod. vilket stör jämförelser med tidigare perioder i icke känd omfattning. 
Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån_ 

···' 
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totalt sett. Preliminära beräkningar för fjärde kvartalet antyder emellertid 

att betydande ökningar av färdigvarulagren skedde under de sista måna

<.lerna av året. Det gäller inte minst inom basindustrierna som tidigast och 

starkast mötte en vikande efterfrågeutveckling. Också inom industrierna 
för mer bearbetade varor synes lagerökningarna av färdigvaror blivit stora. 

För varor i arbete däremot avtog takten i lagerökningarna. För insatsva
rorna återigen blev lagerökningarna andra halvåret något större än under 

första genom au en viss påfyllnad mot slutet av året kunde ske av skogsin
dustriernas rundvirkeslager. 

I prognoserna för 1981 förutses en snabb anpassning av industriproduk

tionen ske första halvåret så att takten i lagerökningarna avtar högst 

väsentligt för alt under andra halvåret övergå i avtappningar. 

Totalt sett skulle ökningen av lagren inom industrin, exkl. varv, komma 

att begränsas till ca 0,9 miljarder kr. 1981 efter att ha vuxit med 3 ,6 

miljarder kr. 1980. Som framgår av diagrammet är en sådan lagertillväxt 

mycket begränsad i jämförelse med vad som hände 1969-1971. Tillväxten 

framstår som ännu mindre om man jämför med lagerutvecklingen 1975-

1976 (orsakad av överbryggningspolitiken med särskilt lagerstöd). 

Varvens lager (där variationer i lagren av varor i arbete dominerar 

utvecklingen) blev i stort sett oförändrade 1980. De väntas öka 1981. 

/la11dels/agren kom att stiga högst väsentligt 1980 även om en avveck

ling kunde komma till stånd mot slutet av året. De väntas stiga något 1981 

inom partihandeln. delvis beroende på en trolig ökning av råoijelagren, 

medan detaljhandeln beräknas minska sina ännu vid årsskiftet för stora 

lagerstockar. 

Lagren inom jord- och skogsbruket sjönk något 1980. De beräknas stiga 

1981 genom att rundvirkeslagren i skogen kommer att fyllas på. 
Sammantaget för alla näringsgrenar skulle därmed lagertillväxten 1981 

~tanna vid knappt 2 miljarder kr. Omslaget från ökningen 1980 på 4,6 
miljarder kr. skulle därmed komma att ge ett negativt bidrag till efterfrå
geut vecklingen motsvarande 0,9% av totala inhemska efterfrågan. 
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8 Industrins lönsamhet, kostnader och priser 

8.1 Sammanfattande bedömning 

Vinsterna inom den svenska industrin visar enligt beräkningar baserade 

på nationalräkenskaperna en viss ökning 1980 jämfört med föregående år, 

vilket också delvis styrks av uppgifter om de större industriföretagens 

delårsresultat. Vinstnivån kan i och med detta beräknas bli avsevärt lägre 

under denna konjunkturtopp än under "övervinståren" 1973-1974 och är 

snarast jämförbar med vad som uppnåddes under ett "mellanår" på 1960-

talet .:ich början av 1970-talet. Bilden av vinstutvecklingen är emellertid 

splittrad och det redan på den grova branschnivå dessa beräkningar arbe

tar med. Tar man bort den mest avvikande branschen. petroleumraffina

derier m. m .. förändras bilden av utvecklingen de senaste åren något. 

Således blir uppgången i driftsöverskottets andel av förädlingsvärdet inom 

resterande industrier exkl. varv knappt 4 procentenheter 1979-1980 jäm

fört med ca 2 procentenheter om petroleumraffinaderierna medräknas. 

Driftsöverskottets andel av förädlingsvärdet 1980 blir likafullt ungefär 

detsamma. ca 12 112 %. oavsett om petroleumraffinaderierna inräknas eller 

ej. Anledningen till petroleumraffinaderiernas oförmånliga vinstutveckling 

1980 är den kraftiga ökningen i de till stor del kontraktsbundna råoljepri

serna kombinerat med ett genom stora utbud på den s. k. spotmarknaden 

pressat pris på raffinerade produkter. 

Vid en jämförelse mellan nationalräkenskapernas och företagsstatisti

kens mått på industrins tSNI 3) bruttomarginaler i diagram 8: 1 kan ett par 

saker noteras. För det första har den tidigare nivåskillnaden mellan vinst

begreppen försvunnit i och med den i september företagna revideringen av 

nationalräkenskaperna. För det andra ger kurvorna en i stort sett identisk 

bild av vinstutvecklingen vilket är anmärkningsvärt eftersom nationalrä

kenskapernas bruttoöverskott. till skillnad från företagsstatistikens rörel

seresultat. skall exkludera prisstegringsvinster och dessa prisstegrings

vinster under senare år utgjort en stor del av rörelseresultatet. En konse

kvens av detta är emellertid att föreliggande beräkningar för 1980 och 1981 

troligtvis iiven ger en bild av utvecklingen i företagsstatistikens termer. 

En viktig fråga är naturligtvis i vad mån industrins rörelseöverskott 

under 1979 och 1980 nått en nivå som kan anses förenlig med industrins 

avkastningskrav på längre sikt. Denna fråga kan inte besvaras här och nu 

då en mängd relevanta samband, bl. a. investeringsviljans beroende av 

avkastningens storlek inte är tillräckligt utredda. utan vi får nöja oss med 

att i diagram 8: I belysa utvecklingen med hjälp av historiska data. Brutto

vinst marginalerna nådde 1979. både om de uppskattas med data enligt 
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Diagram 8:1 Bruttomarginaler i tillverkningsindustrin (SNI 3) enligt företagsstatisti
ken och nationalräkenskaperna 1970-1979 
Procent -·····--··--···-·--· --- --1 
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l\iillur: Konjunkturinstitutet lH.:h statistiska i:cntralbyrån. 

nationalräkenskaperna och enligt företagsstatistiken. bara upp i nivå med 

vad som registrerades under lönsamhetssvackan 1971-1972. För 1980 kan 

sedan bruttovinstmarginalen beräknas ha ökat ytterligare något. Vid jäm

förelser mellan 1979-1980 och svackan 1971- 1972 finns det anledning all 

ha i minnet att prisökningstakten på de flesta varor var obetydlig 1971 och 

1972 och att de realiserade prisstegringsvinsterna följaktligen var mycket 

små. Under 1979 och 1980 var däremot prisstegringsvinsterna stora. vilket 

påverkade företagsstatistikens bruttomarginal 1979 och i realiteten troligen 

iiven beräkningarna enligt nationalräkenskaperna. Den rent operativa brut

tomargimtlen - med varuförbrukningen fullt konsekvent värderad till åtcr

anskaffningspriser - var därför troligen fortfarande lägre 1979 och 1980 än 

1971 och 1972. 

För 1979 var den mest framträdande faktorn bakom lönsamhetsupp

gången att lönekostnaderna per producerad enhet visade den lägsta ök

ningen för hela 1970-talet - jämför tabell 8:3. Detta bidrog tillsammans 

med den kraftiga ökningen i industriprodukternas genomsnittliga försälj

ningspriser verksamt till att industrins vinstmarginaler ökade. Spel.'.iellt 

kraftiga blev marginalökningarna inom massa- ol.'.h pappersindustrin men 

vinstläget var här i gengäld särdeles pressat. Lönekostnaden per produ

cerad enhet beräknas ha stigit i rät! snabb takt 1980 samtidigt som kostna-

I 
I 
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den för iföatsvaror fortsatt att öka kraftigt. En stark uppgäng i industrins 

försäljningspriser synes emellertid ha gjort <let möjligt för företagen att 

höj~• sina marginaler något lite även 1980. Det hör noteras att alla bran

scher utom petroleumraffinaderier visar marginalökningar. Bäst har ut

vecklingen varit inom massa- och pappersindustrin. vilken i och med detta 

kan redovisa positiva driftsöverskott för första gången sedan 1976. och 

inom verkstadsindustrin vars marginaler synes ha förbättrats avsevärt. 

Vinstmarginalernas ut veckling har ägt rum i anslutning till att de svenska 

industriprodukternas priser höjts i förhällande till de genomsnillliga priser

na inom internationell handel. såväl 1978-1979 som 1979-1980. Detta har 

i sin tur lett till marknadsanddsförluster. På kort sikt torde dylika höjning

ar av rclativpriset ha övervägande positiva effekter på rörelseresultaten. 

men den mera långsiktiga inverkan kan visa sig mindre förmånlig. Den 

springande punkten är att effekten av en relativprisförskjutning enligt 

konjunkturinstitutets beräkningar va<l g[iller bearbetade varor ger effekter 

på marknadsandelen så långt som två är efter det att förskjutningen ägt 

rnm medan förstaårseffekten är förhållandevis måttlig. (Se iiven kapitlet 

om utrikeshandeln.) Detta medför att det pä ett års sikt som regel lönar sig 

att höja produktpriset för det enskilda företaget medan effekten på längre 

sikt inte kan väntas bli lika gynnsam. 

Beträffande 1981 har konjunkturinstitutet förutsatt mer aterhållsamma 

prishöjningar. speciellt i det liigre lönealternativet. vilka alltsil förs\ pii 

längre sikt kan väntas ge utdelning i höjda vinster. Efterfrågan väntas iindii 

Tabdl8: I DriftsiiHrskott i tillverkningsindustrin exkl. van 1976-1981 

197(> 1977 1978 1979 

lfi(iimler kr. 
Ma~sa-. pappers- rn:h 

pappc:rsvarui ndust ri 0.l - 1.7 -- l.6 -tu 
Petrokumrallinauerier rn. m. 0.6 I. I I.I l.f> 
Verkstadsindustri cxkl. varv 3.8 u u 2.6 
Annan tillverkningsindustri 

C.\kl. varv 2.0 2.6 3.6 (1.8 

Ti Il verk ningsindustri 
exkl. varv 6.5 3.2 4.4 I0.7 

Pmce111 av fiirädling.1·1·iirdc1 

Massa-, pappers- och 
pappers varuindustri 2.3 -:B.9 -'27 .9 --4.4 

1980 

IU 
--0.6 

5.7 

8.5 

n.9 

3.2 
Petroleumraffinaderier m. m. 58.1 70.4 67,3 73.X - I 535.0 
Verkstad.sindustri 

cxkl. varv IO. I 3.5 3.~ 6.1 11.5 
Annnn tillverkningsindustri 

e.xkl. varv 5.1 6.2 8.1 13.7 15.11 
Till verk ni ngsindustri 

exkl. varv 7.8 3.8 4.9 I0.4 12.2 

1981 
alt.I all. Il 

0.\ -- 0.8 
-- llA - OA 

5.8 5.t> 

6.0 ·' ,..J 

Il. I 9.8 

- 3.2 -- 8.6 
-118.9 -135.5 

11.5 10.7 

11.0 9.7 

9.7 8.4 

A11111. Driftsöverskottet beräknat netto !med avdrag för kapitalförslitning) och med tilliigg av subventiona. 

K.iillor: Konjunkturinstitutet och statistiska ccntralbydn .. 
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Diagram 8:1 D.-iflsö~·erskottets och kapitalförslitningens andelar m· l'iirädlingsviirdrt i 
tilh·crkningsindustrin exkl. van 1970-· I 98 I 
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Kiillor: Ko1~junkturi11stitutet m:h statistiska centralbyrån. 

sjunka s(t mycket all produktionsvolymen minskar i biiggc löneallernati

vcn. Produktiviteten förutses i enlighet hiirmcd öka endast litet vilket 

enligt löneahernativ Il skulle ge en förhållandevis stor uppg{rng i liineko~t

naden per producerad enhet. Kombinerat med en icke alltför svag prisut

veckling p;i insahvaruförhrukningen leder antagandet om i1krhällna pris

ökningar på industrins produkter enligt föreliggande kalkyl till siinkningar 

av s[1väl vinstmarginaler som driftsöverskott. Ett bidrag till siinkningen av 

Jriftsöverskollen om 0. 7 miljarder kr. heriiknas ocksi\ komma frtrn rcdu

:eringen av olika former av stöd till industrin. Att skillnaden i vin~tutveck

lingen 1981 - se tabell 8: I - beräknas bli förhållandevis liten mellan 

lönealkrnativen beror pf1 förutsi.illningcn all en äterhiillsarn löneut veckling 

av företagen utnylljas till relativprissiinkningar och inte tas i ansprt1k för 

att föiNittra vinstmarginalerna. 

Av tabell 8: I och diagram 8:2 framgilr effekterna av de gjorda pris- och 

kostnadskalkylcrna pi! industrins driftsöverskott (netto) under 1980 och 

1981. I heräkningarna ingfir avdrag för kapitalförslitning och lilli.igg av 

suhventioner. Driftsöverskottets andel av föriidlingsviirdet heriiknas öka 

1979-1980 för all sedan sjunka 1980- 1981 i båda alternativen. 
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8.2 Industriprodukternas prisulYeckling 

Fram till mitten av 1970-takt var det regel att de svenska industripro

dukternri~ pri~er år för år steg i nfignrlunda samma takt som världsmark

nadspriserna. De avvikelser som förekom. var i allmänhet inte större iin att 

de kunde förklaras av skillnader i varusammansättning mellan den svenska 

och den utliindska industrins produktion. Också produktionskostnadcrnas 

utveckling brukade ganska väl följa viirldsmarknadspriset. Denna stabilitet 

i pris- och kostnadsrelationer medförde att variationerna i industrins lön

samhet inte hlev speciellt kraftigri. Pii senare är har utvecklingsmönstret 

varit betydligt mer ryckigt. vilket t. ex. diagram 8:2 ger tydliga besked t1m. 

Vinstmarginalerna har svängt kraftigt mellan :'ircn och likas{1 har varia!io

nerna i reh1tivpriset i förhållande till utlandet varit avsevärda (se t. ex. 

diagram 3: 1 i kapitel 3 ). 

Under 1979 höjde den svenska industrin sina förs[iljningspriser mer tin 

viirkbmarknadspriscrna trots att de svenska produktionskostnadcrna öka

de klart långsammare än genomsnittet för omviirlden. Förklaringen till 

detta torde i främsta rummet vara att industrin hade ett starkt hchov av 

förbiittradc vinstmarginaler efter de mycket svaga åren 1977 och 1978. 

1980 höjdes rdativpriset gentemot utlandet ilterigen samtidigt som arbets

kraftskostnaderna per producerad enhet ökade snabbare i Sverige iin för 

genomsnittet av de största konkurrentländerna. Nettoresultatet av detta 

blev att vinstmarginalen i de svenska företagen visade en svag ökning. I 

följande tablå illustreras pris- och kostnadsutvecklingen under senare år 

för den svenska verkstadsindustrin. De internationella priserna har härvid 

approximerats med importpriserna: 

Index 1976 = 1011 

1976 1977 1978 1979 1980 
prel. 

Svenskt 12rodukt12ris 
Importpris 

1()0 96.5 92.~ 95,6 99.2 

Svensk 12roduktionskostnad 
Importpris 

100 99,6 95.2 97.5 98.9 

Svenskt 1:1rodukt12ris 100 96.9 97.1 98.0 IOOJ 
Svensk produktionskostnad 

Anm. Priser och kostnader enligt nationalräkenskapernas definitioner. 

Verkstadsindustrin var .den bransch i dessa beriikningar där försälj

ningsprisema ökade svagast 1978-1979. vilket förklarar att marginalerna 

- trots den relativt förmånliga utvecklingen av de rörliga produktionskost

naderna - steg endast måttligt (se tabell 8:2). Marginalförbättringen beräk

nas emellertid ha blivit avsevärt större 1979-1980. då ökande produktions

kostnader mötts med kraftiga prishöjningar. Massa- och pappersindustrin 

registrerade däremot en väsentlig prisuppgång 1978-1979. vilken utgjorde 

grunden för den starka marginalförbättringen. Prisomslagct avsåg uteslu-
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Tabell 8: 2 Produktpriser och rörliga produktionskostnader i tillverkningsindustrin 
exkl. van 1977-1981 
Procentuella förändringar 

1977 1978 1979 1980 1981 

alt. I alt. Il 

Massa-, pappers- och pappers-
1·aruindu.1tri 

produktpris 0.5 I. I 14.5 17.7 4.8 4.8 
rörlig produktionskostnad 9.4 -0,7 8.6 l.".O 6.7 8.3 
marginal -8,I I.X 5.5 D -1,8 -3.2 

Pctrole11111ri!flinadaicr m. m. 
produktpris 12.4 6.9 31.5 23.5 12.h 12.h 
rörlig produktionskostnad 7.0 8.2 J 1.7 44.0 11.0 11.1 
marginal 5.1 -L8 -0.2 - l·L:'. 1.4 lJ 

Verkstadsindustri e.rkl. 1·111'1' 

produktpris 8.3 'J.9 8.6 10.5 .".0 7.5 
rörlig produktionskostnad 11.6 9.7 7,6 7.9 4.8 7.6 
marginal -3.0 Il.I 0,9 2.4 0.1 ·-0.2 

.411111111 ti//1·erk11i11g.1·ind11stri 
exkl. 1•t1n· 

produktpris 9.9 8.2 IU 12.3 4.2 'i .., 
. ·' 

rörlig produktionskostnad 9.2 7.3 9.3 11.6 (l,() 7.9 
marginal 0.7 0.9 1.8 0,6 -1.7 -2.0 

Til/1·crk11i11gsi11d11.1tri cxkl. 1·111'1' 

produktpris 8.6 7.9 11.4 12.9 5,0 6.7 
rörlig produktionskostnad 10.0 7.2 9.5 12.4 6,0 8.1 
marginal -1,3 0.6 1.8 0.5 -0.9 -u 

A11m. Produktpris avser irnplicitprisindcx fiir brutloproduktionen. Rörlig pn>duk-
tionskostnad avser förbrukning och löner. inkl. kollektiva avgifter och icke varuan-
knutna indirekta skatter. men cxkl. subwntioncr. per hrutloproduktionsenhct. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralhyrän. 

tande massan vilken - på grund av det speciella efterfrägemönstn.:t för 

råvaror - är utsatt för stora prissv~ingningar. och då vanligen starka 

prisökningar i konjunkturcykelns uppgångsfas. Först 1979-1980 kunde en 

kraftig prishöjning. ca 16C:'r. pt1 papper genomföras. samtidigt \Om massan 

ökade ca 21F+ i pris. De svenska petroleumraffinaderierna höjde sina 

producentpriser med ungefär 3.5 '.'( 1978-1979 vilket dock var litet jämfört 

med vad som noterades pä den s. k. spo!marknaden: de svenska importpri

serna för oljeprodukter ökade t. ex. med i runt tal 80'+ 1978-1979. Under 

1980 har oljemarknaden varit mer dlimpad och de svenska producentpri

serna ökade totalt med ca 24 'X 1979- 1980. Det genomsnittliga försälj

ningspriset för resterande industrihranscher exkl. varv steg med 11.4 r.; 
1978-1979. Speciellt kraftiga var prisökningarna for iekejärnmetaller. ke

miska produkter och sågat trä medan den tunga gruppen livsmedel endast 

steg ca 4% i pris. 1979-1980 fortsatte de starka prisstegringarna. trävaror 

steg med ca 20 q. och ickejärnmetaller med drygt I .:'il,;. i pris. Sammantaget 

synes försäljningspriset fiir annan industri exkl. varv ha öka! med ca 12 ':(. 
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Prognosen över pris ut vecklingen 1980- 1981 för industriprodukterna har 

utarbetats under en förutsättning om oförändrade. eller något höjda priser i 

relation till världsmarknadspriserna i det högre lönealtcrnativet. Detta kan 

naturligtvis på sikt ytterligare för~vaga den svenska industrins konkurrens

kraft. Trots de i absolut bemärkelse pillagliga prisökningarna beriiknas 

företagens marginakr minska med nästan I 1/2 procentenhet 1980-1981. 

I genomsnitt väntas industrins produktpriser öka med 6.7 %. Massa- och 

pappersindustrin sammantaget beräknas kunna öka produktpriserna med 

endast ca 4.5 ?i vilket med hiinsyn till den viintade kostnadsutvccklingen 

leder till en kraflig marginalsänkning. Petroleumraffinadericrnas försälj

ningspriser väntas stiga förhållandevis måttligt 1980- 1981. eller med 

12.6 7r. Marginalerna ökar men ligger enligt dessa beräkningar även 1981 

på en slarkl förlu~tbringande nivå. Prisutvccklingen för verkstadsindustrin 

exkl. varv synes bli n[1got expansivarc än för industrin totalt. vilket också 

väntas ge utslag i att marginalerna förblir i stort sett oförändrade. Denna 

bild överensstämmer ocksä med hypotesen att verkstadsindustrin pt1vcr

kas senare och i mindre utsträckning iin industrigenomsnittet av konjunk

tursviingningarna. lnom annan tillverkningsindustri cxkl. varv iir det 

livsmedelsindustrin och övrigscktorn (se produktionskapitlet) som beräk

nas höja sina priser mest. medan prisprognoscn 1980- 1981 genomsnittligt 

för "annan tillverkningsindustri" innebär en ökning på 5.7 %. Den iitcr

hållsamma prisutvccklingcn väntas medföra en relativt kraftig sänkning av 

företagens marginaler eller med ca 2 ~,~. 

I det Uigrc \önea\ternativet förutses en re\ativpris<>änkning gentemot 

utlandet om ca I r;. blir möjlig. Detta är under förutsättning att företagen 

utnyttjar det utrymme som .::n låg löneökning skapar till att halta nere 

försäljningspriserna. trots att det skulle medföra något sänkta marginaler. 

Inom industrin iir det i huvudsak för de dominerande branscherna verk

stadsindustri och den s. k. övrigsektorn, samt i någon mfin för järn- och 

stii\industrin. som den liigre löneökningen väntas ge sådant Ulslag i pris

siittningen. Ett annat prissältningshctcende förulsiitts inom massa- och 

pappersindustrin samt pctrolcumraffinaderierna diir de svenska priserna 

inte bedöm~ kunna av\'ika viisentligt fn'rn viirldsmarknadens. Prisutveck

lingen riir hiir s<ilunda antas hli i huvudsak densamma oavsett lönealterna

tiv. Företagens marginaler beräknas inte utvecklas särskilt mycket gynn

sammare i alkrnativct med l<lga lönehöjningar iin under det högre lönean

tagandct. För massa- och pappersindustrins samt pctroleumraffinaderier

nas del beror detta på att löneandclcn iir tämligen liten. Detsamma giillcr 

iivcn järn- och sti\lindustrin. vilken ingår i "annan tillverkningsindustri··. 

Det kan dessutom niimnas atT det här förutsatts att de hcmmamarknadsin

riktade produkternas priser i samma mån som de exportinriktade anpassas 

till skillnaden i kostnadsutveckling mellan löncaltcrnativen. 
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Diagram 8:3 Riirliga produktionskostnader i tillverkningsindustrin exkl. varv 1971-
1981 
Årlig pro1:entuell förändring 
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Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

8.3 Industrins kostnadsutveckling 

De rörliga produktionskostnadcrna består. om man ser till tillverknings

industrin i dess helhet. till ungefär en tredjedel av löner och löncberoende 

avgifter m. m. och till resterande två tredjedelar av insatsvaror och inkörta 

tjänster. 1 Den fasta kostnadsposten kapitalförslitning som mäter kostna

den för att utnyttja realkapital är jämfört med de rörliga kostnaderna liten: 

den motsvarar enligt nationalriikenskapcrna ungefär 5 % av de rörliga 

kostnaderna. I en kapitalintensiv bransch som massa- och pappersindu

strin är kapitalförslitningen givetvis mer betydande. ca ](Vi~ jämfört med 

de rörliga kostnaderna. Räntor. patentkostnader. inkomstskatter m. m. 

betraktas i nationalriikcnskapcrna inte som kostnader utan som inkomst

omfördelningar. Från dessa poster bortses även här. 

Lön1•kost 11adcma 

I diagram 8:3 jiimförs utvecklingen av industrins lönekostnader per 

producerad enhet med kostnaderna för insatsvaror och köpta tjänster. 

' Med att en kostnad är rörlig men<is hiir att den p:I kort sikt kan varieras i takt med 
produkrionsvolymcn. Eftersom företagen har begränsade möjlighekr att på korf sikt 
variera arhetsstyrkans storlek. h,mte lönekostnaderna riitteligen kanske kallas "be
gr~insat rörliga ... 
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Tabell 8: 3 Lönekostnader och produktivitet i tillverkningsindustrin exkl. varv 1977-
1981 
Procentuella förilndringar 

1977- 1978- 1979- 1980-1981 
1978 1979 1980 

alt. l alt. Il 

. Massa-. pappers- och pappers-
1·arui11d11stri 

lönekostnad per timme 8.7 8.6 9.3 5.7 9.6 
produktivitet 14.0 7J -7.6 0,8 0,8 
lönekostnad per producerad enhet --4.6 1,2 18.3 4.8 8.7 

Petrolc11mmffinadaier m. m. 
lönekostnad per timme 9.2 5.0 9,3 5.7 9.6 
produktivitet -3,4 5,5 -1.0 l,G 1.0 
lönekostnad per prodm:erad enhet l.U -0.4 I0.4 4,6 8.4 

Verkstadsindustri exkl. 1·an• 

lönekostnad per timme 8.5 9.1 9.3 5,7 9,6 
produktivitet 2.0 8.8 5.5 2.6 1,4 
lönekostnad per producerad enhet 6,4 0,3 3.5 Hl 8.1 

An11a11 til/1·erkningsi11d11stri 
exkl. l'i/l"I' 

lönekostnad per timme 10,7 8,0 9,.1 5,7 9,6 
produktivitet 6.0 5,2 1.4 2.5 2.0 
lönekostnad per producerad enhet 4.4 2.7 7.7 3.0 7.4 

Til/1·akningsi11d11.1tri exkl. l'll/"\' 

lönekostnad per timme 9,6 8.6 9,3 5.7 9,6 
produktivitet 5.4 7.0 2.0 2.5 1.8 
lönekostnad per producerad enhet 4.0 1.5 7.1 3.1 7.6 

Anm. Lönekostnad per timme avser löner. inkl. kollektiva avgifter och icke varu
anknutna indirekta skatter. per arhctad timme. Produktivitet avser hruttoproduk
tion i fasta priser per arbetad timme. 
l\iillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralhyran. 

Ökningstaktcn i industrins lönekostnader har avtagit mycket påtagligt efter 

rekordhöjningcn 1974-1975. Enligt nationalräkenskaperna ökade löne

kostnaderna per producerad enhet med endast 1.5 'J-r 1978-1979. Produkti

viteten ökade härvid med 7 ')(. och timlönekostnadcrna med ca 8.5 % (se 

tabell 8:3 ). Siirskilt gynnsam v.ar produktivitets- och lönckostnadsutvcck

lingcn i verkstadsindustrin där lönekostnaden per producerad enhet för

blev i stort sett oförändrad. 

Produktivitetstillväxten 1979- 1980 stannade vid låga~ 'Yr.·. vilket tillsam

mans med en timlönekostm1dsökning på ca 9 '7·(. resulterade i att lönekost

naden per producerad enhet ökade med drygt 7 % inom industrin exkl. 

varv. För 1980-1981 bedöms timlönckostnad och produktivitet öka med 

resp. 9 lf2 ';'r rn::h 2 ':f i alternativ Il vilket ger en drygt 7 1/2-procentig 

lönekostnadsökning per producerad enhet. I liinealtcrnativ I. som endast 

skulle innebiira en prolongcring av nu gällande avtal finns möjlighet att få 
avsättning för en något större produktion. Härigenom blir enligt beräkning

arna produktivitetsutvecklingen niistan en procentenhet bättre. vilket bi-
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drar till att ökningen i lönekostnaden per producerad enhet här väntas 

stanna vid ca 3 %. 

Kostnaderna för insatsvaror 

Medan industrins lönekostnader per producerad enhet som nämnts i 

stort sett upphörde att stiga 1978-1979. ökade kostnaderna för insatsvaror 

i en accelererad takt, såsom framgår av diagram 8:3. Merparten av insats

varorna utgörs av industriprodukter och kurvan i diagrammet speglar 

därför i stor utsträckning industrins egna försä\jningspriser. Exkluderar 

man den svenska industrins interna leveranser blir intrycket av en för

stärkt ökningstakt i industrins insatskostnader 1978-1979 jämfört med 

1977-1978 lika markant: 

Procentuella förändringar från föregående år 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

all. I alt. Il 

9.3 10,8 6,9 11.8 16.3 8.4 9.0 

Bakom den starka ökningen i insatsvarupriserna 1976-1977 låg till stor 

del devalveringen av kronan 1977 som verkade uppdragande på prisut

vecklingen för importen. Devalveringen bidrog också till att driva upp 

insatsvarukostnadernas uppgång kalenderårsvis 1977-1978. vilken emel

lertid detta till trots blev relativt blygsam. Ökningen 1978-1979 berodde 

framför allt på att importen av råolja och petroleumprodukter steg mycket 

kraftigt i pris, råoljan med ca 35 % och petroleumprodukterna med närma-

re 80%. 

Tabell 8: 4 Priser på olika insatsprodukter 1977~ 1981 

Procentuella förändringar 

1977- 1978- 1979- 1980-1981 
1978 1979 1980 

alt. I 

Sågtimmer - 2.7 -1.8 13.9 I0.5 
Pappersved - 6.3 -5.5 13,0 13.0 
Jordbruksprodukter 5.2 4.5 12.8 8.4 
Mineraliska produkter. 

exkl. råolja 3.4 20.8 15.1 4.2 
Råolja 0.6 35.1 59.0 JU 
Pappersmassa -12.8 24.5 21.0 4.0 
Papper och papp 6.8 7,6 16.5 5.1 
Pappersvaror 6.4 9.7 16.5 5.1 
Tjock eldningsolja - 0.3 73.7 21.4 12.6 
Verkstadsprodukter 11.6 7.4 9.1 5.7 
Andra industriprodukter 8.6 I I. I 11.8 4.5 
Övrigt (tjänster m. m.) 11,5 9.4 12.0 8.2 

Källor: Konjunkturinstitutet. skogsstyrelsen och statistiska centralbyrån. 

10 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr. 100. Bilaga I.I 
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Vad beträffar utvecklingen 1979-1980 steg, som framgår av tabell 8:4. 

råoljans pris med .59%. således mer än 1978-1979. Även priset på tjock 

eldningsolja (den oljeprodukt som industrin företrädesvis använder). öka

de starkt i pris 1979-1980. dock inte så mycket som 1978-1979. Betydel

sefull är vidare den starka uppgång i priserna på skogsråvara (s;'1gtimmer 

och pappersved) som ägt rum 1979-1980. Prisökningarna påjordbrukspro

dukter har varit de kraftigaste under hela 1970-talct. vilket naturligtvis 

påverkar livsmedelsindustrin. För 1980-1981 väntas. enligt vad som kan 

utläsas ur diagram 8:3. förbrukningens prisökningstakt reduceras betydligt 

och därmed nästan komma i nivå med vad som registrerades före 1974. 

Förutom den förutsatta atcrhållsamheten i industrins prishöjningar är de 

måttliga oljcprishöjningarna orsak till neddragningen av insatsvarornas 

prisökningstakt. 

Genom att väga samman prisutvccklingstalen i tabell 8:4 kan man skatta 

ökningen i industrins totala insatskostnader. Resultaten återges i tahcll 8:.5. 

För den totala industrin visar beräkningen en markant avmattning i insats

varukostnadcrna<; ökningstakt 1980-1981. Massa- och pappersindustrins 

insatskostnader bedöms härvid öka något mer än genomsnittet beroende 

på kraftiga ökningar i massavcdpriserna. 

Utvecklingen av de totala rörliga kostnaderna. lönekostnaderna och 

insatsvarukostnaderna sammantagna har redovisats i tabell 8:2. 

Tabell 8: 5 Sammam·ägda priser på insatsprodukter för tillverkningsindustrin exkl. 
van· 1977-1981 

Procentllella förändringar 

1977- 1978- 1979- 1980-1981 
1978 1979 1980 

alt. I alt. Il 

Massa-. pappers- och pappers-
varuindustri 0.5 11.2 14.0 7.3 8.2 

Petroleumraffioaderier m. m. 7.8 32.7 45:0 11.1 11.2 
Verkstadsindustri exkl. varv 12.2 12.7 10.8 5,9 7.3 
Annan tillverkningsindustri 

exkl. varv 8.4 12.8 13.0 6.5 7.4 
Tillverkningsindustri cxkl. varv 8.6 13.7 14.7 6.8 7.8 

Kiil/or: Konjunkturinstitutet och statistiska centralhyrilo. 



Bilaga 1.1 Preliminär nationalbudget 147 

9 Den offentliga verksamheten 

9.1 Allmänt 

Den offentliga sektorns verksamhet har p<i olika siitt betydelse för ut

vecklingen inom samhiillsckonomin i övrigt. Dels pi·ivcrkar de offentliga 

utgifter som avser konsumtion och investeringar direkt den totala cftc1t'r:'1-

gan i ekonomin. dels päverkar skatter och transfereringar inkomsterna för 

hushiill och företag. Därmed har den offentliga verksamheten en indirekt 

inverkan på efterfrågeutvecklingen ocks<I inom den privata delen av eko

nomin. Härtill kommer den offentliga sektorns inflytande pi"i ekonomin via 

krcditmarknaen. t. ex. budgctundcrskotlcts finansiering och AP-fondens 

betydelse för utbudet på kapitalmarknaden. Effekterna via kreditmarkna

den berörs inte i detla kapitel utan tas upp i kapitel 10. 

De definitioner och avgränsningar som hiir tilliimpas övercnsstiimmer i 

huvudsak med nationulriikenskaperna. Detta innehiir en omliiggning av 

beriikningarna. då nationalräkenskaperna nu iindrat avgriinsningcn mellan 

staten och socialförsäkringssektorn för att uppn<l en biittrc överensstäm

melse med internationella normer. Till socialförsiikringssektorn riiknas nu 

endast allmän sjukförsäkring. allmiin tilliiggspensioncring samt erkiinda 

arhctslöshctskassor. Till staten har förts kontant arbetsmarknadsstöd 

t KAS). arbetsskadeförsiikring. folkpensionering. delpcnsiPnsförsiikring. 

frivillig pensionsförsäkring. skadegarantifond och sjöfolkspensionering. 

vilka samtliga tidigare inrymts i socialfiirsiikringssektorn. 

Den offentliga verksamheten diskuh:ras i det följand..: m..:d utgångspunkt 

från inkomst- och utgiftsöversikter för delsektorerna staten. kommunerna 

och socialförsäkringssektorn samt för den offentliga sektorn som helhet. 

Översikterna ger en viss belysning av den offentliga sektorns inverkan pil 

samhiillsekonomin. Avslutningsvis presenteras avsnitt 9.o vissa hcriik

ningar av finanspolitikens effekter pä samhiillsckonomin under perioden 

1975-1981. 

9.2 Staten 

Beräkningarna över statens inkomster och utgifter bygger pil hudgetutfal

lct för budgetåret 1979/80 samt p{t riksrevisionsvcrkets hudgetprognoser 

för 1980/81. För andra halvåret 1981 har kalkylerna gjorts med utgångs

punkt från budgetförslaget för budgctiiret 1981/82. 

I samband med att en del av socialförsiikringsscktorn har llytlats över 

till staten har inkomster och utgifter ökat kraftigt. Budgetsaldot förblir 

dock relativt opåverkat eftersom inkomster och utgifter i stort ~ett halan-
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serar varandra. Soeialförsäkringsscktorns finansiella srarandc utgörs nu 

liksom tidigare praktiskt taget enbart av AP-fonden. Vid jämfrirelscr med 

inkomster och utgifter bakilt i tiden har diirför staten korrigerats för om

läggningen. 

Som framgår av m:danst~iende tablii har statsbudgetens underskott ökat 

kraftigt under senare år. Efter att ha legat pit mellan 6 och 11 miljarder kr. 

under 1972-1976. försämrades budgetunderskottet drastiskt och beriiknas 

uppg{1 till ca .54 miljarder kr. 1980. 1981 viintas underskottet nå upp till 64 

miljarder kr. En del av försämringen iir att hiinföra till inflationens inver

kan. men räknat som andel av BNP har budgetunderskottet ökat fr[in .2 it 

4 W i bör:ian av 1970-talct till drygt 11 r; 1981. 

Budgetsaldo 1972-1981 
Miljarder kr.. löpande priser 

1972 1973 1974 1975 1970 1977 1978 1979 1980 1981 

Hudgcts;tldo -(1 -(i -JO -Il -7 -18 -33 -45 --54 -64 
Andel av UNP J 2.5 4 4 2 5 K 10 -10 .. 'i-1 I .5 

Konjunkluruppgilngcn 1979 medförde att stalsinkomsterna ökade nägol 

mer iin 1978. Utgifterna ökade dock ännu snabbare. Det berodde dels på 

vissa utbetalningar av industripolitiskt stöd. dels på att arbctsmarknadspo

litiken fortfarande krävde omfattande resurser. Detta medförde alt budget

underskottet växte iiven under 1979. Budgetunderskottet beräknas ha fort

satt att öka även under 1980 om än i nflgot långsammare takt. Utgifterna 

fortsatte att öka i ungefär oförändrad takt. Ökningen låg huvudsakligen på 

räntor på statsskulden och transfereringar till kommunerna. Inkomstsidan 

växer visserligen något snabbare 1980. bl. a. beroende på höjningarna av 

de indirekta skallerna hösten 1980. men kommer inte upp i nivii med 

utgiftssidans ökning. 

Budgetunderskottet väntas fortsiitta att öka med yllerligarc ca 10 mil

jarder kr. 1981. Visserligen blir utgiftsökningen 1981 bara 11 r;;. mot 14r.:.;, 

1980. men inkomstökningen blir ännu mindre. drygt 8 '/(. se tabell 9: I. 

Dessutom sker denna ökning från en viisentligt lägre nivii. eftersom in

komsterna 1980 endast motsvarar 80(:·( av utgiftsnivän. 

Den långsamma utvecklingen av statens inkomster sammanhänger bl. a. 

med de väsc.:ntliga omläggningar av skattesystemet som genomförts under 

senare år. De direkta skattema beräknas 1980 ha ökat med ca 12 ':·i- för att 

år 1981 minska med drygt 11 %. Detta beror dels pii att uthdalningarna av 

kommunalskattemedel som är en avdragsposl bland de direkta skattein

komsterna i tabell 9: I beräknas öka starkt 1981. dels förviintas den totala 

lönesumman på vilka de direkta skatterna utgf1r öka med enbart 4.1 %. 

U ndcr 1980 medförde de föreslagna marginalskatlesiinkningarna stats

finansiella kostnader pä 2.8 miljarder kr. Inkl. effekterna av indexregle

ringen skulle därmed statens skatteinkomster bli 7 .2 miljarder kr. lägre än 
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Tahell 9: I Statens inkomskr och utgifter 1979-1981 

Exkl. statens affärsverk och akticholag 

Milj. kr. Föriindring. r.; 

1979 1980 1981 197'J- 1980-
1980 1981 

Liip1111de priser 

I Inkomster UI 794 149790 162670 13.5 11.5 
I. I Direkta skatter 3h 123 40410 35 840 12.0 -11 . .'i 
1.2 Indirekta skatter 59hl0 h9WO 82 530 lh.5 19.0 
1.3 Övriga inkomster 15 hl5 I' 020 lh590 - 4.0 10 . .'i 
1.4 Socialfiirsäk ri ngsa v gi fler 20446 24970 27 7!0 22.0 11.0 

2 Utgifter 1"4 079 187220 2071!1!0 14.0 11.0 
2.1 Transf.::reringar 118 555 1.175.~0 154990 16.0 12.5 
2.1.1 Till hush{1ll 44 519 51480 5h740 15.5 IO.O 
2.1.2 Till socialförsiikringsscktorn 3 776 3%0 3 220 5.0 -18 . .'i 
2.1.3 Till kommuner 34 153 37H40 43 880 11.0 lh.0 
2.1.4 Till företag 21 7<.2 22 920 23 160 5.5 1.0 

diirav: livsm.::d.::ls- och riinte-
subventioner 7 178 8 390 9 280 17.0 I0.5 
industripolitiska iitgiinler h 224 4180 2 920 -33.0 ---~o.o 

2.1.5 Till internationell verksamhet 40'8 4180 4890 3.0 17.0 
2.1.6 Ränteutgifter 10 297 17 150 23 100 h6.5 34.5 
~.2 Konsumtion 39 l:N9 44870 48 180 12.5 7.5 
2.3 Realinvestering 460.~ 4(190 4580 2.0 - 2.5 
2.4 Lagerinvestering 8% 0 () 

2.5 Köp och försäljning av fastigheter 12h 130 130 3.2 0.0 

3 Finansiellt sparande -.'2285 -37430 -45210 

4 Utlåning och andra finansiella 
transaktioner 11 211 12 880 15 560 15.0 21.0 
diirav: industripolitiska 

åtgiirdcr 4414 1520 I 380 -6.'i .. 'i - 9.0 

.'i Korrigerings post 1992 3690 3 2.~0 

6 Totalsaldo -4541!1! -54000 -64000 

I '175 lirs prisl'r 

Konsumtion 25 2 IO 25 J.~O 25 330 O.' 0.0 
Realinvestering 3 233 3003 2 730 - 7.0 ·- 9.0 

Anm. För att fä överensstiimmelse med n:ltionalriikenskapernas inlwmstbegn:pp periodiseras inkomsterna i 
enlighet med deras definitioner. För att rii samma <'mslutning pi1 utgiftssidan liggcr perindiscringsdifferensen i 
korrigeringspost.::n p{1 utgiftssidan. Niv[m p[1 ink<H11>h:r och utgifter skiljer sig n:igot fdn budgctd.::parh::rnen
tets h.::riikningar av redovisningstekniska skiil. 

l\iillor: Ekonomidepartementet. konjunkturinstitutet. riksrevisionsverkct och statistiska c.:ntralhvr:in. 

om 1979 firs skatteskalor hade tilliimpats. Fiir 19~ I innebiir elen föreslagna 

indexregleringen en minskning av statsinkomsterna 6.6 miljarder kr. Inkl. 

effekterna av marginalskattcsiinkningen blir statens skatterinkomster 6.8 

miljarder kr. lägre iin de skulle ha varit om 1980 iirs skatteskalor hade 

tillämpats. 

Däremot har de indirekta skatteinkomsterna utvt::cklats kraftigt de se

naste åren pä grund av omläggningarna i skattesystemet. 

Inbetalningarna av mervtircleskatt. som svarat för ungefär hiilften av de 

statliga indirekta skatterna. beriiknas öka med 16 . .'i 1980 nch med 19':';. 

1981. Inbetalningarna av mcrviirdeskatt sammanhiingcr med den privata 
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konsumtionens utveckling. Av betydelse för de indirekta skatteinkomster

nas utveckling 1980 iir vidare de punktskattehöjningar som riksdagen bc

slutmk genomföra under slutet av 1979 och i bö1jan av 1980. Sålunda 

höjdes sprit- och tobaksskatten i slutet av oktober 1979. Vidare höjdes 

energiskatt m. m. den 18 december 1979 med I öre för elenergi och 45 kr. 

per nr' för olja. För bensin var höjningen 30 öre per liter. f-ör dieseldrivna 

fordon höjdes kilometerskatten i motsvarande män. Dessutom höjdes for

donsskatten för vissa fordon. Höjningarna av fordonsskatten och kilome

terskatten kunde dock av praktiska skäl träda i kraft först den I februari 

1980. Sammantaget innehar dessa punktskattehöjningar ökade statsin

komster på ca 4.5 miljarder kr. per t1r. Ytterligare höjningar av de indirekta 

skatterna företogs p{1 hösten 1980. di! momsen hiijdes från 17. I r;; till 19 r,;; 
den 8 september. Skatterna på vin. sprit och tobak höjdes samtidigt. 

medan skatterna på bensin och eldningsolja höjdes den I oktober med 20 

öre per liter resp. 50 kr. per m'. Dessa höjningar p~\verkade dock statens 

inkomster bara i bcgrilnsad utstriickning 1980. U ndn 1981 ber;iknas effek

krna av dessa skattchöjningar bli ca 6 miljarder kr. 

Mot bakgrund av bl. a. dessa punktskattehöjningar viintas statens in

komster från indirekt skatt öka i betydligt snabbare takt under 1980 och 

1981 jämfört med tidigare iir. Totalt sett beriiknas ökningen uppgii till 

16.5 <;f, 1980 och med 19q 1981 jiimfört med 60( 1978-1979. 

Statens iirriRa inkomster minskade 1980. Detta sammanhängde med en 

omläggning av bokföringen av de statliga myndigheternas arbetsgivaravgif

ter (exkl. avgiften för ATPl. Dessa avgifter har tidigare överförts till 

socialförsiikringssektorn först i juni ~tret efter avgiftsäret. r:r. o. m. den I 

juli 1980 skall dessa överföringar ske löpande, vilket innebär att 1980 

belastats dels med avgifterna för 1979 och dels med avgifterna för andra 

halvåret 1980. Budget-tekniskt redovisas detta som en minskad inkomst 

för staten. För 1981 kommer dessa övriga inkomster att öka med 10,5 SL 

Statens inkomster m· .rn<'ia(fi"irsiikring.1·m·g(fia beräknas öka med 22 '>( 
1980. Detta sammanhänger med en del höjningar av arbetsgivaravgifterna 

I januari 1980, t. ex. barnomsorgsavgiften 0,3 procentenheter. delpen

sionsavgiften 0.25 procentenheter och avgiften till arbetsskadeförsäkring

en med 0.35 procentenheter. Tillsammans med den ovan angivna omlägg

ningen av bokföringen av de statliga myndigheternas arbetsgivaravgifter 

förklaras ökningen pf1 22 q. 1980. För 1981 viintas ökningen av dessa 

inkomster bli 11 ~i(. 

Sammantaget väntas statsinkomsterna öka med 13.5q 1980. 1981 sjun

ker ökningstakten till 8.5 c-,;._ 

Statens utgifier väntas fortsiitta att vilxa i snabbare takt iin inkomsterna 

m:h ligger dessutom på en nivii sr.m iir 25 '.T högre iin inkomsterna. 1980 

beriiknas ökningen bli 14'>f för att minska till 11 q 1981. Ökningen i 

trw1\/('rai11g11m11 ti/l l111slu11/e11 beror friimst pil ökningar i utbetalningar av 

bidragsförskott och studiebidrag samt pil de höjningar av det allmänna 
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barnbidraget som genomförts både 1979 och 1980. Fr. o. m. den 1 januari 

1980 höjdes barnbidraget med 300 kr. till 2 800 kr. per barn och år och i 

oktober samma år med ytterligare 200 kr. Totalt sett beräknas de statliga 

transfereringarna till hushållen öka med 15,5 <;·(. 1979-1980 och med endast 

IOS•(. 1981. Orsaken till den låga ökningstakten 1981 är dels att regeringens 

be~paringsåtgärder börjar verka 1981 och dels att inga reformer har lagts 

in. utan endast automatiska utgiftsökningar. 

Bland dessa transfereringar ligger numera också folkpensionerna. Folk

pensionens storlek är for ensamstäende 95 l.:;. av basbeloppet och för pen

sionärspar 155 q. De pensionärer som saknar ATP eller har låg ATP är 

garanterade en årlig standardökning på 4 iJ'r· genom årliga ökningar av 

pensionstillskotten. Pensionstillskottet är f. n. 41 9(; och höjs den I juli 1981 

till 451/(. 

Tr1111.~ft'rai11ganw till .foretag inkluderar i enlighet med nationalräken

skapernas principer livsmedclssubventioner och räntebidrag till bostäder. 

Riinte- och livsmedelssubventionerna beräknas under 1980 ha uppgått till 

ca 8.5 miljarder kr.. en ökning med 1 E'r·. 1981 kommer dessa till följd av 

besparingsåtgärder att öka med endast I 0.5 %. Som transferering till före

tag räknas vidare bl. a. lagerstöd. presstöd. transportstöd. bidrag till SJ för 

icke lönsamma järnvägar och stöd till energibesparande investeringar. Det 

som framför allt förklarar den starka ökningen av transfereringarna till 

företagssektorn under senare år är emellertid de särskilda industripolitiska 

satsningarna inom varvsindustrin. stålindustrin. skogsindustrin m. fl bran

scher. Dessa beräknas ha minskat med 33 %· 1980 och väntas ·minska med 

ytterligare 30 Sf 1981. Till stor del har också de industripolitiska insatserna 

utgått i form av lån och aktieteckning. Denna del redovisas i tabell 9: I 

under posten utlåning och andra finansiella transaktioner. 1981 kommer 

denna post att minska med 9 '>:L 
Som framgår av tabell 9: 2 uppgår genomförda eller beslutade industripo

litiska fltgärder fr. o. m. 1976 till drygt 30 miljarder kr.. varav närmare 60% 

i form av transfereringar och resten som lån och aktieteckning. Omkring 12 

miljarder kr. avser satsningar pti varvsindustrin under perioden 1976-

1981. Merparten av de industripolitiska {1tgiirder som riktas till skogsindu

strin och stfilindustrin har utgått i form av lån och aktieteckning. Utbetal

ningarna ökade kraftigt fram till 1979. då insatserna beräknas ha uppgått 

till 10.6 miljarder kr. Under 1980 och 1981 minskar de industripolitiska 

insatserna påtagligt. 

Tra11.1:fc'rcri11garn11 till i11tcrnatio111'1/ 1·aksamhct utgörs huvudsakligen 

av gf1vodclen i u-landsbist<'indet. För 1980 bcriiknas giivobiständet uppga 

till '-"" 4 miljarder kr. Inkl. krediter till utvecklingsliind..::r beräknas u

landsbistiindct 1981 uppgå till niirrnare 5 miljarder kr. Rii11trntg(ffrm11 pii 

statsskulden ökar r. n. mycket snabbt till följd av de snabbt ökande undcr

skolten i statsbudgeten och viintas under 1980 nå upp till över 17 miljarder 

kr. för all 1981 uppgå till ca 23 miljarder kr. eller 11 r:-; av statsutgifterna. 
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Tabell 9: 2 Industripolitiska åtJ!ärder 1976-198 I 
Milj. kr. 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Statliga företag' 1887 I 342 625 1615 I 010 980 
Varvsindustri 556 1465 1638 5077 2260 1830 
Stiilindustri 1770 1652 1680 790 
Skogsindustri -~60 325 200 400 
Övriga brans1.:her 413 1969 551\ 300 

Totalt 2443 2807 4806 10638 5700 4300 

därav: transferering 420 1593 2 594 6224 4180 2920 
lån och aktieteckning 2023 1214 2 212 4414 1520 1380 

Anm. Statliga företag omfattar i huvudsak företag inom Statsföretag. t. ex. NJA. 
LKAB. ASSI m.11. 
Kiillor: Budgetdepartementet. industridepartementet och riksrevisionsvcrkct. 

Den statliga konsumtionen beräknas öka med 12,5 och 7 ,5 % i löpande 

priser 1980 resp. 1981. Under 1980 väntas den statliga sysselsättningsök

ningen bli ca 3 000 personer. För 1981 väntas ingen ökning av sysselsätt

ningen inom den statliga sektorn. 

/111·1'.1·teri11g.1·1·erksw11heten inom de statliga myndigheterna beskrivs när

mare i kapitel 7. De statliga myndigheternas investeringar beräknas minska 

med 2,57r 1981, främst till följd av minskat byggande. 

Från 1979- 1980 skulle därmed statens b11dget1111derskott ha ökat med 

över 8 miljarder kr. och uppgå till 54 miljarder kr. 1980. Under 1981 

beräknas budgetunderskottet öka ytterligare. Sålunda väntas det statliga 

budgetumlcrskollet uppgå till 64 miljarder kr. i alternativet med lägre utfall 

i avtalsförhandlingarna. Vid det högre .lönealternativet beräknas budgetun

derskottet uppgä till omkring 59 miljarder kr. 

Statens egen utlåning - bl. a. i industripolitiskt syfte - och övriga 

finansiella transaktioner ökade under 1979 och 1980. Trots minskade indu

stripolitiska lån blir ökningen av de finansiella transaktionerna kraftig även 

under 1981. Orsaken är fortsatta ökningar på bl. a. bostadslånefonden samt 

en stark ökning av rörliga krediter för finansiering av statliga oljeinköp. 

Försämringen av statens jinansiefla sparande skulle därmed från 1980 till 

1981 bli drygt 7 miljarder kr. 

9.3 Kommunerna 

Liksom under tidigare år har statistiska centralbyrån under november 

1980 genomfört en enkiit till kommunerna avseende de kommunala in

komsterna och utgifterna 1979 och 1980. Enkäten har legat till grund for 

den bedömning av den kommunala sektorns utveckling som redovisas i 

tabell 9: 3. 

Vad gäller skatter och statsbidrag bygger redovisningen på uppgifter 

från riksrevisionsverkct och budgetdepartementet. Uppgifterna för 1979 

och 1980 överensstämmer med nationalräkenskaperna. 
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Tabell 9: 3 Kommunernas inkomster ocb ut~ifter 1979-1981 
Exkl. kommunala aktiebolag och stiftelser 

Milj. kr .. Föriindring, <.:;. 

1979 1980 1981 1979- 1980-
1980 1981 

f,iipandc pri.H'r 

I Inkomster 128084 145140 162410 13,5 12,0 
I. I Skaller 70648 77 730 86800 10,0 11,5 
1.2 Statsbidrag 34 l.'i3 37 840 43 880 11,0 16,0 
1.2.2 Allmiinna statsbidrag 7 350 9570 11480 30,0 20,0 
1.2.2 Speciella statsbidrag 26803 28 270 32400 .'i.5 14,5 
u Övriga inkomster 2.3 283 29570 31730 27 .0 7 . .'i 

2 Utgit"ler 126077 146760 161160 16,5 10.0 
2.1 Transfereringar 2\ 231 23 810 25 540 12.0 7,.'i 
2.1. I Till hushfillen 8978 9550 10200 6.5 7.0 
2.1.2 Till socialförsiikringsscklorn 2 268 2480 2 220 9.0 -10 . .'i 
2.1.3 Till företag 2 807 3 1211 3 550 11.0 14,0 
2.1.4 ()fördelat 7 178 8660 9 570 20.5 10 . .'i , , 

Konsumtion 90646 107010 118000 18.0 10 . .'i 
2.3 Rcalinvesteringar 14409 16350 17820 13.:'i 9.0 
2.4 Nello av mark- lH.:h 

fastighetsklip ·-209 - 4!0 -200 

3. Finansiellt sparande enligt 
nationalräkenskaperna ( 1-21 2007 -1620 1250 

1975 lirs priser 
Ktlllsumtion 56934 59 IOO 60870 4.0 3.0 
Realinvestering 9772 9880 9930 1,0 0.5 

A11111. Allmänna statsbidrag omfattar skallcbortfallsbidrag. skalleutjiimningsbidrag, siirskilt bidrag till kom
munerna samt generellt bidrag till kommuner och landsting 1978. Speciella statsbidrag utgår till bestiimda 
verksamhctsomriiden. 
l\iillor: Ekonomidepartementet. konjunkturinstitutet. riksrcvisionsvcrkd och statistiska centralbyrån. 

Skatteinkomsterna kommer 1981 att öka med ca 11.5 c;,;., vilket är en 

snabbare ökning än under 1980. Den snabbare ökningstakten är hänförlig 

till att den kommunala utdebiteringen höjdes med 0.46 kr. den I januari 

1981 till 29.55 kr. 

Statshidra~e11 förutses öka kraftigt 1981. Siirskilt gäller detta de all

männa statshidragen som genom skatteutjäniningssystemets utbyggnad 

fött en allt större betydelse. Även de specialdestinerade statsbidragen 

beriiknas öka starkt 1981. den uppskattade ökningstakten. 14.5 %, iir dub

belt så hög som föreg<'iende år. Bland de specialdestinerade statsbidragen 

ökar bidragen till barnomsorgen särskilt kraftigt. 

Kommunernas iil'riRt1 inkomsta har under 1980 vuxit mycket snabbt. 

Detta sammanhiinger bl. a. med att riinteinkomsterna ökat betydligt som 

följd av dels kommunernas mycket goda likviditet. dels den htijda ränte

nivån. Ränteinkomsterna beriiknas 1980 ha uppgiltt till ."l.5 miljarder kr .. en 

ökning med 45 ~'i· jämfört med 1979. För 1981 förutses en betydligt l[mg

sammare ökning av de övriga inkomsterna. 

Sammantaget beräknas kommunernas inkomster öka med ca I~''( 1981, 

en n[1got långsammare ökning iin under 1980. 
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De samlade utgifterna beräknas öka med ca 10','l(. 1981. vilket innebär en 

uppbromsning av ökningstakten. Tran.~fi'reringswgificrna, som till största 

delen utgörs av bidrag till hushållen och ränteutgifter, beräknas få en 

väsentligt dämpad ökningstakt 1981 jämfört med tidigare år. Delvis är 

dämpningen hänförlig till en ändrad kostnadsfördelning mellan staten och 

primärkommunerna avseende bostadstilläggen för pensionärer. varigenom 

kommunernas ersättning till staten minskar. Även ränteutgifterna beräk

nas öka långsammare 1981än1980. 

Den kommunala konsumtionens ökningstakt dämpades 1980 jämfört 

med 1979. Enligt preliminära uppskattningar ökade konsumtionen med 5 9i: 

1979 och ca 4 % 1980. Bakom denna dämpning ligger flera faktorer. men 

den viktigaste torde vara att antalet personer som sysselsatts i kommunala 

beredskapsarbeten genom det förbättrade läget på arbetsmarknaden kunde 

nedbringas kraftigt under 1980. Dessa beredskapsarbeten hade tidigare. 

också under 1979. haft en uppdrivande inverkan på den kommunala kon

sumtionen. När antalet sysselsatta i dessa beredskapsarbeten under 1980 

minskat har effekten pä den kommunala konsumtionsvolymen istället bli

vit dämpade. Omslaget mellan 1979 och 1980 uppskattas till omkring I r;-~ 

av den totala kommunala konsumtionen. 

Även konllikten på arbetsmarknaden under våren 1980 kan antas ha haft 

en dämpande inverkan på den kommunala konsumtionen. Styrkan av 

denna faktor är dock mycket svår att uppskatta. 

Någon påtaglig dämpning av den underliggande. mer permanenta ut

byggnaden av den kommunala verksamheten kan således inte anses ha ägt 

rum 1979-1980. Den torde ha varit drygt 4,Sr;~. bäda åren. Under 1981 

väntas däremot en betydande dämpning av denna underliggande expan

sionstakt. De kommunala beredskapsarbetena förutsätts ha en neutral 

inverkan pä den kommunala konsumtionen. varigenom dämpningen av 

den totala konsumtionen inte blir lika kraftig. Den kommunala sektorns 

konsumtion förutses öka med 3 q, 1981 med hänsyn till de åtgärder som 

kommer att vidtas och som senare kommer att preciseras. 

Det bör understrykas att dessa bedömningar självfallet är mycket 

osäkra. Detta belyses av de uppgifter från primärkommunerna och lands

tingen om vilken konsumtionsökning som kan förväntas mot bakgrund av 

budgeterna. Dessa uppgifter tyder på en något långsammare volymökning 

1981. 
De kommunala myndigheternas och affärsverkens i111·c.1·tcringar beräk

nas öka med 0.5 % i volym 1981. Landstingens investeringsutveckling iir 

betydligt mer expansiv än den som uppvisas av primärkommunerna. En 

niirmare redogörelse för kommunernas investeringar lämnas i kapitel 7. 

De redovisade beriikningarna över kommunernas inkomster och utgifter 

pekar på ett positivt .finansiellt sparande under 1981 om 0.5 it I miljard kr. 

Tillsammans med den mycket goda likviditetssituationen inom främst 

landstingen innebär detta att den kommunakla sektorns ekonomiska situa

tion 1981 kan betecknas som god. 
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Beriikningarna för 1981 bygger på de antaganden om löner och priser 

som redovisas i kapitel 6. vilka innebiir löneökningar om drygt or:-;- och 

prisökningar om ca 7 <;~ 1981. Om priser och löner i stället utvecklas enligt 

det högre alternativet blir den kommunala sektorns finansiella sparande ca 

2.5 miljarder kr. liigre. Det bör vidare framhällas att beriikningarna giiller 

hela den kommunala sektorn. Enskilda primärkommuner och landsting 

kan f{t uppleva underskott i sin verksamhet samtidigt som summan av de 

kommunala verksamheterna ger överskott. Utvecklingen kan också skilja 

sig iit mellan den primiirkommunala och landstingskommunala sektorn. 

9.4 Socialförsäkringssektorn 

Statistiska centralbyrån tilliimpar fr. o. m. augusti 1980 en ny definition 

av socialförsiikringssektorn. Tidigare fördes samtliga socialförsäkrings

transaktioner till denna sektor. Enligt den nya definitionen giirs en sniivare 

avgriinsning gentemot staten. så tillvida att endast försiikringssystem som 

tltminstone har egen administration eller kan fatta vissa sjiilvstiindiga fi
nansiella beslut skall tillhöra socialförsiikringssektorn. Sålunda omfattar 

socialfö1-S:ikringssektorn numera allmiin sjukfiirsiikring. allmiin tilHiggs

pension och de erkiinda arbetslöshetskassorna. Övriga försiikringar förs 

till staten. Aven om -;ocialförsäkringssektorn numera enklare kan siirskil

jas frt111 statsbudgeten lir sektorn alltjämt en statistisk konstruktion. Effek

ten av revideringen pii det finansiella spara1idet iir begriinsad. eftersom den 

helt dominerande delen av sparandet inL'm socialförsiikringssektorn har 

skett inom den allmiinna tilliiggspensioneringen. som fortfarande tillhör 

sektorn. 

Transfereringarna till hushällen. dvs. utbetalningar av ATP. sjuk- och 

föriildrapcnning samt arhctskishctscrsiittning. bcriiknas ha stigit kraftigare 

Tabell 9: 4 Socialförsäkringssektorns inkomster och utgifter 1979-1981 
Löpande priser 

Milj. kr. förändring. ~:;-

1979 1980 1981 1979- 1980-
1980 1981 

I Inkomster 57791 66580 74700 15,0 12.0 
I. I Avgifter 4:! 133 49070 5fi:!:!O lfi.5 14.5 
I.:! Bidrag från staten 3771> 3970 3 220 5.0 -18.5 
1.3 Riinteinkomster 11744 13 390 15 100 14.0 13.0 
1.4 Övriga inkomster 138 150 160 8.5 5.0 

:! Utgifter 42047 50450 57840 20.0 14.5 
2.1 Transfereringar till hushllllen 3:! 104 38 l:!O 44 700 18 . .'i 17.5 
:!.2 Övriga transfereringar 7944 9980 10550 :!5.5 .'i,5 
:!.3 Konsumtion m. m. 1999 :!350 :!590 17.5 10.0 

3 Finansiellt sparande 15744 16130 16860 2,5 4,5 

A'ii/lor: Ekonomidepartementet. konjunkturinstitutet. riksförsäkringsverket 1,ch sta
tistiska centralbyriin. 
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1980 iin 1979 till följd av den snabbare pris- och löneutvecklingen under 

1980. Som framgttr av tabell 9: 4 viintas lranskn:ringarna till hushållen 

1981 öka i nästan samma takt som 1980. 17,sr;,,; resp. 18.5'>o. Den fortsatt 

höga tillväxttakten beror bl. a. på ökade utbetalningar av arbetslöshetser

sättning. 

Utgifkrna för ersiittning till sjukvården friln sjukförsäkringen steg 

fr. o. m. januari 1980 pti grund av nya regler för Hikarvftrdserstittning m. m .. 

vilket avspeglas i ökningen av soeialförsäkringssektorns övriga transfere

ringar 1980. 

Socialförsäkringssektorns inkomster ökade i snabbare takt 1980 än 1979. 

Detta sammanh~inger främst med att uppbörden av de statliga myndighe

ternas arbetsgivaravgifter lades om den I juli 1980 och medför ett engångs

tillskott till avgiftsinkomsterna andra halvärel 1980. Den I januari 1981. 

stiger ATP-avgiften med 0,25 procentenheter enligt en tidigare faslsliilld 

plan. De totala inkomsterna 1981 beräknas öka med drygt 12 % . 

Pcnsionsulbetalningarna för ATP utgör drygt 50':-i· av de transfereringar 

till hushftll som redovisas i tabell 9: 4. De beräknas iika med drygt 4 

miljarder kr. 1981. Bakom denna ökning ligger kompensation för prissleg

ringar och en ökning av antalet pensioniirer med ATP. 

Sedan juli 1976 har det varit möjligt för anställda mellan 60 och 65 år att 

ta ut delpension. Vid en reducering av arbetstiden liicker delpensionsför

säkringen 65 <;:.;. av inkomstbortfallet. I januari 1981 kommer denna ersiitt

ning att minska till 50%. Denna möjlighet har kommit att utnyttjas av ett 

stort och snabbt ökande antal personer. I november 1980 hade ca 60800 

personer delpension. De allra flesta delpensionärer arbetar halvtid. Utbe

talningarna beräknas 1981 uppgå till niirmare I 500 milj. kr. Delpcnsions

syslemet omfallar fr. 0. m. 1980 egenföretagare. rnirigenom fi'tr bl. a. smft

förctagare. jordbrukare och fiskare möjlighet till del pension. 

Del samlade uttaget av arbetsgivaravgifter uppgick under 1980 till 35.2 '!( 

av avgiftsunderlaget. Det bör härvid observeras att avgiftsumlerlaget är 

mindre än lönesumman och att underlaget varierar mellan olika arbets

givarkategorier. 1979 utgjorde arbetsgivaravgifterna ca 26% av löncsum

man. Den I januari 1981 höjs ATP-avgiften med 0,25 procentenheter till 

12.25%1 av avgiftsundcrlaget. Avgifternas utveckling sedan 1971 framgår 

av nedanstående tablå. Uppgifterna i tablån avser genomsnitt för kalen-

de rår. 

Arbetsgirnra,·gifter 
Procent av avgiftsunderlagct 

1971 197:! 1973 1974 1975 197<1 1977 

Sm:ialförsiikringsavgifter 13.7 13.9 14,0 18.3 22.fi 26.U 29,0 
Övriga i lag reglerade avgifter 2.0 2.1 4.1 4,1 4.1 4,7 5.8 

Summa 15.7 16.0 18.1 22.4 26.7 30.7 34.7 

1978 1979 1980 

30,7 31.7 32.6 
3.0 2.4 2,(i 

3.U 34.1 35.2 
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Sektorns totala utgifter beräknas ha ökat med 20% 1980 och drygt 14r,;;, 

1981. Detfinansiella sparandet uppgick 1980 till drygt 16 miljarder kr, och 

beräknas 1981 öka till närmare 17 miljarder kr. 

9.5 Den totala offentliga sektorn 

Den offentliga sektorns konsumtion och investeringar svarar för drygt 

1/3 av bruttonationalprodukten. Den 1~ffentliga komsumtionen beräknas ha 

ökat med 3% 1979-1980. främst till följd av den relativt kraftiga kommu

nala expansionen. Under 1981 förutses den offentliga konsumtionens vo

lymtillväxt bromsas upp något. ökningen beräknas uppgä till ca 2r;;-. 1980-

1981. Antalet anställda beräknas fortsätta att öka relativt kraftigt i kommu

nerna, medan det inom staten inte ökar alls. 1979 uppgick antalet anställda 

i statliga och kommunala myndigheter till I 249 700 personer. 

De offentliga investeringarna ökade under 1980 med 8.0°r i volym. De 

statliga myndigheternas investeringar minskade med 1,0';:.r. Inför 1981 

tyder de enkäter som insamlats på en minskning av investeringsvolymen i 

de offentliga investeringarna. Minskningen iir helt hiinfiirllg till de statliga 

investeringarna. medan däremot de kommunala investeringarna viintas bli 

oförändrade 1981. I tabell 9: :'i ing{u- iiven investeringar i kommunala och 

statliga affärsverk och bolag. Inkl. dessa investeringar beriiknas de totala 

offentliga investeringarna minska med I .Il c;;. 1981. 

Hela den offentliga sektorns efterfrågan i form av konsumtion od1 inves

teringar skulle därmed ha ökat med 4,0C.:./- 1980. För 1981 förutses en kraftig 

diimpning sil att ökningen stannar vid I . .'i C,L 

I tabell 9: 6 redovisas den offentliga sektorns inkomster och utgifter 

1979-1981. Transaktionerna mellan de tre delsektorerna har eliminerats 

Tabell 9: 5 Den offentliga sektorns konsumtion och im·cstcrini:ar 1979-191! I 

Milj. kr .. Volymför;indring 

Statlig konsumtion 
Socialforsiikringssektorns konsumtion 
Kommunal konsumtion 

Offentlig konsumtion · 

Statlig investering' 
Socialförsiikringssektorns investeringar 
Kommunala investeringar' 

Offentliga investeringar' 
därav: myndigheter 

Summa offentlig sektor 

löpande priser 

1980 

44870 
2 310 

107010 

154 190 

17640 
40 

18940 

36620 
16980 

190810 

1981 1979-1980 

48 180 5.0 
2 'i.~O 7.0 

118000 4,0 

161! 7.'0 3,0 

IK 520 14 . ." 
40 4.0 

20880 2.5 

39440 8,0 
18 .'120 -1.0 

208170 4,0 

1 Inkl. affärsverk samt statliga och kommunala bolag. e\kl. bostadsinvesteringar. 

1980-- 1981 

o.n 
3.11 
3.0 

2,0 

-::!.5 
12.0 
0.0 

-LO 
-1.5 

1.5 

fi.'iillor: Ek1momidepartementet. konjunkturinstitutet. riksrevisionsverket och statistiska centralhyrf111. 
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varför tabellen endast visar transaktionerna mellan den offentliga sektorn 

och samhällsekonomin i övrigt. 

Fr. o. m. 1978 har hela den offentliga sektorn uppvisat sparandeunder

skotl. 

Under 1979 beräknas underskottet ha varit över 14 miljarder kr. Den 

fortg{1ende försämringen av statens finansiella sparande i kombination med 

stagnerande sparöverskott i den allmiinna pensionsfonden ligger bakom 

denna ut veckling. Däremot var kommunernas finansiella sHillning god 

både 1978 och 1979. Under 1980 föreli\g el! visst underskoll i den kommu

nala sektorns finansiella sparande samtidigt som försiimringen av den 

statliga sektorns sparandeunderskoll blev förhållandevis m;ittlig jämfört 

med de niirmast föregående åren. 

Totalt sett skulle den offentliga sektorns finansiella sparande ha f'i.irsiim

rats med över 8 miljarder kr. och uppgii till niirmare 23 miljarder kr. 1980. 

För 1981 förutses ett mindre överskott i den kommunala sektorns fi

nansiella sparande. medan staten får ett kraftigt försämrat sparande. Totalt 

sett försämras den offentliga sektorns finansiella sparande med drygt 4 

miljarder kr. 

Den reala utvecklingen av offentliga inkomster och utgifter. dellatcrade 

med BN P dellatorn, framgår av nedanstående uppställning (ärlig procen

tuell Vl1lymförändring). Den reala ut vecklingen av de totala offentliga 

utgifterna har hittills under 1970-talet ökat med 6 il 7');. per år. dvs. 

betydligt snabbare än BNP. De konsoliderade offentliga utgifternas andel 

Tahell 9: 6 Den totala offentliga sektorns inkomster och utgifter 1979-1981 
Löpande priser 

Milj. kr 

1979 

I Inkomster 27-'450 
I. I Skatter lh<d81 
1.2 Socialförsäkringsavgifter 62 579 
u Övriga inkomster 44490 

2 Utgifter 287983 
2.1 Transfereringar 135 614 
2.1.1 Till hushåll 85 fiOI 
2. 1.2 Till företag inkl. livsmedels-

bostadssuhvcntioner 28 348 
2.1.3 Till internatinncll verksamhet 4058 
2.1.4 Övriga transfereringar 17h07 

' ' Konsumtinn 132 508 
2.3 Rcalinvestering 19048 
2.4 Korrigerings post 1 813 

3 Finansiellt sparande -14533 
.i Över statsbudgeten 

finansierad utliining 11 211 

1 Inkl. netto av kommunala mark- och fastighetsköp. 
Kiilla: Ekonomidepartementet. 

1980 1981 

311730 344 750 
187 530 W'i 170 
74040 83 920 
50 160 5)6(10 

334660 371860 
15%70 180 760 
99150 111 h40 

30 390 31410 
4180 4!<90 

25 950 32 820 
154190 lh8 730 
21080 22 440 
-280 -70 

-22930 -27110 

12 880 15 560 

Fi\rändring. 'i 

1979- 1980 
1980 1981 

14,0 10,5 
12.5 9,_, 

18.' 13.5 
12.:'i 11.0 

I<1,0 11,0 
17.5 13.0 
lh.O 12.5 

7.0 :u 
3.0 17.0 

47.5 26.5 
16.5 9,_, 
10.5 h.5 
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av BNP har sålunda ökat från 43% 1970 till 64% 1980. Under 1981 förutses 

de offentliga utgifterna öka med 3,9% vilket är betydligt långsammare än 

tidigare under 1970-talet. För 1980 och 1981 uppvisar framför allt staten en 

markant nedgång i ökningen av den reala utgiftstakten. Nedgången blir 

ännu mer markant om man jämför utgiftstakten exklusive statsskuldsrän

tor. Realt har då staten en minskning av utgifterna för åren 1980 och 1981 

med 2,8 resp. 1.2. 

Inkomster 
därav: skatter 

avgifter 

1970-1980 

4,3 
3.3 
6.2 

Utgifter 6,1 
därav: staten 6,5 

staten exkl. statsskuldsräntor 5.6 
socialförsäkringssektnrn 8.2 
kommunerna 4,8 

1979-1980 

2,2 
I. I 
4,0 
4,2 
2,8 

-2,8 
5.6 
4.5 

1980-1981 

3,2 
1.9 
4.4 
3,9 
3.1 

-1,2 
6,7 
2.9 

Medan utgifternas andel av BNP stigit kraftigt under senare år har den 

s. k. skattekvoten. dvs. skatter och avgifter i relation till BNP, varit i stort 

sett oförändrad sedan 1976 legat på omkring 501:1:. Sammantaget skulle de 

offentliga inkomsterna öka med 3 ,2 % i volym 1980- 1981. Eftersom stat 

och socialförsäkringsscktorn har andra avgränsningar i de nuvarande na

tionalräkenskaperna, har vid denna jämförelse bakåt i tiden dessa sektorer 

fått rekonstrueras för att få jämförbarhct med 1970. I jämförelse med den 

reviderade nationalbudgeten har utvecklingen av inkomster och utgifter 

under 1970-talet ändrats något. beroende på revideringar av nationalrä

kenskaperna. 

9.6 Beräkning av finanspolitiska effekter 

Under många år har en enkel modell använts i nationalbudgetarbetet för 

att belysa de samlade finanspolitiska effekterna inte bara av statsbud

getens förändringar, utan uven av förändringar i kommunernas och social

försäkringssektorns inkomster och utgifter. Beräkningarna syftar till att 

belysa hur reala föriindringar i de offentliga inkomster och utgifterna 

påverkar samhällsekonomin. Dessutom har särskilda beräkningar utförts 

för effekterna av vissa t:konomisk-politiska åtgärder. t. ex. investeringssti

mulerandc åtgärder, lagerstöd och industripolitiskt stöd i form av lån. Till 

den offentliga sektorn i detta sammanhang räknas också investeringar i 

statliga och kommunala affärsverk och bolag. Som mått på den finanspoli

tiska effekten utnyttjas de reala förändringarna i procent av BNP i fasta 

priser. För närmare beskrivning av metodiken när det giiller de finanspoli

tiska effektberäkningarna kan hänvisas till tidigare nationalbudgeter. 
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Förändringar i olika delposter av de offentliga inkomsterna och utgif

terna ger olika effekter pä samhällsekonomin. Om det sker sammansätt

ningsförskjutningar som har större påverkan pil samhällsekonomin i öv

rigt. blir den finanspolitiska effekten större än vad den annars skulle ha 

blivit. Genom att göra antaganden om bl. a. de marginella konsumtions

och irnportbenägenhderna tas i modellen hänsyn till dessa förhållanden. 

Till grund för effektberäkningarna ligger således bedömningar av dels 

importbenägenheterna för privat konsumtion samt för offentlig konsum

tion och investering. dels hushållens konsumtionsbenägcnhet for olika 

slags inkomster. 

Det aktuella konjunkturläget liksom även efterfrågeökningarnas sam

mansättning päverkar de marginella importbeniigenheternas storlek. För 

1980 och 1981 har den marginella importhenägcnheten för privat konsum

tion [örutsatts uppgå till 0,35 resp. 0.30. Importbenägenheterna för offent

lig konsumtion och investering har uppskattats till lägre tal än för privat 

konsumtion. HushiHlens marginella konsumtionsbenägenhet för 1980 och 

1981 har i likhet med tidigare heräkningar förutsatts vara 0.7. 

Med de antaganden om import- och konsumtionsbenägenheter som re

dovisats ovan erhålls ur modellen värden pi't ett antal multiplikatorer. Med 

tillämpning av dessa multiplikatorer kan den totala effekten av förändring

ar i den offentliga sektorns verksamhet på hruttonationalprodukten räknas 

fram. för några av de viktigaste variablerna redovisas multiplikatorerna 

för 1980 och 1981. 

Byggnadsinvesteringar 
Maskininvesteringar 
Offentliga liiner 
Övrig offentlig konsumtion 
Permanenta tran,fereringar till hushiill 
Direkta skatter 
Indirekta skatter 

19Kll 

I.~ 
I.~ 
1.7 
I .4 
0.9 

-0.H 
-0.9 

1981 

l.h 
u 
1.8 
1.4 
0.'J 

-0.H 
-0.9 

I tabell 9: 7 redovisas heräkningar över finanspolitiska effekter för åren 

1975-1981. Frt1gan om hur den offentliga sektorns .effekt på ekonomin i 

övrigt ska beräknas. är svårt att besvara biide utifrån teoretiska och prak

tiska utgångspunkter. Den beriikningsmetodik som h[ir anviinds innebär att 

om de offentliga utgifterna och inkomsterna inte foriindras realt sett från 

den uppnådda nivån uppstfö· ingen finanspolitisk effekt. Även om den 

offentliga sektorns finansiella sparande iir oförändrad kan emellertid en 

linanspolitisk effekt uppstil genom att det sker förskjutningar mellan olika 

typer av inkomster och utgifter. För olika sektorer i samhiillsekonomin kan 

diirenwt dessa finanspolitiska effekter vara expansiva eller kontraktiva p[1 

grund av iindrad sammansättning av inkomster och utgifter. 

Den offentliga verksamheten hade 1980 en expansiv effekt pii samhälls-
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Tabell 9: 7 Finanspolitiska effekter 1975-1981 
Procent av bruttonationalprodukten i fasta priser 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Staten: direkt effekt 0.3 0.2 -0,2 0.3 0,3 0.3 -0,l 
indirekt effekt 0.1 0,9 2.4 3.1 :!.2 -1.4 -0.0 
Summa 0,4 1,1 2,2 3.4 2,5 -1,I -0,l 

Kommunerna: direkt effekt 0.5 0.5 0.9 0,8 0.8 0.7 0.5 
indirekt effekt 0,6 -0.1 -0,7 -1,R 0,2 1.2 -0.1 
Summa l, I 0,4 0,2 -1,0 1,0 2.5 0,4 

Socialförsäkringssektorn' 0,4 -0,2 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 

Totalt 1,9 1,3 2,8 2,9 3,8 1,7 0,5 

1 Inkl. allmänna pensionsfonden. 
Källa: Ekonomidepartementt!t. 

ekonomin. motsvarande 1.7'?(, av BNP-utvecklingcn. Detta var en ned

dragning från 1979 och berodde framför allt på de statliga utgifternas 

utveckling. Effekten av den kommunala sektorns inkomster och utgifter på 

2.5 ~f 1980 motverkades till en del av denna negativa effekt från staten. För 

1981 är den offentliga sektorns effekt på ekonomin svagt expansiv, vilket 

framför allt beror på kommunerna. 

Av tabell 9: 8 framgår något utförligare hur olika delposter i den offent

liga sektorns inkomster och utgifter bidrar till den totala finanspolitiska 

effekten för år 1979. 1980 och 1981. 

För staten gäller att den statliga konsumtionsökningen 1980 inte gav 

Tabell 9: 8 Finanspolitiska effekter 1979-1981 
Procent av bruttonationalprodukten i fasta priser 

1979 

Staten 
lnkomstt!r -0,2 
därav: direkt skatt -0.3 

indirekt skatt 0, I 
Utgifter 2.7 
därav: transfereringar m. m. 2.1 

konsumtion 0,4 
investeringar 0,2 

Summa staten 2,5 
Kommunerna 
Inkomster -1,0 
därav: ~katter -0.3 
Utgifter 2.0 
därav: transfereringar 0.2 

konsumtion I . 7 
investt!ringar 0.1 

Summa kommunerna 1,0 
Summa <{fentlig sektor 3,1! 

Källa: Ekonomidepartementet. 

11 RiksdaR<'ll 1980181. I .l'aml. Nr. /110. Hi/uga I. I 

;: 

1980 1981 

-0,4 -0,2 
0,0 I. I 

-0,5 -1.2 
-0.7 0.0 
-1,2 0,1 

0.0 -0.1 
0,5 0,0 

-1,1 -0,I 

0,0 -0,8 
0.2 -0,4 
2.5 1.2 

-0.l 0.0 
2.4 1.2 
0, I Il.Il 
2.5 0,4 
1.7 0,5 
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någon effekt alls. samtidigt som utbetalningarna för industripolitiska åtgiir

der minskade kraftigt. Den finanspolitiska effekten av dessa beräknas bli 

-1,6 %. När det gäller investeringar beräknas en uppgång på 0.5 %. Totalt 

sett innebär sammansättningsförskjutningarna i de statliga utgifterna mel

lan 1979 och 1980 att kalkylerna ger en finanspolitisk effekt via utgiflssidan 

för 1980 som är negativ. minus 0,7 procent. trots realt sett ökade statsut

gifter. Utgifter med hög multiplikatoreffekt - som t. ex. konsumtion, 

investeringar. industripolitiska åtgärder. utvecklas svagt. medan utgifter 

med låg multiplikatoreffekt - t. ex. räntor på statsskulden m:h transfere

ringar till kommuner - ökar starkt. 

1981 beräknas de statliga utgifterna öka kraftigt i nominella termer men 

de får trots detta inte någon expansiv effekt på ekonomin. Det beror på att i 

likhet med 1980, de stora reala ökningarna på statsskuldräntor med låg 

multiplikatoreffekt mer än väl uppvägs av reala minskningar av transfere

ringar till företag vilket har hög multiplikatoreffrkt. 

På inkomstsidan har skatteinkomsterna ökat i reala termer 1979 och 

1980. Detta ledde till negativa effekter genom den köpkraftsindragning som 

punktskattehöjningarna på tobak. sprit och energi meJförde. Sammantaget 

skulle den statliga sektorn ha haft en kontraktiv effekt på ekonomin under 

1980 som kan uppskattas till 1.1 (iL Trots den fortgående försämringen i 

statens budgetsaldo dämpades enligt dessa beräkningar den finanspolitiska 

effekten med den använda beriikningstekniken från 1979 till 1980. 

1981 beräknas de statliga utgifterna öka kraftigt i nominella termer men 

de får inte någon ytterligare expansiv effekt på ekonomin. De kraftiga 

höjningarna av indirekta skatter 1981 motverkas av de minskade inkoms

terna från direkta skatter. vilket berodde på indexregleringen av skatteska

lorna, samt den svaga utvecklingen av de totala löneutbetalningarna. To

talt har den statliga sektorn en kontraktiv effekt motsvarande 0, I% av 

BNP. 
För kommunerna ökar utbetalningarna av kommunalskattemedel läng

samt under 1980 och 1981. På utgiftssidan betyder framför allt ökningen av 

konsumtionen expansiva finanspolitiska effekter. Sammantaget beräknas 

den kommunala sektorns expansiva effekt på ekonomin uppgå till 2.5 7t: 
1980 och 0,4% 1981 av BNP. vilket leder till att den offentliga sektorn 

lämnar ett positivt bidrag till BNP för båda åren. Effekten minskar dock 

för varje år. 
Socialförsäkrin!{ssektorn beräknas under 1980 och 1981 få en svagt 

expansiv effekt på ekonomin. Förklaringen hiirtill är att transfereringarna 

till hushållen beräknas växa väsentligt snabbare än den huvudsakliga in

komstposten, arbetsgivaravgifterna. 
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10 Kreditmarknaden 

Kreditpolitiken har efter den första oljeprischocken 1974 i allt högre grad 

priiglats av de tilltagande bytesbalanstinderskotten (diagram 10: I). Hur 

finansieringen av dessa underskott har fördelats på den privata resp. 

statliga sektorn har i huvudsak bcstiimts utifrån överväganden bctriiffande 

vilken kreditpolitisk åtstramning som varit önskvärd eller nödvändig med 

hänsyn till den inre och yttre ekonomiska balansen. Detta har ställt kredit

politiken inför svåra avviigningsproblem. som under senare är accentue-

Diagram 10:1 S\·eriges hytesbalans och valutanöde 1974-19110 
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Anm. Valutaflödet definieras som valutareservens transaktionsviirde exkl. statlig 
utlandsupplåning. riksbankens övriga utlandstransaktioner samt tilldelning av sär
skilda dragningsrätter. I bytesbalanssaldot 19711 är efterskänkta u-krcditer exklude
rade. 
Kiillor: Konjunkturinstitutet och riksbanken. 
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rats i samband med den kraftiga likviditetspåspiidningen från statens 

budgetutveckling. 

Kreditpolitiken har i varierande grad inriktats pii en icke-statlig finansi

ering av bytesbalansunderskotten. Under 1974 tillät det inhemska kon

junkturläget en åtstramning av den svenska kreditmarknaden i syfte att få 
till stånd ett kapitalinllöde i den icke statliga sektorn. Som framgår av 

diagram 10: 11 fick denna politik åsyftad effekt under de närmast följande 

åren. Under 1977 ställdes kreditpolitiken inför avviigningsproblem avseen

de den interna och externa målsättningen. Det växande bytesbalansun

derskottet skulle med en motsvarande ökad icke-statlig finansiering utom

lands kriiva en ytterligare skärpning av kreditpolitiken. Den försvagade 

inhemska konjunkturen motiverade i stället en lättnad i kreditpolitiken. l 

detta läge gick även staten i niigon större utstriiekning ut pf1 de internatio

nella lånemarknaderna. Härigenom tilläts att en i hög grad internanpassad 

ekonomisk politik kunde föras. Den statliga upplåningen utomlands 1977 

motiverades även av det valutautllöde som ägde rum i samband med 

valutaoron sommaren 1977. Bakom valutautflödet synes förskjutningar i 

handelskrediterna ha legat. 

Efter ett år med i stort sett balans i de utrikes affärerna har underskotten 

under 1979 och 1980 ökat dramatiskt. Samtidigt har incitamenten för en 

icke-statlig utlandsupplåning försvagats. varvid en omsvängning till en 

statlig finansiering av bytesbalansunderskotten har skett. Bakom denna 

utveckling ligger bl. a. det påtagliga utgiftsöverskottct i statens budget med 

en kraftig likviditetstillväxt i ekonomin som följd och därmed ett minskat 

icke-statligt upplåningsbehov i utlandet. Med den uppskallning av bytes

balansutfallet för 1980. som nu kan göras. tycks valutautllödet inom den 

privata sektorn ha varit något större än bytesbalansunderskottet. 

Eftersom en övervägande del av de löpande betalningarna till och frän 

utlandet ombesörjts av de i1:ke-statliga sektorerna. under det att staten 

svarat för största delen av den utländska upplåningen som måste ske. har 

det ofrånkomligen framträtt ett betydande betalningsunderskott för de 

icke-statliga sektorerna. Som framgär av diagram 10:2 har sålunda, sett 

över 12 månader, ett successivt accelererande utflöde av valutor från de 

icke-statliga sektorerna ägt rum sedan våren 1979. Utflödet har skett 

främst i form av ett underskott i de löpande betalningarna med utlandet. 

Den stora och växande obalansen i utrikesbetalningarna har förstärkt 

landets känslighet för internationella riinteförändringar. I samband med 

upptrappningen av den internationella ränteniviin höjdes sålunda det 

svenska diskontot fr. o. m. juli 1979 vid ett flertal tillfällen och ligger nu 

sedan januari 1980 på llY'c (diagram 1(1:3). 

1 Den icke statliga sektorns kapitaltransaktioner med utlandet framgår av diagram
met som skillnaden mellan de tvi1 staplarna. 

'i: 
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Diagram 10:2 Valutaflöde 1978-1980 
Milj. kr. 12-mtinadcrsföriindringar 
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Anm. Valutaflödet definieras som valutareservens transaktionsviirdc cxkl. statlig 
utlandsupplåning. riksbankens övriga utlamlstransaktioncr samt tilldelning av siir
skilda dragningsräller. 
Kiillor: Konjunkturinstitutet och riksbanken. 

Diagram 10:3 Diskontot för Sverige och OECU 1976-1980 
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Den internationella räntestegringen nådde en kulmen i april 1980. Under 

våren och sommaren 1980 följde en viss nedgiing i det internationella 

ränteläget. Någon parallell sänkning av det svenska ränteläget skedde ej. 

varigenom Sveriges ränterelation med utlandet försköts något. I syfte att 

motverka de räntesänkningstendcnscr. som uppstått på den korta markna·· 

den. ht~ides skattkammarv~ixcldiskontnt i juni 1980. Kreditpolitiken 

skärptes ytterligare genom höjningen av likviditetskravcn for hankcrna 

med 2 procentenheter fr. o. m. I juli 1980. Denna åtgärd hiir ses mot 

hakgrund av försvagningen av den externa balansen. Åtgärden syftade till 

att nedbringa bankernas utlåningstak!. De nya likviditetskraven avpas

sades att medge en tillväxt i bankernas övrigutlåning i svenska kronor om 

ca 6 '.{ i årstakt mot tidigare 9 r.:;. Bankernas möjlighet att refinansiera 

utlåning till svenska låntagare i utlandet kvarstod. En ytterligare höjning 

av likviditetskraven för affärsbankerna iigde rum fr. o. m. novemher 1980. 

Åtgärden innehar inte någon ytterligare <ltstramning utan för ses som en 

anpassning till den viixande likviditeten i banksystemet. Under hösten 

1980 har markerade räntestegringar iinyo skett utomlands. 

10. t Likviditetsutvecklingen 

P e 1111 i ng mii n gd en 

Statens utgiftsöverskott var 8.3 miljarder kr. större under de tre första 

kvartalen 1980 jämfört med samma period 1979 (se tabell 10: I i slutet av 

kapitlet). Samtidigt var statt!ns inhemska uppli\ning utanför hankerna J 

milj::irdt:r kr. liigre än under 1979. Detta innehar. att (kn penningmängds

ökande effekten av statens finansiella transaktioner blev 11 miljarder kr. 

större under de tre första kvartalen 1980 jämfört med samma period 1979. 

Starka likviditetsindragande effekter hiirrörde emellertid fn!n byteshalan

sens markerade underskott och den monetära expansionen hlcv 'ii1lunda 

avseviirt mindre iin vad som följer enhart av statens transaktioner. Till 

detta bidrog även den fortsatt återhållsamma hankkrcditgivningen. Under 

de tre första kvartalen 1980 bkv diirigenom penningmiingdstillviixten I 

miljard kr. större än motsvarande period 1979. U ndcr 12-m:'madersperio

den t. o. in. november 1980 växte penningmängden med 11.2 '-'I .. 

Penningmängdens ökning under loppet av kalen(kriiret 1980 kan nu 

uppskatt;1s till ca 28 miljarder kr. eller ca I O':'-~. Det iir mindre än den 

beriiknade ökningen på drygt 14r::·; mellan 1979 och 1980 for bruttonational

produkten i löpande priser. Detta innehar. all den reala likviditeten. ut

tryckt som k votcn mellan ell genomsnitt av penningmiingdcn över itrct och 

hruttonationalprodukten. {myo visade en dragning nedåt. Den torde dock 

fortfarande ligga över snittet för perioden 1967-1980 !diagram 10:41. 
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Diagram 10:4 Real likvidiM 1967-1980 
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Anm. Den reala likviditeten är definierad som kvoten mellan ett index for pcnning
miingden och ett index för bruttonationalprodukten till löpande priser. 
Kiillor: Konjunkturinstitulcl. riksbanken och statistiska centralbyrån. 

Lik1·iditct.rnt1·cckli11RCll inom Fis.rn sektora 

Fr. o. m. 1980 fär bankerna ge ut s. k. bankcertitikat med upp till ett års 

löptid. Detta har självfallet begränsat tillväxten av den sedvanliga bankin

låningen. Inlitningstillväxten under de tre första kvartalen (tabell 10:2) blir 

därför ett ni\got missvisande m;\tt på likviditctsutve1.:klingcn i de 0\ika 

sektorerna. Detta gäller särskilt för företagssektorn men också för kom

munsektorn. Någon fördelning på sektorer av förvärven av bankl..'.ertifikat 

har ännu ej kunnat göras för de tre första kvartalen 1980. Som framgår av 

tabell 10:2 var sektorernas placeringar på inlåningskonto i bank 9.2 mil

jarder kr. lägre under de tre första kvartalen 1980 jämfört med samma 

period 1979 och uppgick till 4.2 miljarder kr. Samtidigt placerades i bank

certifikat 7 .6 miljarder kr. Uppbyggnaden av sektorernas totala banktillgo

dohavanden uppgick således under de tre första kvartalen 1980 till 11.8 

miljarder kr. jämfört med 13.4 miljarder kr. under samma period 1979. 

Företagen svarade för merparten av bankcertifikatsplaceringarna. 
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Dia~ram 10:5 AITärsha1Jkernas lik\·iditetskrnter 1976-1980 
Genomsnittligt överskott för affiirsbankssystemet under successiva 12-månaders
perioder. Procentenhetc:r. 

1976 1977 1978 1979 1980 

Kiilla: Riksbanken. 

Bankernas lihida ti//gängar 

Trots ett omfattande valutautflöde från de icke-statliga sektorerna kom 

under de tre första kvartalen_ 1980 bankernas likvida tillgångar exkl. kas

sakvotsmedcl att växa med 12.5 miljarder kr. (tabell 10:3). Bakom denna 

utveckling låg främst statens finansiella transaktioner samt de frisläppta 

kassakvotsmedlcn. Under de tre första kvartalen 1979 minskade banker

nas likvida tillgångar med 2.7 miljarder kr. 

Bankernas likviditetsutveckling under de tre första kvartalen 1980 speg

las i betydande placeringar i statsobligationer och skattkammarväxlar. 

Dessa finansierades delvis genom riksbankslån. Samtidigt skedde endast 

en obetydlig tillväxt av bankernas överlikviditet - differensen mellan 

faktisk likviditet och riksbankens krav (diagram 10:5). 

10.2 Kreditinstitutens utlåning 

Utlåningen på den inhemska organiserade kreditmarknaden exkl. sta

tens direkta kreditgivning var 5.4 miljarder kr. lägre under de tre första 

kvartalen 1980 jämfört med samma period 1979 och uppgick till 49.5 

miljarder kr. (tabell 10:41. Det var framför allt kreditgivningen till staten 

och hushällen. som sjönk. medan krediterna till bostäder och företag 

växte. Den svenska upplåningen i utlandet ökade samtidigt med närmare 

15 miljarder kr. till knappt 23 miljarder kr. Staten svarade för 12 miljarder 

kr. av ökningen. 
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A.ffiirsha11kcrna.1· nettoköp av statsobligationer var av ungefär samma 

omfattning under de tre första kvartalen b{ide 1979 och 1980. dvs. n[irman: 

8 miljarder kr. Affärsbankernas innehav av skattkammarväxlar växte un

der de tre första kvartalen 1980 med drygt 5 miljarder kr. jämfört med en 

lika stor nedgång under samma period 1979. 

Avlyften av affärsbankernas hostadskrediter stannade p{1 9.5 miljarder 

kr. under de tre första kvartalen 1980. Affärsbankernas utbetalningar av 

hostadsbyggnadskrcditer var samtidigt omfattande. Deras totala stock av 

utestående bostadshyggnadskrcditer växte härigenom med 3.2 miljarder 

kr. under de tre första kvartalen 1980. Under samma period 1979 viixte 

denna stock med närmare I miljard kr. Affärsbankernas nettoköp av 

bostadsobligationer var drygt en miljard kr. större under de tre första 

kvartalen 1980 jämfört med samma kvartal 1979 m:h. uppgiek till 4.1 mil

jarder kr. Affärsbankernas totala kreditgivning till hostadssektorn kom 

härigenom att öka med 3.3 miljarder kr. under de tre första kvartalen 1980 

och uppgick till 7 .2 miljarder kr. 

I slutet av 1979 började ökningstaktcn för affärsbankernas utestående 

krediter till andra ändamål än bostadsbyggandc. s. k. övrigutlåning. suc

cessivt att sjunka i linje med de åtstramningsåtgärder. som vidtogs !dia

gram 10:61. Ökningen i affärsbankernas övrigutlåning i svenska kronor 

uppgick under 12-månadersperioden t. o. m. oktober 1980 till 9.0 (/(. Kre

ditpolitikens målsiittning iir en utlåningsökning från hanksystemet om ca 

6l/(, i årstakt. Enligt tabell 10:5 var atfärshankernas övrigutlaning 1.5 

miljarder kr. lägre under de tre första kvartalen 1980 jämfört med samma 

period 1979 och uppgick till 12.4 miljarder kr. Nedgången herörde hushill

len samt finansierings- och investmcntföretagen. 

Spar- och före11i11gsba11kcrnas totala kreditgivning sjönk med 1.3 mil

jarder kr. under de tre första kvartalen 1980 till 7.4 miljarder kr. Ncdgiing

en utgjordes av en mindre omfattande långivning till hushiillsscktorn. 

Utbetalningarna av spar- och föreningsbankernas hostadshyggnadskre

diter ökade under de tre första kvartalen 1980 ohetydligt snahhare än 

avlyften. varigenom stocken av utestående bostadsbyggnadskrediter i 

stort sett blev oförändrad. Under samma period 1979 växte dt:nna stock 

med niirmare 900 milj. kr. Samtidigt var dessa bankers nettoköp av 

bostadsobligationer närmare en halv miljard kr. större under de tre första 

kvartalen 1980jämfört med samma period 1979. 

Aven spar- och förcningshankl'rnas övrigutliining bö1:jade. seu övi:r 12 

månader. att sjunka i takt i slutet av 1979. I oktober 1980 uppgick denna 

ökningstakt till knappt 6 I;{ I diagram I0:6J. Enligt tahell 10:5 var spar- o..:h 

förcningsbankernas övrigutliming ..:a 2 miljarder kr. lägre under de tre 

första kvartalen 1980jiimfört med samma period 1979. Nedg;ingen herörde 

till största delen hushällssektorn. Bland de angivna hushällskreditcrna 

ingår även icke prioriterad f'astighetsbdilning. 

De enskilda .fi"irsiikri11gsi11riitt11i11gama.1· totala nettoplaceringar pä kre-
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Diagram 10:6 Bankernas utestående krediter till andra ändamål än bostadsb}·ggande 
1976-1980 
Procentuella 12-måna<lersförii.n<lringar 
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ditmarknadcn växte med knappt 300 milj. kr. under de tre första kvartalen 

1980 till 8,3 miljarder kr. Det var framför allt deras nettoköp av statsobliga
tioner. som tilltog. medan nettoköpen av bostadsobligationer sjönk med 

1.7 miljarder kr. Även försäkringsbolagens nettoköp av företagsohliga

tioner var lägre under de tre första kvartalen 1980 jämfört med samma 
period 1979. 

Under de tre första kvartalen 1980 översteg allmiinna pensio11.1:fimde11s 

pensions utbetalningar dess ränteinkomster med drygt 4 miljarder kr.. vil

ket var 1,2 miljarder kr. mer än under samma period 1979. En motsvarande 

större del av premieintäkterna måste således användas för att täcka pcn

sionsutbetalningarna. Fondtillväxten blev under de tre första kvartalen 

1980 av ungefär samma omfattning som under motsvarande period 1979, 

vilket avspeglades i fondens placeringar på kapitalmarknaden i form av 

värdepapper och reverslån. Fonden ökade sina placeringar i statsobliga

tioner med 1,3 miljarder kr. under de tre första kvartalen 1980. Samtidigt 

var fondens nettoköp av obligationer emitterade av näringslivet väsentligt 

lägre. Även fondens totala utlåning till kommunerna sjönk väsentligt under 

de tre första kvartalen 1980. 
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10.3 Den sektorvisa upplåningen 

Som framgår av diagram 10:7 ökade statens budgetunderskott. sett över 

löpande 12-månadersperiod, i snabb takt 1980. Statens upplåning utom~ 

lands uppvisade en motsvarande accelereration. medan statens inhemska 

upplåning utanför bankernas stagnerade. 

Under de tre första kvartalen 1980 uppgick statens budgetunderskott till 

36 miljarder kr .. vilket var 8.3 miljarder kr. mer än under motsvarande 

period 1979 (tabell 10:6). Mot bakgrund av det betydande bytesbalansun

derskottet och de svaga incitamenten för privat utlandsupplåning kom ca 

hälften av statens budgetunderskott att täckas utomlands. Detta innebar en 

ökning på drygt 12 miljarder kr. jämfört med de tre första kvartalen 1979. 

Statens inhemska upplåning utanför bankerna blev samtidigt 3 miljarder 

Diagram 10:7 Statens budgetunderskott 1976-1980 
Miljarder kr .. 12-månadcrsförändringar 
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kr. lägre under de tre första kvartalen 1980. Även statens upplftning i 

banksystemet hlev lägre. 

K111111111111a11a.1 finansiella sparande - heriiknat från löpande inkomst

och utgiftsredovisningar - försvagades med 3,6 miljarder kr. 1980. Härige

nom uppkom ett utgiftsövcrskott på 1.6 miljardei· kr. Tillgängliga uppgifter 

över kommunernas finansiella tillgangar och skulder för första halvf1ret 

1980 hekriiftar i huvudsak denna hild (tahell 10:71. Denna påtagliga försäm

ring av kommunernas finansiella sparande 1980 avspeglades i en väsenligt 

siimre likviditetsutveckling 1980 än 1979. En viss ytterligare höjning av 

kommunernas redan extremt höga likviditetsnivå torde ändf1 ha skett. 

Även en liigre upplåning pa den svenska kreditmarknaden samt en nedgilng 

i absoluta tal i utlandsuppl{mingen torde ha bidragit till kommunernas 

siimre likviditetsut veckling 1980. Kl.1mmLmernas totala registrerade upph°t

ning var under de tre första kvartalen 1980 ca 350 milj. kr. lägre iin under 

motsvarande kvartal 1979 (tabell 10:4). 

Fiirdigställandet av liigenheter var lägre 1980 iin 1979 eller 52000 lägen

heter. Även igångsiittningen av hostiider minskade med drygt 6000 lägen

heter till 49 500. Volymmässigt hlev bostadsinvesteringarna lägre 1980 än 

1979. Investeringarnas värdemiissiga ökning uppgick till ca 5';:;. 1980, var

vid hehovet av bostadshyggnadskrediter växte. 

Bankernas utbetalningar av hostadsbyggnadskrediter blev brutto drygt 3 

miljarder kr. större under de tre första kvartalen 1980 jämfört med samma 

kvartal 1979. Under pcriodenjanuari-oktoher 1980 tecknades obligations

län för 12 miljarder kr .. vilket var endast 400 milj. kr. mer än under samma 

period 1979. Avlyften av utestående hostadsbyggnadskrediter blev hiirige

nom hegränsadc. Bankernas stock av utestående hostadsbyggnadskrediter 

ökade således i snahh takt under de tre frirsta kvartalen 1980. Nettoförviir

ven av hostadsnhligationer hlcv närmare 700 milj. kr. lägre under de tre 

första kvartalen 1980 och stannade på 8.7 miljarder kr. De enskilda för

siikringsinr(illningarna svarade för en nedg<°tng pä 1.7 miljarder kr. Bo

stadssektorns nettoupplftning pii kreditmarknaden exkl. staten expande

rade med I.I miljarder kr. under de tre första kvartalen 1980 till 13,5 

miljarder kr. Uahell 10:8). Nettouthetalningarna av statliga bostadslån 

viixte samtidigt med 700 milj. kr. 

Fiiretagrns inhemska upplåning pä kreditmarknaden exkl. upplåningen 

frän staten v:ixte med ca I miljard kr. under de tre första kvartalen 1980 till 

14.1 miljarder kr. !tabell 10:9). Samtidigt var statens utlftning till företagen 

I. 7 miljarder kr. större under de tre första kvartalen 1980. Såväl företagens 

direkta hanklån som deras reverslån hos framför allt de enskilda förs~ik

ringsinriittningarna ökade. Även företagens finansiering pt1 aktiemarkna

den tilltog, men däremot inte deras linansicring pä obligationsmarknaden. 

U ndcr perioden januari-oktober 1980 tecknades obligat ionsliin emitterade 

av företag för 2.2 miljarder kr. vilket var· niirmarc 2 miljarder kr. mindre än 

motsvarande period 1979. Enligt tabell 10:9 var företagens nettouppläning 
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utomlands 2.8 miljarder kr. störn: under de tre första kvartalen 1980 

jiimfört med samma period 1979 och uppgick till 4.3 miljarder kr. företa

gens utlandsuppliining under de tre första kvartalen 1979 kan uppfatlas 

som ett nettoresultat av två motsatta föriindringar. Sälunda skedde en 

neddragning av företagens kortfristiga upplåning i utländska hanker för 

finansiering av export och import. vilket i sig innebar ett utflöde p[1 3.4 

miljarder kr. Denna tinansering - och en ytterligare uppliining diirutövcr 

- ombcsö1jdes i stället genom svensk valutabank. 

Fön::tagens totala upplåning. dvs. på den inhemska kreditmarknaden. 

hos staten samt i utlandet. ökade således med 5.6 miljarder kr. under de tre 

första k vartalcn 1980 Oahell I 0: 91. Tillviixten i företagens totala uppliining 

förefaller för helåret 1980 vara av ungefär samma omfattning. Under 1979 

gjorde företagen avsiittningar till likviditetsutjämningskonto i riksbanken 

p;I 3.2 miljarder kr.. vilket sålunda verkade neddragande p~i företagens 

bank likviditet detta far. Under 1980 skedde däremot inga s(1dana avsiill

ningar. 

Utvecklingen av företagens finansiella sparande verkade emellertid i 

klart likviditetsdiimpande riktning 1980. Företagens fasta investeringar 

ökade med 8.2 miljarder kr. 1980. Lagren byggdes samtidigt upp med 8.1 

miljarder kr. jiimfört med en uppbyggnad på 670 milj. kr. 1979. Detta 

innehar i sig ett kraftigt ökat finansieringsbehov 1980. Sektorns bruttospa

rande förbällrades samtidigt. dock ej i samma takt som finansieringsbeho

vet friin investeringssidan ökade. Delårsresultatet för de större industrifri

rctagen dvs .. med ller än 200 an-;tällda uppvisade 1980 en uppgiing av 

bruttovinstmarginalcn med 0.2 ':f.. Under motsvarande delfir 1979 iigde en 

uppg:'lng i denna marginal pf\ 3.7 ':1.· rum. Företag';!ns finansiella sparande 

försvagades under sådana omständigheter med ca 9 miljarder kr. 1980. 

Företagens likvida tillgångar byggdes hiirigenom upp i en niigot lägre takt 

1980 iin 1979. 

Som framgiir av tabell 10: 4 sjönk h11shålls.1d.toms upplåning på kredit

marknaden inkl. kreditgivning frän staten med 3.5 miljarder kr. under de 

tre första kvartalen 1980 till 5.1 miljarder kr. Samtliga banker drog ner sin 

kreditgivning till hushilllssektorn. Samtidigt byggde hush<'tllen upp sina 

banktillgodohavandi;:n i en lägre takt under de tre första kvartalen 1980 

jiimfört med samma kvartal 1979 (tabell 10: 2). Utvecklingen av husht1llens 

uppl{111ing och likviditet talar för en förbättring av hushfölens finansiella 

sparande 1980. vilket överensstämmer med beräkningar frän den reala 

sidan. 

I0.4 Utblick mot 1981 

lJtifrän de inkomst- och utgiftsprognoser för de olika sektorerna. som 

presenteras i de övriga kapitlen. framläggs i det följande vissa skattningar 

för dessa sektorers finansiella variabler 1981. 

13 Riksdagen 198018/. I sam/. Nr IVV. Bilaga I.I 
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För 1981 beräknas statens budgetunderskott bli 64 miljarder kr. i det 

lägre resp. 59 miljarder kr. i det högre alternativet för utfall i avtalsförhand

lingarna under 1981. Statsbudgeten får siiledes en fortsatt likvidiserande 

inverkan pil banksystemet och pil samhiillsekonomin i övrigt. 

Komm1111ema.1· finansiella sparande förväntas i det lägre löneökningsal

ternativet förbättras med inemot .3 miljarder kr., vilket i motsvarande grad 

skulle kunna påverka likviditetsuppbyggnadstakten. Det högre lönealter

nativet väntas mi::dföra en svag förbättring av kommunernas finansiella 

sparande. Det torde även i detta alternativ vara rimligt att räkna med en 

viss ökning av kommunernas likvida tillgångar. 

Under 1981 uppskattas färdigställandet av hostädcr bli ca 2 000 Higen

hetcr färre iin 1980 eller ca 50000 lägenheter. Även igäng~iittningen beriik

nas bli lägre. Bostadsinvcsteringarnas volymmässiga nedgäng uppskattas 

till ca 2 (;:;.. men i värde beräknas likafullt en uppg<lng med mellan 6.9 r;~ 

och 8.9 q:·. Behovet av bostadsbyggnadskrediter kan siilcdes bli något 

större 1981 än 1980. Nettoutbetalningarna av de statliga bostadslånen kan 

samtidigt komma att öka 1981. 

Fiiretagssl'ktorns fasta investeringar beräknas 1981 öka med 3.9 mil

jarder kr. i det lägre alternativet för utfall i avtalsförhandlingarna samt med 

4.8 miljarder kr. i det högre. Lagren beräknas samtidigt byggas upp mi::d 3 

miljarder kr. jämfört med en uppbyggnad pil 8, 1 miljarder kr. 1980. Detta 

pekar p[i ett minskat tinansicringsbehov fdn investcringssidan 1981. Sam

tidigt kan sektorns bruttosparande totalt sett inte beräknas komma att 

försliirkas viisentligt uttryckt nominella termer. Den måttliga 

investcringsökningen samt en väsentligt lägre lageruppbyggnad 1981 iin 

1980 tyder likafullt på ett förbättrat finansiellt sparande under 1981 i det 

lägre löneökningsalternativet. I det högre löneökningsalternativct torde 

företagens finansiella sparande bli ungefär oförändrat. 



Bilaga I. I Preliminär nationalhudget 

Tahell IO: I Penningmängden 1978-1980 
Milj. kr. 

17.'i 

-~---·~----~----------------------

l'<'nning111ii11gd. /jk11i11g: 

Hanktillgodohavanden 1 och hank..:crt i fika! I netto) 
Sedlar och mynt 

S11111111a 

Tillsko11 g1•110111: 

Valu!arescr\'ens föriindrinc 
S1a1<·ns upplirning i utland~t liikning ~ - l 
Stait·ns utgit"tsiiverskolt 
Stateno.; upplåning utanfor bankerna 
liikning = - l 
1\kdel ri:i im·e-;teringo.;konton i riksbanken 
I iikning = - l 

LikviditehkLlllton i riksbanken (i\kning ·~ 
(Jvriga riksbankslransaklioner 
Bankernas utl:ininl! till allmiinhctcn exkl. 
retinansicring i utl7rndct 
B:rnkernas nett<•förviirv av hyp,1teksobligationcr 
Bankernas fordringar pii övriga kreditinstitut 
Bankerna. diverse 

S11mm:; 

1 Inkl. föregaendc :irs krediterade riint11r. 

""ilia: Riksbanken. 

Tahell 10: 2 Bankernas inlaning sckton·is 1979-1980 

Milj. kr .. foriindring 

Staten 
K1Hnmuner 
h:kc-t'inansiclla företag 
Hushall 
(hrigt 
Summa inli111ing 
B:mkcertifikat 

Banktillg1>dt1havandcn 

Kii/111: Statistiska centralbyr:in. 

1979 

183 
4..\0..\ 
'i _,76 
l~Xh-1 

988 
21>815 

26HIS 

197X 

32053 
3 148 

3S201 

I 70n 
- 2 014 

33 1117 

-11 171 

477 

283 

lli !07 
6057 

990 
78'"> 

3S201 

1'!79 
1-_1 kv. 

- 7_14 

7918 
-748 
7 142 
-1."4 

13 .//</ 

U419 

1479 19711 !9Xll 
1-3 k\'. 1-_1 kv. 

---------------···- ----

23 X69 20 721 ~-1 J4(l 

-' 359 1-1 I f,hl 

27 228 20708 ~I 73S 

-- 3 lh9 -- 2 !94 4•Jl) 
- '>042 - ti522 - IKf101 

43 971 27 719 _1h()2X 

---17 li5 I 1-1'!1>4 -IO'J.'h 

I'> 4h2 X4 I 
3 198 -- 2 120 I i 
2 _11_1 - I 203 I '192 

ll1X8X l4 1J_q 1-D20 
hl89 4 X72 61ii1_1 

157 Xl)'> _1K 
- 4_1():' - I 247 _1 _1(17 

27 228 !11708 217.'5 
-----·-

llJXO 
1---3 kv. 

- hh2 
'i 120 

-X02'i 
5'>'!2 
I 7 5 I 
./I 71i 
7 h2_1 

11799 
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Tabcll 10: 3 Bankernas likvida tillgängar 19711-1980 

Milj. kr.. foriindring 

P1frerkwulc ji1ktorl'I' 

Valutareserven 
Statens upphining i utlandet Wkning-- -l 
Staten' utgiftsöverskott 
Statens uppliining utanför hankerna 
tökning = -l 
Altmanhetens innd1av av sedlar och mynt 
tiikning = -- ) 
Medel p{1 invest.::ring~kl1nton i rikshankcn 
tökning = -) 
Likviditet skonton i riksbanken Wkning = - ) 
l(assakvl11'medel i rikshanh·n ti1kning = - ) 
Ovriga rikshankstransaktiom:r 

Summa 

A.f]lirsht111k1·ma.1 lihida til/g,)ngar 

Korta nettofordringar pä rikshanken 
Korta nettofordringar pit riksgiildskonloret 
Statsobligationer 
Korta nettofordringar pii spar- od1 för-
eningshanker 

Summa 

S1>ar- och p;r1··11ingshunkemw li/..l'ida tillg<lngar 

Korta nettofordringar p<I riksgtildskontl1rct 
Statsobligationer 
Korta nettofordrintrnr pa atfor<.hanker 

Summa 
------------------------

l\iillu: Riksbanken. 

1'17X 

I 7llh 
- 2014 

.n 167 

-11 171 

- 3 14K 

477 

47K 
2K3 

11125(1 

3 78.1 
X5K 

L\ !till 

-- ~ :!95 

15506 

1-1 
4t->4 

~ 29:' 

2 750 

1'179 1'17'1 19XO 
1-.~ h. I - ' kv. 

------------

- _1169 - 2 194 499 
9042 - h522 1Kh03 

4_, '.171 2771 11 _,6 02K 

--17 6.'i I -1.1%4 - lll'J)h 

3 )5'.I 1-' I hhl 

L'i 4h2 K41 
3 198 2 12tl 14 
7 fiXI 4111K 674.~ 

2 313 I 211.~ I '.192 

H27 2 751 12 545 

5 7511 ... 6'1Kll 2 343 
- 4h66 4 .'4.' 'h'.13 

ti953 7 ti'IX 7 K\\2 

2021 I h'JI 2:1(1 

5411..t ·- 5Jl(i !01156 

11117 
I tUh X7.j -llh 
2 021 I 6'! I 25h 

J057 2 565 16119 
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Tabell IO: 4 Kreditmarknaden under de tre första hartalcn 1979 och 19110 

Milj. kr .. ll<'llnbelnpp 

Limgivan:: l.antagarc 

Staten Kom- l:lostiider 
mu ner 

1979 1-., h. 

A. I S1·erit:<' 

Riksb;111ken 3 921 
Affar,banker 2461 434 3 K9h 
Spar- och fiin::ningsbanker 874 -298 2 534 
Enskilda försiikringsinriittningar 2 446 - 58 30(17 
( )ffent liga fiirsiikringsi nriit t ningar 3 7nK 863 3 016 
Allmiinh.::tcn 7727 - 14 .. 103 
Stal<:n 3 350 

Summa 2/ /97 9'7 _, 15 7()() 

n. I 111lt111dc1' 

(ieno111 valutabanker - _,5 
(ie1w111 111ellanhandsinstitut - 27 
Ovrigt (1522 48 

Summa fi522 - /../ 

c. Totalt A+B 27719 913 IS760 

19110 1-3 kv. 

A. I S1"·rig1• 

Riksbanken --7 970 
:\IT::irsbanker 13 045 366 7 lh7 
Spar- l>eh föreningsbanker 1447 - 86 2 368 
Enskilda förs::ikringsinrättningar 3 571 426 1469 
Offcntli1w forsiikringsinrtittningar 5 19.\ - 74 34h7 
Allmiinhetcn 2 139 110 - %9 
Staten 4050 

Summa 17425 742 17552 

B. I 111/1111de1 1 

Genom ,·alutabanker _'i(> 

Genom rm::llanhandsinstitut 10 
Övrigt 18 603 -248 

Sum111a /8fili3 -182 

c. Totalt A+B 360211 560 17 5S2 

177 

Företag Hushilll Summa 

-7 59 3 <)/_\ 

49'3 3 314 l.'i05X 
I 'i9X J<)l)'i K 703 
2 611 Kllnn 
3050 10697 

Kh..\ 8474 
3 740 1200 K340 

/fJl:i59 85fi8 ()_i 311 

h 225 (, 1'>0 
- 227 - 2.'i4 
-4585 1985 

1../13 7921 

111272 llS68 71B2 

-(i -29 -8005 
<; 367 2 104 28049 
206(1 I <i57 7 452 
2 876 8 342 
2 258 IOK44 
I 566 2 846 
5460 I _150 IO K<>O 

19587 5081 fi0388 

4450 4 506 
2hl 271 

- 454 17901 

../257 22fJ78 

Bll44 SOll2 8,, 066 

I ;\v~er l<lngfristig nettouppli\ning il1kl. företagens kortfristiga m::ttouppli\ning i utliindska banker for linan-
sicring av npon och import samt valutab;mkcrnas utläning i utliindsk valuta till valutainliinning. 

l\"11/a: Riksbanken. 
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Tabell 10: 5 Bankcrm1s utestående krediter till andra ändamål än bustadshyg11,andc 
1979-1980 

Föriindring'. milj. kr. Ställning. Procentuell 
1980 förändring 

1979 1979 1980 30 sepl. 30 sepl.1979-
1--3 kv. 1-3 kv. .'\O sepl. 1980 

A.fli'ir.l'hanker 

Kommuner 314 250 360 7104 6.3 
kk.:-l'inansiclla fön.:wg 8640 9099 8952 70262 13.7 

dilrav: indu~tri 3364 3877 3 858 27 209 14.0 
1-lushiill 4416 .'\ 521 2 379 41583 X,5 
Öl'riga 1774 I 092 Il 6801 IU 
Debiterade riintor 740 

Summa 15144 13962 12442 125 750 I 1.4 

Sp<11'- och .f('ire11i11g.\n<111ka 

1'.omrnuner -115 -200 -.'il 3 261 l.ll 
h:k,:-lirwnsiella förct:ig 330 262 586 7 79.'i '!.2 

dilral': indw;tri -54 -38 188 1200 16.7 
Hushi'ill 5 429 4402 2 154 55 272 6.1 
Övriga 245 399 50 1498 ·-6.4 
Dchiterade riintor 142 

Summa 5889 4863 2881 67826 5.9 

1 Föriindringarna under de In: första kvartalen 1979 och 1980 är endast jiimforbara 
pf1 tnwlcn. ej sckwrvis. I förändringen 1-3 kv. 1979 ing[tr debiterade rilntor. vilket 
inte itr J'allet i förimdringen I - 3 kv. 1980. De uppgick 31 deccmher 1979 till totalt 740 
milj. kr. f(\r affärsbankerna samt till 142 milj. kr. för sparbankerna. Ni1gon fördel
ning al' ek debiterade riintorna pa sektorer riircligger ej. Detta gäller ilven for hl'i~irct 
I IJ7'j, 

l\iillor: Riksbanken ,ich statistiska centralbyriln. 

Ta hell I 0: 6 Statens bud11,ctutfall samt upplånin11,sfurmer 1978-1980 

Milj. kr .. nettobelopp 
-~-----------------------

1978 1979 1979 1980 
1-3 kv. 1-3 kv. 

------
ll11dgc/l//fii/le1 (11ctto1//g. -J 33167 -43971 -277 /'i -3602/i 
S1<1/s.l'k11/d1·11.\· .fi'iriindl'iflg inom 
il111d1·1 tökning = -'- l 31153 34929 21197 17.+25 
Skattkammarviixlar 111.:h kurttidslim 6950 8644 433 - I 857 
Kona ubligaticllll'r 25 7 J()O 7100 13 234 
Umga obligationer 21 56.~ 9763 7224 .1519 
Premieohli!,!at inner 2050 3650 2 448 2 XllO 
Spanibligati<mer I 117 2 288 1833 2431 
(Jvrigt 552 3484 302.'i - 2 702 

Stc1ts.l'k11/dc11s filrii11Jri11g /l/t1111 
/1111de1 tökning + l 2014 9042 652:! /li!Jll3 

A11111. hir att crnil överensstiimmelse mellan uppgifterna för statens uppl;ining och 
budgclutfallcl h<1r riksgäldsl.:.onlorels och s\atsverke\s kassaför~indringar dragits av 
fdn skattkarnmarviixlar oi:h korttidsli'in. 

l\tillor: Riksbanken och rik~g~ildskontoret. 
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Tahell IO: 7 Kommunernas finansiella sparande 1979-1980 

Mil.i. kr.. förändring 

1979 Första 
halv-
aret 1979 

Lik vi Ja tillgångar 4401 1421 
Utliinitu! 857 330 
Övriga finansiella tillgiinga.r' 87fi 
Sun1rna llnan,iell;., tillgangar' t I I fi 134 
C pplaning totalt :!.494 I 1-18 
diirav i utlandet 120 

,, 
på sven,;k kreditmarknad 13fil 789 
övrig inhemsk uppliining IOP 337 

Ovriga skultkr' 902 
Surnma skulder 121 3396 

Finansiellt ~parande (I )-t21 2731! 603 

1 Inkl. diskrepans. 
A"iil/or: Rikshanken m:h statistiska centralbyrån. 

Tahell 10: 8 Bnstadssektorns upplåning på kreditmarknaden 1979-1980 

Mil.i. kr.. nettohelopp 

1979 1979 
1-.~ kv. 

Obligationn 12 .~3.~ 9-l5fi 
Direkta liin l"r<in bankerna 3 658 20fi5 
diirav: affiir-,bankcrna 2 574 I 004 

spar- och forcningsbankcrna I 0'.~4 I Ofil 
Län frii11 rnskilda och offentliga 
forsii k ri ng'i n rii t t n ingar I fi76 889 
Stat.::n 4 200 3 3'\(l 

Summa 21867 15760 

l\i11/11: Riksbanken. 

Tahdl 10: 9 hiretagens upplåning på kreditmarknaden 1979-1980 

~tilj. kr .. ncttohelopp 

1979 1979 
1-3 kv. 

I S1·erigc 

Ohligatinncr och förlagsl<in 4 768 3478 
Aktier 1937 I 024 
Direkta hanklån 3 732 5 401 
diirav: affärsbanker 2880 4 342 
l!ppl;ining hos övriga institut 4841 3 lfifi 
Staten 5940 3 790 

Summa 21218 16859 

I 111/and<'I 

(ienom valutabanker 6922 6225 
()vrigt -4 798 -4812 

Summa 2124 1413 

Totalt 23342 111272 

l\iil/a: Riksbanken. 

179 

Första 
hal\"-
im:t 19XO 

-:!.-Il 
808 

IW:'i 
-158 

'\40 
I 013 

-768 

1980 
1-3 kv. 

X770 
3470 
3 047 

423 

I 262 
-10.'itl 

17552 

1980 
1-3 kv. 

I 228 
2 230 
6491 
5 150 
4 178 
5460 

19587 

4-150 
- 193 

4257 

BK-14 
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B/llANG 

Delprognoser och arbetsfördelning rörande den preliminära natio
nalbudgeten 1981 

Av inledningen framgär vilka kapitel och avsnitt som sammanställts 

inom ekonomidepartementet t E) resp. konjunkturinstitutet t Kl). Nedan 

redovisas detta i tablåform. Härutöver framgär E:s och Kl:s bedömningar 

av utvecklingen inom olika delsektor. 

Sektor 

!'rival konsumtion 
Offentlig klinsumtion 
Brultoinvcslcringar 
Lagcrinvesteringar 
Export av varor och tjänster 
Import av varor och tjänster 
Brullonalionalprndukt 

Avsnittet ut
format inom 

Kl 
E 
Kl 
Kl 
Kl 
Kl 
E 

lnlernationall bedömning E 
Produktion inom gruvor. mineralbrott. 
tillverkningsindustri och skogsbruk Kl 
Övrig produktion E 
Arbetsmarknad E 
De enskilda konsumenternas ekonomi Kl 
Industrins lönsamhet. kostnader 
och priser Kl 
Kreditmarknad Kl 
Sammanfattning E 

1 Lagerföränring i q. av förcagående års BNP. 

Prognos.% 

E Kl <alt Il 

-0.3 -0.3 
2.1 2.5 

-(),4 -0.4 
-0.9 1 -0.9 1 

2.5 3.4 
-1.4 -1.4 

0.7 I,() 
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Tabellförteckning 

I: 1 Försörjningsbalans 1979-1980 6 
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Bilaga 2.1 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 

TILL REGERINGEN 

Riksrevisionsvcrkets inkomstberäkning för budgetåret 1981/82 

Enligt riksrevisionsverkets IRRV) instruktion skall RRV varje år till 

regeringen lämna en beräkning av statens inkomster för det kommande 

budgetåret, avsedd som underlag för inkomstberäkning i budgetproposi· 

tionen. 

RRV redovisar i denna skrivelse förslag till beräkning av statens inkoms

ter för budgetåret 1981/82. Beräkningarna har gjorts för varje inkomsttitel 

var för sig. I anslutning till beräkningarna har bedömningar gjorts även av 

det väntade utfallet för budgetåret 1980/81. Underlag för beräkningarna har 

hämtats frän berörda myndigheter. För beräkningarna av inkomstskatter

na har dessutom uppgifter från RRVs taxeringsstatisiska undersökning och 

aktiebolagsenkät utnyttjats. 

Underlaget till RRVs taxeringsstatistiska undersökning kommer från de 

lokala skattemyndigheterna. Till följd av förlängningen av taxeringsperio

den till den I november fr. o. m. 1979 har emellertid lokal skattemyndighet 

hittills inte kunnat leverera underlag i tillräcklig omfattning till RRVs 

inkomstberäkning. I här presenterade beräkningar ingår därför endast 

resultat baserade på RRVs undersökning för inkomståret 1978. Inleveran

serna av underlag har dock gått betydligt bättre under hösten 1980 jämfört 

med 1979. RRV räknar därmed att inför den reviderade inkomstberäkning

en våren 1981 kunna göra bearbetningar av materialet för inkomståret 1979 

sä att vissa nu avlämnade bcräkningsresultat skall kunna utvärderas. 

Inledningsvis presenteras en sammanfattning av beräkningsresultaten. 

Därefter redovisas de förutsättningar och antaganden beträffande skat

teunderlagets framtida utveckling som ligger till grund för beräkningarna. I 

det sammanhanget redovisas resultatet från RRVs aktiebolagsenkät. 

I den återstående delen beskrivs beräkningsresultaten för de olika in

komsttitlarna. Inkomsterna på totalbudgeten budgetåren 1975/76-1979/80 

framgår av bilaga A. I bilagorna B och C redovisas en specifikation av 

statsbudgetens inkomster för budgetåren 1980/81 resp. 1981/82. För att 

underlätta jämförelse med prognoserna i den preliminära nationalbudgeten 

presenteras i bilaga D beräkningsresultaten kalenderårsvis för åren 1981 

och 1982 samtjuli-dcc 1980. 

Den av RRV utgivna Inkomstliggaren för budgetåret 1980/81 kan använ

das som komplement till RRVs inkomstberäkning. Inkomstliggaren innc

häller utförliga heskrivningar av vad de olika inkomsttitlarna avser och 

vilka bestämmelser som gäller för dem. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Berggren i niirvaro 

I Rik.1d11Re11 /9H0/8/. I sam/. Nr J(JO. Bilai:a 2.1 
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av avdelningschefen Sanell. revisionsdirektören Danielsson. hyrådirektö

rerna Jansson. Karlson. Rahmn och Svahlstedt. förste revisorn Stenberg 

samt avdelningsdirektören Dalmo. föredragande. 

Stockholm den 15 december 1980 

G. Rune Berggren 

Stig Dal mo 
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1. Sammanfattning 

Förutsättningar 

RRVs förslag till beräkning av statsbudgetens inkomster under budget

året 1981/82 och den nu gjorda uppskattningen av inkomsterna under 

budgetåret 1980/81 har utförts under antagande om oförändrad ekonomisk 

politik. Förändringar av ekonomisk-politisk karaktär har beaktats i de fall 

det föreligger beslut av statsmakterna eller förslag därom har lagts fram av 

regeringen i propositioner offentliggjord<i före den I december 1980. Rege

ringen har under hösten 1980 bl. a. höjt mcrviirdeskatten. energiskatten. 

bensinskatten samt tobaks- och spritskatterna. Ändringar i inkomstbe

skllttningen har föreslllgits i prop. 1980/81: 50. Vidare har förslllg till lindrad 

villabeskattning till följd av fastighetstaxeringen föreslagits i pror. 1980/ 

81: 41. Regeringen har också lagt fram ett förslag till besparingar o. d. inom 

statlig och statsunderstödd verksamhet f prop. 1980/81: 20). RRV hllr beak

tat nämnda förslag i beräkningarna och därvid förutsatt lit! riksdagen fattar 

beslut i enlighet med förslagen. Eventuella förändringar vid riksdagsbe

handlingen har RRV av beräkningsmässiga och tryckeritekniska skiil inte 

kunnat la hänsyn till. 

Förutom dessa institutionella förutsättningar är bedömningen av kon

junkturutvccklingen betydelsefull för beräkningen av statsbudgetens in

komster. Den bedömning av det ekonomiska läget som rrcsenteradcs i 

konjunkturinstitutets höstraprort 1980 har utgjort det huvudsakliga under

laget för antagandena om den samhällsekonomiska utvecklingen. RRV har 

också haft kontakter med konjunkturinstitutet och ekonomidepartementet 

under det diir pågäende arbetet med den preliminära nationalbudgeten. 

Därigenom har RRV kunnat stämma av en del antaganden med de bedöm

ningar som kommer att redovisas i den preliminära nationalbudgeten. 

Antagandena om löneutvecklingen har stor betydelse för RRVs beräk

ningar. Dessa antaganden är osäkra beroende på att nf1gra centrala löneav

tal för inkomståret 1981 inte har slutits. RRVs beriikningar grundas pil 

antagandet att totala lönesumman ökade med 9.3 % mellan åren 1978 och 

1979. Mellan 1979 och 1980 antas den öka med 12.0% och med 7.81J{. 

mellan åren 1980 och 1981. För första halvåret 1982 har ökningen scha

blonmässigt satts till 8 'k.. 

Enligt vad RRV under hand erfarit från det pågående nationalbudgetar

hetet har det bedömts vara av värde att få ett antagande om liigre löneök

ning för 1980-1981 belyst. RRV har för vissa titlar som är direkt beroende 

av inkomstutvecklingen genomfört en alternativ beräkning som redovisas 

avslutningsvis i denna sammanfattning. 
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De svenska aktiebolagens statligt taxerade inkomster förutses minska 

med 13 1.''i från år 1979 till 1980. Underlaget för denna prognos har hiimtats 

frän enkiiten till svenska aktiebolag. sparbanker och förs~ikringsbolag som 

RRV genomfört under hösten 1980. Mellan ären 1980 och 1981 antas 

inkomsterna vara oförändrade. 

En specifikation av RRVs beräkningar av statsbudgetens inkomster 

under budgetåren 1980/81 och 1981/82 framgår av hilaga 13 resp. bilaga C. 

En översiktlig sammanställning av beräkningsresultaten redovisas i tabell 

I. 

Tahell 1. Sammanställning a\' beräkninj!sresultat för budj!etåren 19110/81 och 19111/112. milj. kr. 

Statsbudget RRV-bcriikning 

1980181 1980/81 1981/l:C 

1000 Skatter 137\126 139901 14294) 
diirav I IOO Skall på inkomst. 

realisationsvinst 
och rörelse 37 427 35417 J3483 
1200 Lagstadgade 
socialavgifter' 32093 32 517 ·'I 174 
1300 Skall pii egendom 2 778 2 367 2(159 
1400 Skatt på varor 
och tjänster 64729 69600 75 679 
1411 Merviirdeskatt ·'noo 41700 46300 
1421 Bensinskatt 4650 4845 5 253 
1424 Tobaksskatt 2 970 3 170 3 250 
1425 Skatt på spritdrycker 5000 4625 4810 
1426 Skatt pil vin 950 I 020 l IOO 
1428 Energiskatt 5 599. 6127 6399 
140 I fordon~skatt 2 287 2 320 2 )()() 
1462 Kilometerskatt I 353 1490 1640 
1471 Tullmedel I 150 I 230 l 300 

2000 Inkomster av statens 
verksamhet 12687 13086 14502 
diirav 2110 Affärsverkens in-

levererade överskott I 793 1871 1918 
2300 Riintt:inkomster 5 838 5919 7849 
2500 o 2600 Offentlig-
rättsliga avgifter och 
försiiljningsinkomster 156.' I 750 I 838 
Ovrigt under 2000 3493 3 546 2896 

3000 Inkomster av försilld 
egendom 64 65 71 

4000 Återhctalning av län 2055 2 171 2 324 

5000 Kalkylmiissiga inkomster 3 628 2967 5 783 

Summa inkomster 155459 158190 165675 

I Avsättningar till sjukförsäkringsfonden. 500 

De beräknade inkomsterna budgetåren 1980/81 och 1981/82 

Enligt de nu redovisade beräkningarna uppgår statsbudgetens inkomster 

hudgetåret 1980/81 till 158 190 milj. kr. Det är 2 731 milj. kr. eller 1.8 c~ mer 

Lin som beräknades i statsbudgeten våren 1980. 

Föhindring 
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47 
1930 

8!\ 
- 6.'iO 

h 

153 

2 81h 

7485 

('' 
'( 

1 1 

:'.5 

.u 
12.3 

8.7 
11,ll 
.8.4 
25 
4.0 
7.8 
4.4 
l.7 

10.1 
5.7 

lll.8 

2.5 
32.h 

5.0 
-l~U 

9.2 

7.ll 

94.9 

4,7 
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Av den totala ökningen pä 2 731 milj. kr. mellan beräkningen till stats

budgeten för 1980/81 och denna beräkning svarar inkomsterna under 1400 

Skatt på varor och tjänster för 4 871 milj. kr. Detta orsakas av de tidigare 

nämnda skatlehöjningarna under hösten 1980. inkomstskatterna har där

emot minskat med 2010 milj. kr. vilket främst förklaras av antaganden om 

en lägre löncsummeutveckling än vid beräkningarna till statsbudgeten. 

RRV gör denna beräkning på de titlar som framgår av statsbudgeten 

1980/81. En redovisning för budgetärct 1979/80 enligt den tidigare uppställ

ningen av statsbudgetens inkomster framgår av bilaga A. 

En jämförelse av statens inkomster mellan budgetåren 1979/80 och 

1980/81 görs inte bl. a. mot bakgrund av att vissa inkomster fr. o. m. 1980/ 

81 tillkommit på statsbudgeten. 

För budgetåret 1981/82 beräknas .inkomsterna på statsbudgeten uppgå 

till 165675 milj. kr. Det är 7485 milj. kr. eller 4.7'-1c mer än som beriiknas 

för innevarande budgetår. Det är en betydligt lägre ökningstakt iin vad som 

antagits t. ex. för lönernas ökning. 

Skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse visar negativ utveckling 

mellan budgetåren 1980/81 och 1981182. Minskningen uppgår till närmare 

'.!000 milj. kr. Av tabell 2 framgår att minskningen uteslutande kan hänfö

ras till inkomsttitclgrupp 1110 Fysiska personers skatt på inkomst. realisa

tionsvinst och rörelse. Orsakerna till den negativa utvecklingen iir· flera. 

men det är framför allt två faktorer som kan framhållas: 

- Det prisindex som reglerar inkomstskatteskalorna åren 1981 och 1982 

antas öka mer iin löncsummans tillviixt resp. år. 

- Utbetalningar till kommuner år 1982 ökar som ett resultat av den förenk

lade kommunalskatteunderlagsberäkni ngen. 

Tabell 2. Skatt på inkomst, realisations\•insl och riirelse 

1980/81 1981/82 Förändring 

1110 Fysiska personers skatt 
på inkomst. realisationsvinst 
och rörelse 33 08fi 30743 -2 343 

J 120 Juridiska personers skall 
på inkomst. realisationsvinst 
och rörelse I l.'iO 1404 + 254 

J 150 Ofördelbara skaller pä in-
komst, realisationsvinst 
och rörelse 500 500 ± () 

J 140 Övriga inkomstskatter 681 83fi + 155 

J 100 Summa 35417 33483 -1934 

Den basenhet som styr skatteskalorna och den statliga skattereduk

tionen har för iir 1981 föreslagits till 6 400 kr. i prop. 1980/81: 50. Oet 

innebär att hushållen för år 1981 erlägger ca 6 800 milj. kr. mindre i skatt iin 

vad som blivit fallet om skatteskalorna inte hade varit indexreglerade. 

RRV har för år 1982 kalkylerat med en prisutvcckling som innebär att 
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basenheten beräknas bli 7 000 kr. Skatteeffekten hlir <lå för år 1982 på 

motsvarande sätt ca 5 500 milj. kr. Eftersom det är den statliga skatten 

I inkl. <len statliga skattereduktionen) som indexregleras innebär <len beräk

nade prisutvecklingen att tillväxten på dessa poster inte ökar i samma takt 

som lönesumman. 

Jnkomstilret 1982 bör:jar <len kassamässiga effekten av <len förenklade 

skatteunderlagsberäkningen till kommunerna att göra sig gällande. För 

statens inkomster innehär denna förenkling ett inkomstbortfall i storleks

ordningen 1500 milj. kr. budgetåret 1981/82. Utbetalningarna av förskott 

till kommunerna år 1982 är höga även av andra skäl. Förskotten år 1982 

baseras på 1980 års kommunalt heskattningsbara inkomst. vilket detta år 

uppvisar en gynnsam utveckling. 

De lagstadgade sm:ialavgiflerna beräknas öka med 33 '/i. mellan 1979/80 

och 1980/81. Av ökningen p[1 8068 milj. kr. svarar inkomsterna på titeln 

vuxenutbildningsavgift för 670 milj. kr. Vuxenutbildningsavgiften redovi

sas brutto över statsbudgeten fr. o. m. 1980/81. Tidigare avriiknades vissa 

kostnader för vuxenutbildningen frän inkomsttiteln. För budgetf1ret 

1980/81 ökar avgifterna från statliga myndigheter kraftigt till följd av om

liiggningen av uppbördsförfarandet. Under 1980/81 debiteras niimligen av

gifter för tre kalenderhalvår p. g. a. omläggningen till löpande redovisning 

av de statliga myndigheternas socialavgifter. Omläggningen innebär att 

inkomsterna under lagstadgade sm:ialavgifter ökar med ca 2 200 milj. kr. 

Under inkomsttiteln statliga pensionsavgifter. netto. frfinriiknas de statliga 

myndigheternas socialavgifter. Den sammanriiknade effekten på statshud

geten av omläggningen blir alt inkomsterna minskar med ca 100 milj. kr .. 

eftersom vissa socialavgifter som staten betalar fonderas utanför statsbud

gett.:n. 
För 1980/81 och 1981 /82 har hesparingarna med utgångspunkt i bespa

ringspropositionen inom sjukförsäkringsområdet beräknats till 226 milj. kr. 

resp. 446 milj. kr. 

Mellan 1980/81 och 1981 /82 sjunker inkomster från lagstadgade socialav

gifkr med I 343 milj. kr. En stor del av denna sänkning bt.:ror på att 

inkomsterna 1980/81 beräknas bli så höga p. g. a. upphördsomläggningen 

av statliga myndigheters socialavgifter. Under 1981/82 beriiknas att 500 

milj. kr. kan avriiknas gentemot den allmänna sjukförsiikringsfonden. RRV 

har vid avräkningt.:n gentemot fonden dragit från de kostnadsriintor som 

fonden skäligen borde betala till staten p. g. a. den allmänna sjukförsiik

ringsfondens tidigare skuld till statsverket. 

Utvecklingen av de enskilda inkomsttitlarna under 1200 Lagstadgade 

socialavgifter framgår av tabell 3. 
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Tabell 3. Lagstadgade socialavgifter 1980/81 och 1981/82 tmilj. kr.) 

1980/81 1981/82 Föriindring 

1200 Lagstadgade socialavgifter 32 517 3 I 174 -1343 
1211 Folkpensionsavgift 23 102 23 350 + 248 
1221 Sjukförsäkringsavgift. netto 3430 1294 -2136 
1231 Barnomsorgsavgift ~ 371 (>()94 + 723 
1241 Vuxenutbildningsavgift h70 hT1 + 3 
1251 Övriga socialavgifter. netto - 172 - 357 - 185 
12hl Bidrag till förvaltningskostnader 

för arbetsskadeförsäkringen 48 51 + 3 
1271 Inkomster av arbetsgivarav-

gifter till arbetarskydds-
styrelsens och yrkcsinspek-
tionens verksamhet h8 hl) + 

Inkomsterna under inkomsthuvudgruppcn skatt på varor rn;h tjänster 

m. m. förutses öka med drygt 6000 milj. kr. eller 8.7%· mellan budgetåren 

1980/81 och 1981/82 (se ta hell I). Merviirdeskatten svarar för 4 nOO milj. kr. 

av ökningen. Höjningen av mervärdeskatten från 17.1 r;.;., till 19.or.;. av 

beskattningsvärdet fi'tr full effekt under budgetåret 1981/82. De i föregilen

de avsnitt nämnda skatte höjningarna på andra varor och tjiinstcr far också 

full effekt först budgetåret 1981/82. Skatteunderlagen för dessa varor och 

tjänster antas i flera fall vara oförändrade eller minska mellan hudgetftren 

1980/81 och 1981/82. 

Affärsverkens sarnmanlagda inlevererade överskott beräknas öka svagt 

mellan hudgetåren 1980/81 och 1981/82. Hildcn iir något splittrad med 

förhållandevis stora minskningar för förenade fabriksverken och domiin

verket samt ökningar för övriga affärsverk. speciellt kraftigt för luftfarts

verket. Ränteinkomsterna beräknas sammanlagt öka påtagligt. Detta giiller 

speciellt för riinteinkomsterna på bostadslån. Den i tabell I redovisade 

starka ökningen av riinteinkomsterna iir dock ddvis skenbar. Genom viss 

omläggning av redovisningen för inkomster av statens verksamhet har 

nämligen ränteinkomster omförts från övrigpostcn. vilket förklarar minsk

ningen för denna post. 

Alternativ beräkning för budgetåren 1980/81 och 1981/82 

Enligt vad RRV under hand erfarit från det pågående nationalbudgetar

betet har det bedömts vara av värde att fil även det lägre alternativet för 

lönesummeutvecklingen år 1981 belyst. Detta alternativ förutsätter en 

prolongation av 1980 års avtal år 1981 (se vidare sid 20). 

Med ett ändrat lönesummeantagande följer äveri att andra antaganden 

ändras. Som exempel kan nämnas att hushf1llens disponibla inkomster 

påverkas både av lönesummeantagandet och av de direkta skatter som 

detta ger upphov till. Därmed uppstär vid alternativ löneutveckling också 

tänkbara alternativ för den privata konsumtionens utveckling och diirmed 
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Tabell 4. Alternativ beräkning a,· statsbudgetens inkomster (milj. kr.I 

I 000 Skatter 
varav 1111 Fysiska 

personers skall 
pa inkomst, rea
lisationsvinst 
l>Ch rörelse 
1211 folkpensions
avgift 
1221 Siukförsäk
ringsa~gift 
1231 Barnomsorgs
avgift 
1:!41 Vuxenutbild
ningsavgift 
1251 Övriga social
avgifter 
1261 Bidrag till 
förvaltningsk,ist
nader för arbets
skadeförsäkringen 
1271 Inkomster av 
arhctsgivaravgif
ter till arbetar-
sk vddsst vrelsens och 
yrkesinspekt ionens 
verksamhet 
1411 Merviirdeskatt 

2000 Inkomster av statens 
verksamhet 

3000 Inkomster av fiirs[1ld 
egendom 

4000 Återbetalning av Jiin 
5000 Kalkylmiissiga in

komster 

Summa 

1980/81 
Huvudalter-
nativ 

139901 

33086 

23 102 

3 430 

5 371 

670 

- 172 

48 

08 
41700 

o5 
2 171 

2%i 

158190 

1980/81. 
Skillnad mellan 
liigre alternativ 
oeh huvud-
alternativ 

-I 426 

+ n 

+ 9 

- 300 

-1644 

12 

1981/82 
Huvudalter-
nativ 

142 995 

30743 

2.'l 350 

1294 

6094 

673 

- 357 

51 

69 
4h300 

14502 

71 
2 324 

5 783 

165675 

konsumentprisutvecklingen. Detta leder till att förutsättningarna för de 

olika konsumtionsskatterna ändras. Med en lägre konsumtion följer. om 

inga åtgärder vidtas. att produktionen och sysselsättningen sjunker. even

tuellt ökar lagren. Vidare påverkas importens storlek och inriktning. Ge

nom att lönekostnadernas utveckling varierar blir konsekvenserna på ex

portpriserna olika. Det kan i sin tur pi\ verka möjligheterna att få avsättning 

för svenska produkter utomlands och möjligheterna att hävda Je svenska 

marknadsandelarna. Utvecklingen av importen och exporten återverkar 

bl. a. på inhetalningarna av merviirdcskatl. 

RRV har emellertid inte underlag för att göra bedömningar av ~amhälb

ekonomisk karaktär för att fullständigt kunna belysa både de direkta och 

indirekta effekterna av alternativa lönesummeantaganden. RRV har därför 

valt att räkna endast på de direkta effekterna. I detta sammanhang har 

1981/82 
Skillnad mellan 
liigre alternativ 
och huvud-
alternativ 

-4 576 

-I 015 

- 769 

- 28.'l 

38 

90 

-1400 

-11171 
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konjunkturinstitutets antaganden för strategiska Vl\riabler i det lägre alter

nativet varit utgångspunkten. Alternativa beräkningµr av överslagsmässig 

karaktär har utförts endast för följande inkomsttitlar: Fysiska personers 

skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse. de olika titlarna under 1200 

Lagstadgade socialavgifter samt mervärdeskatt. Det är sannolikt att även 

andra inkomsttitlar. särskilt konsumtionsskatterna och 'affärsverkens över

skott, kan vara relativt inkomstkänsliga. Det har emellertid inte varit 

möjligt att kartlägga de eventuella samband som finns m~llan utvecklingen 

avseende dessa titlar och inkomstutvecklingen. RRV har diirför tvingats 

utelämna förändringstal för dessa i den alternativkalkyl som presenteras i 

tabell 4. 

Av tabell 4 framgår att det är främst inkomstskatterna som påverkas 

under budgetåret 1980/81. Det är uppbörden av preliminiir A-skatt under 

uppbördsmånaderna mars och maj 1981 som berörs. Minskningen beräk

nas till drygt 1400 milj. kr. Vidare framgår att inkomsterna från sjukförsäk

ringen. netto ökar. Detta beror på att såväl de preliminära avgifterna som 

regleringsavgifterna som betalas in under 1980/81 är lika mellan alternati

ven. För sjukförsäkringen minskar däremot utbetalningen av sjukpenning 

och föräldraförsäkring p. g. a. lägre lönesummeökning 1981 och 1982. 

Effekten av sänkt konsumtion första halvåret 1981 beräknas minska 

uppbörden av mervärdeskatt med 300 milj. kr. 

Under budgetåret 1981/82 beräknas effekterna bli betydligt större. Net

tot av de fysiska personernas inkomstskatter beräknas minska med drygt 

4500 milj. kr. I denna kalkyl har RRV utgått från en basenhet på 6800 kr. 

Den lägre lönesummeutvecklingen innebär att inkomsterna av de lag

stadgade socialavgifterna minskar kraftigt under 1981 /82. Effekten blir 

särskilt markant p. g. a. att den lägre lönesummeutvecklingen under år 

1981 förutsätts i detta alternativ medföra att fyllnadsbetalningarna 1982 

avseende 1981 års inkomster blir mycket små. Merparten av avgifterna 

inflyter istället i form av preliminärdebiterade avgifter under år 1981. 

Under budgetåret 1981/82 beräknas inkomsterna av mervärdeskatt bli 

1400 milj. kr. lägre än i huvudalternativet. 
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Il. Allmänna förutsättningar 

Statsbudgetens utfall budgetåren 1975/76-1979/80 

I tabell 5 presenteras inkomster och utgifter på statsbudgeten de senaste 

fem budgetåren. Budgetåret 1975/76 uppgick underskottet till 3 724 milj. 

kr. Därefter har det ökat kraftigt. 

För budgetåret 1979/80 steg statsbudgetens inkomster med 12827 milj. 

kr. eller 10.7 %jämfört med närmast föregäende budgetår. Inkomsterna på 

statsbudgeten för budgetåret 1979/80 blev 132491 milj. kr. Statsbudgetens 

utgifter ökade med 24 134 milj. kr. och uppgick till 182 475 milj. kr. budget-

året 1979/80. Totalbudgetens underskott blev följaktligen 49984 milj. kr. 

I den realekonomiska grupperingen av statsinkomsterna som framgår av 

tabell 6 uppdelas skatterna i direkta och indirekta skatter. Övriga inkoms-

ter fördelas efter inkomst av kapital och rörelse. avgifter och bidrag samt 

övriga inkomster. De indirekta skatterna svarade för knappt 60 % av totala 

inkomsterna 1979/80. 

Tabell 5 Statsbudgetens utfall budgetåren 1975/76-1979/80. Milj. kr. 

1975/76 1976177 1977178 1978/79 1979/80 

Inkomster 
Drift budgeten: 
Skatt på inkomst och för-

mögenhet samt social-
försäkringsavgifter 
m.m. 40631 45020 46146 51 757 57623 

Övrig skatt pii inkomst. 
förmögenhet och rörelse I 185 1316 I 354 1586 2 199 

Automobilskattemedel 3 891 4569 4889 6445 7029 
Allmiin arhctsgivaravgift 6647 6997 5949 609 67 
Merviirdeskatt 18200 21259 26584 29036 31 703 
Tullar och acciser i övrigt 12626 13 882 13 893 14810 16331 
Uppbörd i statens verk-

samhet och diverse in-
komstcr 3091 3 218 3 893 4 756 5 536 

Statens affiirsverksfonder I 099 I I03 1394 1428 1503 
Övriga kapitalfonder 3997 4612 5 185 5 838 6602 

Summa drifthudgeten 91368 101975 109 286 116264 128 593 

Övrig finansiering 2 566 2 386 2 827 3400 3 898 

Summa inkomster 93934 104360 112113 119664 132 491 

Utgifter 
Drifthudgeten (exkl. av-

i:!3 405 skrivningsanslag) 87 521 103644 144 559 163 734 
I_nvestcringsanslag 9710 11095 12 926 14046 17683 
Okning av rörliga krediter 426 106 961 -264 +I 058 

Summa utgifter 97658 114845 137 292 158341 182475 

Totalhudget.wldo -3724 -10484 -25179 -38678 -49984 
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Tabell 6 Utfallet av statens totala inkomster budgetåren 1975176-1979/110. Milj. kr. 

1975/76 0-( .. 1976/77 q 1977/78 
,., 
/( 1978179 

Direkta skatter 34 170 36.4 33 324 31.9 29418 26.2 .~2 675 
Indirekta skatter 49713 52.9 60476 58.0 70225 62.6 72 362 
Inkomst av kapital 

och rörelse 5096 5.4 5 714 5.5 6578 5.9 7 266 
Avgifter och bidrag 2270 2.4 2 286 "! "! 2 764 2.5 3 651 
Övriga inkomster 2684 2.9 2 560 2.5 3 128 2.8 3 710 

Summa 93934 100,0 104360 100,0 112 113 100,0 119664 

En närmare redogörelse för utvecklingen av statens inkomster och ut

gifter lämnas i RRVs publikation "Statens finanser 1980''. En detaljerad 

redovisning av budgetutfallet framgår av RRVs "Budgctredovisning för 

budgetåret 1979/80' ·. 

Taxeringsåren 1974-1979 

För att kunna bedöma utvecklingen av statens inkomster är del av stor 

betydelse att analysera förändringarna av fysiska och juridiska personers 

inkomster. Här görs därför först en återblick pä utvecklingen av dessa 

inkomster. sådana de kommer till uttryck i taxeringsstatistiken. Utveck

lingen av inkomster och avdrag från olika förvärvskällor vid taxeringen till 

statlig inkomstskatt redovisas i tabell 7. Av tabellen framgår utfallet vid de 

senaste sex taxeringarna. 

Tabell 7 visar att den sammanräknade inkomsten för fysiska personer 

m. Il. till största delen. 92 %. består av inkomst av tjänst. Därnäst i betydel

se kommer inkomst av rörelse me;:d 3 % och inkomst av kapital me;:d 2 %. 

Inkomst av tjänst har ökat kraftigt under den i tabellen redovisade 

sexårsperioden. Betydande avtalsmässiga lönelyft i kombination med lö

neglidning har medfört en kraftig stegring av lönesumman under perioden. 

Framför allt gäller detta åren 1974-1976. För inkomst av tjänst redovisas 

för dessa tre år en genomsnittlig årlig inkomstökning på 17 .8 %·. Mellan 

åren 1976 och 1977 ökade inkomst av tjänst med 12.8 <.>i:. Dt:n kraftiga 

ökningen av inkomst av tjänst mellan åren 1973 och 1974 heror till stor del 

på att vissa ersättningar vid sjukdom och arbetslöshet hlev skattepliktiga 

fr. o. m. år 1974. Av ökningen på 20% mellan dessa år skulle ca 6% hero på 

de skattepliktiga ersättningarna. Ersättningarna redovisas som inkomster 

under resp. förvärvskälla. 

Inkomst av annan fastighet ökade med knappt 53 % mellan åren 1977 och 

1978. Större delen av inkomsterna härrör från schablontaxerade fastighe

ter. Den stora ökningen mellan åren kan till största delen förklaras av att 

schablonintäkten 1978 höjdes från 2 % till 3 % i intervallet upp till 200000 

kr. i taxeringsvärde. Som mest ökade sil.ledes schablonintäkten med 2000 

kr. per fastighet. 

~:( 1979/80 ~:-( 

27.3 36943 27.9 
60.5 7895!'.< 59.6 

Il.I R I04 6.1 
3.1 3478 2.6 
3.1 5 007 3.8 

IOO,O 132491 IOO,O 



Tabell 7. l.1tfallet av taxeringarna till statlig inkomstskatt för wrksamhetsaren 197 3-1978 (taxeringsåren 1974-1979) .,, 
"I 

( Ptl grundval av taxeringsnämndernas beslut) 0 
"? 

1973 1974 1975 197h 1977 1978 Procentuell föriindring frän -"° Milj. kr. 1973 1974 1975 1976 1977 oe 
0 

till till till till till --.. oe 
1974 1975 1976 1977 1978 -

Fysiska personer m. n. 0 
0 

Inkomst av 
jordbruksfastighet 2442.6 3 246.5 3 692.1 35%.0 3 761.5 ."l 791.0 + J2.9 +LU - 2,6 + 4,6 + 0.8 
annan fastighet 706.4 744.7 950.5 I 050.6 I 127 .0 I 720.7 + 5.4 +27.6 + 10.5 + 7,3 +52,7 
rörelse m. m. 4%4.6 6117.0 6 989,2 6 760.2 7 354.7 7 'J:!O .6 + 23.2 + 14.3 - 3.3 + 8.R + 7.7 
Tjiinst el. tillfällig fiirviirvs-

I 123 351,9 1 147 955.9 1174 333,4 verksamhet 1201 3.12.1 1227004.2 1252331.4 + 20.0 + 17.R + 15.<; + 12.8 + 11.2 
kapital 2 78h.2 3 697 .6 3810.4 4160.4 5 778.8 5 640,<; + 32.7 + 3.1 + 9,2 +38,9 - 2.4 

Summa 134251,7 . 161761.7 189775,6 216899.3 245026,I 271404,2 + 20,5 +17.3 +14,3 +13,0 +I0,8 

Avdrag för underskott i 
förviirvskiilla 4 431.4 5 945.9 I 466,0 9133.0 12 082.8 12 818,2 + 34.2 +25.6 +22.3 +32.3 + 6.1 

Sammanräknad nettoinkomst 129 820.3 155815.8 182309.6 207 766.3 2.12 942.2 258 714.5 + 20.0 +17.0 + 14.0 +12.1 +I I. I 
Allmänna avdrag. förlustav-

drag och avjämning 6 304,3 7 209.0 7.WO.O <; 013.2 4992.5 5 265. 7 + 14.4 -'- 2.5 -32.2 - 0.4 + 5.5 
Taxerad inkomst 123516,0 148606,8 174919.6 202 753.1 227949,7 253448.8 + 20,., +17.7 +15,9 +12,4 +11.2 
Grundavdrag. extra avdrag 21 67_t;,,3 22 506.0 29 098.4 31412.4 33 827 .3 34 795 .. ' + 3.8 +29.3 + 8,0 + 7.7 + 2.9 

Beskattningsbar inkomst 101840,7 126100,8 145821.2 171340,7 194122.2 218653,5 + 23,8 +15.6 +17,5 +13,3 +12,6 

Svenska aktiebolag m. fl. 
Inkomst av 

jordhruksfästighet 80.6 239.3 256.8 194.3 124.7 10!.\.I +1%.9 + 7.3 -24.3 -35.8 -13 .. ' 
annan fastighet 168.5 177.1 255.h 260.0 332,6 439.1 + 5.1 +4·U + 1.7 +27.9 +32,0 
rörelse m. m. 5 135.1 4 845,n 7 5n9.6 7 430.2 6294.0 Hl4.0 -- 5.h +56.2 - 1.8 -15.3 + 17.8 
kapital 23.8 '3.8 W.I 55.0 87.1 h8. I + 12h.I -27.3 +40,7 +58.4 ---21.8 

·~ 

Summa 5408,0 s 315.8 8121,I 7939,5 6838,5 8029,] - 1,7 +52,8 - 2.2 -B,9 +17.4 

Avdrag for underskott i 
fiirviirvskälla 70.8 113.7 157.0 153.6 229.4 264.I + 60.6 +38.1 , , +49.4 +15.I 

Sammanriiknad nettoinkomst 53.'7.2 5 202. I 7%-1.1 7785.9 1)609 .. ' 7 7(15.7 - 2.5 +53.1 - , , -15.1 + 17.5 
Allmiinna avdrag. förlust-

avdrag och avjiimning 1-117.8 I 575.1 1665.1 I 987.3 2 083. I 2 104.1 + Il. I .,. 5.7 + 19.4 + 4.8 + l.tl 

Taxerad I= beskattningsbar) 
inkomst 3919,4 3627.0 6299,0 5 798,6 452<1.2 5661,6 - 7.5 +73.7 - 7,9 -21.9 +25,I 

1 Härav avser 521.5. 686,1. 890.3, I 040.2. 1229.I resp. I h02,9 milj. kr. tillfiillig rörviirvsverksamhet för 1973. l'J7-I, 1975. 1976. 1977 o<.:h 1978. 



hJ 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 Procentuell förändring från ~ = ::e IJQ ;;;.: Milj. kr. 1973 1974 1975 1976 1977 = ~ till till till till till ~ 

::, 
1974 1975 1976 1977 1978 .... °" "' ::: ..._ 

Övriga skattskyldiga ::i:i 'P 
~ ~ Inkomst av 

3i\ "' jordbruksfastighet 43,0 71.2 67.6 32,6 9,4 5, I +65,6 - 5,1 -51,8 -71,2 -45,7 ., ..._ 
I!) 

..._ annan fastighet 36,I 37,9 46,7 54.1 27,0 24.5 + 4,9 +23,2 +15,8 -50,I - 9,3 ~ ., rörelse m. m. 130,5 188,4 287.2 195,I 46,9 52.9 +44.4 +52,4 -32,I -76,0 +12,8 ~· 
::, 

kapital 264.8 329.7 416.4 475,8 580.9 530.9 +24,5 +26,3 +14,3 +22,l - 8,6 =· ~ = "' <: Summa 474,4 627,2 817,9 757,6 664,3 613,4 +32,2 +30,4 - 7,4 -12,3 - 7,7 ~ 
I!) .., ., 

~ 
Avdrag för underskott i ~ 

förvärvskälla 13.7 15.8 18.4 30,9 29,6 18.4 +15,3 +16,5 +67,9 - 4.2 -37,8 I!) -Sammanräknad nettoinkomst 460,7 611.4 799.5 726,7 634.3 595,0 +32,7 +30,8 - 9,1 -12,7 - 6,2 "' l:Cl 

=· :::.: Allmänna avdrag, förlust-::, ~ >:: avdrag och avjämning 107,I 139,6 160.7 199,8 133, I 138.2 +30,3 +15,1 +24.3 -33.4 + 3,8 Q :::: 
'" Taxerad (=beskattningsbar) = "' inkomst 353,6 471,8 638,8 526,9 501,2 456,8 +33,4 +35,4 -17,5 - 4,9 - 8,9 -c:r 

I!) 

Samtliga skattskyldiga 
., 
r:i;: 
~ 

Inkomst av = 
jordbruksfastighet 2566,2 3 557 ,0 4016.5 3 822.9 3 895,6 3 904,4 +38,6 +12.9 - 4,8 + 1,9 + 0.2 

:;· 
IJQ 

annan fastighet 911.0 959,8 I 252.8 I 364.7 1486.6 2 184.2 + 5.4 +30,5 + 8,9 + 8,9 +46,9 
rörelse m. m. 10125.8 11 151.0 14 846.0 14 385,5 13 542,8 15 126.5 +10.1 +33,1 - 3.1 - 5.9 +11,7 
tjänst el. tillfällig förvärvs-

1 123456.3 1147955.9 1 174333.4 1201332,l 1227 157,0 verksamhet 252 592.2 + 19.8 +17,8 +15,5 +12,8 +11.2 
kapital 3074.8 4081.1 4265,9 4691.2 6446,8 6239,5 +32,7 + 4,5 +10.0 +37.4 - 3.2 

Summa 140134,I 167 704,9 198714,6 225596,4 252528,9 280046,8 +19,7 +18,5 +13,S +11,9 +10,9 

Avdrag för underskott i för-
värvskälla 4515,9 6075.5 7 641.4 9 317,6 12 341,8 13 100.6 +34,5 +25.8 +21,9 +32.5 + 6,1 -i 

Sammanriiknad nettoinkomst J.'l5618.2 161629.4 191073.2 216 278.8 240 185,8 267 075.2 +19.2 + 18.2 + 13,2 + 11. I +11,2 
Allmänna avdrag, förlust-

avdrag och avjämning 7829.2 K 923, i 9215.8 7200.2 7 208,7 7 507 ,9 +14.0 + 3.3 -21.9 + 0.1 + 4,2 
Taxerad inkomst 127789,0 152705.7 1111857.4 209078,6 232977,I 259567,3 +19.5 +19,I +15,0 +11,4 +11,4 
Utnyttjade ortsavdrag m. m. 21675.3 22 506.0 29098.4 31412.3 33 827 .5 34 795.5 + 3.8 +29,3 + 8.0 + 7.7 + 2,9 

Beskattningsbar inkomst 106 113,7 130199,7 152 759,0 177 666,3 199149,6 224 771,8 +22,7 +17,J +16,J +12,l +12,9 
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Mellan åren 1973-1975 ökade inkomsterna av jordbruksfastighet i ge

nomsnitt med nästan 21 '/I:. Mellan åren 1975 och 1976 sjönk 1.Hiremot 

inkomsterna med nästan 3 %. Della hiingcr till stor del samman med de 

ändrade avdragsreglcrna för egenavgifter till socialförsäkringen som gäller 

fr. o. m. taxeringen år 1977. fr. o. m. inkomstifrct 1976 medges avdrag för 

egenavgifter i form av schablonprocentsatser i förviirvskiillorna inkomst 

av jordbruksfastighet och rörelse. Effekten av de ändrade avdragsreglcrna 

uppskattas till ca 700 milj. kr. för inkomst av jordbruk for år 1976. Det kan 

också påpekas att antalet inkomsttagare med inkomst av jordbruksfas

tighet har minskat. Mellan åren 1977 och 1978 ökade emellertid inkomst av 

jordbruksfastighd med knappt I ':{. Rörelseinkomsterna ökade under mot

svarande period med knappt 8 17-i> .. 

Inkomst av kapital visar stora variationer under den redovisade peri

oden. Det iir framför allt förändringar av räntenivån som orsakat detta. 

Med höjningen av räntenivån åren 1973 och 1974 ökade kapitalinkoms

terna. Ökningen i'tren 1973-1974 uppgick till 32.7'.;; .. Mellan åren 1974 och 

1975 stannade ökningen vid 3.1 'X. Det var en följd bl. a. av höjningen av 

extra avdraget för inkomster av kapital frfin 400 kr. till 800 kr. för ensam

stående och från 800 kr. till I 600 kr. för samtaxerade. Mellan :'!ren 1975 

och 1976 steg inkomsterna med 9.2 S'r., Den gcnomsnillliga ränteniv~m steg 

med I. 7 pwcentenheter under f1r 1977 jämfört med år 1976. Riintcföriind

ringen förklarar därför till stor del den höga ökningen på n.iistan 40 S{ av 

inkomst av kapital mellan åren 1976 och 1977. Mellan åren 1977 och 1978 

minskade inkomst av kapital med 2.40L Den genomsnittliga räntenivån 

minskade mellan åren med 1,08 rrocentenheter. 

Avdragen för underskott i förvärvskälla har visat en fortgäende ökning 

under hela den i tabellen redovisade perioden. Ökningen urpgår till i 

genomsnitt drygt 24 %· per år. Den största posten bland dessa iir underskott 

av annan fastighet, dvs. de underskott som urpkommer för bl. a. villor och 

fritidshus på grund av riinteavdragcn. Avdragen fiir underskott i förvärvs

källa beror således till stor del på räntcnivi'ms utveckling samt reglerna för 

beskattning av fastigheter. 

Inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet uppgick för <tr 1978 till I 600 

milj. kr.. vilket iir en ökning med drygt 300 jiimfort med år 1977. Under 

sexårsperioden redovisas en årlig inkomstökning med drygt 25 c;r. Dessa 

inkomster redovisas i taxcringsstatistiken och ingår i underlaget för heriik

ning av statlig och kommunal inkomstskatt. För den delen av inkomsterna 

som härrör från forsiiljning av fastigheter kan uppskov med inkomstskat

ten erhållas. Således kommer den debiterade skath:n för ink.omstana inte 

att stämma överens med den inkomna. 
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Riksrevisionsverkets taxeringsstatistiska undersökningar avseende inkomst· 

åren 1978 och 1979 

För beräkning av skatt pil inkomst rn:h förmögenhet l'iren 1980-1982 har 

resultat från RRVs taxeringsstatistiska undersökning avseende inkomst

året 1978 använts. De effektberiikningar som redovisas i det följande är 

framtagna med hjälp av denna undersökning. som är den första efter RS

reformens genomförande ( 1979 ärs taxering). Undersökningen har tyvärr 

fler bortfall än normalt. Estimalen för inkomster och avdrag. som normalt 

publi1:cras i RRVs inkomstberäkning. kommer alt publiceras i den revide

rade inkomstberäkningen. eftersom vissa ytterligare avstämningar mf1ste 

göras. 

Den undersökning avseende inkomståret 1979. som verket påbörjade i 

augusti. har ett alltför stort bortfall for att direkt ha kunnat anviindas i 

inkomstberäkningarna. lnleveranserna av material frfin de lokala skatte

myndigheterna har dock gf1tt betydligt bättre jämfört med tjol~1ret. En 

kontrollkörning kommer att göras för att sliimma av de beriikningar verket 

lämnat för budgetåren 1980/81 och 1981/82. 

Antaganden för f~·siska personers inkomster åren 1979- 1982 

Inkomstutvecklingen för de fysiska personerna har en avgörande bety

delse för de direkta skatternas utveckling. P{1 olika siitt påverkar den ocksa 

förändringarna i de indirekt skatterna liksom de statliga affärsverkens 

inleveranser av överskott till staten. 

Utvecklingen för de fysiska personernas inkomstskatter bestäms friimst 

genom förändringar i inkomst av tjänst. dvs. huvudsakligen av lönesum

meutvecklingen. Föriindringarna i den totala löncsumman piiverkas av 

avtalsuppgi.irelserna mellan arbetsmarknadens parter och av iindringar i 

sysselsättningen för anställda. samt av den s. k. löneglidningcn. dvs. för

tjiinstutvecklingen utöver den avtalsmiissiga ökningen. 

Konjunkturinstitutet beriiknar i sin höstrapport 1980 att den totala li\ne

summan ökade med 9.H·; mellan åren 1978 och 1979. Löncglidningcn 

uppgick till 2.4 procentenheter och den avtalsmiissiga höjningen uppgick 

till knappt 6 procentenheter. Sysselsiittningen gav ett positivt bidrag till 

lönesummcutvecklingen på knappt I procentenhet under år 1979. I höst

rapporten beräknade konjunkturinstitutet att lönesumman för år 1980 skul

le öka med 12,7%. I denna beräkning svarade avtal och li\neglidning 

tillsammans för 11.9 procentenheter lKh sysselsättningskomponcntcn för 

0.8 procentenheter. Vissa uppgifter angående sysselsiittningen. vilka J'ram

kommit efter det att konjunkturinstitutets höstrapport publicerades. inne~ 

hiir att totala lönesummeutvecklingcn för år 1980 antagits hli 12.0'-.:·;,_ RRV 

har utgått från denna ökning i huvudalternativet. 

I kalkylerna över li.inesummeutvecklingcn uppkommer differenser mel-
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Ian företagens kostnadslönesumma och den uthetalda lönesumman. Det 

gäller främst år 1980 och år 1981. Orsakerna iir främst de pris- och för

tjänstutvecklingsgarantier som har varit knutna till de senaste avtalen. En 

redogörelse för orsakerna till differenserna lämnas i av konjunkturinstitu

tets höstrapport. Den lönesumma som pfiverkar RRVs beräkningar av 

statens inkomster är till överviigande del den utbetalda lönesumman. 

Konjunkturinstitutet presenterar två alternativa lönesummeutvecklingar 

för år 1981 i sin höstrapport. Därefter har institutet ändrat något i sina 

alternativ. Det är dessa alternativ som återges i det följamlc. Eftersom 

några avtal inte föreligger för år 1981 understryker institutet att kalkylerna 

har formen av räkneexempel. I det ena exemplet utgår institutet fri\n en 

prolongation av 1980 års avtal vilket innebär att lönesumman ökar med 

4, I% mellan åren 1980 och 1981. Orsaken till detta är ett s. k. överhäng 

p. g. a. tidigare avtal på ca 3.7 procentenheter. Här ingår bl. a. utbetalning

ar till följd av prisklausulcn och förtjänstutvecklingsgarantin i 1980 års 

avtal. Löneglidningen har satts till 2.5 procentenheter och sysselsättningen 

väntas ge ett negativt bidrag till lönesumman med 0,5 procentenhekr. I 

den andra kalkylen utgår institutet från en förtjänstutveckling pä IOSi. Det 

innehär all de nya avt<1len år 1981 förutsätts bidra med 3,8 procentenheter 

till lönesummeutvecklingen mellan åren 1980 och 1981. Löncglidningen 

har även i detta alternativ förutsatts bli 2.5 procentenheter. Syssclsätt

ningskomponcnten väntas även i detta alternativ ge ett negativt bidrag till 

lönesummeutvecklingcn på 0,5 procentenheter. Sammantaget innebär det

ta att den totala utbetalda löne~umman beräknas öka med 7 .8 'It· mellan 

åren 1980 och 1981. RRV har i sina kalkyler utgått från denna antagna 

utveckling för lönesumman år 1981. 

För år 1982 har inte några antaganden redovisats varför RRV valt alt 

schablonmässigt skriva fram lönesumman med 8';7<·. 

De utbetalda pensionerna förutses öka med 18.8%· mellan åren 1979 och 

1980. För är 1981 har förslaget i prop. 1980/81: 20 Besparingar i statsvcrk

samheten m. m. beaktats vid beräkningarna av utbetalda pensioner. För

slaget innebär att det s. k. basbeloppet. som ligger till grund för pensionsut

betalningarna. justeras för inverkan av energipriser och alla indirekta 

skatter. Det genomsnittliga basbeloppet år 1981. uträknat med ett justerat 

index. har i RRVs kalkyl beräknats till 16100 kr.. vilket är en ökning med 

ca 11.5 %·jämfört med år 1980. Totalt heräknas pensionsutbetalningarna 

öka med drygt 16 % mellan åren 1980 och 1981. För år 1982 har RRV valt 

att schablonmässigt skriva fram pensionerna med 8 %. Av de olika pensio

nerna är det allmänna tilläggspensionen och dclpensionen som förutses 

öka snabbast. Pensionerna utgjorde inkomsttlfet 1979 drygt 16?-'r av de 

sammanriiknade inkomsterna. 

För olika sociala förmåner. vilka numera upptas till beskattning. såsom 

sjukpenning, föräldrapenning. utbildningsbidrag m. m. förutses också kraf

tiga ökningstal. Mellan åren 1979 och 1980 väntas dessa förmåner totalt 
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öka med I 0.3 <:f,. År 1981 har RR V antagit en ökning pil 11. 7 C:·r.. Ar I 9lQ har 

RRV antagit en något langsammare ökning iin lönesumman. Ökningstaktcn 

har satts till knappt 7 ~'.·r. 

Av fysiska personers sammanlagda inkomst år 1979 svarade inkomst av 

jordbruksfastighet för 1.2 '/(. Inkomst av rörelse svarade samma är för ca 

3 %. I beräkningarna har antagits att inkomst av jordbruksfastighet och 

rörelse ökar med 0% resp. med '2.7%· mellan åren 1979 och 1980. Mellan 

åren 1980 och 1981 förutses inkomsterna av rörelse öka med ca 4, 7 %. och 

inkomsterna av jordhruksfastighet med 5,9';;·~. 

För år 1980 gäller nya regler för heriikningcn av inkomst av jordbruks

fastighct och rörelse. Vid beräkningen medges avdrag för belopp som i 

räkenskaperna avsatts till resultatutjämningsfond. Beloppen som avsätts 

rår uppgå till högst 2()l,{ av lönekostnaden och för egenföretagare till 15 c;-r 

av den egna inkomsten. Vidare medges avdrag för avsiittning till <1llmän 

investeringsreserv. Avdrag får göras med högst I 0 000 kr. och högst 50 9( 

av nettointäkten av förvärvskällan före avsättningen. En förutsättning för 

att den skattskyldige skall erhålla avdrag är all motsvarande belopp sätts in 

på ett särskilt riintebärandc konto i bank. Avsiittningarna skall dessutom 

vara bundna i minst tre år (prop. 1978/79: 210. SFS 1979:610). 

RRV har vid bedömningen av utvccklingstaktcn for de båda inkomstsla

gen beaktat effekterna av de niimnda avdragsmöjligheterna. 

Inkomst av kapital uppgick år 1979 till drygt 2 % av de sammanräknade 

inkomsterna. Mellan åren 1979 och 1980 förutses en kraftig ökning av 

inkomst av kapital. nämligen drygt 60 %. Detta beror främst på den höga 

räntenivån år 1980. Det genomsnittliga diskontot ökade fri'i.n 7.4 till 10,F·;:, 

dvs. med ca 40%. Till detta kommer en inl;lningsökning under fö· 1980 

vilket sammantaget ger den höga ut vecklingstakten. Progno~cn för år 1981 

tyder på en fortsatt inlåningsökning. RRV har utgfitt frtin oförändrat dis

konto jämfört med ilr 1980 och riiknar med en utveckling på ca IS'J·(. i 

förvärv skällan kapital mellan åren 1980 och 1981. För år 1982 har kapitalin

komsterna beräknats öka med ca 10%. 

Effekterna av fastighetstaxeringen år 1981 påverkar inkomst av annan 

fastighet än jordbruksfastighet. underskott av annan fastighet och garanti

beloppet vid den kommunala taxeringen. Regeringens förslag i prop. 1980/ 

81: 42 neutraliserar till en viss del effekterna. Dels har vid den schablon

mässiga intäktsbcräkningcn skikt- och intäktsprocentsatserna föreslagits 

ändrade, dels föreslås det s. k. extra avdraget höjas från I 000 kr. till 1500 

kr. Vidare föreslås det s. k. repartitionstalet vid garantibeskattningen bli 

sänkt till 1,5% från 2.0%. 

Inkomst av annan fastighet än jordbruksfastighct har hittills svarat för 

mindre än I% av fysiska personers sammanlagda inkomst. Mellan åren 

1979 och 1980 beräknas inkomsterna av annan fastighet öka med 3.9% .. År 

1981 väntas ökningen bli knappt 40C.:·(,. Ökningen iir en följd av ovan

nämnda fastighetstaxering. För år 1982 har RRV schablonmässigt skrivit 

fram inkomsterna med 5 %. 
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Underskott i fiirv~irvski.illa har sedan slutet av 1960-lalel ökat kraftigt 

varje år med nägra få undantag. Den mest hetydclsefulla avdragsposten iir 

underskott av annan rastighet som svarar fiir merparten av underskotten. 

U nJerskott av kapital svarar för större delen av det resterande unJerskot

tet. 

Ll nderskottet av annan fastighet heriiknas öka mycket kraftigt iiven åren 

1979 llCh 1980 p. g. a. riintehöjningarna f1r 1980. De kraftiga riintehöjning

arna viinslas oeksi\ leda till stora ökningar i underskottet av kapital. Sam

mantaget vii.ntas underskott i förviirvskiilla öka med 38q år 1980. 

Effekterna av fastighetstaxeringen. tillsammans med antagandet om 

llförändrat riinteliige far 1981. medför att ur vecklingstakten heriiknas till 

Jrygt 11 r,:.; mellan ~1ren 1980 och 1981. Ar 1982 riiknar RRV schabillllmiis

sigt att underskotten ökar med 15 '-~·(. 

Övriga allmiinna avdrag består numera av avdrags poster som till 'itor del 

fö" begränsade. Avdraget fi.ir frivilliga periodiska understöd iir maximcraJe 

till 5000 kr. per mottagare. I prop. 1980/81: 50 föresli'ts delta avdrag ytterli

gare begränsat till 5 000 kr. per givare. De nya reglerna före si fis triida i kraft 

den I januari 1981. Förviirvsavdraget far uppgä till högst 2 000 kr. och 

fiirsiikringspremicr till hiigst 500 kr. för makar gemensamt. Vid 1981 iirs 

taxering skall avgifter för arbetslöshetsförsiikringen dras av under inkomst 

av tjiinst i stiillet för under ö_vriga allmiinna avdrag. RRV har för vart och 

ett av åren 1979-1982 riiknat med att de allmiinna avdragen ökar med 

knappt 5 c,:.(:. 

Antaganden för aktiebolagens inkomster wrksamhctsårcn 1979, 1980 och 

1981 

RRV genomför årligen i oktober en undersökning av de svenska aktiebo

lagens. ~parhankernas och försiikringsbolagens laxerade inkomster. U n

dersökningcn bygger på uppgifter frf111 en enkiit till ell urval om ca 2 200 

företag. Urvalet görs med utgilngspunkt i f"örelagens statligt taxerade in

komster och antal anställda. Dessa uppgifter finns i statistiska centralby

rån~ centrala förclagsregistcr. De laxerade inkomsterna avser del föregå

ende verksamhetsåret. Arets undersökning bygger p~t ett urval som avser 

de statligt taxerade inkomsterna för verksamhcts<lret l 978. 

I cnkiiten ingar frågor om den till statlig och kommunal skatt taxerade 

inkomsten samt beriiknade fyllnadsinhctalningar under vftren 1981. Vidare 

ingår frågor angående storleken av det siirskilda forskningsavdraget och 

det särskilda investeringsavdraget. Slutligen har företagen tillfrågats om 

beräknad avsättning till resultatutjämningsfond !SPS 1979: 612) och beriik

nad insältning på tillfälligt vinstkonto !SFS 1980: 456). 

l det följande redogörs för vissa huvudresultat av undersökningen. Det 

bör observeras att uppgifterna vad giiller storlcksgruppen 0--19 anstiillda 

iir mycket osäkra. Urvalet för denna grupp är jämfört med totala antalet 
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förekommande företag mycket litet. Dessutom iir bortfallet störst inom 

denna grupp av företag. En utförlig beskrivning kommer att publiceras i 

statistiska centralbyrilns statistiska meddelanden. serier:. 

Av tabell 8 framgår företagens statligt taxerade inkomster enligt det 

deliniti V<\ taxcringsutfallet för vcrksamhetstiren 1970- 1979 ( pn:liminiirt 

utfall för 1979) rn:h beriikning för verksamhets~tret 1980. Enligt enkiiten 

uppgick den till statlig skatt taxerade inkomsh.:n l"iir vcrksamlwtsi'tn:t 1979 

till 5 565 milj. kr. vilket iir niigot högre iin det preliminiira utfallet. Det 

innebiir en ökning med I s-; jiimfört med utfallet för verksamhetsiiret 1978. 

Den statligt taxerade inklHnsten heriiknas enligt enkiitl'n minska med 13 1.:; 

från år 1979 till 1980. 

Tahell 8. Statligt taxerad inkomst för aktieholag m.11. aren 1970-1980 

\'erksamhet'>ilr Taxerad inkL1mst Fiiriindring fr<\n 
milj. kr. fört!gctcndc ~ir ~.:;. 

1970 3 805 - I 
1971 2 810 -26 
1972 > 47_~ +24 
1973 3919 + 13 
1974 1627 - 8 
1975 6299 +74 
197<1 5799 - 8 
1977 4 312 -26 
197~ s 498 +28 
1979 S :'iO~ t Prel. utfall J () 

19!)0 4 ~60 t lkriikningl -12 

Av tabdl 9 framg{1r övriga enkiitresultat. Den kommunalt taxerade in

komsten beriiknas minska med 17'.{ mellan verksamhetsiiren 1979 och 

1980. Fyllnadsbetalningarna under vären 1981 beriiknas utgöra ca 24 <;:~ av 

den totala bolagsskatten för vcrksamhcts{irct 1980. 

Det siirskilda forsknings- och utveeklit~gsavdraget som infördes 1973 

heriiknas för verksamhetsåret 1980 uppg<1 till 484 milj_ kr.. vilket motsvarar 

en ökning meJ I w;; jiirnfört med verksamhetsåret 1979. Avdragcl besti1r 

av ett 10-proccntigt basavdrag pii de totala forsknings- och utvccklings

kostnaderna sam! ett 20-procentigt ökningsavdrag pii kostnadsökningen 

frän föregftende ilr. Företag med fler iin 2 000 anstiillda svarar for drygt 

6011 av det totala avdraget. 

I prop. 1980181: 60 föreshlr regeringen en förlängning för det särskilda 

forskningsavdraget till utgången av ilr 1981. Vidare föresl<lr regeringen att 

ett siirskilt invcsteringsavdrag återinförs. Avdraget for maskininvestering

ar föreshls till 2()1.>(> mot 25 c;.(. för det avdrag som upphörde den 3 I decem

ber 1979. Det nya avdraget gäller under tiden I november 1980-31 decem

ber 1981. Ett motsvarande avdrag för byggnadsinve~teringar p{1 IOW före

slr1s giilla under perioden I november 1980-31 mars 1982. lnvesteringsav

drag medges både vid statlig och kommunal taxering_ Avdragen kombine

ras inte med investeringsbidrag. Diircmot fär investeringsavdragen i viss 
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utsträckning utnyttjas som förlustavdrag kommande år. I enkäten har 

hänsyn ej kunnat tas till regeringens förslag till återinförande av investe

ringsavdrag. Avdraget för verksamhetsåret 1980 beräknas enligt enkäten 

till 562 milj. kr. vilket är en minskning med ca 1500 milj. kr. jämfört med 

verbamhctsåret 1979. I denna beräkning har hänsyn ej kunnat tas till 

regeringens förslag om att återinföra det särskilda investeringsavdraget. 

För verksamhetsåret 1980 beräknas företagens avsättning till resultatut

jämningsfond uppgå till 1,9 miljarder kr. Företag med fler än 500 anställda 

svarar för drygt 40% av detta belopp. Avsättningen får uppgå till högst 

20'H av lönekostnaden. Vidare har företagen möjlighet att välja mellan 

antingen en nedskrivning till lägst 40% av lagrets anskaffningsvärde eller 

en nedskrivning till 55 % och avsättning till resultatutjämningsfond. 

För verksamhetsåret 1980 har riksdagen beslutat om insättning på tillfäl

ligt vinstkonto. Om årsvinsten överstiger I milj. kr. skall 25 % av denna 

sättas in på ett räntelöst konto i riksbanken. Insättningen är frivillig om 

årsvinsten understiger I milj. kr. Medlen på vinstkonto får tas i anspråk för 

bl. a. kostnader för reparations- och underhållsarbeten, avskrivning av 

ny-, till- eller ombyggnad, avskrivning av inventarier samt kostnader för 

forsknings- och utvecklingsarbete. Den tillfälliga insättningen på vinst

konto beräknas totalt uppgå till 3 miljarder kr. De största företagen. de 

med fler iin 2 000 anställda. svarar för i det närmaste 60 % av den totala 

insättningen. 

Avsättning till resultatutjämningsfond och insättning på tillfälligt vinst

konto har ökat företagens möjligheter att göra avdrag för verksamhetsåret 

1980. Detta förklarar nedgången i den taxerade inkomsten mellan verksam

hetsåren 1979 och 1980. 

Vid bedömning av 1981 års statligt taxerade inkomster har RRV utgått 

från en trendmässig ökning på 10 %. För verksamhetsåret 1981 antas att 

det särskilda investeringsavdraget återinförs. Den tillfälliga insättningen på 

vinstkonto sker undantagsvis för verksamhetsåret 1981. RRV räknar med 

att den statligt taxerade inkomsten förblir oförändrad mellan verksam:1ets

åren 1980 och 1981. 



Tabell 9. Statligt och kommunalt taxerad inkomst, fyllnadsinhetalningar, forsknings- och utHcklingsa\'drag, investeringsavdrag, avsättning till resultatut-
jämningsfond samt insättning på tillfälligt ''instkonto fördelat på företagsstorlek verksamhetsåren 1979 och 1980, milj .. kr;. 

Antal anställda Statligt Ftlriindring K1..1mrn11nal1 Fllr~indring Fyllnads- f-t'rsknings- Investering~- Investering:-.- Avsattning lnsiltlning på 
taxerad i slatli~I taxt>raJ i komrrw- betalning och avdrag f1lr avdrag flir till rtsu1- tillfälligt 

inkum~L taxerad inklimst nalt wxc- för \'CTk- 11tvc1.:klings- ma:-.\...in- hyggnad:-.in- tatutji.tm- vinstkont0 

fr1r verk- inkomst flir verk- rad ink1..1mst ..;arnhels- avdrag för inv1::st~rin~1.tr vestering;u ningsfond for verksam-
st11nhcts- mellan samhets- mellan verk- ~rct 1980 1,·crksamhcts- f"l1r verksam- fur 1,:crks:.im- for 1,·crksam- hetsår<t 1%0 

i:iret 1979 verksam- året 1979 ~amhctsåren året 1980 helsäret 1980 hd"i~lret 1980 hetsilre: 19811 

hclStlren 1979-1981) 

1979-1980 

Aktil·hoillg 
0- 19 1473 -312 2477 - 386 352 3 131 7 410 104 

20- 99 914 -215 I 622 - 316 195 7 188 26 432 251 
100- 499 746 -340 1703 515 93 35 122 12 280 327 
500-1999 774 - I08 2 091 516 162 139 79 19 390' 484 

2000- I 069 +320 3 205 - 207 267 298 35 17 388: 1751: 
Bank- och försiikrings-
1·erk.rnmlze1. fastighets-
fiirl'llltning 366 + 57 607 + 35 57 () 5 I I 14 
Uppgift saknas 223 - I07 371 129 22 2 2 0 2 41 

Totalt 5565 -705 12076 -2034 I 148 484 562 82 1903 2972 
Därav företag med mer 
än 500 anställda I 843 +212 5296 - 723 429 437 114 36 778 2 235 
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Ill. Beräkning av de olika inkomsttitlarna 

1000 Skatter 

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse 

Skatter p<°1 inkomst. realisationsvinst och rörelse. redovisas under denna 

inkomsthuvudgrupp som upptar alla skatter som basera5 på en aktuell eller 

presumtiv nettoinkomst. Kontot är ett samlingskonto som redovisar in

komsterna av de skaller och avgifter som debiteras pii de slutliga skattsed

larna var för sig. men uppbärs '"preliminiirt" gemensamt. Det belopp som 

skall redovisas under 1100 utgör s1a1e11s behiillna inkomstskatt för en viss 

period. Eftersom den samfällda skatteuppbörden iir preliminiir mf\ste utbe

talningar eller omföringar ske från kontot niir den slutliga taxeringen iir 

klar. Kontot består således av bitde inkomster rn:h utgifter. Mot bakgrund 

av att besk<ittningsreglerna iir olika mellan juridiska och fysiska personer 

sker en uppdelning pf1 dessa kategorier i redovisningen. I de undantagsfall 

niir det inte iir möjligt att göra en uppdelning av inkomstskatterna p[1 dessa 

två kategorier redovisas inkomsterna som ofordelbara skatter. Gemensamt 

for skatterna för de olika kategorierna iir emellertid sjiilva uppbördssyste

mct varför detta beskrivs gemensamt för titlarna nedan. 

Uppbördsförfarandet för skatt pf1 inkomst. realisa

tionsvinst 01.:h ri.irelse 

Prdi111i11iir A- oc·lt B-skutf 

Enligt uppbörd slagen skall skattskyldig erlägga preliminär skatt med det 

belopp vilket så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten. 

Den preliminiira skatten utgiir dels i form av preliminiir A-skatt. dels i 

form av preliminiir B-skatt. B-skatten debiteras normalt med det belopp 

som t:nligt senaste taxering ptiförts som slutlig skatt. A-skatten utgiir enligt 

preliminiirskattetabeller eller efter viss prncent av uppburen löneinkomst. 

Prcliminiirskattctabellerna faststiills för varje inkomst~ir av riks~kattcvcr

kct. 

Preliminiirskattetabellerna grundas pil följande förutsättningar niimligcn 

alf inkomsten iir nfori"indrad under inkomståret 

att den ~kattskyldige inte kommer att taxeras för annan inkomst iin ~om i 

tabellen anges. ej heller för garantibelopp för fastighet eller för förmö

genhet 

a11 den skattskyldige intt= skall erhigga annan skatt eller avgift iin statlig 

och kommunal inkomstskatt 

atl skattskyldig. som uppfyller vissa i uppbördslagen angivn'1 förutsätt

ningar erhåller skattereduktion 
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att vid taxeringen för inkomsten inte andra avdrag medges iin dels grund

avdrag och såvitt gäller kolumnerna 3 och 4 s. k. förvärvsavdrag 

att statlig inkomstskatt beräknas med tillämpning av det procenttal av 

grundbeloppet som bestämts för inkomståret 

att kommunal inkomstskatt och landstingsskatt beriiknas för skattekrona 

och skatteöre till vissa i hela krontal bestämda belopp vilka bcstiims 

varje inkomstär. 

Fr. o. m. år 1973 har skatteavdragen beräknats med hänsyn till skatten 

på beloppet i mitten av varje inkomstskikt emot tidigare på det högsta 

beloppet i varje inkomstskikt. Motivet till denna iindring var att den 

överskjutande skatten stigit och den kvarstående skatten sjunkit. Det 

förel{1g således ett för högt källskatteut1ag. 

Riksskatteverket beslutade återgå till att beräkna skatten p[1 det högsta 

beloppet i varje intervall för år 1978. Vidare ändrades inkomstintervallerna 

i 1978 års skattetabeller i viss utsträckning. Motivet till ändringarna var av 

fiskal natur. 

För inkomst av tjänst. som inte avser bestämd tidsperiod eller som inte 

uppbärs vid regelbundet äterkommande tillfällen skall preliminär A-skall 

utgå med 30 % av inkomsten. I vissa fall som t. ex. vid utbetalning av 

retroaktiva lönebelopp. ackordersällningar o. d. skall preliminär A-skatt 

utgä enligt grunder som fastställs av riksskatteverket. 

Överlämnar arbetstagare inte skattsedel på preliminiir A-skall till arbets

givaren skall avdrag för preliminär A-skatt göras enligt förhöjda skatteska

lor. Uppvisar vidare arbetstagare inte skattsedel på slutlig skatt för arbets

givaren skall under tid. då avdrag för kvarstt1ende skatt skall verkstilllas. 

avdrag för sådan skatt göras vid varje avlöningstillfölle med lika stort 

belopp som avdraget för preliminär A-skatt. 

Preliminär A-skatt skall utga liven för annan inkomst än siidan som utgör 

den skattskyldiges huvudsakliga inkomst av tjänst. om det iir särskilt 

påkallat friln uppbördssynpunkt. Preliminiir A-skatt skall utgä för artister

sättning som uppgår till minst 200 kr.. sedan avdragen för siirskild resecr

sättning gjorts. även om ersättningen ej utgör huvudsaklig inkomst av 

tjänst. 

Arbetsgivares skyldighet att verkställa löneavdrag fiir skall avser ~<iv~il 

preliminär skatt som kvarstäende skatt. varvid gäller. att preliminiir skatt 

utgår i första hand. 

De lokala skattemyndigheterna kan pä framställning av den skattskyldi

ge eller pä eget initiativ under uppbördsåret vidtaga jämkning av den 

preliminärskatt som skall utgå. om jämkningen kan förviintas medföra 

bättre anpassning mellan preliminär och slutlig skatt. 

Preliminärskatten förfaller till betalning under månaderna mars. maj, 

juli. september. november och januari under uppbördsåret, vilket omfattar 

tiden fr. o. m. mars det ena iiret t. o. m. februari piiföljandc år. Vi1 in

komsthuvudgruppen skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse ingår 
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under ett budgetår uppbörden under månaderna juli. september och no

vember del ena året och uppbörden under månaderna januari. mars m:h 

maj påföljande år. De titlar som ingår i inkomsthuvudgruppen redovisar 

sålunda inte uppbördsårets preliminärskatt. Preliminär A-skatt företer vis

sa skillnader mellan olika uppbördsmånader på grund av att inkomstunder

laget varierar under året. Preliminär B-skatt erläggs däremot som regel 

med en sjättedel av det debiterade årsbeloppet var:ie uppbördsmfrnad och 

är därför i stort sett stabil under uppbördsårets månader. 

En förenkling av redovisningen av skatteuppbörden gäller från den 1 

januari 1980. Systemet med skatteanvisningar har slopats och inbetalning 

skall göras med särskilt inbetalningskort. På detta finns utrymme för att 

lämna en s. k. uppbördsdeklaration. 

I uppbördsdeklarationen skall arbetsgivaren lämna uppgift om redovis

ningspcriod. lönesumma m. m. Har arbetsgivaren regelmässigt högst fyra 

anställda skall han också ange personnummer och namn på de arbetstagare 

för vilka skatteavdrag gjorts. När särskilda skäl föreligger kan länsstyrel

sen åliigga ;.innan arbetsgivare att lämna sådana uppgifter. Även den skatt

skyldige skall betala sin skatt med särskilt inbetalningskort. varvid också 

bankerna medverkar i skatteuppborden. Uppgiftslämnandet enligt taxe

ringslagen ! 1956: 623. TLJ förenklades i fråga om vissa räntor som betalas 

ut genom vfö"depapperscentralen VPC Aktiebolag. S. k. summarisk redo

visning kan nu tillämpas i fråga om all innehållen preliminär A-skatt. 

Kreditering efter inkomstårets slut verkställs på grundval av de uppgifter 

om preliminär skatt som arbetsgivaren lämnar för varje arbetstagare på 
koncrolluppgiftcrna. Kontrollen av arbetsgivarnas redovisning effcktiveras 

genom maskinella avstämningar mellan kontrolluppgifter och redovisade 

skattebelopp. En arbetsgivare som inte lämnar uppbördsdeklaration i rätt 

tid skall betala förseningsavgift. 

F)•l/11adshel alningar av preliminiirska t t 

Den sketttskyldige ketn inbetala högre preliminärskatt än som följer av 

skattetabeller ellt:r debetsedel å preliminär 8-skatt. I regel görs detta 

genom fyllnadsbctalningar efter uppbördsårets utgång, dvs. under peri

oden den 18 januari till den 30 april. Syftet är att undvika eller minska 

kvarstående skatt. som i vissa fall är avgiftsbelagd (se nedan). 

K1•arståe1Ult! och ii1•ers~i11ta11Je skatt 

Sedan taxering verställts och den slutliga skatten uträknats, sker en 

avräkning. varvid den skattskyldige gottskrivs i fråga om A-skatt det under 

uppbördsåret influtna beloppet och i förekommande fall s. k. särskilt upp

debitcrat belopp samt i fråga om 8-skatt det debiterade beloppet. Dessut

om gottskrivs den skattskyldige fyllnadsbetalning av preliminärskatt. Un

derstiger vid avräkningen den gottskrivna preliminära skatten motsvaran

de slutliga skatt. förfaller skillnaden, om denna är 25 kr. eller större. till 
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betalning såsom kvarstående skatt under uppbördsmänaderna mars och 

maj året efter taxeringsåret. Om den kvarstående skatten uppgår till högst 

200 kr., skall den betalas i sin helhet i mars. På kvarskatten skall den 

skattskyldige erlägga en avgift, kvarskatteavgift. som inte är avdragsgill. 

Denna skall vara 8 'Il om den kvarstående skatten överstiger 5 I 00 kr. I 

annat fall är den 6 % av den kvarstående skatten. Avgiftshelopp som 

understiger .50 kr. påförs emellertid inte, vilket innebär att avgift inte utgår 

om den kvarstående skatten uppgår till högst 899 kr. Överstiger den 

preliminära skatten motsvarande slutliga skatt, föerbetalas det överskju

tande beloppet, om detta är 25 kr., eller större, till den skattskyldige. 

Dessutom utgår ränta pä det överskjutande beloppet om räntebeloppet 

uppgår till minst 50 kr. Räntesatsen för ränta på överskjutande preliminär 

skatt bestäms årligen i december. Den anknyts till inlåningsräntan i bank. 

Ränta utgår för en tid av tolv månader. På preliminär skatt som erlagts 

efter den 18 januari året efter inkomståret men senast den 30 april samma 

år utgår emellertid ränta för en tid av sex månader. Räntebeloppet på 

överskjutande skatt är maximerat till 100000 kr. Räntesatserna för taxe

ringen 1980 är fastställda till 9,5 % resp. 5 ~'{ (SFS 1979: 1110). Kvar

stående och överskjutande skatt på titeln avser inkomståret som avslutas 

ett halvt år före budgetårets ingång. 

Tillkommande skatt 

Tillkommande skatt är skatt som skall erläggas i huvudsak på grund av 

beslut om ändrad taxering sedan slutlig skatt påförts eller till följd av 

eftertaxering. 

!,)ömansskatt 

Sjömansskatten är en definitiv källskatt. som tillfaller staten. Sjömän som 

är anställda m:h i tjänst på svenskt handelsfartyg av minst 100 registerton 

skall betala sjömansskatt för inkomsten ombord. Sjömansskatten hålls 

inne vid löneutbetalningar och beräknas i princip på kontant inkomst 

ombord. Kommunerna skall för varje år beredas ersättning av statsrnedel 

för minskade skatteintäkter. Till kommun som ej tillhör landstingskommun 

utgår 75 %, till annan kommun 50 % och till landstingskommun 25 r:-; av 

den sjömansskatt som inom kommunen bosatt sjöman erlagt till staten. 

Restantier och medel frän skattereklamationskontot 

Restantier är de restförda belopp, som drivs in via kronofogdemyndighe

terna och avser skatter från olika år tillbaka. Medel från skattereklarna

tionskontot är skatt som influtit men som till följd av identifieringssvårig

heter ej har kunnat krediteras vederbörande skattskyldig. 

Överskjutande skatt och iil'riRll resitl/fioner 

Från titeln utbetalas överskjutande skatt och övriga resitutioner. Beträf

fande överskjutande skatt se ovan. Övriga restitutioner är återbetalningar 

som i allmänhet beror på nedsättning i taxering. 
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Utbetalda ko1111111111alskat I cmcdcl 

Den största posten på utgiftssidan är 11thcta/11ingar1w m· ko111m1111alskat

temedel. Hela källskatLeuppbörden tillförs primärt staten. Kommunerna 

erhåller för vai:je kaknderår förskott grundat på senast kända taxering och 

den aktuella utdebiteringen. Förskottsutbetalningarna baseras fr. o. m. den 

I januari 1972 pii ett skatteunderlag som räknas upp i förhf1llande till en 

konstah:rad ökning i kommunernas invånarantal. Bestiimmelserna om 

uppräkning gäller samtliga kommuner med undantag av församlingar. Niir 

taxeringsresultatet för ett kalenderår föreligger sker slutavriikning, varvid 

saldot mellan slutligt utriiknade belopp och uppburna förskolt tillgodoräk

nas kommunerna eller stats verket alltelh:rsom förskotten understiger eller 

överstiger de slutligt uträknade beloppen. I kommunernas fordran pä stats

verket, som framriiknats per den I januari varje kalenderår, ingår sålunda 

vid stigande skatteunderlag såviil förskott som slutavräkningsmedel. Kom

munernas fordran utbetalas varannan månad med i princip en sjättedel av 

ftrsbeloppet vid varje tillfälle. Fr. o. m. är 1973 utökades utbetalningarna av 

kommunalskattemedel med förskott av skattebortfallsbidrag i anledning av 

1970 års skattereform. Förskottet avriiknas under andra iiret !första gången 

är 1975) efter hidragsåret mot det slutligt fastställda bidraget grundat på 

bidragsunderlaget enligt bidragsårets taxering. Det förskotterade skatte

bortfallsbidraget för år 1973 var större än motsvarande förskott år 1975 

va11'ör nettoavräkningen av skattebortfallsbidraget år 1975 päverkade utbe

talningarna till kommunerna i negativ riktning. I samband med att avtrapp

ningen av grundavdraget slopades vid 1976 års taxering. reglerna för extra 

avdrag ändrades och avdragsrätten för sjukförsiikringsavgiften begränsa

des vid 1976 och 1977 års taxering påverkades det kommunala 

beskattningsunderlagct i neddragande riktning. För att kompensera kom

munerna för detta inkomstbortfall beräknas fr. o. m. 1976 års taxering ett 

särskilt korrigerat beskattningsunderlag för kommunerna som ligger till 

grund för utbetalningarna av förskott av kommunalskattemedel fr. o. m. 

1977. SI ut regleringen fr. o. m. inkomst[1ret 1975 kompletteras med ett sär

skilt anslag på statsbudgetens utgiftssida för kompensationsbidrag med 

anledning av 1974 ttrs sk<ittereform (se nedan). 

T. o. m. inkomståret 1979 inräknades inte vissa skattepliktiga förmåner 

som sjukpenning i det kommunala skatteunderlaget. Den kommunala be

skattningen pf1 dessa förmåner tillföll sålunda staten. Skälet härtill var att 

staten finansierade de ökade kostnaderna för sjukpenningreformen. Det 

kommunala skatteunderlaget justerades även med hiinsyn till 1971 och 

1974 års skattereformer. 

Från inkomståret 1980 sker en förenklad beräkning av skatteunderlaget. 

Särbehandlingen av de nämnda skattepliktiga förmånerna upphör och skat

tcbortfallsbidraget och kompensationen i anledning av 1974 års skattere

form slopas. Nettoeffeklen av dessa åtgärder innebiir en icke oväsentlig 

omedelbar ökning av det kommunala skatteunderlaget och en motsvarande 
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ökad kostnad för staten. Av denna anledning höjdes det kommunala grund

avdraget från 4 500 kr. till 6000 kr. Samtidigt minskades den statliga 

siirskih.Ja skattereduktionen som motsvarade den genomsnillliga komm11· 

nalskatten på mellanskillnaden I 500 kr. dvs. 400 kr. Föriindringen iir 

sålunda i övergångsskcdet neutral för sk;Htebetalaren. Pil sikt innebi.ir den 

förenklade skatteunderlagsheriikningen en viixande inkomstöverföring till 

kommunerna. De nya hestiimmclserna tillämpas första gi'rngen i fråga om 

utdehitering för år 198~. Denna skall heriiknas pi'i grundval av 1981 års 

taxering. 

S/111/ig ko11111ensati1111 till kom1111111er 111..fl. i 1111/ednini,: m· 1974 ärs ska11ae

.fim11 

I samhand med 1974 i\rs skattereform minskade kommunernas skatteun

derlag fr. o. m. inkomståret 1975. Slutregleringen av kommunalskattemed

len avseende denna minskning i skatteunderlag sker via ett anslag. Detta 

anslag överfors löpande till inkomsttiteln fysiska personers inkomstskatt. 

Posten ingår således hilde på inkomst- rn.:h utgiftssidan pä titeln. Beloppet 

som uppförs på inkomsttiteln för budgetåret 1980/81 utgör avräkningen av 

kommunalskattemedel avseende andrä hälften av inkomståret 1978 och 

första hälften av inkomsUiret 1979. Avräkningen upphör som ovan nilmnts 

från inkom-;tåret 1980. 

Soci11(fiirsiikring.rn1·g(fia till .fi1/kpcnsic111eringl'11. tilliiggspe11sio11cring

e11 .. 1j11~fi'irsiikri11ge11. dl'lp<'ll.l'ion. harnomsorg och a 1·g!fi I il/ arhetsskade

försiikri111:e 11 ( egcnm·1:Uier och skattedehiteradc m".r.:iftcr). 

Endast de försäkrades egna avgifter och avgifter frän mindre s. k. skatte

debiterade arbetsgivare debiteras p:°t skattsedeln. Numera erläggs egenav

gifter endast av egna företagare. De heriiknas på deras inkomster av 

rörelse och av jordbruksfastighet. Egenavgifterna består av socialförsäk

ringsavgift till sjukförsiikringen. folkpensioneringen. tilliiggspensionering

en och fr. o.m. inkomståret 1977 egenavgift till arbetsskadeförsiikringen. 

Fr. o. m. inkomståret 1980 utgår även egenavgift till barnomsorgen och 

delpension. 

Egenavgifterna till sjukförsäkringen beräknas efter olika procentsatser. 

Dessa bestäms av om den försäkrade omfattas av sjukförsäkringen och i så 

fall på den försäkrades antal karensdagar. Procentsatserna vid 1980 {1rs 

taxering varierade mellan 4.6 '.1 och 10.6 r;.~. av den avgiftsgrundande in

komsten. Oavsett hur många karensdagar den försäkrade har. utgär emel

lertid den högre procentsatsen pli inkomster över 7 .5. basehelopp. Avgiften 

till sjukförsäkringen hiijdes den I januari 1979 med I procentenhet till 

10.6 %. av den avgiftsgrundande inkomsten. 

Egenavgifter uppbärs i form av prelirniniirskatter. kvarstående skatter 

eller fyllnadshetalningar avseende ett visst inkomstår. De utbetalas eller 

omförs frän titeln Fysiska personers skatt på inkomst. realisationsvinst 

och rörelse andra året efter inkomståret. 
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Utbeta/11i111; till allmänna pension,~fimden 

Skattedebiterade arbetsgiv;ires socialförsäkrin~s::iv~ift!!r till tilläggspen

sioneringen och skattedebiterade egenavgifter utbetalas från titeln till all

männa pensionsfonden. 

Utskiftningsskatt och ersättnini?sskatt. förmö&t;nhetsskatt. skogsvårds

avgifter och annuiteter på avdi~ningslån. 

De debiterade beloppen av cl!!ssa skatter och avgifter omförs till andra 

inkomsttitlar. 

111 l Fysiska personers skatt på i!lkomst, realisations,·inst och riirelse 

I enlighet med gällande uppbördsförfarande redovisas som inkomster på 

titeln preliminär skatt, fyllna<)sbctalningar. kvarstående skatt. restantier 

m. m. Uppbördsförfarandet. förl!tsätter även uppkomsten av s. k. över

skjutande preliminär skatt. Den redovisas som utgift på titeln. Som utgifter 

redovisas även de restitutioner som föranleds av taxeringsändringar m. m. 

Den största utgiftsposten är utbetalningar av kommunalskattemedel. Kom

munalskatterna ingår i den samfällda statligt administrerade skatteuppbör

den. I redovisningen vid länsstyrelserna är det emellertid för budgetåret 

1980/81 inte möjligt att göri1 uppdelningen mellan fysiska och juridiska 

personers kommunalskatter. !{RV gör därför en ungefärlig beräkning pä 

denna fördelning. En omföril)g av denna fördelning görs därför från de 

totalt redovisade utbetalda kommunalskatterna under titeln 1131 Ofiirdel

bara skatter på inkomst. realisationsvinst och rörelse till resp. fysiska och 

juridiska personers skatt på in~omst och förmögenhet. 

Slutlig debitering av skatter 

Tillämpningen av en enda skatteskala och individuella grundavdrag in

nebär individuell beskattning. Grundavdraget uppgår till 6000 kr. vid den 

kommunala taxeringen. Grundavdraget vid den statliga taxeringen slo

pades år 1980. Principen om sambeskattning tillämpas dock i fråga om 

beskattningen av B-inkomster överstigande 2000 kr. dvs. i huvudsak in

komst av fastighet, tillfällig förvärvsverksamhet och kapital. Hiirvid gäller 

att för gifta som båda haft taxerad inkomst skall beskattningsbar A-in

komst och beskattningsbar B-inkomst beräknas. Med A-inkomst avses 

inkomst av tjänst. utom periodiskt understöd. inkomst av jordbruksfas

tighet och inkomst av rörelse. Med B-inkomst. eller kapitalinkomst. för

stås övriga inkomster. Vid skatteberäkningen av B-inkomsten påförs dessa 

inkomster den av makarna. som har den högsta A-inkomsten. 

Inkomståret 1980 infördes en marginalskattespärr enligt vilken den sam

manlagda statliga och kommunala marginalskatten inte får överstiga 80 % i 

inkomstskikt upp till 30 basenheter (för år 1980 174 000 kr. I och 8.5 i;; 

därutöver. 

För vissa kategorier skattskyldiga med hemmavarande barn under 16 år 
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medges förvärvsavdrag. Förvärvsavdrag medges med 25 % av inkomst av 

jordbruksfastighet. tjänst eller rörelse. dock högst 2 000 kr. Avdraget 

medges den av makarna som har den lägsta A-inkomsten. Om gift skatt

skyldig med minderårigt barn haft A-inkomst av jordbruksfastighet eller 

rörelse och maken utfört arbete i förvärvskällan, får den skattskyldige 

åtnjuta förvärvsavdrag med värdet av makens arbetsinsats, dock med 

högst 1 000 kr. För ensamstående med hemmavarande barn under 16 är 

och A-inkomst medges förvärvsavdrag med 25 % av inkomst av tjänst. 

jordbruksfastighet eller rörelse. dock med högst 2 000 kr. 

Vidare medges avdrag för underhåll av icke hemmavarande barn under 

18 år med högst 3 000 kr. per barn (fr. o. m. 1979 års taxering). Avdrag för 

s. k. frivilliga periodiska understöd är maximerade till 5 000 kr. per motta

gare. I prop. I 980/81: 50 om skatten på I 981 års inkomster föreslås att 

avdraget begränsas ytterligare till att avse 5 000 kr. per givare. 

I mitten av I 950-talet infördes vissa schablonmässigt beräknade mini

miavdrag bl. a. för utgifter för fullgörande av tjänsten för skattskyldiga som 

haft inkomst av tjänst. Vidare infördes vissa extra avdrag för fysiska 

personer, som haft inkomst av kapital eller inkomst av egnahem. Även 

inkomster av sådan fastighet beräknas enligt schablonmetod. den s. k. 

villaschablonen. 

Extra avdraget för inkomster av kapital uppgår till maximalt 800 kr. för 

ensamstående och 1600 kr. för samtaxerade. 

Det extra avdraget som medges enligt villaschablonen uppgår f. n. till 

1000 kr. I prop. 1980/81: 42 om ändrade regler för villabeskattningen m. m. 

föreslås det extra avdraget höjt från 1 000 kr. till 1500 kr. med tillämplighet 

från 1982 års taxering. 

Fysiska personer som skall erlägga s. k. egenavgifter har kunnat göra 

avdrag för sädana avgifter som påförts året för inkomståret. Fr. o. m. 1977 

års taxering kan motsvarande avdrag göras direkt i förviirvskällan från 

inkomsterna samma år med ett schablonberäknat belopp beräknat med en 

procentsats pf1 inkomsterna under föregående år. 

Under budgetåret 1980/81 tillämpas i likhet med föregående budgctär en 

uttagnings procent av I 00. 

Statlig inkomstskatt för fysiska personer. oskifta dödsbon och familje

stiftelser redovisas på den s. k. A-längden. Den förmån vid sjukdom och 

arbetslöshet m. m. som fr. o. m. år 1974 beskattas ingick inte i det kommu

nala beskattningsundcrlaget t. o. m. inkomståret 1979. Staten tillfördes då 

motsvarande kommunala skatt. Fr. o. m. inkomståret 1980 ingår emellertid 

dessa inkomster i det kommunala skatteunderlaget. De för taxeringsåren 

1976-1980 uträknade skattebeloppen framgår av följande sammanställning 

(milj. kr.l. 

3 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr /00. Bila!ill 2 .I 
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Statlig inkomstskatt, 
A-längden 
Skatt pa beskattade 
förmåner 

Taxeringsilr 
1976 1977 

24 759 26 217 

2 247 2981 

34 

1978 1979 1980 

25 545 '27 689 (29744) 

.~660 4601 ( 5 117) 

De kommunala skatterna utgörs av allmän kommunalskatt med däri 

ingående församlingsskatt och landstingsskatt i form av inkomstskatt be

räknad på grundval av inkomst och garantibelopp för fastighet. 

De gällande avdragsrcglerna vad avser förvärvsavdrag. underhållsav

drag och övriga periodiska understöd vid taxering till statlig skatt tilliimpas 

även vid taxering till kommunal beskattning. 

Kommunal inkomstskatt uppgick taxeringsåren 1976-1980 till följande 

belopp (milj. kr.). 

Taxcringsiir 
1976 1977 1978 1979 1980 

Kommunal inkomstskatt: 
A-liingd 35 268 42729 49470 59140 (66 326) 

Förmögenheter under 200000 kr. iir befriade från förmögenhetsskatt 

fr. o. m. 1975 års taxering. Skattesatsen är 1 r;:f·. för förmögenheter mellan 

200000 kr. och 275 000 kr. Den högsta skattesatsen uppgår till 2.5'')(. för 

förmögenheter överstigande 1000000 kr. Dessutom finns vissa begräns

nings regler för att minska totala skatten, som tillämpas utan särskild ansö

kan av den skattskyldige. Förmögenhetsskatt beräknas på den samman

bgda förmögenheten tillhörande föräldrar och barn under 18 år, som bor 

hos föräldrarna. I prop. 1980/81: 42 om ändrade regler för villabeskattning

en föreslås ändrade skalor även vid förmögcnhetsbcskattningen till följd av 

den allmiinna fastighetstaxeringen 1981. De föreslagna griinserna framgår 

nedan. 

Beskattningsbar förmögcnhct I kr.) 

400 000- 600 000 
600 000- 800 000 
800 000- I 800 000 

1800000-

Skattesats 

I r:.1-

1.5'·<· 

De föreslagna reglerna iir avsedda att tillämpas första gången vid 1982 

års taxering. 

Debiterad förmögenhetsskatt uppgick taxeringsåren 1976-1980 till föl

jande belopp (milj. kr.). 

Taxeringsår 
1976 1977 

Förmögenhetsskatt 647 662 

1978 

639 

1979 

649 

1980 

(588) 
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Vissa kategorier skattskyldiga skall fr. o. m. 1972 års taxering medges 

reduktion av skatten. För gifta skattskyldiga medges skattereduktion med 

högst 1 800 kr. av den ena makens skatt om den andre makens grundavdrag 

inte är fullt utnyttjat. Beloppet för skattereduktion minskade med 40';:; av 

andre makens taxerade inkomst. Det innebar att riitten till skattereduktion 

upphörde då andra makens taxerade inkomst nått 4 500 kr. Dessa hestiim

melser anpassades till det nya grundavdraget friln inkomstlirel 1980. Re

geln utformas på så siitt att skattereduktionen uppg;\r till Jor.r av skillna

den mellan 6000 kr. och den liigre taxerade inkomsten. För ensamstående 

med barn under 18 år utgör skattereduktionen 1 800 kr. utan n:ducering. 

Skattereduktion sker vid debitering av den slutliga skatten genom reduce

ring av statlig inkomstskatt. kommunal inkomstskatt, skogsvårdsavgift 

eller skattetillägg. Skattereduktion medges således inte i Miga om statlig 

förmögenhetsskatt. socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen eller till

liiggspensioncringen. arbetsgivaravgift. förseningsavgift eller annuitet p~i 

avdikningslån. Vad som genom skattereduktion bortfaller vid debiteringen 

skall helt biiras av staten. vilket innebär att staten gottgör kommuner och 

andra för eventuellt reducerade belopp. 

Fr. o. m. taxeringsåret 1976 t. o. m. taxeringsåret 1978 utgick en särskild 

skattereduktion på högst 250 kr. för statligt taxerade inkomster upp till 

36000 kr. Avtrappning av avdraget skedde med lOS·i· av den del av den 

statligt taxerade inkomsten som översteg 36000 kr. Den särskilda skattere

duktionen var helt avtrappad då inkomsten uppgick till 38 500 kr. Taxe

ringsåret 1979 utgick en särskild skattereduktion till samtliga inkomsttaga

re på 400 kr. Därmed försvann den tidigare skattereduktionen pii 250 kr. 

Skattereduktionen indexreglerades under inkomståret 1979 och uppgick dii 

till 560· kr. För inkomstäret 1980 anpassades den till det höjda kommunala 

grundavdraget och uppgår till 320 kr. Sk<tllereduktionen utgiir med 0.4 ~; 

av den s. k. basenheten minskad med 2 000 kr. 

I slutet av riksmötet 1979/80 beslutades i enlighet med försl<tg i prop. 

1979/80: 150 vissa iltgärder i syfte bl. a. alt underliitta ett nytt ltineavtal. Pii 

skatteområdet omfattade iltgiirderna bl. a. en tillfiillig höjning av den siir

skilda skattereduktionen. Den tillfälliga höjningen av den siirskilda skatte

reduktionen gäller vid 1981 ilrs taxering och iir avsedd att ge en liittnad 

främst åt heltidsarbetande med inkomster under genomsnit'.et. Den maxi

mala höjningen. 500 kr.. gäller inkomstlägen mellan 45 000 och 60000 kr. 1 

inkomstliigena 40000-45 000 kr. utgör höjningen 10'.7; av den del av in

komsten som överstiger 40000 kr. Vid inkomster över 60000 kr. avtrappas 

höjningen med 3 r;r,, av den överskjutande inkomsten. Detta innebär att 

någon höjning av skattereduktionen inte sker vid inkomster om 76 700 kr. 

och däröver. Höjningen av den siirskilda skattereduktionen beaktades vid 

uttaget av preliminär A-.,;katt och sjömansskatt för m{madcrna september

december år 1980. I prop. 1980/81: 50 om skatten p~i 1981 års inkomster 
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föreslås den tillfälliga höjningen av den särskilda skattereduktionen för

längd t. o. m. inkomståret 1981. 

Den särskilda skattereduktionen sker genom reducering av samma skat

ter och avgifter som gäller för skattereduktion. 

l oktober 1978 startade det s. k. skattesparandet med bl. a. skattefri 

ränta. Behållningen på skattesparkonton urpgick i slutet av september är 

1979 till I 507 milj. kr. Vid årsskiftet 1979/80 uppgick beht1llningen till drygt 

I 900 milj. kr. I förhållande till allmänhetens banktillgodohavanden beräk

nas behållningen på skattesparkontona uppgå till 0,5 <;'(. vilket innebär att 

effekten av skattesparandet på inkomst av kapital Hr försumbar. Däremot 

får "skattespararna" en s. k. sparskattereduktion på 20 ~··( av sparat be

lopp. Genom beslut av föregående riksmöte höjdes procentsatsen vid 

sparande i aktiesparfond till 30. Den höjda procentsatsen gHller fr. o. m. 

1980 års sparande. 

Maximalt kan sparskattereduktionen uppgå till 960 kr. per person och år 

vilket innebär ett totalt sparande på 4 800 kr. I fråga om sparande i aktie

sparfonden kan skattereduktionen dock medges med hög<;t I 440 kr. l prop. 

1980/81: 39 föreslås att sparskattereduktionen fr. o. m. 1981 års sparande 

får beräknas på högst 7 000 kr. varav högst 4 800 kr. får avse bankspa

rande. 

Den skattereduktion som medgivits taxcringsären 1976-1980 uppgick 

till följande belopp (milj. kr.) 

Skat!ereduktion 
Särskild skattereduktion 
Sparskattereduktion 

Taxeringsår 
1976 1977 

I 035 
555 

919 
450 

1978 

846 
403 

1979 

774 
2299 

1980 

723 
3 298 

387 

De s. k. skattedebiterade egenavgifterna uppgick taxeringsåren 1976-

1980 till följande belopp (milj. kr.). 

Taxeringsår 
1976 1977 1978 1979 1980 

Allmän arbetsgivaravgift 275 190 140 46 
Socialförsäkringsavgift till 

sjukförsäkringen 511 588 630 792 !926) 
folkpensioneringen 360 540 792 829 (904) 
tilläggs pensioneringen 681 641 739 792 (8361 
arbetsskadeförsäkringen Il 23 ( ~5) 

De sammanlagda skattedebiterade arbetsgivaravgifterna vilka upphör 

taxeringsåret 1981 uppgick taxeringsåren 1976-1980 till följande belopp 

(milj. kr.). 

Taxeringsår 
1976 1977 

Arbetsgivaravgifter 22 13 

1978 

Il 

1979 

10 

1980 

(6) 
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Särskilda avgifter. s. k. skattetillägg och förseningsavgift. dchiteras vid 

överträdelser mot skatte- och avgiftsförfattningar. Skattetillägg påförs 

skattskyldig som liimnat oriktig uppgift vilket skulle leda till för lågt be

skattningsresultat. Förseningsavgift ta<; ut vid. försummelse att i riitt tid 

avge deklaration. 

Skattetilläggets storlek i fråga om inkomst- och förmögenhetsskatterna 

utgjorde 50% av undandragen skatt eller avgift fram till 1977 års taxering. 

Vid 1977 års taxering gällde en regel som innebar att om en rättelse av en 

oriktig uppgift i deklarationen kunde ske med hjiilp av kontrollmaterial, 

beräknades skattetillägget till 25 % av undandragen skatt. De regler som 

gäller från 1978 års taxering innebär i huvudsak att den generella nivån på 

skattetillägget har stinkts från 50% till 4017{ i ordinära situationer och till 

20 % när rättelse kan ske med ledning av visst kontrollmaterial. Den lägre 

procentsatsen skall tillämpas i större utsträckning. För enskilda personer 

kan skattetillägg i vissa fall som anges i 116 d ~ TL nedsättas till 10%. 

Vidare har möjligheterna att medge eftergift vidgats. 

Förseningsavgiften är vad avser inkomst- och förmögenhetsskatterna 

I% av den högsta beskattningsbara inkomsten och 0.3 0?. a·v den beskatt

ningsbara förmögenheten till den del den överstiger skattefritt belopp. 

Förseningsavgiften är maximerad till 300 kr. eller i de fall då deklarationen 

inte inkommit trots anmaning till högst 600 kr. 

Lagstiftningen omfattar llertalet skatter och allmänna avgifter samt ar

betsgivaravgifterna till socialförsäkringens finansiering. Bestämmelserna 

trädde i kraft den I januari 1972. Om det sammanlagda beloppet av skatte

tillägg och förseningsavgift vid samma taxering understiger 100 kr. påförs 

inte beloppet. 

De debiterade skattetillägg och förseningsavgifter som hokförts på in

komsttiteln taxeringsåren 1976-1980 uppgick till följande belopp (miij. 

kr.). 

Skattetillägg 
Förseningsavgifter 

Taxeringsår 
1976 1977 
185 230 

13 13 

1978 
217 

14 

1979 
156 

8 

1980 
227 

13 

Skogsvårdsavgifter. annuiteter på avdikningslån. utskiftningsskatt och 

ersättningsskatt debiteras i samband med slutlig skatt men omförs eller 

utbetalas till andra inkomsttitlar eller anslag. 

B e r ä k n i n g a v fy s i s k a p e r s o n e r s i n k o m s t s k a t t e r 1980/8 I 

och 1981/82 

Kalkylerna för inkomstskatterna görs i princip i tre etapper med sins

emellan olika utgångspunkter. Dessa utgångspunkter bestäms av institu-



Prop. 1980/81: 100 38 

tionella faktorer som t. ex. heskallningsreglcr och uppbördssystcmets ut

formning. Vidare p~1verkas de av .konjunkturutvecklingen och därmed 

sammanhiingande faktorer som löner. sysselsättnings- och prisutveckling. 

Dessutom ingiir i hcriikningarna erfarcnhetsmiissiga bedömningar av vissa 

flireti..:clscr som I. ex. inllytandc andel av debiterad kvarskatt. Resultaten 

av de etappvisa beräkningarna jämförs och analyseras. I den mån rcsulta

ten inlc överensstiimmer med varandra. visar detta med den bcriiknings

modell som anviinds. all de ursprungliga antagandena iir inkonsistenta. 

Dessa omprövas dä successivt och ger genom en iterativ process upphov 

till nya beräkningar som upprepas till dess resultaten överensstiimmer. 

I den första etappen beriiknas prl'iiminiira skatterna p{1 grundval av 

antaganden om inkomstutvecklingen och förändringar i den totala 

makroekonomiska marginalskallekvoten. Dessa antaganden iir avhiingiga 

av löne- m:h syssclsiittningsutvecklingen samt av den allmiinna 

konjunkturutvecklingen. För bedömningen av preliminiirskallcuppbiirden 

under innevarande hudgctiir liimnar uppbördsstatistiken vägledning. Den

na statistik limfallar uppgifter om influtna belopp av preliminiir A- och 8-

skatt. Med hjiilp av denna statistik har uppbörden kunnat fiiljas endast 

t. o. m. upphördsterminen i juli ttr 19~0. Orsaken iir förseningar med anled

ning av ett nytt uppbördssystcm som tilliimpas från <ir 1980. För scptemher 

miinads skatteinbetalningar ger emellertid statistik från uppbördsdeklara

tionerna en viss viiglcdning. F1:ir de framförliggande ären beriikans preli

minärskatterna med utg~ingspunkt i den antagna inkomstökningen och 

makrnmarginalskattekvoten. 

I den andra etappen beriiknas den slutligt p1Uiird11 skattl!n med utg{rngs

punkt i antaganden om inkomstut veckling och föriindringcn av avdrag lH.:h 

underskott. Som hjiilpmedel för dessa beriikningar används de tidigare 

niimnda taxcringsstatistiska uppgifterna avseende taxainRsilrct 1979 som 

RRV insamlat. Pil dessa uppgifter tillämpas en prognosmodell som innebiir 

att för varje enskild individ i urvalvct bcriiknas inkomsten. underskott och 

avdrag enligt gjorda antaganden för prognosperioden. Päförda skatter och 

avgifter beräknas diirefter enligt gällande beskattningsregler. Dessa skatter 

och avgifter summeras och uppräknas till totalni•dt. Under förutsättning att 

inkomstfördelningen varit oförändrad mellan basftrct och prognosåret, 

dvs. att inkomstföriindringarna fördelat sig likformigt mellan inkomstgrup

perna. ger beräkningsmodcllcn förhållandevis goda estimat för prognos

åren. Sett över en längre tidsperiod förändras inkomstfördelningen och 

därmed följer iivcn att estimaten blir osäkrare. 

I den tredje etappen av beriikningarna görs vissa överväganden om 

Jiirii11dri11gar i skatleuttagl't, dvs. föriindringar av skillnaden mellan prcli

miniir och slutlig skatt. Ändringar i utformningen av preliminärskattetahcl

lerna som saknar motsvarighet vid debiteringen av den slutliga skatten 

spelar en stllf mil för dessa kalkyler. De senaste årens omläggningar av 

skattesystemet har tillsammans med drastiska förändringar av inkomster-
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na bidragit till kraftiga omslag i skatteuttaget. Beräkningarna av storleken 

på dessa förändringar är mycket svåra att göra och har därför närmast 

karaktär av allmänna överväganden i anslutning till kalkylerna. 

Prelimärskatteinkomsterna utgör de dominerande posterna bland in

komsttitelns bruttoinkomster. De har visat en oavbruten stegring undcr 

budgct[iren 1970/71- 1979/80. 

Uppbörden av preliminiir A-skatt för inkomståret 1980 är kiind t. o. m. 

den tredje uppbördsterminen, dvs. juli. Uppbörden under dessa terminer 

iir 7%· högre iin under motsvarande uppbördsterminer för år 1979. RRVs 

prognos för helåret 1980 ger en ökning på 11,3 i;;:;. jiimfört med {1r 1979. Det 

innebiir att preliminärskatterna väntas öka snabbare under de resterande 

tre terminerna. Ökningstakten på 11,3 0i är en något långsammare öknings

takt än den totalt utbetalda· lönesummeökningen som antagits bli 12 r;.~. 

Orsakerna till detta är bl. a. de skattelättnader som förekommer iir 1980. 

Några faktorer som förklarar att prelimärskatterna ökar längsammarc iir 

följande: 

- Indexregleringen och 1980 års skatteomläggning svarade för ca h 200 

milj. kr. i mindre skatt iin vad som blivit fallet om 1979 i!rs skatteskalor 

nominellt bibehfillits. 

- Tillfällig skattereduktion för att underliitta avtalsrörelscn. 900 milj. kr. i 

skattelättnad. 

- Måttlig kommunal medelutbebiteringshöjning. 7 öre. 

- Konflikten på arbetsmarknaden. 

Vid beräkningarna av den preliminiira A-skatten för ilr 1981 har RRV 

utgfttt från den antagna lönesummeutvecklingstakten på 7 .8 ~·f mellan åren 

1980 och 1981. Ett flertal förslag i form av propositioner har lagts pii 

riksdagens bord under hösten 1980 som påverkar skattekalkylerna. Nedan 

nämns nägra av de förslag till förändringar och andra faktorer som p{1vcr

kar skatteinbetalningarna år 1981 jämfört med 1980. 

- Basenheten rensas från inverkan av ändringar i indirekta skatter lH:h 

energipriser. <Prop. 1980/81: 20 Besparingar i statsverksamhcten) 

- Basenheten fastställs till 6400 kr. år 1981. Motsvarar en prisökning rå 

Hl.3%. IProp. 1980/81: 50 Skatten på 1981 års inkomster) 

- Marginalskattelättnader mellan 76000 kr. och 96000 kr. (Pror. 1980/ 

81: 50! 

- Den tillfälliga höjningen av den särskilda skattereduktionen <högst 500 

kr.) förlängs t. o. m. år 1981. (Prop. 1980/81: 50) 

- Nya regler för extra avdraget for pensionärer. ( Prop. 1980/81: 50) 

- Begränsad avdragsrätt av frivilliga periodiska understöd till 5 000 kr. per 

givare. (Prop. 1980/81: 50) 

- 1981 års fastighetstaxering. 

- Ändrad villabeskattning. ( Prop. 1980/81: 42 l 
(Skikt- och intäktsprocent ändras. Extra avdraget höjs till I 500 kr. 

Repartitionstalet sänks från 2 9t till 1,5 %. ) 
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- Förmögenhetsskatteskalorna ändras. tProp. 1980/81: 42) 

- Ändrad beskattning av räntebidrag. (Prop. 1980/81:42. 1980/81:63) 

- Rätten till avdrag för realisationsförluster på premieobligationer begrän-

sas. (Prop. 1980/81: 39) 

- Ändrade regler för beskattning av realisationsvinster vid fastighetsför-

säljning. (Prop. 1980/81: 32) 

- Stimulans av aktiesparande. 1Prop. 1980/81: 39> 

• Skattereduktion max 3 000 kr. 

• Höjt schablonavdrag vid beräkning av reavinst 

• Höjt belopp för aktiesparande i skattesparandet 
- Höjning av den kommunala medelutdehiteringen ar 1981 med prel. 41 

öre per skattekrona. 

För att belysa några effekter av de förändrade skattereglerna har RRV 

utnyttjat resultatet av RRVs urvalsundersökning av taxeringsstatistiska 

material avseende 1978 års inkomster. De fysiska personernas inkomster 

och avdrag har därvid räknats upp till 1981 års nivå. Beräkningar har 

därefter gjorts dels med beaktande av nya skatteregler för år 1981 och dels 

med reglerna i 1980 års skattesystem. 

Eftersom undersökningen omfattar en statisk population friin år 1978 

som skrivs fram med samma inkomstantaganden och samma kommunala· 

utdebiteringshöjning m. m. är effektberäkningarna behäftade med en störrc 

osäkerhet än normalt. Utgångspunkten för beräkningarna är dcn inkomst

fördelning som antas gälla för år 1981 enligt tidigare nämnda inkomstanta

ganden. 

lntlationsskyddet och de ändrade skattereglerna för inkomståret 1981 

exkl. 1981 års fastighetstaxering medför en sänkning av den slutliga skat

ten med knappt 5 700 milj. kr. Indexregleringen av den statliga marginals

katteskalan svarar för knappt 5 300 milj. kr. Ändringen i den statliga 

marginalskatteskalan minskar inkomstskatten med knappt 200 milj. kr. 

Höjningen av skattereduktionen från 320 kr. till 560 kr. medför ett skatte

bortfall på drygt 1400 milj. kr. De höjda kommunala utdebiteringarna ökar 

kommunala inkomstskatterna med I 200 milj. kr <tabell IO). 
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Tabell JO. Effekter a\' ändrade skatteregler inkomståret 1981. Medelvärden. 

Statligt Antal Effekt av Effekt av Efll:kt av Effekt av 
samman räknad inkomst- inflations- marginal- inflations- höjd kommunal 
inkomst. tkr tagare skyddad skattesänk- skyddad utdehitering. 

I 000-tal skatteskala, ning. kr. skattereduk- kr. 
kr. tion. kr. 

10 386 2 0 82 + 9 
10- 20 337 6 0 7'2 + 31 
20- 30 766 15 0 - 218 + 41 
30- 40 761.l 64 0 - 224 + 91 
40- 50 556 - 227 () - 238 + 14'i 

50- 60 544 - 528 0 - 240 + 191 
60- 70 663 - 860 () - 240 + 229 
70- 80 668 -1158 2 - 240 + 264 
80- 90 502 -1504 - 43 -- 240 + 29' 
90- IOO 338 -2040 -111 - 240 + 330 

1()0- 125 367 -2529 -151 - 240 + 385 
125- 150 137 -3 122 -175 - 240 + 4h7 
150- 200 110 -3539 -187 - 240 + '90 
200- 300 48 -4158 -188 - 240 + 786 
300- 400 Il -4251 -182 - 240 +I !04 

400- 500 2 -4557 -192 - 240 +I 'i31 
500-1000 2 -3616 -152 - 240 +1840 

I 000- 0 -4554 -192 - 240 +5 033 

Totalt medel-
värde. kr. - 850 - 27 - 218 + 20() 

Totalt 
milj. kr. 6204 -5278 -172 -1426 +1214 

Anm: I tabellen är inte effekterna av nya regler för extra avdrag medtagna. 

Fr. o. m. inkomståret 1981 giiller nya taxeringsvärden för fastigheter. 

För schablontaxerade fastigheter har RRV uppskattat t:ffrktcn pil den 

statliga inkomstskatten till ca 390 milj. kr. Tabell 11 visar den iindrade 

statliga skatten för de personer som berörs. För heriikningarna har RRV 

räknat upp taxeringsvärdena för fastigheter med extra avdrag med 110 1
.:;. 

och för fastigheter utan extra avdrag med 150%. De gränser för beräkning 

av schablonintäkter är de som är föreslagna i prop. 1980/81: 42. 

l\etto-
effekt. 
kr. 

75 
47 

- 192 
- 197 
- 320 

- 577 
- 871 
- I 136 
-1492 
-20hl 

-2 535 
-3070 
-3376 
-3 800 
-3 5(19 

--3 458 
-2 168 

47 

- 8~9 

-5662 
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Tabell 11. Effekt på den statliga inkomstskatten p. g. a. fastighetstaxeringen 1981, 
schablontaxerade fastigheter 

Sammanriiknad Antal personer Ökad statlig inkomstskall 
inkornsl. lkr tusental 

Medelvärde Totalt 
kr. milj. kr. 

10 75 9 I 
IO- 20 45 9 () 

20- 30 126 9 1 
30-- 40 107 19 2 
40- 50 117 35 4 

50- 60 115 M 7 
(>0- 70 162 96 16 
70- 80 228 129 30 
80- 90 

,,, 
162 36 

90- 100 160 238 38 

100- 125 220 358 79 
12.5- 150 94 602 56 
150- 200 87 685 60 
200- 300 38 I 091 41 
300- 400 9 1411 12 

400- 500 2 1814 4 
500--1000 2 192 2 

I 000- 0 7381 2 

Totalt 1808 217 391 

Tabell 12 reuovisar effekten för de personer som enbart har schablontax

erau fastighet med extra avdrag i hemortskommun. De flesta fastigheterna 

kommer siileues att hamna i Jet liigsta intervallet. uvs. med ett taxerings

viirde som inte övestigcr 450000 kr. Medelhöjningen av den statliga skat

ten för uessa personer iir 120 kr. Observera all i tabellen ingår endast 

s:ldana personer som enbart har denna typ av fastighet. 

Tabell 12. Effekten a,· fastighetstaxeringen fördelad efter t~·p a,· fastighet 
Schablontaxerad fastighet med extra a\·drag, hemortskommun. 1 

Taxeringsviirde. Villor 
tkr 

Antal Medelvärde Totalt 
kr. milj. kr. 

-450 I 086 120 167 
450--600 42 676 28 
600-750 8 I 166 IO 
750-- I 2 376 I 

Totalt 1136 181 207 

1 Tabellen avser endast personer med schablontaxerad ··villa .. och ingen annan 
schahlontaxerad fas I ighet. 
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Under våren 1980 beslöt regeringen att tillfälligt höja den siirskilda 

skattereduktionen med högst 500 kr. Reduktionen skulle utg{1 för de perso

ner som under 1980 hade en taxerad inkomst. statligt. på minst 40000 kr. 

och högst 76 700 kr. Höjningen av skattereduktionen gjordes for att under

lätta 1980 års avtalsrörclse. Den tillfälliga höjningen av skattereduktionen 

var avsedd att ge skatteliittnader åt hel tidsarbetande med inkomster under 

genomsnittet. 

Den tillfälliga höjningen av skattereduktionen beriiknas kosta 928 milj. 

kr. för inkomståret 1980. Under hösten 1981 beslöts att höjningen av 

skattereduktionen även skall gälla för inkomstilret 1981. Skattereduk

tionen beräknas uppgtt till 856 milj. kr. för 1981. Tabell 13 visar fördelning

en av den höjda skattereduktionen för 1980. Totalt erhi"tller ca 2.5 miljoner 

personer höjd skattereduktion. Av den totala skattereduktionen p(i 928 

milj. kr. erhåller ålderspensioniirerna 114 milj. kr. 11 milj. kr. erhftller 

personer med en sammanräknad inkomst överstigande 100000 kr. RRV 

redovisar i tabell 13 i ett exempel den höjda skattereduktionen bedknad p{1 

inkomst av tjänst. punkt 1. Skattereduktion utg~lr då för de personer med 

inkomst av tjänst. punkt 1 överstigande 40000 kr. men understigande 

76 700 kr. 

Totalt kostar den höjda skattereduktionen di1 629 milj. kr. Om man 

dessutom liigger restriktionen att ftldcrspensioniirer och personer med en 

sammanräknad inkomst som överstiger 100000 kr. inte erhilller skattere

duktion blir den totala kostnaden 613 milj. kr. 

Tabell 13. Tillfällig hiijnin~ a,· den särskilda skattereduktionen, inkomstäret 1980 

Sammanriiknad Antal personer Skattereduktion lieriiknad util'r<\n Skatkreduktil>n beriiknad 11tifr{m 
inkomst. tkr i tusental stalligl la.xerad inkomst inlwrml a\' tjiin~I. punk! I 

i population I inkomst av liin ·1 

Antal Andel Medel- Torall Antal Andel \kd..:1- Totalt 
viirde. milj. kr. viink. milj. kr. 
kr. kr. 

- 40 3mo~ 0 0 0 0 34 174 h 
40- 50 5h0 480 86 351 lh9 3.~5 _::il) .~lJl) 1.q 
50- 60 642 618 96 494 306 460 72 4X2 ,,., 
60- 70 722 697 97 399 27X 612 X.'i 

,,, 
-'-- 1117 

70- 80 639 542 H5 21X I IX .156 5h 13'! 49 
80- 90 415 130 31 272 35 4.1 10 2112 9 
90-IOO 234 42 18 264 Il lh 7 30(1 _'\ 

100-125 261 33 13 290 10 12 5 24'! 4 
125-150 IO.'i 3 3 '277 I 

., 7 I I"" - ' 2 
150-WO 89 I I 400 0 3 3 320 
200-300 32 0 I 479 0 I 2 392 0 
300-400 8 0 I 74 0 I 7 46'! () 

400- 4 0 l) 0 0 () I 336 (I 

Totalt 6791! 2547 37 364 928 111110 27 .BS 629 

Varav älders-
pensionärer 1436 301 21 381 114 27 2 354 10 
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Folkpensionhrer beskattas regelmässigt lindrigare iin inkomsttagare i aktiv 

ålder. Detta sker genom att en pensionär medges ett extra avdrag för 

nedsatt skatteförmåga vid taxeringen. Det extra avdraget bestäms till ett 

sådant belopp att en pensioniir som bara haft folkpension och pensionstill

skott inte påförs någon skatt. 

Det extra avdraget bör enligt prop. 1980/81: 50 beräknas efter en folk

pension och pensionstillskott jämte sidoinkomst av 5 400 kr. för år 1980. 

För år 1981 föreslås att motsvarande sidoinkomst höjs till 6 I 00 kr. 

Med hänsyn tagen till ovanstående faktorer beräknas den preliminära A

skalten uppg[i till 111840 milj. kr. år 1981 vilket är en ökning på 9.4~:~. Den 

kommunala medclutdebiteringshöjningcn med 41 öre svarar för I. I pro

centenheter av denna ökning. För inkomståret 1982 har RRV antagit 

oförändrad kommunal utdebitering. Den justerade prisutvecklingen. som 

styr den s. k. basenheten, har antagits uppgå till 9.4%. Det innebär att 

basenheten antagits bli 7 000 kr. Effekten av intlationsskyddet av skatte

skalan och skattereduktionen uppskattas år 1982 till ca 6500 milj. kr. 

Däremot kalkylerar RRV med att den tillfälliga skattereduktionen upphör 

år 1982 (effekt ca 900 milj. kr.) vilket således innebär cil total skattelättnad 

mellan åren 1981 och 1982 på 5600 milj. kr. Av denna väntas 5 250 milj. kr. 

minska den preliminära A-skatten och resterande del den preliminära B

skatten. 

Inkomsterna av preliminiir B-skatt .fi'ir .f.\"siska personer under de tre 

första uppbördstermincrna innevarande uppbördsår är ca 7 ':'{ högre än 

motsvarande period år 1979. RRV räknar med samma ökningstakt reste

rande uppbördsterminer varför fysiska personers inbetalda B-skatt tir 1980 

väntas uppgå till 7 450 milj. kr. år 1980. Preliminär B-skatt debiteras 

normalt med det belopp som senast pMörts som totalt påförd skatt. Det 

betyder att resultaten av 1979 års taxering legat till grund för debiteringen 

år 1980. För år 1981 kommer således 1980 års taxering att ligga som grund. 

RRV beräknar med ledning härav influten B-skatt år 1981 till 8180 milj. kr. 

och år 1982 till 8930 milj. kr. 

Jämsides med beräkningarna av preliminärskatteuppbörden har RRV 

uppskattat vad som kommer att påföras de skattskyldiga i slutlig skatt vid 

1981 och 1982 års taxeringar. Som underlag för kalkylerna har använts den 

taxeringsstatistiska undersökning som tidigare nämnts. 1978 års inkomster 

och avdrag har framskrivits med de tidigare nämnda inkomstantagandena. 

Med tillämpning av resp. års beskattningsregler har motsvarande slutliga 

skatter och avgifter för fysiska personer kunnat beräknas för inkomståren 

1980 och 1981. I de kalkyler som ligger till grund för RRVs beräkningar har 

den påförda statliga skatten. kommunalskatten och förmögenhetsskatten 

för fysiska personer beräknats till följande belopp för taxeringsåren 1981 

och 1982. Som jämförelse har även beriikningarna för motsvarande skatter 

enligt 1980 års taxering medtagits. 
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Statlig skatt 
Kommunal skatt 
Förmögenhetsskatt 
Skatt på beskattade 
förmåner 

Taxeringsår 
1980 

29744 
66 .126 

588 

5 117 

1981 

33 144 
79115 

644 

1982 

Yi540 
XX 889 

706 

45 

Den påförda skatten reduceras för vissa skallskyldiga. som framgiltt 

tidigare. av skattereduktion samt fr. o. m. 1981 i'trs taxering av en tillfällig 

särskild skattereduktion. I skatteomläggningen [1r 1980 minskades särskil

da skattereduktionen med 400 kr. och uppgår till 320 kr. År 1981 utgår den 

särskilda skattereduktionen med 560 kr. och år 1982 antas den utgå med 

800 kr. 

Det nya skattesparandet som började i oktober 1978 innebiir att en 20-

procentig skattereduktion utgår på det totalt sparade beloppet under ell år. 

Maximalt kan skattereduktionen uppgå till 960 kr. per person och är vilket 

motsvarar ett totalt sparande på 4 800 kr. Vid 1980 ;\rs taxering uppgick 

sparskattereduktionen till 387 milj. kr. För 1982 års taxering förutses en 

sparskattereduktion av samma omfattning. 

I prop. 1980/81: 39 föreslås att en skattereduktion medges frän inkomst

skatten med 30~'o av mottagen utdelning. Avdrag får göras för utdelning 

som ej överstiger 10000 kr. för ensamstående och 20000 kr. för makar. 

Den maximala skattereduktionen föreslås således bli 3 000 kr. resp. 6000 

kr. De nya reglerna föreslås träda i kraft den I januari 1981. vilket innebär 

att de i huvudsak tillämpas för första gängen vid 1982 ilrs taxering. 

De beräknade värdena för den sammanlagda skattereduktionen uppgår 

till följande belopp. 

Skattereduktion inkl. 
Särskild skallcrcduktion. till
fällig särskild skattereduktion, 
sparskattercduktion och aktie
sparskattereduktion 

Taxerin!!si'tr 
1980 

4409 

1981 1982 

3 954 5 .189 

Vid beräkningarna har. förutom påförda inkomst- och förmögenhets

skatter. räknats med skattedebiterade socialförsiikringsavgifter till folk

pensioneringen. sjukförsäkringen. arbetsskadeförsäkringen, tilliiggspen

sioncringcn. barnomsorgen och delpensioneringen till följande belopp. 

Som jämförelse har även de påförda avgifterna enligt 1980 ~irs taxering 

medtagits. 

Taxcringstir 
1980 1981 1982 

Folkpensioneringen 904 921 954 
Sjukförsäkringsavgifter 926 954 989 
Tilläggspensionsavgiftcr 836 8'i.'i 9~h 

Arbetsskadeförsäkringsavgift 25 62 66 
Barnomsorgsavgift 220 23h 
Delpensionsavgift 'i8 62 
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En jiimförelse mellan preliminiirskatteuppbönkn (cxkl. fyllnadsbetal

ningar) och den slutliga skatten avseende ett visst inkomstär belyser preli

miniirskatteinbetalningarnas anpassning eller brist på anpassning till de 

slutligt debiterade skatterna. Skillnaderna mellan dessa bilda belopp be

nämns uttag. Om preliminärskatteuppbörden iiverstiger den slutliga skat

ten har det varit ett överuttag av skatt. I nedanstående tabb redovisas 

uttaget för clren 1976- 198 I. 

lnknmst~lr Prcliminitrskatt Slutlig skatt Summa 
A-skatl B-skatt A-skatt B-skatt Prcl. Slut I 

skatt skatt 

1976 65 568 5 368 66189 7 173 70936 73 362 
1977 71481 6 25 I 72 562 8023 77732 80585 
1978 fC512 h553 83 053 8514 89065 91 567 
1979 p 91 782 6%0 91mm 9192 98 742 100 272 
1980 r 102189 7451 102 228 9993 109640 11:. 221 
1981 r 111 840 8129 It:! 373 10834 119%9 123 207 

Enligt preliminära taxcringsresultat av 1980 ärs taxering minskade un

dcruttaget med nästan I 000 milj. kr. inkomståret 1979. Detta torde förkla

ras av en automatisk justering av jämkningarna av preliminärskatterna ilr 
1979 med anledning av den höjda schablonintiiktcn för en- och tvåfamiljs

fastigheter som infördes är 1978. Detta år påverkades emellertid inte 

preliminärskatterna av delta beslut. Sparskattcreduktionen. vilken inte · 

heller paverkar preliminärskattetabellerna. bidrar också till förändringar i 

uttaget av skatt år 1979. För åren 1980 och 1981 förutser RRV ett ökat 

underuttag. Ar 1981 iir det friimst fastighetstaxeringen som orsakar det 

högre uttaget även om de lokala skattemyndigheterna schablonmiissigt 

försöker ta hänsyn till de höjda taxeringsviirdena i skattejiimkningarna. 

Slutregleringen av skatten sker. efter frivilliga fyllnadsbetalningar av 

skatt. via utbetalningar av överskjutande skatt samt debitering av kvar

stående skatt. Fyllnadsbetalningarna och den inflytande kvarstäende skat

ten ingår bland inkomsttitelns inkomster. medan utbetalningarna av 

överskjutande skatt upptas bland titelns utgifter. Omfattningen av fyll

nadsbetalningarna. den kvarstående och den överskjutande skatten fram

går av följande tablå. 

lnkomstär 

1976 
1977 
1978 
1979 p 
1980 p 
1981 p 

Fyllnadsbetalningar Överskjutande skatt K varstf1ende skatt 
cxkl. ränta 

3 730 
4289 
4564 
4449 
4 799 
5 018 

4930 
5 576 
6413 
7 410 
7060 
6841 

-~ 666 
4 140 
4405 
4491 
4841 
5060 

Uttag 
Skillnad 

-2426 
-2 853 
-2502 
-1530 
-2581 
-3 238 
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Fyllnadsbetalningarna har ökat och viintas öka under hela perioden. 

Undantaget är iir 1979 vilket sammanhiinger med det minskade underutta

get av preliminärskatt detta är. 

Den kvarstäende skatt. som piiförs enligt taxeringarna i1ren 1980 och 

1981 skall erliiggas under budgetären 1980/81 och 1981!82. Under dessa 

hudgetiir uthetalas ~i ven den överskjutande skatten enligt niimnda taxering

ar. Vid heräkningen av kvarstilende skatt. far hiinsyn tas till att en del av 

de påförda beklppen inte erläggs i riitt tid utan hlir restförda. Denna andel 

har ökat vid inbetalningarna ilr 1980. vilka avser taxeringen av kvarstående 

skatt iir 1978. Endast 64 c;; av den dehiterade kvarskatten hetalades in i riitt 

tid. Detta beteende har styrt RRVs heriikningar kommande i'tr. Den inhe

talda kvarstående skatten uppskattas för budgetiiret 1980/81 till 2 867 milj. 

kr. och för budgetäret 1981/82 till 3092 milj. kr. 

RRV heriiknar vidare storleken pä den slutliga kompensationen till kom

muner m. Il. i anblning av 1974 års skattereförm till 2692 milj. kr. för 

budget<iret 1980/81 och till 1455 milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

Skatteuppbörden på titeln har mot bakgrund av vad som har niimnts 

beriiknats till 123 887 milj. kr. för budgetåret 1980/81 och till 132 653 milj. 

kr. for budget{iret 1981/82. 

Utgifterna på titeln domineras beloppsmiissigt av kommunalskatteme

del. Utbetalningarna av kommunalskattemedel grundar sig pf1 dels förskott 

m:h dels pfi slutavriikningar beräknade pä de kommunala skatteunderla

gen. I beloppet ingår iiven ett förskotl av det skallehortfallshidrag som 

utgär till kommuner. lamlstingskommuner och församlingar med anledning 

av att skatteunderlaget minskade till följd av 1971 lirs skattereform. Bidra

gen utbetalades första gi'mgen år 1973 och utgär i form av tillskjutet skat

teunderlag. Kommunerna får iiven dl förskott för 1974 [irs skattereform. 

Skatteunderlaget för kommunerna minskaue uii bl. a. till följu av slopanud 

av avtrappningen av grundavdraget. Förskottet regleras över inkomstskat

tetiteln. För det slutlig;1 bidraget finns ett ugiftsanslag. Detta omförs till 

inkomsttitelns inkomstsida och ingiir ocksil i posten kommunalskatteme

del. I utbetalningarna av kommunalskattemedel ingilr iiven kommunernas 

andel av sjömansskatten. 

För kalenderåret 1980 grundas utbetalningarna av kommunalskatteme

del på skatteunderlaget enligt 1979 års taxering. Samtidigt sker en slutav

riikning av det under kalenderåret 1978 utbetalade förskottet. RRV har 

beräknat de totala utbetalningarna av kommunalskattemedel till 79644 

milj. kr. för kalenderåret 1980. Beloppet inkluderar då ersättningar i form 

av förskott och slutavräkningar m. m. med anledning av 1971 och 1974 års 

skattereformer. 

Utbetalningarna av kommunalskattemedel för 1981 beräknar RRV till 

83 705 milj. kr. Inkomståret 1982 inträffar den kassamässiga effekten av 

den förenklade skatteunderlagsbcriikningen för kommunerna. Den beslu

tades 1979 och giiller fr. o. m. den I januari 1980 (se RRVs inkomstberiik

ning prop. 1979/80: 10()). På inkomsttiteln innebiir denna förenkling ett 
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inkomstbortfall av storleksordningen :rnoo milj. kr. för kalenderåret 1982 

och ca 3 500 milj. kr. för år 1983. Posten kommunalskatteutbetalningar 

ökar dä1för med 12897 milj. kr. till 96602 milj. kr. år 1982. Det ovan 

relaterade inkornstbortfallet kompenseras genom av att de båda anslagen 

som avser 1971 och 1974 års skattereformer försvinner från den 

I januari 1982. De ovan beräknade utbetalningarna för kalenderåren 1980-

1982 motsvarar en utbetalning till kommunerna från inkomsttiteln för 

budgetåret 1980/81 på 79574 milj. kr. och för budgetåret 1981182 på 90380 

milj. kr. 

Från inkomsttiteln utbetalas överskjutande preliminär skatt. Som fram

gått av det föregående förutses denna för budgetåret 1980/81 uppgå till 

7914 milj. kr. inkl. ränta. För budgetåret 198:/82 har motsvarande belopp 

beräknats till 7743 milj. kr. 

Under budgetåret 1980/81 och 1981182 kommer vid 1980 och 1981 års 

taxeringar skattedebiterade socialförsäkringsavgifter till tilläggspensionc

ringcn att betalas ut till allmänna pensionsfonden. RRV beräknar ifrågava

rande utbetalningar till 836 milj. kr. för budgetåret 1980/81 och 855 milj. kr. 

för budgetåret 1981 /82. 

Från titeln görs vidare omföringar till andra inkomsttitlar av utskift

nings- och ersättningsskatt. skogsvårdsavgifter och vissa annuiteter. för

mögenhetsskatt samt de olika egenavgifterna. Sammanlagt kan de ifråga

varande omföringarna beräknas uppgå till 2 477 milj. kr. för budgetåret 

1980/81 och 2932 milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

Utbetalninga.-na pf\ titeln uppgår lHirmed till 90801 milj. kr. budgetåret 

1980/81 och 101910 milj. kr. 1981/82. Nettot på titeln 1111 Fysiska perso

ners skatt pil inkomst. realisationsvinst och rörelse beräknas till 

33086000000 kr. för budgetåret 1980/81 och 30743000000 kr. budgetåret 

1981/82. 

Tabcll 14. t"~·siska personers skatt pa inkomst, rcalisationsYinst och riirelse, milj. kr. 

1980/8 I 1981/82 

lnkomsta 

Prel. A-skatt lt)5 638 114478 
Prcl. H-skatt 7891 8til0 
Fyllnadsbctalning:ll" av prel. skatt 4 799 5018 
Kvarstående skall 2 867 3092 
Slutlig kompensation till kommuner enl. 
1979 års skattereform 2692 1455 

Summa inkomster 123 887 132 653 

Utgiftl'r 
Kommunalskattemedel 79 574 90380 
Överskjutande sbtt 7914 7743 
Utbetalningar till allm. pensionsfond 8:\fi 855 
Omföringar till andra inkomsttitlar 2477 2 932 
Summa utgifter 90801 101910 

Netto pä titeln 33086 30743 
< Statshudget) <34471) 
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1121 Juridiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och riirelse 

På inkomsttiteln redovisas de juridiska personernas preliminära .~katter. 

En beräkning görs även på avriikningen av de utbetalningar av kommu

nalskattemedel som kan beräknas från de juridiska personernas kommuna

la skatteunderlag. Nedanstående förteckning visar hur stor statlig skatt 

olika juridiska personer betalar. 

Juridiska personer 

Svenska aktiebolag 

Sparbanker 

Sparbankernas säkerhetskassa 

Statlig skatt 

Ekonomiska föreningar som ingår i jordbruksrörelsen 40 I/~· 

Svenska aktiefonder 

Svenska försäkringsanstalter som inte är aktiebolag 

Utländska juridiska personer utom dödsbon 

Svenska ekonomiska föreningar utom sådana som in

går i jordbrukskasserörelsen 

Sveriges allmiinna hypoteksbank 

Konungariket Sveriges stadshypotekskassa 

Hypoteksföreningar 

Sådana juridiska personer som enligt författning eller 

på därmed jämförligt sätt bildats för att förvalta samfäl

lighet och som skall erlägga skatt för inkomst 

Andra juridiska personer än ovan nämnda 

,.., {'./ _,_ ,.o 

Dessa juridiska persoricr redovisar sina skatter p[1 de s. k. BI, B2. C och D

längderna. De juridiska personernas uträknade statliga och kommunala 

skatter framgiir av följande sammanställning (milj. kr.). 

Taxeringsår 

1976 1977 
Statlig inkomstskatt 2 589 2 334 
Kommunal inkomstskatt 3 146 3 528 

1978 1979 1980 1981 19!:C 
I 775 2 209 12 346) 12 033) 12 049) 
3622 4205 14 710) !4124) (45t.\6) 

Vid beräkningen av skatterna har de antaganden som framkommit 

enkäten till svenska aktiebolag, sparbanker och försäkringsbolag legat som 

grund. Enligt enkäten väntas den statligt taxerade inkomsten minska med 

13'i'c mellan åren 1979 och 1980. RRV har bl. a. med ledning av att det 

särskilda investeringsavdraget iherinförs år 1981 samtidigt som den tillfäl

liga vinstavsättningen upphör för verksamhetsåret 1981. bedömt att ut

vecklingen av den statligt taxerade inkomsten för juridiska personer blir i 

det närmaste oförändrad mellan f1rcn 1980 och 1981. 

4 Riksdagen 19/:10/81. I .10111/. Nr 100. Bilaga 2. I 
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lnhetalningcn av preliminiir B-skatt och <le samr1u111lagda slutliga skat

terna framgår av neJanstiien<lc tahlä. Hiir framgiir ocks{t omslaget i Jet 

s. k. utlaget av skatt som uppstär för i'tr 1980 jiimfört med tidigan: ilr. 

Inkomstår Prcl. Slutlig (Jvcr/ Fyllnads- Ö\'t:r- Kvar-
H-skatt skatt under- betal- o;kjutamk o;tftemle 

uttag ningar skatt skatt 

1977 4 25 l 54h2 -121 l 1505 807 -513 
1978 46h3 h459 -17% 2 104 8hl --5'>3 
1979 4614 7 12(1 -2512 2 560 76"1, --71' 
1980 _, hl I h227 - hlh 854 K'i8 - (120 
1981 h278 (1705 - 41'7 _, 684 867 - hll 

En konsckwns av den låga nivån på den slutliga skatten för _juridiska 

personer rir 1980. vilket i sin Lur orsakas av avsiittningarna till vinstkontot. 

hlir att de beriiknade fyllnadsbetalningarna våren 1981 viintas sjunka med 

ca I 700 milj. kr. Företagens heniigcnhet att giira fyllnadsbetalningar iir 

betydligt större än hos fysiska personer. :\v dl!nna orsak kalkylerar RRV 

med denna kraftiga minskning av fyllnadsbetalningarna niir det s. k. under

uttaget av preliminärskatt minskar. 

De utbetalda kommunalskattemedlen hl!riiknas uppgii till 5 171 milj. kr 

budgelilret 1980/81. De viintas for budgetilret 1981/82 sjunka till 4930 milj. 

kr. Orsaken iir antagamkt om en siinkning av den kommunalt taxerade 

inkomsll!n är 1980. Detta fo· ligger niimligen som grund för uthl!talning av 

förskott till kommunerna {n 1982. 

Den omföring som belastar titdns utgiftssida ilr de juridiska personernas 

förmiigenhetssl-;att. Omfl>ringen görs niir debitl!ringen ilr klar och de 14 

milj. kr. som omförs 1980/81 iir den fi_irrnögenhetsskatt som debill!ra<les för 

inkomståret 1979. 

Tahell 15 . .Juridiska personers skatt på inkomst, realisationsYinst och rörelse, milj. kr. 

1980/81 19~ 1/8~ 

f 11ko111sf1'1' 

Pn:I. B-skatt 5 774 5 919 
1-'yllnadsbctalningar av prel. skatt 854 h84 
K varstitcnde skatt ..\h.'\ -Hl3 

Summa inkom<;ter 709J 700h 

V!Rificl' 

Kommunalskattemedel _'i 171 4930 
Ö\"crskjutandc skatt 758 h57 
Omföringar till andra inknmstt itlar 14 15 

Summa utgifh:r 5 ')4-' _,(,Il~ 

Netto pii titeln 1150 1404 

t Stat sbudgetl t I 8f18l 

RRV beräknar nettot pil inkomsttiteln juridiska personers skatt pa 111-

komst. realisationsvinst och rörelsl! till I 150000\\00 kr. för huJgeti1ret 

1980/81 och 1404000000 kr. för hudgetiiret 1981/82. 
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1131 Ofördelbara skatter på inkomst, realisationsvinst och rörelse 

Till denna inkomsttitel fors de skatteinkomster som av olika orsaker inte 

~ir mQjliga att siirredovisa pii fysiska eller juridiska personer. 

Tahcll 16. Ofördelhara skatter på inkomst, realisations\·inst och riirelsc, milj. kr. 

1980/81 191:WK~ 

!11ko111Itcr 
Restantier 111. rn. I 000 I 000 

Summa inkomster I 000 I 000 

Urgifia 

Restitutioner 500 500 

Summa utgifter 500 500 

Netto pi1 titeln 500 500 
(Statsbudget l t500) 

RRV heräknar inkomsterna pä titeln ofi.irdelhara skatter pil inkomst. 

realisationsvinst och rörelse till 500000000 kr. för hudgl'lilret 1980i81 och 

500 000 000 kr. för hudgl'lårl'I 1981/82. 

1141 Kupongskatt 

Kupongskatt iir en statlig inkomstskatt rii aktieutdelning i svenska aktie

holag och på andelar i svenska aktiefonder. Skatten är en definitiv bilskatt 

och erliiggs med 30'.7;. av utdelningen av i utlandet hosall och av vissa med 

dem likställda utddningsherättigade. Frim huvudregeln om 30'.+ kurongs

katt förekommer umhmtag. Till följd av ingiingna avtal för att undvika 

duhhelheskattning nedsätts kurongskatt med varierande skattesatser. 

De bcräknade och redovisad<:: inkomsterna p:I titeln under de scna~tc 

hudgetiiren framg<'tr av följande sammanstiillning 

Budgetår 

Slatsbudger 
Redovisat 

197fi!77 

32.U 
36.5 

197717'!'. 

JJ.O 
32.J 

197Hi7'1 

38.0 
32.4 

I '17'Jil\(I 

J.'i.0 
40.7 

191\0/81 

40.0 

I skrivel-;e den 28 oktohcr 1980 har riksskatteverket anfört följande: 

Under budget;1ret 1979/80 var nettoinknmsten av kupongskatt 40.7 milj. 
kr.. vilket innehifr en ökning friln föreg~1ende år med X.7 milj. kL eller med 
27.2 '·'·(. Under tiden juli-september 1979 var nettoheh~tllningen 23.6 milj. 
kr. och under samma tid 1980 3.'i.6 milj. kr. Ökningen utgör 50.9'.:.;. 

Efter en tillfällig nedgiing under 1978 med 9 '.'( har den totala utdelningen 
pil aktier i svenska aktieholag ökat igen. Under 1979 utdelades 4 214 milj. 
kr. mot 3644 milj. kr. iir 1978. Ökningen fö· l.'i.6r:'L 

För innevarande hudget:'tr riiknar RSV med alt den totala aktieutdelning
en under 1980, avseende vinster intjiinade undt:r 1979. kommer att öka. 
För de följande budgeti1ren förutses en svag ökning. RSV heriiknar diirför 
att nettoinkomstl.!rna av kurongskatt stiger kraftigt undt:r hudgetf1ret 1980/ 

111 :•.:· 
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81. För de två följande budgetåren räknar RSV med en stahilisering pil 
nuvarande nivf1. 

RSV beräknar inkomsten av kupongskatt under hudgetåret 1980/81 till 
48 milj. kr. och under budgetåret 1981/82 till 48 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskattcverkcts heräkning. Inkomsterna pä titeln 

kupongskatt beräknas till 48 000000 kr. f"ör hudgdrct 1980/81 och 

480000{)0 kr. for bugetäret 1981/82. 

1142 lltskiftningsskatt och crsättningsskatt 

Utskiftningsskatt skall erläggas till staten av ~venskt aktiebolag som i 

samband med bolagets upplösning elkr i samband med nedsättning av 

aktiekapitalet utskiftar tillgångar. Skatten utgär alltså p<I besparade vinst

medel som inte delas ut i vanlig ordning och diirför inte blir föremill för 

inkomstbeskattning hos aktieiigarna. Utskiftningsskattcn (SFS 1927: 321 

med ändring 1957: 67) är 40%· av beskattningsbart belopp. I samband med 

ändringen av minimikapitalet hos aktiebolag från 5 000 kr. till 50000 kr. har 

avvecklingsregler införts ( 1974: 990 samt S FS 1977: 3211 för sådana bolag 

som inte kunnat öka sitt aktiekapital till minst 50000 kr. den 31 december 

1981. Ersiittningsskatt <SFS 1933: 395 med iindring 1957: 681 erfaggs av 

vissa ~lag av aktiebolag och ekonomiska föreningar för att hindra uppskov 

med beskattningen av fonderade vinstmedd. Skatten utgör 25 t:f av be

skattningsbart belopp. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning <milj. kr. I. 

Budget är 

Statshudgct 
Redovisat 

1976/77 

1.8 
3.8 

1977/78 

3.0 
4.5 

1978i79 

J.O 
8.7 

1979/80 

4.0 
10.4 

1480/81 

10.0 

RRV hcriiknar inkomsterna på titeln utskiftningsskatt och ersättnings

skatt till 15 000 000 kr. för hudgetäret 1980/81 m:h 15 000 000 kr. för budget

året 19!W82. 

1143 Bcvillningsskatt 

Bevillningsskatt utgår för i utlandet hosatt person. som_ anordnar eller 

medverkar vid offentlig föreställning i Sverige (SFS 1908: 128 med senaste 

ändring 1975: 1028). Skatten för anordnare utgör 15 ~>(.av bruttoinkomsten. 

För medverkande är motsvarande skatt 30 'le. 
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgär av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budget[ir 1976/77 l977i78 1978/79 197,9/80 1980/81 

Statsnudget 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
Redovisat 

, , 2.7 2.5 2.9 
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RRV beräknar inkomsterna på titeln bevillningsskatt till 3 000000 l\r. for 

budgetåret 1980/81 och 3 000000 kr. för budgetåret 1981 /82. 

1144 Lottcrh·instskatt 

Skatt utg:1r på vinst i svenskt lotteri och p{1 vinst vid dragning pi'i 

premieobligationer om vinstens viirde överstiger 200 kr. i fråga om varu-· 

eller tombolalottcri och 50 kr. i fråga om penninglotteri (SfS 1928: 376 med 

$enas te ändring 1974: 856). Skatten utgår för niirvarande med 20 1:+ p{1 

premieobligationsvinst och med 30 ~:;av vinstens värde pf1 annan vinst. Pä 
annan vinst än sildan i varu- eller tombolalotteri skall skatt dock inte 

erläggas med högre belopp än att diirefter återstilr femtio kronor: Vid 

beräkning av skattebeloppet skall i vinstens viirde inräknas den p{1 vinsten 

helöpande skattl!n. 

De beriiknade och redovisade inkomsten pa titeln under de senaste 

hudgeti\ren framgår av följande sammanställning I milj. kr.). 

Hudgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

197h/77 

205.0 
227.9 

1977178 

260.0 
285.9 

1978179 

J'!.0.0 
353.1 

1979/80 

395.0 
421.h 

I skrivelse till RRV har riksskatteverkct anfört följande. 

llJKOi81 

535.0 

Under budgetåret 1979/80 inflöt 421.6 mij. kr. Under tiden juli-septem
ber 1980 inflöt 141.9 milj. kr. och under samma tid 1979 92.3 milj. kr. 
Ökningen utgör drygt 53 ':>( .• 

Al3 Tipstjänst räknar med att erliigga 199.5 milj. kr. under budgetåret 
1980/81. 253.7 milj. kr. under budgetaret 1981/82 och 294.0 milj. kr. under 
budgetåret 1982/83. Beräkningarna torde, med hiinsyn till del i sl!ptembcr 
1980 introducerad.: spelet "LOTTO". var nttgot osiikra. Riksgiildskon
torct uppskattar att lotterivinstskatten på premicobligationsliin kommer att 
uppgä till 263,3. 353,3 och 432.1 milj. kr. under budgetilren 1980/81. 1981/ 
82 och 1982/83. Under motsvarande tid rilknar Svenska Penninglotteriet 
AB med att inbetala 146.0. 154.8 och 164.1 milj. kr. Fi.ir innevarande 
budgetår kan vad avser dessa institutioner inkomsterna bcriiknas till 
(199.5+26.~.3+146.!l=l 608,8 milj. kr. Härtill kommer inkomsterna från 
andra lotkrier. som under föregående budgetär uppgick till 5.7 milj. kr. 

RS V bcriiknar inkomsterna av lotterivinstskatt under budgetliret 1980/81 
till 615 milj. kr. och under budgetåret 19811!.C till 770 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskattevcrkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

lotteri vinstskatt beräknas till 615 000000 kr. fi.ir budgetåret 1980/81 och 

770000000 kr. för budget[1ret 1981182. 
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1200 Lagstadgade socialavgifter 

Under denna inkomsthuvudgrupp redovisas alla avgifter som beriiknas i 

procent av utbetald lön och som erliiggs av arbetsgivare. Egna företagares 

socialavgifter för inkomst av rörelse och av jordbruksfastighet debiteras pa 

skattsedeln och uppbärs i samband med skatteuppbörden. De omförs frän 

inkomsttiteln 1111 Fysiska personers skatt pä inkomst. realisationsvinst 

och rörelse först sedan den slutliga avgiften kan faststiillas dvs. andra året 

efter inl;.omst[iret. 

Uppbördsförfarandet för lagstadgade socialavgifter 

En förteckning iiver alla lagstadgade socialavgifter och deras storlek 

redovisas i tabell 17. 

Tabell l7. Lagstadgade sociala,· gifter 

Avgifter Procentuellt uttag f<:ir avgiftsim:t 

1977 1978 1979 1980 1981 

Sncialforsiikringsavgift till ATP 11.75 I l.7'i 11.75 12.00 12.2'i 
Allmiin arbetsgivaravgift 4.00 2.00 1 

Socialli:ir>iikringsavg:ift till 
f1ilkpcnsionering 8.30 l:UO 8.30 !Ull X.40 
Socialavgift till barnomsorgen l.llO uo l.lill l.9ll 2.2ll 
Socialförsiikringsavgift till 
'ijukförsiikring 8.00 9.60 10.60 I0.60 10.'i(I 
Avgift till Jrhctsliishetsförsiikring 
och kontant arbetsmarknadsstöd 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 
Avgift till arb.::tsskaJeforsiikring0 0.25 0.25 0,25 0,hl) O.hO 
Avgift till hyggnadsforskning 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 
Avgift till lönegaranti 0.07 0.12 0.20 0.20 0.20 
Av!!ift till arbetarskydd 0.13 tUO 0.13 0.10 ll.l'i'i 
Avgift till sjiifolhpensionering 0.80 0.80 0.80 0.80 O.XO 
Avgift till arbetsmarknadsutbildning 0.40 0.40 0.40 0.40 ll.40 
Socialforsiikringsavgift till 
del pc·n s i1>ll sfiirsiik ring 0.25 0.25 ll.25 O.'ill O.'iO 
Avgift till vuxenutbildning 0.15 0.25 0.25 0.25 0.25 

1 t\ v~iftsprn..:entcn a v~er l jan. -- 30 juni 1978. Den I juli 1978 slopades a vgiftcn hell. 
c Fr.-li. rn. d..:n I juli 197?° ersattes yrkesskadeförsäkringen av arbets~kad~forsiik
ringen. 

De lagstadgade socialavgifterna kan med hiinsyn till debiteringsförfaran

det delas in i: 

- direktdebiterade avgifter från företag och kommuner 

- avgifter friln statliga myndigheter och affärsverk m. n. 
- egenavgifter från egna företagare. 

De direktdchiterade arhetsgirnrm·g(ffrrna uppbärs av riksförsiikrings

verket. De avgifter som betalas in under ett visst är iir preliminära avgifter. 

fyllnadsbetalningar av preliminära avgifter och kvarstående avgifter. Av

gifterna utgiir med viss procent av avgiftsunderlaget. som är summan av 

under äret utbetald lön (med smärre variationer). De prelimin;ira avgif-
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tema faststiills genom urpriikning av avgifhunderlaget td i-ir tillbaka. Den 

kvarstiie11Jc avgiften. !iO/IJ debitera., med t'll cflcr . .;/iip11i11g p;I ll';°i ;-ir. fasl

stiiils i och med all ett dcl"inilivt avgiftsunderlag föreligger. 

Den I januari 198 I ( rror. 1980/8 I: 16) hiijs den <irskilda avgift som tas Ut 

vid uprbi.ird av kvarstiiende s(1cialavgiftcr. i\vgifl..:n blir dt1 10 '(om den 

kvarstiiende avgiften uppg<ir till hiigst 5 000 kr.. 12 1>ic- om den kvarsti1ende 

avgiften uppg<"ir till hög~! 30000 kr. uch 15 c; för kvarstiiende avgifter 

uti_iwr 30000 kr. Tidigare utgick avgiften med 6 resr. 8 r:;. För att slippa 

denna avgift kan arbetsgivare göra fyllnadsbetalningar iiret efter avgifts

ilret. DL'n höjda avgiften fr{111 den I januari 1981 innebiir all fyllnadsbetal

ningarna ökar eftersom kostnaden för avgiften vid kvar-;t{1endc avgifter 

hi~jts till en st1dan niv<"1 all ingen t.i~inar pii att istiilkt för fyllnadsbctalning 

lifoa ut pengarna. Med de tidigare avgifterna kunde i vi~·;;1 fall inl<\ningsriin

tan överstiga avgiftens stllrlek. 

S1111/ig11 111r11dighctn.1 (1'.rkl. 1(1/i"ir.1T1'rkJ .1oci11/11rg(lia pmförs friin in

koms!litdn statliga pensillnsavgirtcr. nello m. m. till inkomst huvudgrup

pen lagstadgade soeialavgiftci-. Staten betalar samma avgifter som de di

rektdebiterade arbchgivarna med und:111uig av avgiflerna till arbctsskade

forsiikringen och byggnadsforskningen. Riksför~iikringsverket bestiimmer 

avgiftsunderlaget för avgifter som staten skall erlägga enligt lagen om 

<iilrniin försiikring rn. Il. lagar. 

Fr. o. m. budgetiiret 198(1/81 iinJrades uprbördsförfarandet vaJ giiller 

statliga myndigheters avgifter. Tidigare överfördes dessa avgirter fr<1n 

titeln pensionsmedcl m. m. först sedan de slutliga avgifterna för iiret ifriiga 

hade fas\\tiillts. Fr. o. m. budgetiiret 1980/81 skall ;ivgiftt·rna iivt·Ji'öras 

löpande med ett prcliminiirt belopp. Slut regleringen fiir kalcndcriiret ifri1ga 

skall ske senast i juni m;\nad <iret d"tcr avgif',si1ret I se niirmare h~irom under 

inkomslliteln statliga p..:nsionsavgifter. nellol. 

Ege11111"g(fter debiteras r<I skattsedeln ,ieh uppbärs av riksskatteverket. 

En närmare rcdogiirclse för dessa avgifter {1terfinns på sid. 31. 

H er ii k ni n g ar av so c.: i a I avgifter 

Som tidigare niimnts faststiills de preliminiira Jirektdebiterade avgif

terna för ett visst i'1r genom en uppriikning av avgiftsumlerlaget lvii ~ir 

tillbaka. I tabliin nedan redovisas uppräkningsfaktlirer för ären 1975 

t. o. m. 1981 tillsammans med den faktiska lönesummeutvccklingen under 

motsvarande period. Siffrorna inom parentes iir prognoserade viirden. 

Ar U ppriikningsfaktur Löm:surmn<:'ut veckling Differens 
procen1enhetcr procentcnh<'ter pnlcentcnhctcr 

1973--197:\ 20 31 -rll 
1974-1976 24 _1_1 + 9 
1975-1977 19 24 + 5 
1976- 1978 18 19 + I 
1977-1979 14 19 + 5 
1978-1980 16 123) ( -" 7) 
1979--1981 19 121 I I+ 2) 
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Av tahli'tn framgår att lönesummeutvecklingen fram t. o. m. år 1978 har 

överstigit uppräkningsfaktorn med mellan I och 11 procentenheter. De 

preliminära avgifter som debiterats på grundval av uppräkningsfaktorn 

har således varit lägre än de slutligt fastställda avgifterna som beräknats 

med hjälp av det faktiska lönesummeunderlaget. Denna differens betalas in 

av företagen i f"orm av dels fyllnadsbetalningar året efter avgiftsåret. dels 

kvarstående avgifter två år efter avgiftsåret. 

I tabell 18 redovisas inkomster av de totala socialavgifterna exkl. ATP

avgiften fördelade på preliminära avgifter, fyllnadsbetalningar av prelimi

nära avgifter. kvarstående avgifter. avgifter från statliga myndigheter. 

avgifter från statliga affärsverk samt egenavgifter och skattedebiterade 

avgifter. 

De kvarstilende avgifterna som betalades in under budgetåret 1979/80 

uppgick till 306 milj. kr. Det är en minskning med 762 milj. kr. jämfört med 

budgetåret 1978/79. Orsaken härtill var att skillnaden mellan lönesummeut

vecklingen för åren 1976-1978 och uppräkningsfaktorn för år 1978 stan

nade vid I procentenhet att jämföra med 5 procentenheter året innan. 

Inkomsterna från de preliminärt direktdebiterade avgifterna kom därmed 

att utgöra en större andel av de totala slutliga avgifterna för kalenderåret 

1978 än vad som var fallet år 1977. För kalenderåret 1979 beräknas skillna

den mellan lönesummcökning och uppräkningsfaktor uppgå till 7 procent

enheter. varför de kvarstående avgifterna som inbetalas budgetåret 1980/ 

81 har beräknats bli av betydligt större omfattning. 

För kalenderåret 1980 beräknas de prclminärt debiterade avgifternas 

andel av de slutliga avgifterna öka något jämfört med 1979 års debitering. 

Den ökade andelen skall bl. a. ses mot bakgrund av riksförsäkringsverkets 

kontroll av debiterade socialavgifter i förhållande till den lönesumma som 

fr. o. m. år 1980 redovisas i samband med kiillskatten:dovisningen. Skillna

den mellan den slutliga avgiften och den preliminärt inbetalda avgiften 

utgörs av regleringsavgiften. Fyllnadsbetalningarnas andel av reglerings

avgifterna beräknas öka fr. o. m. år 1981 p. g. a. den tidigare omnämnda 

ökningen av avgiften vid inbetalning av kvarstående socialavgifter. 

De preliminärt debiterade avgifternas andel av de slutliga avgifterna för 

år 1981 beräknas stiga mot bakgrund av samstämmigheten mellan uppräk

ningsfaktorn och lönesummans utveckling. 

Tahell 18. Inkomster av socialavi:ifter (exkl. ATP), milj. kr. 

Utfall Prognos Prognos 
1979180 1980/81 1981/82 

Prdiminära avgifter 40435 47034 51648 
Fyllnadsbetalningar av preliminära 
avgifter 3 216 4012 3206 
Kvarstående avgifter 306 1884 462 
Statliga myndigheters avgifter 3728 6558 4861 
Statliga affiirsverks avgifter 2 255 2609 2840 
Egenavgifter och skattedebiterade 
avgifter 1644 1855 2 215 

Summa 51584 63952 65 232 
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Som framgår av tabell 18 ökar avgifterna från statliga myndigheter 

kraftigt från budgetåret 1979/80 till 1980/81. Förklaringen härtill är den 

omläggning av uppbördsförfarandet soni tidigare nämnts. Under budget

året 1980/81 kommer nämligen att överföras från titeln statliga pensionsav

gifter. netto till inkomsthuvudgrupperi 1200 Lagstadgade socialavgifter 

preliminära avgifter avseende andra hal varet 1980 och första halvåret 1981 

samt slutliga avgifter avseende kaleriderilret 1980. Eftersom avgifterna för 

första halvåret 1980 inte har överf6rts löpande kommer slutreglcringen för 

kalendi:rårel iiven att omfatta dessa avgifter. Det betyder att avgifter 

avseende tre halvfir kommer att paföras inkomsttiteln budgetilret 1980/81. 

Inkomsterna från statliga myndigheters lagstadgade socialavgifter blir till 

följd härav ca 2300 milj. kr. högre äh om avgiften avseende endast ett år 

hade puförts. 

Socialavgifterna har i det följande delats In i olika grupper med avseende 

på olikheter i den kassamässiga redovisningen. Beräkningarna har baserats 

på uppgifter som erhållits frän riksförsiikringsverket och arhelsmarknads

styrelscn. 

1211 t'olkpl'nsionsavgift 

År 1974 infördes en socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen. Den

na socialavgift ersatte den avgift som tidigare debiterades fysiska personer 

direkt på skattsedeln. Under åren 1975 och 1976 har folkpensionsfiirmå

nerna viischtligt förbättrats. Bl. a. sänktes den allmiinna pensionsåldern 

från 67 tiil 65 år den 1 juli 1976. De olika reformerna har finansierats med 

höjda avgifter. Dessutom har skattereformerna liren 1976 och 1977. där 

skatteskaloi'na justerades så att den statliga skatten siinktes. bl. a. finansi

erats med höjda folkpensionsavgifter. 

Den I jahLHiri 1981 föreslås att folkpensionsavgiften höjs till 8.4 ~~. av 

avgiftsunderlaget från tidigare 8,3 q. l prop. 1980/81: 20l. 

Folkpensionsavgiften redovisas på ~tatsbudgetens inkomstsida. Utgif

terna för folkpensioneringen redovisas via anslag pii statshudgetens ut

giftssida. Inkomsterna från folkpensionsavgiften beriiknas uppg{1 till 73 ''-'( 

av utgifterna for folkpensionen under budgetåret 1980/81. Utgifterna för 

folkpensionen har hämtats frari RRVs budgetprognos nummer 4 för bud

getåret 1980/81 . 

Under budgetåret 1980/81 heriiknas inkomsterna av folkpensionsavgir

terna till 23 102 milj. kr., dvs. en ökning med 4068 milj. kr. eller med 

21.4 % jämfört med niirmast föregående budgetår. Av den kraftiga ökning

en mellan hudgetåren 1979/80 och 1980/81 beror 825 milj. kr. p{t ökade 

inkomster budgetåret 1980/81 p. g. a. omläggningen av de statliga pensions

avgifterna. netto. som tidigare omnämnts. För budgetåret 1981/82 har 

inkomsterna heriiknats till 23 350 milj. kr. 
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Tabell 19. Folkpensionsa\'gift (milj. kr.) 

1978179 1979/80 1981V81 1981/82 
Utfall Utfall Prognos Prognos 

/n/.:0111srcr 

DirektJebiterade avgifter 14936 15961 18850 19h29 
Egenavgifter och övriga skatte-
dehiterade avgifter 796 !C9 904 921 
Avgifter friin statliga myndigheter 
och afnirsvak 2041 2 244 J 348 2 800 

Summa inkomst~r 17 773 19034 23 102 23 :150 

Nt·tlo pa titeln 1211 +17773 +19034 +2.1102 +2.U50 

RR V beriiknar inkomsterna pil titeln folkpensionsavgift till 

23102000000 kr. för budgeti'tret 1980/81 m:h 23350000000 kr. för budget

ilret 198 I /82. 

1221 Sjukförsäkringsa\'gift, nl'tto 

Försiikringstagarnas egna avgifter till sjukförsiikringen slopades ~ir 1975. 

I stiillel. höjdes de ~ocialförsiikringsavgifter som arbetsgivarna erlade fr[1n 

3.8 till 7 r.:-;. Är 1976 höjdes avgiften till 8 ':L Höjningen motiverades bl. a. 

av iindradc ersiittningsregler för sjukförsiikringen samt av att sjukfrekven

sen hadl' ökat. Dessutom iindrades reglerna för finansieringen av sjukfiir

siikringen pi\ sh siitt att statsbidragsandelen siinktes fr[in 25 till 15 < .. ;. av 

kostnaderna. Ar 1978 höjdes avgiften till 9.6r:r av avgiftsunderlaget. För 

~tren 1979 och 1980 iir avgiften 10.6':·~ av avgiftsunderlaget. Fr. o. m. iir 

1981 förcsli'ts ( prop. I 980i8 I: 20! en siinkning av avgiften till 10.5 Sr· av 

avgiftsunderlaget. 

Den I juli 1980 förliingdes den siirskilda foriildrapenningen med tre 

mänader till att omfatta sammanlagt sex mänader. Under de tre sista 

miinaderna skall ersiittningen utg;\ enligt garantiniviin lika för alla. Ciaran

tinivfö1 höjdes fr~tn 32 kr. till 37 kr. per dag. Den siirskilda föriildrapen

ningen kan iiven tas ut i förkortad arbetstid. 

Den I januari I lJXO höjdes ersiittningarna fr;\n sjukförsäkringen till sjuk

vf1rdshuvudmiinnen. De nya taxorna innebiir bl. a. att ersättningen för 

offentlig öppen bkarv<ird höjs friln 9.~ kr. till 127 kr. för var:ie besök. att 

ersättningen för sjukv<'trdande behandling höjs fr~m 40 kr. till 55 kr. per 

besök. att crsiittning för hjiilpmcdel iit handikappade hö.is frän 43 kr. till 62 

kr. per indnare m:h att ersiittning för sjukhusviird höjs frfm 30 kr. till 40 

kr. per vf1rddag. Dessutom införs för ilren 1980 och 1981 en ersiittning för 

att underliitta utbyggnad av långtidssjukv~irden. 

Förutom sjukförsiikringsavg:iften tillförs titeln den ersiittning lhm den 

allmänna pensionsfonden som de allmiinna fiirsiikringskassorna erhåller 

för kostnader för administrationen av den allmiinna tilliiggspensioneringen. 

Dessutom tillförs titeln eventuella överföringar fr~m den allmänna sjukfor

siikringsfonden. 
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från titeln utbetalas till de allmiinna försiikringskassorna inkomsttitelns 

andel av kostnaderna för dels sjukförsäkringen. dels fiirsiikringskassornas 

förvaltningskostnader. Vidare utbetalas till apotcksholagct utgiiendc cr

siittningar för kostnadsfria eller prisncdsatta liikemedcL 

Den allmiinna sjukförsiikringsfonden har till syfte att utgöra en reserv 

vid tillfälliga påfrestningar på försiikringcns finanser, Riksforsiikringsver

ket beräknar. enligt siirskilda rqder. om iitcrföring eller avsiittning bör 

komma ifråga. Grunderna för denna literföring eller avsiillning till fonden 

faststiiller regeringen. Under första halviiret 1978 överfiirdes fri\n fonden 

till inkomstskattetitcln 204.5 milj. kr. fiir att tiicka en del av 1975 ttrs 

underskott pt1 353. I milj. kr. Diirmed var fondens tillgiingar sluL För iir 

1976. som normalt skulle ha avriiknats under budget{1ret 1977178. var 

underskottet 1473.7 milj. kr. Underskottet för fö· 1977 uppgick till 1735.1 

milj. kr. Detta betyder att socialförsiikringsavgiftcn under pcriL1den 197'i-

1977 inte har Uickt den lagstadgade andekn pi't 85 ,_:; av kostnaderna rör 

sjukförsiikringen samt föriildraförsiikringen. Underskottet har i stiillet be

lastat statsbudgetens saldo i negativ riktning. för ;[r 1978 redovisades ett 

överskott pft 511 milj. kr. För ilren 1979. 1980 och 198 I beriiknas överskott 

på I 831 milj. kr.. 2 300 milj. kr. resp. I 733 milj. kr. Vid utgi1ngen av ;\r 

1980 förbyts de tidigare ackumulerade underskotten mot ett överskott pi1 

drygt I 200 milj. kr. Överskottet iir 1980 skall avriiknas mot fonden under 

budget{iret 1981/82. 

Utncklingen på allmänna sjukl'iirsäkringsfond~n (milj. kr.) 

Ar Undcrsk\>tt Öwrsk\1tt 

1975 35.1. t 
1976 1473.7 
1977 173.'.I 
1978 511 
1979 I 831 
1980 2 _100 1 

1981 I 733' 

1 t\vsiillning till fondcn undt'r bud),!t!taret 1981i!C 
'Avs~·111ning. till fonden under budg.et<irct l982 1lO 

;\ckurnulcrat 
s:ildn 

-- 148.h 
- I h22.J 
_ _,_,57.4 
--2 84h.4 
-1015.4 
+I 285 
+.1011' 

Som framg;\r av ovanstiiende tablii skulle diirvidlag ca I 200 milj. kr. 

under budgetäret 1981 /82 kunna överföras till den allrniinna sjukförsiik

ringsfonden. RRV finner det emellertid naturligt. bl. a. mot bakgrund av 

det förhållandet att fonden erh[tller riintemedel r~I inncstiicnde kapital. att 

fonden även debiteras riinta för de medel som "'li-tnats"'. av statsverket. 

Som en följd av detta har RRV räknat fram den allmiinna sjukförsiikring~

fondens riinteskuld till statsvcrkct för den tid som fonden "'li\nal°' medel 

från statsbudgeten. Om skuldriintan beriiknas p{1 liknande siitt som fonden 

erhäller ränta skulle riintekostnaden kunna beriiknas till 700 milj. kr. Detta 
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innebär all avsiittningen till fonden under hudgetåret 1981/82 skulle redu

ceras till 500 milj. kr. 

I hesraringspropositionen. 1980/81: 20. föreslås en rad kostnadsbespa

rande ltlgi\rder inom sjukförsäkringsomrädet. Dessa berörs i del följande. 

Ädla metaller 01..:h annat tandtekniskt material som finns med i riksför

säkringsverkets prislista har hittills hetalals i sin helhet av försäkringen. 

Den I januari 1981 föreslås att dessa regler ändras sä. att kostnaden för 

dessa material. fördelas mellan patienten och försiikringen på samma siitt 

som övriga kostnader enligt tandvårdstaxan. Genom denna tindring till en 

enhetlig kostnadsfördelning beräknas försiikringens kostnader minska med 

150 milj. kr. per år. 

Ersättning utgår vid resor som överstiger karensbeloppen 13 kr. för 

sjukresor och 21 kr. vid resor för tandvård och rreventivmedelsrädgivning 

m. m. En höjning av karensbeloppen föreslt1s fr. o. m. den I januari 1981 till 

30 kr. resr. 38 kr. En sådan höjning av karensbeloppen beriiknas minska 

försäkringens kostnader med 70 milj. kr. är 1981 och med 80 milj. kr. ~tr 

1982. 

I besparingspropositionen föreslås vidare ett högkostnadsskydd li:>r per

soner med höga kc,stnader för läkemedelsinkör och vårdbesök. Högkost

nadsskyddet. som förcsläs fr. o. m. den I januari 1981. innebär alt en 

person som har betalat för 15 läkemedelsinköp eller besök hos Hikare m. fl. 

blir hefriad från kostnad för fortsatta utlägg avseende dessa kostnader. 

Befrielsen gäller under en tolvn1anadersperiod riiknal från första inköpet 

eller besöket hos läkare. Högkostnadsskyddet har i RRVs inkomstberäk

ning beräknats innebära en kostnadsökning med 30 milj. kr. för år 1981 och 

35 milj. kr. för år 1982. 

En höjning av patientavgifterna flir liikemcdel föreslås bl. a. mot bak

grund av den allmiinna prisutveeklingen. Efter den I januari 1981 hlir 

prisnedsättningen för berörda läkemedel hälften av det belopp som över

stiger 20 kr. och med hela det belopp som överstiger 60 kr. Den högsta 

avgiften vid läkemedelsinköp blir diirmed 40 kr. De höjda patientavgifterna 

för liikemcdel beräknas minska försäkringens kostnader med 250 milj. kr. 

per {1r. 

Patientavgifterna i den öppna vården kommer att behandlas i samband 

med överläggningarna mellan företrädare för socialdepartementet och 

landstingsförbundet. Vid dessa överläggningar kommer ersättningen till 

sjukvårdshuvudmännen efter år 1981 att behandlas. I besparingsproposi

tionen framhålls att en utgångspunkt vid dessa överliiggningar bör vara all 

ökningen av patientavgifterna vid läkcmedelsinköp skall vara viigledande 

för justeringen av patientavgifterna i den öppna värden. En sädanjustering 

kan beräknas innehära en kostnadsminskning för försäkringen med ca 260 

milj. kr. fr. o. m. år 1982. Något resultat av överläggningarna mellan staten 

och sjukvilrdshuvudrnännen föreligger inte f. n. RRV beräknar därför inga 

kostnadshesparingar p. g. a. ökade patientavgifter i den öppna värden. 
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Tabell 20. Beräkning av sjukförsäkringsa\·giftens andel a\· sjukförsäkringens kostna
der (milj. kr.) 

Sjukpenning 
Sjukvårdsförmiiner inkl. liikemedels
ersiittning 
föräldrapenning 
Frivillig försiikring 
r örvalt ni ngs kostnader 

Summa utgifter 

Statsbidrag 
Frivillig försäkring 

lnkomsttitelm andel av 
sjukförsiikringens k<>stnadcr 

1980/81 1981/82 
Prognos Prng1]l)s 

14054 15077 

IO<UO 1(1:1811 
3979 Hll 

8 8 
2 168 .:! ~Si 

30 239 32 169 

4 536 4 826 
3 

25700 27 343 

Utifrån ovan redovisade kostnader för sjukförsilkringen heräknas in

komsttitelns andel av sjukförsäkringens kostn~1der uppgå till 25 700 milj. 

kr. för budgetåret 1980/81 och till 27343 milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

Tabell 21. Inkomsterna och utgifterna under inkomsttiteln sjukförsäkringsa\·gift, 
netto 

1978179 1979/80 l'J8(1/8 I 1981/82 
Utfall Utfall Progno-; Progmis 

A Inkomster 

Direktdebiterade avgifter 18039 20350 23 819 24541 
Egenavgifter och övriga skatte-
debiterade nvgifter 631 792 926 954 
Avgifter frftn statliga myndig-
heter och affärsverk 2 360 2 88(> 4270 3 519 
Övriga inkomster 104 110 115 123 

Summa inkomster 21 134 24 138 29 130 29137 

IJ UtRifier 
Inkomsttitelns andel av 
sjukförsäkringens kostnader 20302 22085 2:i 700 2734.~ 

Avsättning av medel till all-
männa sjukförsiikringsfonden 500 

Summa utgifter 20302 22085 25 700 '27 843 

Netto på titeln 1221 832 2053 3430 1294 

För budgetåret 1980/81 heräknas inkomsterna av sjukförsiikringsavgif

ten till 29130 milj. kr. Detta är en ökning med ca 4992 milj. kr.jämfört med 

niirmast föregående budgetår. av ökningen utgör I 035 milj. kr. en effekt av 

det ändrade uppbördssystemet för statliga myndigheters avgifter. För bud

getåret 1981182 beräknas inkomsterna endast öka med 7 milj. kr. Den svaga 

utvecklingen beror till stor del på omläggningen av statliga myndigheters 

avgifter. Om denna engångseffekt frånriiknas 1980/81 t1rs inkomster skulle 

ökningstakten bli knappt 4 '.{. 
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RRV heriiknar inkomsterna pr1 titeln sjukfiirsiikringsavgift. netto. till 

34)0000000 kr. för budgct{1ret 1980/81 och I 294000000 kr. for budgetiiret 

1981/82. 

1231 Barnomsorgsavgift 

För att viisentligt iika utbyggnaden av barnomsorgen iindradcs statsbi

dragssystcmct härför den I januari 1977. Fi.ir att finansiera det nya statsbi

dragssystcmet infördes den I januari 1977 en socialavgift till harnomsor

gen. Under iir 1977 var avgiften I ':r. Ar 1978 höjdes avgiften till 1.:v;- och 

ilr 1979 till 1.6 r.;. A vgiflen skall höjas successivt och t1r 1981 uppga till 

2.2 (;;., 

Fr. o. m. 1980 skall iiven egna fi.iretagare betala harnomsorgsavgift. Des

sa egenavgifter inflyter i form av prcliminiirskatter. kvarst{icndc skatter 

eller fyllnadsbctalningar. Egenavgifterna uthetalas från inkomsttiteln 1111 

Fysiska personers skatt pii inkomst. realisationsvinst och rörelse till harn

omsorgsavgiftcn första gängen under budgeti\ret 1981/82. 

I likhet med folkpensionsavgiften redovisas inkomsterna av barnom

sorgsavgiften p(1 statsbudgetens inkomstsida medan motsvarande utgifter 

redovisas över anslag pf1 statsbudgetens utgiftssida. 

Tahcll 22. Barnomsorgsavgift (milj. kr.I 

I Y78/79 1979/80 1980/81 19fW82 
Utfall Utfall Prognos Pro!,!nos 

/11/.:omslcr 

Direktuehiteradc av!,!irter 2577 J v,2 4 572 5 135 
Egenavgifter 220 
1\ vgifler frän statliga myndig-
heter och affärsverk 320 4.1.1 799 7W 

Summa inkomster 2 H97 3 795 5 371 h0lJ4 

Netto p(i titeln 1231 +2K97 +3795 +5371 +609-1 

RRV beriiknar inkomsterna pii titeln harnomsorgsavgift till 5 )71 000000 

kr. för budget{1ret 1980/81 och 6 094 000 000 kr. för budgetilret 1981 /82. 

1241 Vuxcnutbildnin~savgift 

Den utvidgade vuxenutbildningen finansieras med en avgift till vuxenut

bildningen. Ar 1978 höjdes avgiften frän 0,1.'i till 0.2.'i'X. 

Fr. o. m. 1980/81 <;kall vuxenutbildningsavgiften redovisas hrutto över 

statsbudgeten på liknande sätt som folkpensionsavgiften och barnomsorgs

avgiften. för budgettiret 1979/80 och tidigare redovisades vuxenuthild

ningsavgiften under övriga socialavgifter. 
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Tahell 23. \'uxcnuthildningsa\·gift tmilj. kr.I 

lnko111sl1'r 

Direktdebiterade avgifter 
Avgifter fri111 statliga myndigheter och alforsvcrk 

Summa inkomst.:r 

N.:tto pf1 titeln 12-11 

19HO/HI 
Prognos 

)bl) 

101 

h71l 

+<i70 

6.~ 

19Hl/H2 
Progn<l~ 

h7J 

+6B 

RRV beriiknar inkomsterna ri·1 Iikln vuxenutbildningsavgift till 

n7000000tl kr. för huJgetiiret 1980/81 och 673000000 kr. för hudget[ir.:t 

1981/82. 

1251 Övriga socialavgifter, netto 

Under inkomsttiteln 1251 Övriga SllCialavgifll!r. netto redovi.:;as de so

cialavgifter som övettör erhiillna medel till siirskilda fonder utanför stats

budgeten. 

Socialavgift till arhetslöshetsförsiikringen och uthetal

n i n g a r t i 11 d e a 11 m ii n n a fö r s ii k r i n g s k a s so r n a sa m t d e e r

k ii n d a arhetslöshetskassnrna 

Lagen om arbehlöshetsfi.irsiikring l'eh lagen om kontant stöd vid arbets

lihhet (KAS) infördes den I januari 1975. För all finansiera arbctslö.:;hets

ersiittningen enligt des~a lagar skall arbet~.givare erliigga en avgift motsva

rande 0.4 ';~· av avgiftsunderlagct. Arbehlöshetsersiittningen utbetalas av 

de erkiinda arhetslöshetskassorna o..:h KAS utbetala~ av försiikringskas

sorna. 
De arhetslöshetsersättningar som arbetsliishetskassorna betalar ut till 

sina medlemmar finansieras med arbetsgivaravgifter. statsbidrag och med

lemsavgifter. KAS finansieras till tvi\ tredjedelar av arhetsgivaravgifter 

och till resterande del med statsbidrag. Arbetsgivaravgifterna rednvisas 

över inkomslliteln. Frän titeln utbetalas förskott m:h slutavr;ikningsbelopp 

till de allmiinna forsiikringskassorna avseende kostnaderna för kontant 

arbetsmarknadsstöd (KAS). Vidare utbetalas två tredjedelar av kostna

derna för grundbidrag och viss del av kostnaderna för progressivbidrag 

enligt kungörelsen 1973: TY!. ändrad 1976: 164 och 1977: 52. I samband med 

införandet av avgiften för arbetslöshetsförsiikringen bildades en fond be

nämnd urbetslöshetsfonden. Pii denna fond regleras even(Uella iiver- resp. 

underskott av arbetsgivaravgifter. Denna reglering skall. liksom reglering

en på sjukförsäkringsfondcn. ske först tv{1 fir i efterskott dii alla inkomster 

och utgifter för ett visst iir iir kiinda. 

Arbet slöshctsförsäkringens utgifter för budgetfö·en l 980/81 och 1981 /82 



Prop. 1980/81: 100 64 

har bcriiknats utifrån de relativa arbetslöshetstal som konjunkturinstitutet 

presenterat i sin höstrapport 1980, dvs. 1,9% för år 1980 och ca'.\% för år 

1981. 

Tabell 24. Avgift till arbetslöshetsförsäkringen och utbetalnif!gar till de allmänna 
försäkringskassorna och de erkända arbetslöshelskassorna. 

1978179 1979/80 1980/81 1981/82 
Utfall Utfall Prognos Prognos 

/11koms1er 
Direktdehiter<1de avgifter 722 7f>9 904 935 
Avgifter frän st;;tliga myndig-
heter och affärsverk 98 108 161 IYi 

Summa inkomster 820 877 I Of.5 I 070 

Utg!ficr 
Kontant arbet>marknadsstiid 180 193 2W 264 
Utbeialningar till erkända 
arbetslöshctskassor 514 574 7f>I 884 
Avsättnirig av medel till 
arbet,löshetsfonden 359 346 188 93 

Summa utgifter I 053 I 113 I 18X I 241 

Saldo -233 -p6 -123 -171 

Inkomsterna från arbetslöshetsförsäkringsavgiften beräknas till I 065 

milj. kr. budgetåret 1980/81. Utgifterna för kontant arbetsmarknadsslöd 

samt arbetslöshetsersättningar beräknas uppgt1 till I 000 milj. kr. Under 

budget<°1ret 1980/81 kommer 1978 års verksamhet att regleras gentemot 

fonden. Denna reglering beräknas innebära en överföring av 188 milj. kr. 

frfm inkomsttiteln till fonden. Det kassamiisiga nettot på inkomsllieln 

skulle därmed motsvara ett underskott på 123 milj. kr. budgetåret 1980/81. 

För budgetåret 1981/82 beräknas underskottet till 171 milj. kr.. 

Arbetsskade försäkringsavgift 

Fr. o. m. den I juli 1977 gäller en ny lag om arbetsskadeförsäkring. Den 

ersatte <len tidigare yrkesskadeförsäkringen. Den nya lagen ger rätt till full 

ersättning för inkomstbortfall till den som drabbas av skada i arbetet. Den 

livränta som utbetalas skall ersätta en årlig inkomstförlust upp till 7.5 

basbelopp. Livräntan är dessutom värdebeständig genom anknytningen till 

basbeloppet. Arbetsskadeförsäkringen omfattar till skillnad från yrkesska

deförsäkringen iiven egenföretagare 01.:h uppdragstagare. Detta innebär 

bl. a. att småföretagare, jordbrukare. fiskare och personer med förtroen

deuppdrag kommer att få samma ersättning som anställda vid yrkesskacla. 

Försäkringen finansieras med en arbetsgivravgift på 0.25 t;;,. av avgiftsun

derlaget. Denna avgift gäller iiven för egna företagare. Ar 1980 höjdes 

avgiften till 0.60%. 
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Byggnads forsknings avgift 

Är 1954 inrättades fonden för byggnadsforskning. Fondens syfte är att 

friimja forskning och rationalisering inom byggområdet. Verksamheten 

finansieras huvudsakligen av en arbetsgivaravgift benämnd byggnads

forskningsavgift. Avgiftn uppgår fr. o. m. år 1976 till 0.7 % och erläggs av 

arbetsgivare inom näringsgrenen byggnadsindustri. 

Lönegarantiavgift 

För att finansiera den statliga lönegrantin vid konkurser erlägger arbets

givare lönegarantiavgifter. År 1977 höjdes avgiften från 0.02 till 0.07 (i 

bl. a. som en följd av att andelen stora konkurser ökat. Den 1 januari 1978 

höjdes avgiften till 0. 12 c,:f. och den I januari 1979 till 0.21Vii:·. 

Arbetarskydds avgift 

För att tiicka utgifterna för arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspek

tionens verksamhet erlägger arbetsgivarna en arbetarskyddsavgift. Avgif

ten bidrar dessutom till att finansiera forskning. utbildning och upplysning 

beträffande arbetarskydd. För detta senare ändamål finns arbetarskydds

fonden inriittad till vilken viss del av avgifterna övett'örs. Under ären 1976 

och 1977 inrättades dessutom en fond för arbetsmiljöförbättringar. Medlen 

till fonden erhölls genom att arbetarskyddsavgiften tillfälligt höjdes från 

0.1 till 0. 13 % under åren 1976, 1977 och 1979. År 1978 var arbetarskydds

avgiften 0, I 'Ji:,. Fr. o. m. den I januari 1981 höjs avgiften till 0.155 %·. 

Avgift för sjöfolks pensionering 

Arbetsgivare. som sysselsätter sjömansskattepliktig personal. betalar en 

avgift för sjöfolks pensionering. Sjömanspensioneringen kompletterar den 

allmänna pensioneringen genom att ge ekonomiskt stöd åt sjömiin i <tldern 

mellan 55 m:h 65 år. Avgiften är 0.8 % . 

Arbetsmarknads ut bi Id ni n g sav gift 

År 1976 infördes ett nytt system för arbetsmarknadsutbildning. Syste

met iir knutet till arbetslöshetsförsiikringen. Arbetslöshetsförsäkrade del

tagare i arbetsmarknadsutbildning erhåller fr. o. m. den I juli 1979 en 

dagpenning av högst 195 kr. och lägst 155 kr. under fem dagar i veckan. 

För dem som inte är medlemmar i erkända arbetslöshetskassor utgilr 

ersiittning med 155 kr. per dag om kursdeltagaren iir över 20 år. För 

oförsäkrade ungdomar under 20 år utan försörjningsplikt mot barn utgfir 

dagpenning som motsvarar det kontanta arbetsmarknadsstödet. f. n. 75 kr. 

reformen finansieras med en arbetsmarknadsutbildningsavgift på 0.4 r;,;. av 

avgiftsunderlaget. 

5 Riksdagen /'il:J0i81. I .111111/. Nr 100. Bi/aga 2.1 
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De 1 pensionsavgift 

Dclpensionsförsiikringen för arbetstagare trädde i kraft den I juli 1976. 

Fr. o. m. den I januari 1980 har möjligheten att få delpension utsträckts till 

att omfatta i princip alla förviirvsarbetande. dvs. även egna företagare och 

uppdragstagare. De förviirvsarbetande i iilurarna mellan 60 och 65 {ir har 

genom denna pensionsform ekonomisk möjlighet att minska sin arbetsin

sats genom att överg<l till deltidsarbete i kombination med dclpension. För 

att dclpension skall utg~I kriivs enligt huvudregeln att den försäkrade har 

haft ATP-grundande inkomst under sammanlagt minst tio år fr. o. m. 45 års 

ålder. Vidare krävs att den försäkrade förviirvsarbctat under fem av de 

senaste tolv månaderna före övergången till delpension. Arbetstiden för 

anstiillda skall minskas med minst 5 timmar i veckan. Egna företagare 

mf1ste reducera sin arbetstid med i genomsnitt minst hiilften och därefter 

förvärvsarbeta i genomsnitt minst 17 timmar i veckan. Delpcnsionen till 

anställda motsvarar 65 r;-;. av inkomstbortfallet. dock högst av skillnaden 

mellan den försiikrades sjukpenninggrundande inktimst före och efter ar

hetstidsminksningen. För hl. a. egna fiiretagarc utgör det s. k. pensionsun

dcrlagct hiilften av den genomsnittliga förviirvsinkomsten för de tre när

maste ären före arbetstidsminksningen. till den del inkomsten ligger under 

7 .5 basbelopp. Del pensionen iir ATP-grundande och reducerar inte ålders

pensioncn från 65 års ålder från folkpensioneringen och ATP. 

Delpensionsförsäkringen finansieras genom en arbetsgivaravgift. som 

den I januari 1980 höjdes friin 0.25 '+till 0.50 t:·( av det avgiftsunderlag som 

gäller för socialförsiikringsavgifterna till sjukl\.irsiikringen m. m. Avgiften 

tillförs en siirskild fond. De egna företagarnas delpensionsförsäkring be

kostas fr. o. m. ftr 1980 av en egenavgift. vilken motsvarar den arbetsgivar

avgift som erliiggs för anställda. 

lnllutna avgifter har inte förm<ltt tiicka de löpande utbetalningarna av 

delpcnsion. Underskottet finansieras genom att medel från statsbudgetens 

inkom-;tsida tillfälligt övc1fors till fonden för delpensionsförsäkringen. Del

pensionsfondens ackumulerade underskott uppgick Jen 30 juni 1980 till 

473 milj. kr. 

I prop. 1980/81: 20 föreslås att kompcnsationsniviin sänks från nuvaran

de 65 r;.~ till 50 % av de inkomstbortföll som uppstilr vid övergängen till 

dclpension. Den iindrade nivån föresl~ls giilla fr. o. m. den 1 januari 1981. 

De nuvarande reglerna hör gälla iivcn diirefter för dem som har rätt till 

dclpension för december mfinad 1980. förutsatt att delpensionen grundar 

sig pil en ansökan som kommit in före den I december 1980. 

Effekterna av den ändrade kompcnsationsnivän är svåra att beräkna. 

Vanligt vis hrukar ett större antal ansökningar om del pension komma in vid 

kalenderårcsskiftet. I och med att den förutvarande kompcnsationsnivån 

hör gälla för dem som kommit in med ansökningar före Jen 1 december 

1980 har antalet ansökningar under hösten 1980 ökat. 
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I denna beräkning förväntas effekterna av de fiiriindrade förmänsreg

lerna ge en minskning av utbetalda delpensioner pä 2.'i milj. kr. för kalen

deråret 1981. Kalenderåret 1982 beräknas effekten bli en minskning pi1 .'iO 

milj. kr. Först år 1984 beriiknas de förändrade förmänsreglcrna ge en 

besparing pä l.'iO milj. kr. som beräknades i prop. 1980181: 20. 

Under de tidigare niimnda förutsättningarna angäende lönesummans 

utveckling och de ändrade regkr som föreslås i prop. 1980/81: 20 beriiknar 

RR V att dclpensionens ackumulerade underskott den JO juni I 91C uppgår 

till 708 milj. kr. detta trots att avgiften den I januari 1980 höjdes fri'tn 0.2.'i '.;. 

till 0.50 r1r av avgiftsunderlaget. I nedanstfiende tablå visas ddpcnsionens 

utveckling 1979-1982. 

Delpensionsfondens uh·eckling hah·ärsvis 1979-1982, milj. kr. 

1979 1980 1981 1982 
Il Il Il Il 

Inkomster 316 206 583 524 795 579 8" 62" 
Utgifter 427 464 566 640 728 772 815 850 
Saldo -111 -258 + 17 -116 + 67 -19.~ _,_ 7 -~~:' 
Acku-
mulerat 
saldo -232 -490 -473 -589 -522 -715 -708 -933 

Sammanfattningsvis redovisas inkomsterna och utgifterna under titeln 

1251 Övriga socialavgifter. netto i tabell 2.'i. 

Tabell 25. Öniga socialavgifter, netto !milj. kr.) 

1978179 1979i80 1980/81 1981i82 
Utfall Utfall Prognos l'rngn<)S 

A /11kom.1·1a 

I. A rbet sskadcförsiikri ngsa vgift 460 839 I 362 1476 
'l Byggnadsforskningsavgift 94 98 110 115 
3. Li.inegarantiavgift .~08 380 5.~ I 5.n 
4. Arbetarskydd sa vgift 223 214 3.~ I 416 
5. Avgift for sjöfolkspensionering JO JO Il 12 
6. Arbetsmark nadsut bi Id ni ngsa v gift 820 771 I 065 I 070 
7. Delpensionsavgift 512 721 I 318 1405 
8. Särskild vuxenutbildningsavgift 507 549 

Summa inkomster ~934 3 582 4 728 5 O~ I 

B Ut!!(fier 

Summa I - 7 enl ovan 2427 3 033 4 728 'iO.~ I 
9. Siirskild vuxenutbildningsavgift 498 ~97 

IO. Merkostnader för delpcnsions-
försäkringen 232 242 49 186 

11. Saldo arbetslöshetsförsäkrings-
avgiften (se tabell 24) 233 236 12.~ 171 

Summa utgifter 3 390 4108 4900 .'i 38~ 

Netto pi1 inkomsttiteln 1251 -456 -526 -172 -.157. 

RRV beriiknar underskotten på titeln övriga sm:ialavgifter. netto till 

172000000 kr. för budgetåret 1980/81 och 3.'i7000000 kr. för budgetilret 

1981182. 
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1261 Bidrag till förvaltningskostnader för arbetsskadeförsäkringen 

Inkomsterna redovisas av riksförsäkringsverket. 

På inkomsttiteln redovisas ersiittning för förvaltningskostnader enligt 7 

kap. 3 ~lagen ( 1976: 380) om arhetsskadccrsättning. 

Försäkringsavgift skall enligt 7 kap. 3 ~ utgfi efter procentsats som fast

ställs i lag. Procentsatsen skall vara avviigd sf1 att avgifterna tilsammans 

med andra tillgängliga medel täcker förvaltningskostnaderna. dvs. omkost

naderna för riksförsäkringsverkcts och försiikringskassornas verksamhet 

beträffande arhctsskadeförsäkring. I lag I 1973: 480) om prnccntsatsen för 

uttag av avgift under åren 1975-1979 till yrkesskadeforsäkringen m. m. har 

förordnats att procentsatsen skall vara 0.25 och att en sextonde! av för

säkringsavgifterna skall anses svara mot förvaltningskostndcrna. Vidare 

har i lag (1979: 649) om procentsats för uttag av avgift under <lrcn 1980-

1984 till arbetsskadeförsäkringen föreskrivits att procentsatsen skall vara 

0,6 och att 1/30 av försäkringsavgifterna skall anses svara nwt förvaltnings

kostnaderna. 

Riksförsäkringsverket beräknar inkomsterna till 48.1 milj. kr. för bud

getåret 1980/81 och till 50.8 milj. kr. för budgctiiret 1981/82. 

RRV ansluter sig till riksförsäkringsvcrkets beriikning. Inkomsterna pä 

titeln bidrag till förvaltningskostnader för arhctsskadeförsäkringen bcr~ik

nas till 48100000 kr. för budgetåret 1980/81 och 50800000 kr. för budget

året 1981/82. 

1271 Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbctarskyddsstyrelscns och )T

kesinspektioncns verksamhet 

Inkomsterna redovisas av riksförsäkringsverkct. 

Enligt lag ( 1971: 282) om arbetarskyddsavgift skall fr. o. m. 1972-01-01 

arbetsgivaravgift erliiggas som bidrag till arbetarskydd. Arbctsirivare iir 

den som enligt lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsiikring skall erlägga 

avgift till obligatorisk arbetsskadeförsäkring med undantag av staten. Av

gift skall årligen erläggas med belopp som motsvarar en tiondels procent av 

under året utgiven löncsumma. Fr. o. m. år 1981 är procentsatsen höjd till 

0, 155. Debitering och uppbörd av avgifterna sker enligt lagen ( 1959: 55~) 

angående uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring 

m.m. 

Fr. o. m. den I januari 1981 skall 16,5 ';'>(, utgöra bidrag till stats verkets 

kostnader för arbctarskyddsstyrelscns och yrkesinspcktioncns verksam

het och redovisas på denna inkomsttitel. Återstoden skall utgöra hidrag till 

kostnader i övrigt för forskning. utbildning och upplysning om arbetar

skydd och förs till arbetarskyddsfonden. 

Riksförsäkringsverket beräknar inkomsterna till 67,5 milj. kr. för bud

getåret 1980/81 och till 69,0 milj. kr. för budgetåret 198118~. 
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RRV ansluter sig till riksforsiikringsverkets beräkning. Inkomsterna pf1 

titeln inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetarskyddsstyrelsens och 

yrkesinspektionens verksamhet heriiknas till 67 500000 kr. för budgetäret 

1980/81 oe h 69 000 000 kr. rör budgetärct 1981/82. 

1300 Skatt på egendom 

Under huvudgruppen 1300 Skatt p:~i egendom redovisas alla skatter pii 

användningen och/eller iigandet av egendom och förmögenhet. Likasii 

inkluderas skatt pil förbiittringar. utvidgningar etc. av egendom. Hiir redo

visas även skatt på gfivor och skatt på arv. Skatt pä avkastningen av 

förmögenhet och fastigheter redovisa> emellertid under 1100 Skatt på 

inkomst. realisationsvinst och rörelse. 

1311 Skogsvårdsavgifter 

. Skogsvårdsavgift skall med vissa undantag ~rliiggas för jordbruksfas-. 

tighet. som vid fastighetstaxering ilsatts särskilda viirden för skogsmark 

och växande skog <SFS 1946: 32_4 med senaste ändring 1971: 431 ). Genom 

riksdagsbeslut i maj 1979 har avgiften höjts från 0. 9 promille till J pr(Jmillc. 

I prop. 1978/79: 110 som var underlag för riksdagsbeslutet framhölls att 

skogsvårdsavgiften huvudsakligen bör användas för sådana iindamäl som 

är till nytta för skogsbruket och på sädant sätt att alla skogsbrukare kan fft 
del av dem. 

De beräknade och redovisade inkom~terna på ti_teln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning <milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudge! 
Redovisa! 

1976177 

19.2 
18.1 

1977!7K 

19.2 
18.1 

197tV79 

18.1 
17.9 

1979/80 

18.1 
16.4 

1980/81 

18.1 

Riksdagen har beslutat om en tillfällig skogsavgift pft 7 promille av 

skogsbruks värdet som skall tas ut vid 1981 års taxering !SFS 1979: 595). 

Den avses vara en finansiering av de tillfälliga statsbidragen till gallring av 

skog som utbetalades med 150 milj. kr. under budgetåret 1979/80. Avgiften 

påverkar redovisningen på denna titel under budgetäret 1981/82. 

I skrivelse till RRV den 17 oktober 1980 har skogsstyrelsen anfört 

följande: 

Vid tillämpnig av promilletalet 0,9 på 1980 <°trs prclimintira underlags
summa 18400 Mkr skulle inkomsten för detta budgetår bli 16.5 milj. kr. 
Det verkliga inkomstutfallet avviker emellertid alltid något från beräknade 
belopp vilket framgår av nedanst~lcnde sammanstiillning. 
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Promille- Li ndcrlagssumma I riksslatcn upptaget Verkliga 
tal inkomslhclopp inkomster 

Ar Mkr Budgcti1r Mkr Mkr 

0.9 1974 12·BI 1974175 11.7 11.213 
0.9 1975 12 6X8 1975176 19.2 11.301 
0.9 1976 20612 1976177 19.2 18.111 
0.9 1977 2U:i:!3 1977!78 19.2 18.120 
0.9 1978 19877 1978179 19.2 IH57 
0.9 1979 Il) 399 1979iXO IX.I 16.410 
0.9 1980 I H 400' 1980/81 IX.I 

' p. g. a. all taxeringsarbetct ej iir avslutat endast prognosviinlen. 

För all inkomsterna under budgetåret 1980/81 skall uppgii till 18.1 milj. 
kr. skulk vid oförändrad underlagssumma. dvs. 1979 ars nivå. avgiften för 
{1r 1980 behöva tas ut med 0.984 promille. 

För budgetilrct 1981/82 beriiknas inkomsten av skogsvfirdsavgifter med 
oföriindrad underlagssumma. 1979 tirs nivii. till .'i.'i.2 milj. kr. 

Enligt av styrelsens prognosavdelning gjorda beriikningar kommer 1981 
iirs fastighetstaxering att medföra en ökning av underlagssumman till ca 60 
miljarder kronor. 

RRV har med ledning av ett preliminiirt taxcringsutfall för 1980 {irs 

taxering och i enlighet med skogsstyrelsen beräknat inkomstt:rna på titeln 

till 16500000 kr. för budgct;\ret 1980/81 och ansluter sig till skogsstyrelscns 

beräkning p~i 55 200000 kr. för budgctiiret 1981182. 

1321 Fysiska personers förmiigcnhctsskatt 

Taxeringen till förmögenhetsskatt anknyter i viisentliga hiinseenden till 

inkomsttaxeringen. förmögenheten faststiills varje år vid beskattningså

rets utgiing. Fysisk<-1 personer är obegränsat skattskyldiga om de varit 

bosatta hiir i riket vid heskattningsärcts utgång. Personer som inte varit 

bosalla i riket vid beskattningsårets utg{mg iir skattskyldiga endast för hiir i 

riket nedlagd förmögenhet. Reglerna om förmögenhetsbeskattning för i 

utlandet bosatta personer giiller inte enbart fysiska personer utan även 

utliindska juridiska personer. 

Förmögenheter under 200000 kr. är hefriade från förmögenhetsskatt 

fr. o. m. 197.'i års taxering. Skattesatsen iir I 'k för förmögenheter mellan 

200 000 kr. och 27.'i 000 kr. Den högsta skattesatsen uppgår till 2..'i"T för 

förmögenheter överstigande 1 000000 kr. Den beskattningsbara förmögen

heten beräknas för föräldrar och barn under 18 år gemensamt. förutsatt att 

barnen hor hos föriildrarna. 

I prop. 1980/81: 42 föreslås följande förmögenhetsskatteskala 

I q 400 000 kr. - 600 000 kr. 

l..'i "i 600 000 kr. - 800 000 kr. 

2.W,( 800000 kr.-1800000 kr. 

2y;;: 1800000 kr.-
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Syftet med den föreslagna ändringen [ir att anrassa skalan till den 

allmänna prisutvccklingen samt föriindringar till följd av 1981 i:1rs allmiinna 

fastighetstaxering. Förändringen fön:slib gälla frfö1 inkomsttlret I 98 I. 

Förmögenhetsskatten uppbiirs under inkomsttiteln fysiska rersoncr.; 

skatt rä inkomst. realisationsvinst och rörelse och omförs till denna titel 

niir taxeringen för senast kända år iir klar. Fiir hudget<'tret 1980/81 utgör 

således inkomsten under titeln den förmögenhetsskall som debiterades ;\r 
1979. Den föreslagna förändringen påverkar därför inte titeln förriin bud

getåret 1982/83. 

Enligt den preliminära dehiteringsstatistik som nu förligger kl1mmer 

omföringen till titeln bli 588 milj. kr. budgetåret 1980/81. 

RRV heriiknar inkomsterna pil titeln fysiska rersoner förmögenhetsskatt 

till 588 000 000 kr. för hudgetiiret 1980/81 och 644 000 000 kr. fiir budget;iret 

1981/82. 

1322 Juridiska personers förmögenhetsskatt 

För juridiska personer exkl. aktiebolag. de flesta ekonomiska föreningar 

och utländska juridiska personer. intriider skattskyldighet vid en förmö

genhet av 15 000 kr. Skatten är proportionell och utg;ir med 1.5 "/1111 for 

överskjutande hclopp. 

I prop. 1980/81: 42 föresl~ls att skattepliktgränsen höj-; fdn 15 000 kr. till 

25 000 kr. Den nya gränsen föresläs gälla fnin den I januari 1981. 

Förmögenhetsskatten uppbärs under inkomsttiteln juridiska pesoners 

skatt pfi inkomst. realisationsvinst och rörelse och omförs till denna titel 

när taxeringen för senast kända år är klar. För budget~iret 198()!8 I utgör 

inkomsten p~I titeln den förmögenhetsskatt som debiterades inkl1mstilret 

1979. 

RRV ber~iknar inkomsterna ril titeln juridiska rersoners forrnögcnhcts

skatt till 14000000 kr. for hudgetäret 1980i81 och 15000000 kr. for budget

året 1981/82. 

1331 An·sskatt 
Arvsskatt skall erläggas av den som genom arv eller testamente f(irviir

var egendom. Befriade frän skyldighet att erliigga arvsskatt iir staten. 

kyrka, församling och vissa höggradigt allm~innyttiga stiftelser. Urpbör

den av arvsskatt ombesörjs av länsstyrelserna. I prop. 1980/81: 42 foreslfis 

bl. a. ändrade skiktgränser för arvsskatten. RRV har vid beriikningen av 

arvsskatt beaktat det nya förslaget till arvsbeskattning cnl. prnp. 1980/ 

81: 42. 

De beriiknade inkomsterna av arvsskatt under de senaste hudgetären 

framgår av följande sammanställning <milj. kr.l. 
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Budgetar 

Statsbudge1 
Redovisat 

1976177 

368.8 

1977178 

378,2 

1978179 1979/80 

401,6 446.2 
1 För tidigare budgetår har arvsskatt sammanslagits med gåvoskatt. 

1980/81 

440,0 1 
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RRV beräknar inkomsterna på titeln arvsskatt till 455000000 kr. för 

budgetåret 1980/81 och 475 000000 kr. för budgetåret 1981/82. 

1332 Gåvoskatt 

Gåvoskatt skall erläggas av den som genom arv eller testamente eller 

genom gåva förvärvar egendom (SFS 1941:416 med senaste ändring 

1979: 614). Befriade från skyldighet att erlägga gåvoskatt är staten, lands

ting, kommuner och vissa allmännyttiga stiftelser. Uppbörden av gåvo

skatt ombesörjs av länsstyrelserna. I prop. 1980/81: 42 föreslås vissa för

ändringar i gåvobeskattningen. RRV har i sin beräkning tagit hänsyn till 

detta. 
De beräknade inkomsterna av gåvoskatt under de senaste budgetåren 

framgår av följande sammanställning I milj. kr.). 

Budgetiir 

Statsbudget 
Redovisat 

1976177 

51.9 

1977178 

45.3 

1978/79 1979/80 

45.2 48.0 
1 För tidigare budgetår har gåvoskatt sammanslagits med arvsskatt. 

1980/R I 

50,11 1 

Med hänsyn till inflationen räknar RRV med en ökning av inkomst_erna 

på titeln. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln gåvoskatt till 59500000 kr. för 

budgetåret 1980/81 och 70000000 kr. för budgetåret 1981182. 

1341 Stämpelskatt 

Stämpelskatt utgår vid förvärv av fast egendom och tomträtt, inteckning 

för fordran. förvärv av registreringspliktigt skepp, emission av aktier. 

insatser i svenska kommanditbolag samt lotterier (SFS 1964: 308 med 

senaste ändring 1980: 271 ). Inom det skattepliktiga området utgår stiim

pclskatt med vissa undantag (bl. a. för staten). 

Enligt stämpclkungörelsen skall influtna stämpelmedcl levereras in till 

riksskatteverket och domstolsverket. som iir uppbördsmyndighcter. Cen

tralnämnden för fastighctsdata svarar för uppbörd av stiimpdskatt hos 

myndigheter som är anslutna till fastighetsdatasystcmet. Fastighetsdata

systemet omfattar f. n. Uppsala län samt Norrtälje. Sigtuna, Sollentuna. 

Stockholms. Uppsala, Visby, Bollnäs. Gävle. Ovanåkers och Söderhamns 

kommuner. 
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De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln stämpelskatt fram

går av följande sammanställning (milj. kr.). 

Hudgetär 

Statsbudget 
Redovis<it 

1976!77 

548.0 
606,5 

1977/78 

670.0 
586.6 

1978/79 

639.0 
724.1 

1979i80 

I 380.0 
I 221.1 

1980/81 

1545.0 

Stiimpelskatten i inskrivningsärendcn är proportionell mot taxerings

värde/köpeskilling resp. inteckningsbelopp (stämpelskattelagen 7-11 ~~). 

Stämpelskatten höjdes per 1979-07-0 I. Resp. myndighet har riiknat med 

oförändrade skattesatser. Skattesatsen för inskrivning av lagfart och tomt

rätt höjdes då med .50 %. friin I c;~ till 1.5 r:.( av taxeringsvärde/köpeskilling 

medan skattesatsen för inteckning höjdes med 150 f;:(. frfin 0.4 (·(.till I'.;; av 

inteckningsbeloppet. 

Domstolsverket har bcriiknat uppbörden p[t titeln till I 000 milj. kr. för 

budgetåret 1980/81 och 1100 milj. kr. för budgetftret 1981/82. Verket har 

förutsatt en prisstegring på ca]()<;·( mellan budgetåren 1980/81 och 1981/82 

i fråga om underlagssumman för beräkning av stiimpelskatt. 

Riksskattevcrkct har beräknat inkomsterna av stämpelskatt till 100 milj. 

kr. för budgetåret 1980/81 och 105 milj. kr. för budget<lret 1981/82. 

Ct:ntralnämnden för fastighetsdata har beräknat inkomsterna till 134.0 

milj. kr. för budgt:tårt:t 1980/81 och 195 milj. kr. för hudgct<lrt:t 1981/82. 

Nämnden har beaktat effektt:n av fastight:tsdatasystemt:ts plant:radc ut

byggnad. 

RRV ansluter sig till domstolsverkets. riksskattevt:rkets och ccntral

nämndt:ns för fastighetsdata ht:räkningar. Inkomsterna på titeln stiimpels

katt beräknas till 1234000000 kr. för budgetåret 1980/81 och 1400000000 

kr. för budgetåret 198 I /82. 

1400 Skatt på varor och tjänster 

U ndcr denna inkomst huvudgrupp redovisas alla skattt:r som beräknas 

på produktion. försäljning. varuhantering. tillhandahf1llande av tjänster 

och tillåtelse att använda vissa varor. Försiiljningsskattcr. skatter p<I en

skilda produkter och tjänster samt fordonsskatten skall redovisas undt:r 

denna rubrik. Dessutom skall överskott som uppstår vid bolag eller liknan

de sammanslutningar diir staten har monopol pil försiiljningcn av produk

tionen redovisas under skatt pä varor och tjänster. Även import- och 

exportavgifter skall redovisas som en skatt p[1 varor och tjiinster. 
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1411 Men·ärdeskatt 

Fr. o. m. den 8 september 1980 utgår merviirdeskatt med 19.0W· av 

bcskattningsviirdet för de flesta skattepliktiga varor och tjiinster tSFS 

1980: n 76). Tidigare var merviirdeskatten 17. I r;'(. av beskattningsviirdet. 

Heskat111ings\iirdet iir lika med varans viirde med tilliigg av tull. annan 

statlig avgift eller skatt inklusive mervärdeskatl. Skattesatsen 19.()';·; mot

svaras av ::!3.4h'.'i· av beskattningsviirdet exkl. mervärdeskatt. 

Skattskyldig iir den som inom landet i yrkesmiissig verksamhet omsiitter 

skattepliktig vara. byggnad eller tjänst eller importerar merdirdeskatte

pliktig vara. Merviirdeskatt utgär inte vid export. men skattskyldig.het 

föreligger lik viil för exportörer i syfte att undanröja en skattehelastning pa 

exporterade varor och tjiinster. 

Uinsstyre\se iir beskattningsmyndighet vid försäljning eller annan om

siittning inom landet. Vid import ilr tullverket heskattningsmyndighel. Den 

som iir skattskyldig skall vara registrerad hos liinsstyrclsen i resp. liin. Den 

till tullverket erlagda merviirdcskatten iir avdragsgill vid den skattskyldi

ges redovisning till länsstyrelsen. 

De beriiknade och redovisade inkomsterna pä titeln under de senaste 

budget<lren framg{tr av följande sammanstiillning (milj. kr.). 

Budgct;ir 

Stahbudget 
Redovisat 

1976/77 

20 500.0 
21 258.9 

1977!78 

27 750.0 
26584.0 

l97K'79 

29900.0 
29 tn.'i.9 

1979i'I{() 

32 600.0 
·'I 702.'I 

l'JX0.'81 

.•7 XOO.O 

De reJovisade inkomsternas fördelning pil tviimt111adersperioder och 

ing{1ende komponenter for budgetåret 1979/80 framgär av tabell ::!6. 

Tahell 26. l\lcnärdcskatt hudgctaret 1979/80 milj. kr. 

Upph(irds- Tullverket I ,iinsstvrcbcrna Aterhctald Summa 
mimad Inbetald skatt 

skatt 

.luli-aug. 3 2'JI 4 724 24h8 .'i 547 
Sept.--ukt. 3 39.• 4276 3 l.'i5 4514 
Nov.-dec. 3 756 4612 3 235 .'i i:n 
Jan.--frhr. 4 636 5 421 3 950 6 107 
Mars- april 4 751 4%1 3973 5 739 
Maj-juni 4346 4678 4361 4663 

Summa 24173 28672 21142 31703 

Höjningen av mervärdeskatten den 8 september 1980 beriiknas öka 

inkomsterna på titeln med 5 miljarder kr. räknat på helt år. 

Generaltullstyrelsen har heriiknat merviirdeskatt p[i importerade varor. 

Som nämns under titeln tullmedel beräknas importvärdet under budgetåret 

1980/81 uppgå till 148000 milj. kr. och till 160500 milj. kr. under budgetåret 

1981/8::!. 
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Generaltullstyrelscn har i skrivelse den .'10 oktoher 1980 till RRV fram

hållit följande: 

Mervärdeskatt erläggs till tullverket vid all import av skattepliktiga 
varor. Fr. o. m. 1980-09-08 utgår skatten med 19'~ av heskattningsviin.let. 
För monteringsfärdiga hus utgår dock skatten med 11.4 S .. r av heskattnings
viirdet. Importen av sftdana hus är emellertid inte s~i omfattande att den 
niimnviirt påverkar uppbördskalkylen. 

Vid införsel utgörs heskattningsviirdet av varans tullviirde (cif-viirdel 
med tillägg av tull och annan skatt eller avgift som tas ut vid importtillfal
let. inklusive mcrvärdeskatt. Skattesatsen 19'.T motsvarar 23.4h'.'-;. niir 
skatten beräknas på varuvärdet inklusive tull m. m. före pttliigg av merviir
deskatt. Före 1980-09-08 var motsvarande procenttal 17.1 respektive 
20.6.'I. 

I det följande liimnas en redovisning för heriikningen av uppbörden av 
merviirdeskatt för budgetiiret 1980/81. 

1978/79 1979iKO l9Xll/81 

Utfall Utfall l'rngrrn' 

lmportviin.le (definitivt utfalll !03 730 13fi620 l..\XOOO 

diirav icke skattepliktiga varor -l I IK8 -18()()0 -IX700 

värde i procent av importvärdet 10.8 13 .(1 12.'1 

Uruttouppbörd av tull. varuskatt m. m. + I '185 + 198'1 + 2 200 

Importviirdekorrigering tse nedan) - 5 200 - 1..\00 - 10110 

Beräknat beskattningsviirde före p[1liigg 

av merviirdeskatt 89027 118'106 1.•o 500 
Merviin!eskatt. heriiknad efter 

20.63 resp. 23...\6 '.i HU6h 2..\..\6K 29..\110 

Verklig och beriiknad differens 

<intluten/heriiknad netloupphörd 

minus uppbörd beriiknad ena 
20.63 resp. 2_,...\'1 '.:() + 158 295 + _10() 

Merviirdeskatt. influten resp. 

beriikna<l nettouppbörd 18 52..\ 2..\ 173 29700 

Influten resp. beräknad nt!ttouppbörd 

i procent av importviinlet 17.9 17.7 20.0 

lmportviirdekorrigeringen i tabellen ovan iir gjord med hiinsyn till att 
98-99 r;~ av uppbörden inflyter ca tv;I milnader efter införseltillfiillet. 

I tabellen ovan har uppbörden av merviirdeskatt för budget{l!'et 1980/81. 
beräknad efter 20.63 respektive 23.46'/r. beräknats uppgii till 29400 Mkr. 
Uppbörden under juli-september 1980 indikerar dock att uppbörden blir 
ca 300 Mkr högre. Styrelsen riiknar därför med att nettouppbörden av 
merviirdeskatt skall uppgi't till 29700 Mkr budgetäret 1980/81. Detta mot
svarar 20 ~f. av det beräknade importviirdet. Med utgi'tngspunkt frän det 
beriiknade importvärdet för budgetäret 1981/82 kan uppbörden av merviir
deskatt för detta budgetår beriiknas till 3:1900 M kr. 

Eftersom de restituerade beloppen av merviirdeskatt är synnerligen små 
i förhällande till uppbörden har styrelsen ansett sig kunna bortse diirifr{m 
vid beräkningen av uppbördens storlek. 
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Som nämns under titeln tullmedel räknar RRV med att importvärdet 

ökar med ca 9% mellan ttren 1981 och 1982. Gcneraltullstyrclsen har 

räknat med en ökning på 15 c;-;-.. Till följd av den lägre importprognosen 

beräknar RRV tullverkets uppbörd till :n.8 miljarder kr. för budgetiiret 

1981 /82. Det är en sänkning med I. I miljarder kr. jämfört med generaltull

styrelsens beräkning. 

Länsstyrelsernas uppbörd av mervärdeskatt består av inbetald skatt. 

dvs. skillnaden mellan den utgående skatten och den ingäende. Dessutom 

redovisar länsstyrelserna återbetald skatt. när den ingående skatten över

stiger den utgående. Till grund för beräkningen av länsstyrelsernas upp

börd ligger en prognos för den privata konsumtionen. Den privata konsum

tionen beräknas öka med 15 % från år 1979 till f1r 1980. Mellan åren 1980 

och 1981 beräknas ökningen till 12 1.::; och mellan åren 1981 och 1982 till 

IOc:f. Hänsyn har där tagits till regeringens besparingsproposition (prop. 

1980/81: 20). 

Inbetald skatt uppgår till 10303 milj. kr. under perioden juli-oktober 

under år 1980. Återbetald skatt uppgår till 5 055 milj. kr. under tiden juli

september 1980. Inbetald skatt beräknas uppgå till 36900 milj. kr: och 

återbetald skatt till 24 900 milj.· kr. under budgetåret 1980/81. Den totala 

uppbörden av mervärdeskatt under budgetåret 1980/81 framgår av tahell 

27. Redovisningsperioderna för länsstyrelsernas uppbörd omfattar vanli

gen två kalendermånader. 

Länsstyrelsernas neltouppbörd av mervänkskatt under budgetåret 

1980/81 beräknas således uppgå till 12 000 milj. kr. Totalt beräknas uppbör

den av mervärdeskatt under budgetåret 1980/81 uppgå till 41 700 milj. kr. 

Länsstyrelsernas nettouppbörd under budgetåret 1981/82 beräknas upp

gå till 13 500 milj. kr. RRV har beräknat tullverkets uppbörd till 32 800 milj. 

kr. Totalt beräknas således mervänleskatten under budgetåret 1981/82 

uppgå till 46 300 milj. kr. 

Tabell 27. Mervärdeskatt budgetåret 1980181, milj. kr. 

U ppbördsmånad Tullverket Uinsst vrelscrna 
lnbetal·d Återbetald 

Summa 

skatt skatt 

Juli-aug. 4011 1 5 318 1 2975 1 6 354 1 

Sept.-okt. 4406 1 4985 1 4245 5146 
Nov.-dec. 5483 h 173 4050 7(1()6 
Jan.-febr. 5004 7070 4923 7 l'il 
Mars-april 53(11 6686 4556 7491 
Maj-juni 5435 6668 4 151 7952 

Summa 29700 36900 24900 41700 

I Utfall 

RRV beräknar inkomsterna på titeln mervärdeskatt till 41 700000000 kr. 

för budgetåret 1980/81och46300000000 kr. för budgetåret 1981/82. 
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1421 Bensinskatt 

Bensinskatt skall erläggas för bensin och andra motorbriinslen, som 

innehåller minst 70 vikt procent bensin. samt för alkohol och alkoholbland

ningar avsedda för användning till motordrift (SFS 1961: 37'.!J. Riksskatte

verket och tullverket är beskattningsmyndigheter. Den som inom landet 

tillverkar bensin är skyldig att vara registrerad hos riksskatteverket. Lika

så kan den sorn i större omfattning åte1försäljer eller förbrukar bensin eller 

håller bensin i lager registreras hos riksskatteverket. Skatt pä bensin som 

införs till landet av annan än den som iir registrerad hos riksskatteverket 

redovisas av tullverket. Bensinskatcen höjdes den 1 oktober 1980 från 93 

öre per liter till I krona 13 öre per liter (SFS 1980: 678). 

Gasolskatt skall erläggas för gasol och annan vara, som helt eller till 

huvudsaklig del består av gasformiga kolviitcn och som anviinds till drift av 

motor i motorfordon (SFS 1964: 352). Skatten utgår med 29 öre för liter 

utom i fråga om buss, vars tjänstevikt överstiger 3 000 kilogram. då skatten 

utgör 22 öre för liter. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetar 

Statsbudget 
Redovisat 

1976177 

1920.0 
1991.7 

1977/78 

2 000.0 
2085,6 

1978i79 

3 290.0 
3 222,9 

1979/80 

3400,0 
3 569.1 

1980/81 

4 650.0 

Höjningen av bensinskatten den I oktober 1980 beräknas öka inkomster

na med 900 milj. kr. räknat per helår. 

Riksskattewrket har i skrivelse till RRV anfört följande: 

Den I oktober 1980 höjdes bensinskatten från 93 öre till 113 öre per liter. 
Skattehöjningen kommer att påverka inkomsterna först i januari 1981. Pä 
grund av flera samverkande faktorer antas förbrukningen minska med 2 % 
per budgetår. 

Den kvantitet bensin som beläggs med bensinskatt överensstämmer i 
stort sett med den som allmän energiskatt utgår för. Energiskatten pft 
bensin har varit oförändrad, 34 öre per liter. 

Inkomsten av bensinskatten under budgetåret 1980/81 beriiknas därför 
enklast med utgångspunkt i inkomsten av energiskatt pt1 bensin under 
budgetåret 1979/80. För budgetåret 1980/81 blir dft inkomsten [0.98 
(896x93/34+ 7;ox 113/34) = 14845 milj. kr. 

Efter samma princip beräknas inkomsten för budgetf1ret 1981/82. In
komsten blir då [0.98 (896xll3/34x0,98+750xll3/34x(l,98)=1525J 
milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

bensinskatt beräknas till 4845 000000 kr. för hudgetåret 1980/81 och 

5253000000 kr. för budgetåret 1981/82. 
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1422 Särskilda varuskatter 

Siirskild varuskatt utgilr pil vissa varor ( S FS 1941: 25 I). Skatten iir 50 ',:.i 

pa tekniska preparat som puder. nagellack. parfymer. hårvatten etc. Pii 

choklad- och konfektyrvaror höjdes skatten den I oktohcr 1980 med 2: 80 

kr. per kilogram till 5 kr. per kilogram ( SFS 1980: 682}. 

Utjämningsskatt utgtir för vissa choklad- och konfektyrvaror. för waft:rs 

och hiscuits samt starköl (SFS 1960: 258). På starköl utgi\r utjämningsskatt 

med 8 öre per liter och för övriga skattebelagda varor med I: 10 kr. per 

kilogram. 

Fr. o. m. den I mars 1973 utgår avgift pil vissa dryckesförpackningar 

(SFS 1973: J7 med senaste iindring 1978: 984). Avgiften är 10 öre för va1je 

förpackning om volymen överstiger 0.2 men inte 3 litt:r. 

De särskilda ·varuskatterna upphiirs av riksskattcverkt:t vid tillverkning 

resp. försäljning inom rikt:t samt vid import av hos riksskattevt:rket regi

strerad importör och av generaltullstyrelsen vid import av annan iin hos 

riksskattevcrkct rt:gistrerad importör. 

Dt: beriiknade och redovisade inkomsterna p[1 titdn under de senaste 

budgctilren framgar av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgeti1r l971:ii77 1977/78 1978/79 1979i80 1980/81 

Statshudget -107.2 4h5.5 -189.l:i 521.0 551.0 
Redovisat 1 -1<12.<i -173.1 503.9 549.3 
()[irav 

Skall pf1 choklad och kon-
lekt vrvanir 222.1 245.9 257.7 287.5 
t Riksskallcvcrkct) 
Skall pii tekniska pre-
parat 126.5 121:i.5 139,5 153,0 
( Riksskallcvcrkct) 
Avgift pi1 vis~a dryckes-
förpackningar 90.9 77.3 h-1.6 54.2 
Särskild varuskatt p:i 
importerade varor 22.4 22.8 43,0 53.6 
i Gcneraltullst yrelsen) 

I Inkl. vissa delskatter som slopades 1972. 

Skattehöjningen på choklad- och konfektyrvaror beräknas öka inkoms

terna med 170 milj. kr. räknat per helår. 

Riksskatteverket har i skrivelse till RRV anfört följande: 

a) S ii r sk i Id varuskatt och utjämnings skatt på c ho k I ad
o c h konfektyrvaror 

Under hudgetåret 1979/80 inflöt 287.5 milj. kr. jämfört med m257.7 
milj. kr. under hudgetårct 1978/79. Under tiden juli-september 1980 har 
65.1 milj. kr. influtit jämfört med 69.1 milj. kr. motsvarande tid 1979. vilket 
innebär en minskning med 5,8 'lr. 

Enligt lagen 1980: 682 höjdes den särskilda varuskatten pil choklad- och 
konft:ktyrvaror den I oktoher 1980 friin tidigare 2 kr. 20 öre till 5 kr. per 
kilogram av varans vikt. Utjiimningsskatten utgår alltsedan den I januari 
1979 med I kr. I 0 öre per kilogram av varans vikt. 
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Skattehöjningcn kommer att p<iverka skatteinkomsten fr. o. m. dcccm
hcr 1980. 

RSY riiknar försiktigtvis med en minskning av chokladkonsumtinnen 
med 10 1

::;.. efter skattehöjningen m:h heriiknar att den skattepliktiga kvanti
teten för innevarande hudgetftr kommer att uppgi"i till 68 milj. kg för varu
skatt och 94 milj. kg för utjiimningsskatt mot 76 milj. kg respektive 103 
milj. kg föreg<'1cnde f1r. 

Under juli-novcmhcr 1980 bcriiknas vid oföriindrad konsumtion 112 
milj. kr. inflyta. U ndcr tiden december 1980-juni 1981 bcriiknas inkoms
ten till 268 milj. kr. Bcriikningarna iir baserade pä ett medeltal av deklare
rade milj. kg för var:jc månad under :'1rcn 1975-1979. För perioden decem
ber 1980-juni 1981 har vid dessa beriikningar hiinsyn tagits till den bcriik
nade konsumtionsminskningen. Den utriiknade kvantiteten per mi"inad har 
diirefter multiplicerats med den för var:ie miinad aktuella skattesatsen. 
Under budgctC1ret l980i81 beriiknas således 380 milj. kr. inflyta. Under 
fi.iljande hudgetär beräknas konsumtionen uppgä till 65 milj. kg för varu
skatt lKh 95 milj. kg fiir utjtimningsskatt. 

Till följd hiirav kan skatteintiikten heriiknas till 16.'i x .'i.00+9.'i x I. I 0 = l 
avrundat 430 milj. kr. för budgetiirct 1981182. 

b) S ti r s k i I d v a r u s k a t t p å t c k n i s k a p r e p a r a t 
Under budgeti'tret 1979/80 inllöt 153 milj. kr. jiimfört med 139.5 milj. kr. 

undt:r budgetåret 1978i79. Under tiden juli-september 1980 har 34.5 
milj. kr. influtit jämfört med 32.4 milj. kr. motsvarande tid 1979. vilkd 
innehär en ökning med 6.5 <;;. 

RSV räknar med en årlig värdcmiissig konsumtionsökning på virka 8 ':·(. 
Inkomsten kan beräknas till 165 milj. kr. för innevarande budgetår och till 
178 milj. kr. för följande budgetår. 

cl Avgift på vissa dryckesförpackningar 
Undt:r budgetåret 1979/80 inflöt 54.2 milj. kr. jämfört med 64.6 milj. kr. 
under hudgctåret 1978/79. 

RSV riiknar med att forsiiljningen av dryåesförpackningar stabiliseras 
på nuvarande nivi't och beräknar inkomsten till 55 milj. kr. för innevarande 
budgetår och till samma belopp för budgettlret 1981/82. 

Enligt ovanstäcndc (a-c l hcriiknar RSY inkomsten av den särskilda 
varuskatten för budgetäret 1980/81 till (380+ 165+5.'i = l 600 milj. kr. och 
för budgctäret 1981/82 till 1430+ 178+55 =)avrundat 660 milj. kr. 

Gcneraltullstyrelsen har i skrivelse till RRV framfört följande: 

Fr. o. m. 1980- IO-O I har den särskilda varuskatten pä bl. a. konfektyrer 
och choklad höjts. Upphörden av dryckcsförpackningsavgift beräknas 
minska fr. o. m. år 1981. beroende på att importen av burkar .för liiskc
drycker och öl. som tillverkas inom landet, ersiitts av inhemsk produktion. 

Gencraltullstyrclsen bertiknar sin nettoupphiird av särskilda varuskatter 

till 58 milj. kr. för hudgctåret 1980/81 och 55 milj. kr. för hudgetfiret 1981 / 

82. 
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RRV ansluter sig till riksskatteverkets och generaltullstyrelsens beräk

ningar. Jnkomsterna på titeln särskilda varuskatter beräknas till 

658 000 000 kr. för budgetåret 1980/81 och 715 000 000 kr. för budgdäret 

1981/82. 

1423 Försäljningsskatt på motorfordon 

Försäljningsskatt på motorfordon (SFS 1978: 69 med senaste iindring 

·1979: 279) utgår när skattepliktigt fordon av tillverkare eller registrerad 

importör levereras till köpare eller tas ut från rörelse utan samband med 

försäljning. För skattepliktigt fordon som förs in till Sverige av annan än 

registrerad importör utgår försäljningsskatt vic införsel. Skattepliktiga for

don är personbilar. bussar med en totalvikt av högst 3 000 kg. lastbilar med 

skåpkarosseri och med en totalvikt av högst 3 000 kg samt ml1torcyklar. 

För personbilar. bussar och lastbilar utgår försiiljningsskatt med 2 kr. 30 

öre per kg tjänstevikt. För varje fullt femtiotal kilogram tjänstevikt över 

I 000 kg utgår ytterligare skatt med 290 kr. För motorcyklar utgår skatten 

med 420 kr. om tjänstevikten inte överstiger 75 kg. med 550 kr. om 

tjänstevikten är högre men inte överstiger 160 kg. med 840 kr. om tjiinste

vikten är högre än 160 kg men inte överstiger 210 kg och i annat fall med 

I 400 kr. 

Inkomsterna på titeln redovisas av riksskatteverket och generaltullsty

rclsen. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning I milj. kr. l. 

Budgetår 

Statshudget 
Redovisat 

1976177 

735.0 
860, I 

1977178 

783.0 
550.4 

1978/79 

610.0 
'75.8 

1979/80 

640,0 
599.3 

1980/81 

608.0 

I skrivelse till RRV beriiknar riksskatteverket inkomsterna pä titeln till 

515 milj. kr. för budgetåret 1980/81 och 540 milj. kr. för budgetäret 1981/82. 

Generaltullstyrclsen beräknar inkomsterna till 8 milj. kr. för vart och ett av 

budgetåren 1980/81 och 1981 /82. 

Riksskatteverket uppskattar nyregistreringen av personbilar till 195 000 

för budgetåret 1980/81 och 205000 för bu<lgetf1ret 1981/82. 

RRV ansluter sig till riksskattcverkets och gcneraltullstyrcls~ns beriik

ningar. Inkomsterna pi\ titeln försäljningsskatt på motorfordon beriiknas 

till 523 000 000 kr. för budgetåret 1980/81 och 548 000 000 kr. för budgctiiret 

1981/82. 
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1424 Tobaksskatt 

Tohaksskatt utgår efter varans vikt !SFS 1961: 394). Den 27 augusti 1980 

höjdes tobaksskatten för cigarretter. röktobak. tuggtobak och snus 1SFS 

1980: 656). Skatt utgår enligt följande sammanställning. 

Varuslag Belopp fr1r Vikt for 
I st. 
gram 

I st. I kg 
öre kr. 

Cigarrer och cigariller 
grupp I ........... . 
grupp Il 

grupp 111 

grupp IV 

Cigarretter 
grupp I 
grupp Il 

grupp 111 

grupp IV 

grupp V 

Rök tobak 
Tuggtobak 
Snus 

t. o. 111. I. 7 
över 1.7 
t.o.m.3.0 18.0 
iiver 3.0 
t. ''- m . .'i,O 
över 5.0 

t. o. m. 0.8.'i 
över 0.8.'i 
t. o. m. 1.20 
iiver 1.20 
t.o.m. 1.5.'' 
i>ver I . .'i.'i 
t. o. m. 1.90 
över I .'10 

21.5 
30.tl 

28 

38 
42 

80 
27 

'-' 

För cigarrettpapper och cigarretthylsor utg<ir skallen med 5 öre för varje 

påbörjad längd av 100 mm av ett blad eller en hylsa för framst~illning av en 

cigarrett. 

De beräknade och redovisade inkomsterna pä titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.l. 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1976177 

2 300,5 
2 ~20.0 

1 '177178 

2630 . .'i 
24.'i1.0 

1978179 

2 500.2 
2 567.(1 

1979i80 

2 .'>00.0 
2~Cll.O 

19K0i81 

2 970.0 

Höjningen av tobaksskatten beräknas öka inkomsterna med knappt 300 

milj. kr. räknat per helår. 

Riksskattcverket har i skrivelse till RRV anfört följande: 

Svenska Tobaks AB svarar för 99.5 '}~av tobaksskatten. 
Enligt lagen 1980: 656 har tobaksskattcn höjts med verkan fn'tn den n 

augusti 1980 för cigarretter. röktohak och snus. Skattehöjningcn p;I ciga
retter utgjorde 2 öre per styck. vilket medför all skatten ökar med 9.5 '.'·i-· 
för grupp I och med 7. 7 '.'Y.· för grupp 11. För övriga grupper saknar skatte
höjningen betydelse då konsumtionen iir obetydlig (grupp 111) eller ingen 
alls (grupp IV och V). Skatten på röktohak ökade med h kr. per kg. vilket 
innebär en ökning med 8.1 %. Skatten på tuggtobak och snus ökade med 1 
kr. respektive I kr. per kg. vilket medför en ökning med 8 ',·;. respt:ktivc 
8.3 %. 

6 Riksdagrn 1980181. I sam/. Nr WO. Bilaga:!./ 
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Riksskatteverkd riiknar med att konsumtionen stabiliseras pii nuvaran

de niv[1. 

Riksskatteverket beräknar inkomsten av tobaksskatt under budgetåret 

1980/81 till 3170 milj. kr. och under budgetåret 1981/82 till 3 250 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beriikning. Inkomsterna på titeln 

tobaksskatt beriiknas till 3 170000000 kr. för budgetåret 1980/81 och 

3 250 000 000 kr. för budgetitret 1981182. 

J 425 Skatt pä spritdrycker 

För spritdrycker utg[ir skatt dels med en grundavgift fiir liter dels mcJ en 

procentavgift ISFS 1977: 3011>. Grundavgihen höjdes den 27 augusti 1980 

friin 79 öre till 94 iire för varje hel volymprocent alkohol t SFS 1980: 1155). 

Procentavgiften motsvarar 50 % av dctaljhandelspriset e.xkl. merviirde

skatt. 

De beriiknade och redovisade inkomsterna p{i titeln unda de senaste 

budgeti\ren framgår av följande sammanställning t milj. kr.). 

Budgedr 

Statsbudget 
Redovisat 

1970/77 

3 ~50,0 
3449.3 

1977178 

4000.0 
3 441.8 

1978/79 

3 900.0 
3%5.0 

1'!79/80 

4100.0 
42h.'i.h 

1980/81 

.'1000.0 

Skattehöjningen beriiknas öka inkomsterna med knappt 700 milj. kr. 

riiknat per helflr. 

Riksskatteverket har i skrivelse till RRV anfört föl.ianJe: 

L! nder budgetiiret 1979/80 inllöt skatt pf1 spritdrycker med 4 2115 .6 mil.i. 
kr. jämfört med 3 965 .0 milj. kr. under budgeti\ret 1978/79. 

Enligt lagen 1980: 1155 har grundavgiften per liter och för vai:ie volympro
cent alkohol höjts från 79 till 94 öre med verkan fr. o. m. den 27 augusti 
1980. 

Under 1979 var den genomsnittliga alkoholhalten 39. 7 r.;. 
En höjning av grundavgiften med 15 öre per liter och volymprocent 

alkohol ökar ska!leinkomstcn med 0.15 x 39. 7 x 2 = 11.91 kr. per liter. Skat
tens konstruktion med en grundavgift och en procentavgift p{t 50 r:;. gör att 
skatteinkomsten ökar med t I: I 1-0.5) =) 2 gänger höjningen av grundavgif
t~n. Genomsnittlig skatt per liter utgör 73.96 kr. Skattehöjningen medför 
en ökning med 16. I '"i vid oföriindrad konsumtion. Härigenom skullt.: den 
genl'msnittliga skatten per liter uppgå till 85.87 kr. 

Skatt efter den nya skattesatsen inflyter fr. o. m. december 1980. 
Med ledning av uppgifter t'riin Vin- & Spritccntralcn beräknas 2 220 milj. 

kr. innyta under tiden juli-december 1980. För iiterstoden av budgetåret 
riiknar RSV försiktigtvis med en minskning av konsumtionen med 8 i::c 
jtimfiirt med motsvarande tid föregilende itr. Hiirigenom beräknas den 
tlHala volymen uppgå till 28 milj. liter. Inkomsten för januari 1981 - juni 
1981 beriiknas till t28 milj.x:85.87=)2405 milj. kr. Beriiknad inkomst för 
innevarande budgctiir uppgilr s{tledes till 12220+240.'i =14625 milj. kr. 

RSY beräknar för de följande budget(1ren att konsumtionen stabiliseras 
på den angivna l;igre niviln. 
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RSV beriiknar inkomsten av skatt p[1 spritJryckcr under hudget<tret 
1980/81 till 4625 milj. kr. m:h under hudgetäret 1981/82 till 4810 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna p{1 titdn 

skatt pil sprituryckcr heräknas till 4 625 000000 kr. för hudgeti1ret 19XO/X I 

och 4810000000 kr. fiir budgetiiret 1981/82. 

1426 Skatt på \'in 

För vin utgiir skatt dels meJ en grundavgift för liter dels med en procent

avgift I SFS 1977: 306). Grundavgiften hiijdes den 27 augusti 1980 frfrn 9: 50 

kr. till 12 kr. för vin med en alkohtilhalt överstigande 15 volymprocent 

(starkvin I samt för annat vin (iiirtvinJ fr<'in 3 kr. till 3: 70 kr. 1SFS 1980: 6551. 

Procentavgiften motsvarar _'\6 1>;. av dctaljhandelspriset exkl. merviirde

skatt. 

De bcriiknade o~·h redovisade inkomsterna pi:i titeln under de senaste 

budget[iren framgiir av följande sammanstiillning I milj. kr. J. 

Budgetiir 

Stat shudget 
Redovisat 

I 'J7h!77 

f.OOJI 
581 ,i( 

I 'J77!7X 

r,xo.o 
71lY.8 

IY7X/7Y 

720.0 
786,8 

IY7Y/XO 

870 .. ll 
872.2 

IYXO!KI 

Y.'O.O 

Skattehöjningen heriiknas öka inkomsterna med 120 milj. kr. riiknat per 

hell1r. 

Riksskatteverket har i skrivelse till RRV anfört följande: 

Under budgeti\ret 1979/80 inllöt skatt pf1 vin med 872.2 milj. kr. jiimfört 
med 786.8 milj. kr. under hudget<\rct 1~78179. 

Enligt lagen 1980: 655 har grundavgirten höjts fr~m 9 kr. 50 öre till 12 kr 
för starkvin och fri·in 3 kr. till J kr. 70 lire för liittvin med verkan fri\n 27 
augusti 1980. 

En hiijning av grundavgiflcn för starkvin med 2 kr. 50 lire per liter i.ikar 
skatteinkomsten med 2.50x 1,5625 = 3.9 I kr. per liter. Skattens konstruk
tion ml'd en grundavgift och en procentavgift pii .~6 ''(.gör atl skatteinknm
sten ökar med (I: I 1-0,361=J1.5625 giinger höjningen av grundavgiften. 
Genomsnittlig skatt per liter utgör för niirvarandc 21.(!4 kr. Skattehöjning
en medför en ökning med 18.6 r·;- vid oföriindrad konsumtion. 

En höjning av grundavgirten för liittvin med 70 öre per liter ökar skat
teinkomsten med 0, 7 x 1.5625 = 1.09 kr. per liter. Genomsnittlig skatt per 
liter utgör för niirvarandc 9,97 kr. Skattehöjningen innehiir en ökning med 
JO. 9 r;.;-. vid oföriindnu.J Jwnsumtion. 

Skatt efter de nya skattesatserna inllyter fr. o. m. dccemher 1980. 
Försäljningen av vin utgörs till 85 q av lätt vin. 
Med ledning av uppgifter från Vin- & Spritcentralen heriiknas 380 milj. 

kr. inllyta under tiden juli-novcmher 1980. Inkomsten för decemhcr 
1980-juni 1981 har tidigare beräknats 'till 572 milj. kr. 

För innev::irandc hudgetår kan inkomsten hcriiknas till 380+ 572 
( (.186X0.15+ 1.109 X 0.8:-i =)I 021 kr. 

För budgetåret 1981/82 kan inknmstcn heriiknas till 1.03 1380 
( 1.186x0,15+ 1.109 x 0.851 +572 ( 1.186x0.15+ I. I09x0.85l = 11 099 milj. 
kr. 
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Härvid har antagits att skatteinkom~ten endast ökar med 3 C:i: till följd av 
pris- och preferensföriimiringar. 

RSV beräknar inkomsten av skatt pii vin under budgetåret 1980/81 till 
I 020 milj. kr. och under budgetiiret 1981/82 till I 100 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

skatt på vin her~iknas till I 020000000 kr. !"lir budgetåret 1980/81 och 

I 100000000 kr. för budgetiiret 1981/82. 

1427 Skatt på malt- och läskedrycker 

Det utgår skatt pä malt- och läskedrycker (SfS 1977: 306l. Den 27 

augusti 1980 höjdes skallen p{t öl frän I :55 kr. till I :85 kr. per liter och pä 

starköl från 4:25 kr. till 5:25 kr. per liter (SFS 1980: 655). Skall utgår enligt 

följande sammanställning. 

Dryck 

Uillöl 
Öl 
Starköl 
Kolsyrade liiskedryl·ker 
Övriga läskedrycker 

Viktprocent alkohol 
över högs! 

1.8 
:!,8 

1.8 
2.8 

Skall per liter 
kr. 

0:52 
1 :85 
5:25 
O:oO 
0:37 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgftr av följande sammmanställning I milj. kr. l. 

Budgct,ir 1976i77 1977/78 1978179 1979i8t} 1980/81 

Statshudget 892.0 7o7.o 802.0 780.0 %3.0 
Redovisat 938.n 759.8 804.1 881,7. 
Därav 

Maltdrvcker 780.4 5'15.U 020.0 681.7 
I .iiskcdrycker 158.3 l<i4,8 184.1 200,0 

Skattehöjningen beräknas (ika inkomsterna med 140 milj. kr. räknat per 

helftr. 

l skrivdse till RRV den 28 oktober 1980 har riksskatteverket i fråga om 

beräkningen av skatt på malt- och Hiskcdrycker anfört följande: 

Under budgetåret 1979/80 inni.it skatt pa malt- och liiskedrycker inklusi
ve utjämningsskatt på starköl med 857.1 milj. kr. mot 775.1 milj. kr. under 
budgetåret 1978/79. Under tiden juli-september 1980 har :?.73.1 milj. kr. 
influtit. 

Enligt lagen 1980: 655 höjdes skatten på starköl och öl den 27 augusti 
1980 frän 4 kr. 25 öre till 5 kr. 25 öre per liter respektive från I kr. 55 öre till 
I kr. 85 öre per liter. 

Skatt efter de nya skattesatserna inflyter fr. o. m. november 1980. 
RSV beräknar den skattepliktiga utlämningen under innevarande bud

getilr till 85 milj. liter starköl. 180 milj. liter öl. 100 milj. liter lagrat lättöl. 
290 milj. liter kolsyrad läskedryck och 30 milj. liter annan läskedryck. För 
de två följande budgetåren räknar RSV försiktigtvis med en stabilisering pil 
nuvarande nivå. 
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För tiden juli-oktober 1980 och november 1980-juni 1981 beriiknas för 
starköl och öl 270 milj. kr. respektive 4fi5 milj. kr. inflyta. Ber~ikningarna 
iir baserade p~1 levererade volymer per miinad för de olika dryckesslagen 
under en tolvmiinadcrsperiod. Den manatliga volymen för vai:ie dryckes
slag har 1.Hircfkr multiplicerats med den under respektive miinad aktuella 
skattesatsen. Övriga skattepliktiga drycker (lagrat Hittöl. kolsyrad liiske
dryck och annan liiskedryck) berörs inte av skatehöjningen. Inkomsten för 
dessa drycker kan vid oförändrad konsumtion beriiknas till 250 milj. kr. för 
budgetåret. 

RSV beräknar inkomsten av skatt på malt- och Hiskedrycker under 
budgeti'tret 1980/81 till 985 milj. kr. och under budget{tret 1981/82 till I 030 
milj. kr. 

Generaltullstyrelsen beräknar uppbörden av skatt på importerade malt

och liiskedrycker till 42 milj. kr. för budgetåret 1980/81 och 4fi milj. kr. för 

budgetåret 1981182. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets och generaltullstyrclsens beriik

ningar. Inkomsterna på titeln skatt pä malt- och liiskedrycker beriiknas till 

I 027000000 kr. för budget:1ret 1980/81 och I 076000000 kr. för budgetilret 

1981/82. 

1428 Energiskatt 

Allmän energiskatt skall erläggas för bensin och gasol. vissa briinslen 

som kol. kl)ks. motorbrännolja och eldningsolja samt elkraft. 

Med bensin avses samtliga i lagen om bensinskatt angivna skattepliktiga 

varuslag och med gasol vara. för vilken skatt skall erliiggas enligt förord

ningen om gasolskatt. 

Betriiffande energiskatt på bensin och gasol gtilkr i fr(iga om skattskyl

dighet och bcsk<1ttningsmymlighet samm<1 besWmmelser som för bensin

skatt och gasolskatt. Övrig energiskatt redovisas av riksskatteverket samt 

av gcneraltullstyrelsen betriiffande skall på briinslen som införts till riket 

av annan än den som är registrerad hos riksskatteverket. 

För år 1980 har regeringen beslutat om nedsiittning av allmiin energiskatt 

efter prövning i varje särskilt fall. Regeringen har medgett nedsättning av 

energiskatt på elkraft. eldningsolja och fasta bränslen för viss industriell 

tillverkning. 

Den I oktober 1980 höjdes energiskatten på olja och gasol tSFS 

1980: 677). Energiskatten höjdes med 50 kr. per kubikmeter olja och med 

14 öre per liter gasol. 

De för bränslen nu giillande skattesatserna framgår av nedanst<lende 

sammanställning. 
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Bensin 
Gasol 

fiir buss vars ti:insh::\'ikt övcrsti11er 3 000 kl! 
Elektrisk kraft . . -

for industriell vaks<trnhct med riirhrukning 
sti>ITC ;l!1 401)\)0 kWh 

Stenklil 
Sll:nkol-st\'bb >amt stenkolsbrikctter 
Brunknlsbi·ikct ter 
Kob <><.:h koksbriketter 
Kciksstyhb 
Tunna llch tjocka lll_ilir 
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~4 in·c per 1itcr 
53 iire rer litt'r 
48 öre per liter 

4 lire rer kWh 

3 öre per kWh 
12 kr. per tnn 
fl kr. pc.:r lon 
fl kr. per ton 

14 kr. p.:r ton 
h kr.. per ton 

1.10 kr. per m 1 

De beriiknade och redlwisade inkomsterna pit titeln under de senaste 

budget;iren frarng<lr av följamk sammanstiillning t milj. kr.). 

IJudget<ir 197(1/77 1977.'/X 1978/79 1979180 19XOit<I 

Stahbud11et 3 514.0 4 116.0 4146.0 4 300.0 .'i )99.0 
RednviS<;t 3 .'i2X.1 4 020,2 4 IXh.I 4615.X 
D:irav p{1 

Elektrisk kraft I 241.2 I h49,h 1764.0 I 9'J0.2 
Bensin <Kh gasl,1 1 l :iX2.3 1657.6 I h72.6 I 645.2 
Andra br:i11slcn 704.2 70.'A 750.1 'J78.9 

I Exklu,ivo: tullverkets uppbiird. 

Höjningen av energiskallen den l oktober 1980 beriiknas i\ka inkomster

na med drygt 800 milj. kr. riiknat per hebr. 

Riksskatteverket har i skrivelse till RRV anfört följande: 

Skattenedsiittningen till 1.3 r:;. antas giilla tills vidare. Skattenedsiittning
en.s storlek iir svär all beriikna beroende pa höjningen av energiskatten pä 
olja. Tillsammans med energiskatten pii elkraft antas skattebortfallct till 
400 milj. kr. per :ir. Hälrten antas fiinklas pä vardera elkraft och olja. 

a) Energiskatt pil elkraft 
Energi:-kallen pä elkraft ~ir 4 i)re per kWh. För den del av förbrukningen 

i industriell verksamhet som i)\ .:-rstigcr 40000 kWh per iir iir skatten dock-~ 
öre per kWh. Att skattesatsen för de ti:irsta 40000 kWh ~ir t öre högre per 
kWh beriiknas ge 5 milj. kr. mer i inkomst iin en enhetlig skattesats om 3 
ön: per kWh för industriförhrukningen. 

Förhrukningen antas öka med _F:;. per ~ir för bilde industri och hushiill. 
1-'örbrukningen inom industrin heriiknas under hudgeti'tret 1980!8 I uppgil 

till 43_1\ TWh I I TWh = l miljard kWh). Skatteavdrag medges för elkraft 
som föt hrukats i elektrolytiska processer. Den förbrukningen uppskattas 
till 3.5 TWh. Avdrng medges ockstl fi.ir mottryckskraft i vissa fall. Det 
avdragd uppskattas till 4.6 TWh. 

Den skattepliktiga förhrukningen inom industrin hlir di\ 143.11-3.5-
4.6) = 34.9 TWh. För hushilll. handel m. m. beriiknas förbrukningen under 
hudg:etiirct 1980/81till42 . .'i TWh. 

RSV hcriiknar energiskatten pil elkraft för hudgetiiret 1980/81 till 134.9 x 
10'1 .X 0.03 + 42.5 X 10'1 

X lUl4 - 200 X 1on + 5 X )()"} = 2552 milj. kr. 
och för budgetiiret 1981 /82 till I !.03 x 2 552) = 2 629 milj. kr. 
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hl Energiskatt pii hensin och gasol 
A. ven om förhrukningcn a\' gasol för motordrift kommer att öka under 

prngnospcrioJen. torde skatteintiiktcrna hli sä smä att Je kan försummas i 
detta sammanhang. 

under antagande av en ärlig minskning av hensinforhrukningen med 2 (;. 
under prognosperioden kan inkomsten för budgetilret 1980/81 beriiknas 
util'rän inkomsten för hudgetiiret 1979180. 

Inkomsten för budgetftret 1980/81 beriiknas till (I M:'i x 0.98) = 1612 
milj. kr. och för hudgetåret 1981/82 till t I 612 x 0.98) =I 580 milj. kr. 

c ) E n e r g i s k a t t p å a n d r a h r ii n s I e n ii n h e n s i n o c h g a s o I 
Inkomsten under buJgeti\ret 1979/80 uppgick till 979 milj. kr. Energi

skatten höjdes pi\ olja med 50 kr. till 130 kr. per m' den I oktober 1980. 
Hi.~jningen päverkar inkomsterna först i januari 198 I. Som framgilr av 
redogörelsen under .. Energiskatt·· beriiknas hiilftcn av skatteneJsiittning
en falla pil briinslcsidan. allts[i 200 milj. kr. 

Förbrukningen antas minska meJ 2 r;.; om :iret. 
Under tiden juli-september 1980 inflöt 267 milj. kr. Under oktoher

decemher 1980 beriiknas 185 milj. kr. flyta in. 
Inkomsten under tiden januari-mars 1980 blev 246 milj. kr. Med hiinsyn 

till skattehi.~jningcn i de..:cmber 1979. till konsumtionsminskningen och till 
skattenedsiittningen beriiknas inkomsten under tiden januari-mars 1981 
till 1246 x IJOAO X 0.98 - 20=1 764 milj. kr. Molsvarande jiimförd.~e 
under tiden april-juni l 981 medför att inkomsten kan beriiknas till t472 x 
130/80 x U.98 - 5 =) 747 milj. kr. För hudgetfrret 1980/8 I hlir dii inkomsten 
t.267 + 185 + 764 + 747 = > I 96) milj. kr. För budgetilret 1981/82 heriiknas 
inkLH11sten med ledning av foregi"icnde hudgetiirs inkomst. !-'lir tiden juli
decemher 1981 l'iir liksom förut hiinsyn tas till skattehiijningcn. skattened
siittningen lKh konsumtionsminskningen. För hudget;\ret 1981/82 kan diir
l'ör inkomsten beriiknas till [ t 26 7 + 1851 x IJ0/80 x 0. 98- I 0 + t7h4 + 747 > 

X 0.98=12190 milj. kr. 
Den sammanlagda energiskatten blir dii för budgedret 1980/81 2 552 + 

1612 + 196) "'6127 milj. kr. och for budget{1ret 1981/82 2629 + I .'180 + 
2190 = 6399 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkcts beriikning. Inkomsterna pä titeln 

energi;,katt beriiknas till 6 127 000000 kr. för budgeti\ret l 980/81 och 

f,_'99000000 kr. för budgetåret 1981/82. 

1429 Särskild avgift på srnvclhaltigt bränsle 

L1gen om svavelhaltigt briinsle ISFS 1976: 1054> triidde i kraft den 

t1klllber 1977. Då upphörde lagen om begriinsning av svavelhalten i eld

ningsolja att giilla 1SFS 1%8: 551 ). för att mot verka utsliipp i luften av 

svavclfiireningar har regeringen meddelat föreskrifter för anviindningen av 

svavelhaltigt bränsle. Regeringen eller förvaltningsmyndighet som rege

ringen utser kan medge undantag friln hestiimmelse om den högsta miingd 

svavclfiireningar som filr sliippas ul i luften. I dessa fall f:'tr en <irskild 



Prop. 1980/81: 100" 88 

avgift tas ut med belopp som fastställs av regeringen eller utsedd förvalt

ningsmyndight!t. 

Statens naturvårds verk utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden 

av lagen. Länsstyrelsen utövar fortlöpande tillsyn inom länet. Den särskil

da avgiften utgår enligt taxa som fastställs av· statens naturvårdsverk efter 

samråd med RRV (SFS 1976: !0551. 

De beriiknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1977/78 

21.5 
4.8 

1978/79 

4.0 
4.6 

1979/80 

0.2 
0.9 

1980/81 

l.5 

I skrivelse till RRV den 14 oktober 1980 beräknar statens naturviirds

verk inkomsterna under titeln särskild avgift på svavelhaltigt bränsle till 2 

milj. kr. för budgetåret 1980/81 och till 2 milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

RRV ansluter sig till statens natuvårdsverks beräkning. Inkomsterna på 

titeln särskild avgift p<'t svavelhaltigt briinsle beräknas till 2 000000 kr. för 

budgetåret 1980181 och 2000000 kr. for budgetåret 1981/82. 

1431 Särskild beredskapsavgift för oljeprodukter 

Under budgetåret 1979/80 inflöt som särskild beredskapsavgift för olje

produkter 803 milj. kr. Avgiften tas ut för all bekosta en utökad ben:d

skapslagring av råolja och oljeprodukter. Den I oktober 1980 höjdes avgif

ten pä bensin med 5 öre po.:r liter till 17 öre per liter. För motorbrännolja. 

eldningsolja och bunkerolja höjdes avgiften med 15 kr. per kubikmt:ter till 

42 kr. per kubikmeter ISFS 1980: 681 ). Avgift utgår ej för tlyg- och reabcn

sin. Avgiftsmedlen fonderas och tillförs en särskild oljclagringsfond och en 

oljeprospcktc ri ngsfond. 

Inkomsten av särskild bcredskapsavgift för oljeprodukter har av riks

skattcverket bcriiknats till 1384 milj. kr. för budgctiirct 1980/81 och till 

1580 milj. kr. för budgetåret 1981/8:!. 

I prop. 1980/81: 49 om stöd för åtgärder för att crsiitta olja m. m. förslår 

regeringen att den särskilda bcredskapsavgiften för motorbrännolja. eld

ningsolja och bunkerolja höjs med 24 kr. per kubikmeter till 66 kr. per 

kubikmeter. Höjningen föreslås triida i kraft den I januari 1981. Enligt 

förslaget skall de ökade inkomsterna tillföras en särskild fond, oljecrsätt

ningsfonden. Medel ur fonuen skall användas till att stimulera åtgärder 

som snabbt kan minska 1..1ljeberocndet. Till följd av avgiftshöjningcn beriik

nas inkomsterna öka med 160 milj. kr. för budgetäret 1980/81och456 milj. 

kr. för budgeti\rct 1981/8:!. 

RR V beräknar inkomsterna under titeln siirskild bcredskapsavgift för 

oljepnidukter till I 000 kr. för budgetiirct 1980181 och I 000 kr. för budgct

~lrct 1981/8:!. eftersom avgifterna skall fonderas. 
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144l AB Vin- & Spritcentralcns inlevererade överskott 

Inkomsterna på titeln avser AB Vin- & Spritcentralens årsvinst efter 

avskrivningar. fonderingar och utdelning till aktieägarna. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetar 

Statsbudget 
Redovisat 

1976177 

30,0 
41,8 

1977178 

30.0 
67.0 

1978179 

35,0 
133.2 

1979/80 

I IO.O 
115.9 

!9ROiKI 

100.0 

Riksskatteverket har meddelat att AB Vin- & Spritcentralen beräknar 

bolagets vinstinleverans till statsverket till 110 milj. kr. för budgctäret 

1980/81 och IOO milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beriikning. Inkomsterna p{1 titeln 

AB Vin- & Spritcentralens inlevererade överskott beräknas till 110000000 

kr. för budgetåret 1980/81 och 100000000 kr. för budgetåret 1981/82. 

1442 Systembolaget ABs inlevererade överskott 

Detaljhandeln med spritdrycker. vin och starköl handhas av ett för hela 

riket gemensamt företag. Systembolaget AB. Inkomsterna pii titt!ln avser 

bolagets årsvinst efter avskrivningar, fonderingar och utdelning till aktie

ägarna. 

De beriiknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetar 

Statsbudget 
Redovisat 

1976177 

50,0 
53.5 

1977178 

50.0 
53.5 

1978179 

50.0 
50.6 

1979i80 

50.11 
KO 

1980/K I 

hll.O 

Riksskacteverket har meddelat att Systembolaget AB beriiknar bolagets 

vinstinleverans till statsverket till 75 milj. kr. för budgetåret 1980/81 och 70 

milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning. Inkomsterna pii titeln 

Systembolaget ABs inlevererade överskott beräknas till 75 000000 kr. för 

budgetåret 1980/81 och 70000000 kr. för budgetåret 1981i82. 

1451 Reseskatt 

Skatt pi\ charterresor med flyg till utlandl!l utgår fr. o. m. den I maj 1978 

för passagerare som fyllt 12 ar (SFS 1978: 144). Skatteplikten giiller iiven 

förs. k. IT-resor med reguljärt flyg. Skatten höjdes den 1 oktober 1980 från 

100 kr. till 150 kr. per passagerare ( SFS 1980: 683). 
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De beriiknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgct~tren framgär av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgcli1r 

Statsbudget 
Redovisat 

1977/78 

.U 

1978179 

95.0 
104.h 

1979/XO 

110.0 
111.7 

1980/81 

123.0 

Skattehöjningen beräknas öka inkomsterna med .50 milj. kr. riiknat per 

helt1r. 

Riksskatteverket har i skrivelsen den 28 oktober 1980 anfört följande: 

Vid heriikningen har hiinsyn tagits till skattehöjningen fr[in 100 till 150 
kr. pä resor fr. o. m. den I oktober 1980. Skattehöjningen pt1verkar in
komsterna under november 1980 och senare. Antalet skattepliktiga resor 
per ilr har antagits vara oföriindrat. Det antas emellertid att resornas 
fördelning pä halviir blir betydligt jiimnare iin under 1979/80. 

RSV beriiknar inkomsten av reseskatt rör hudget{1ret 1980/81 till 146 
mil.i. kr. samt för budgetåret 1981/82 till 168 mi.lj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets heriikning. Inkomsterna på titeln 

reseskatt beriiknas till 146 000 000 kr. för bi1dgetf1ret 1980/81 och 

I 68 000 000 kr. för budgct:'tret 1981/82. 

1452 Skatt på annonser och reklam 

Skatt utgär pä annomer och reklam !SFS 1972: 266 med senast iindring 

1977: I 050). Skatten bcriiknas pi'i underlaget exklusive skatt. Den iir 3 c; fiir 

annons i allrniin nyhetstidning. annars 10 '.~;., Skattskyldig iir den som i 

yrkesrniissig verksamhet inom landet offentliggör skattepliktig annons eller 

skattepliktig reklam i annan form iin annons eller framstiiller skattepliktig 

reklamtrycksak. 

Beskattningsmyndighet för reklamskatt iir riksskatteverket eller. i fr[1ga 

om reklamskatt vid införsel. generaltullstyrelsen. 

De beriiknade och redovisade inkomsterna p~t titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammansliillning (milj. kr. J. 

Budgeti1r 

StalshudL:ct 
Redovis<;l 

197()/77 

152.0 
174.1 

1977!7'13 

207.0 
154.1 

1978/79 

lh'l.0 
159.'13 

1979/80 

18(i.0 
191.5 

1980/81 

223.0 

Riksskatteverkets inkomster av skatt ptl annonser och reklam uppgick 

budgetåret 1979/80 till 178.7 milj. kr. I skrivelse till RRV beriiknar riksskat

teverket inkomsterna för budgetäret 1980/81 till 20.5 milj. kr. och 23.5 milj. 

kr. för budgettiret 1981/82. Generaltullstyrelsen bcriiknar sin uppbörd av 

skatt pil annonser och reklam till 13 milj. kr. för budgetåret 1980/81 och 14 

milj. kr. for budgetäret 1981/82. 
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RRV ansluter sig till riksskatteverkets och generaltullstyrelsens bcriik

ningar. Inkomsterna pii titeln skatt på annonser och reklam beriiknas till 

218 000000 kr. for budget liret 1980/81 och 2490000110 kr. för budgeti'1rct 

1981/82. 

1453 Totalisatormedel 

Va1jc anordnare av totalisatorspel vid galopp- och travtiivlingar skall 

betala viss andel av de influtna totalisatormcdlen till riksskattcvcrket. 

Andelen iir f. n. 10 '.+ av totalisatornmsiittningen. AB Trav och Galopp 

meddelar varje år tillsttmd att anordna vadhållning med totalisator i sam

band med galopp- och travtiivlingar. 

De beriiknade och redovisade inkomsterna p~i titeln under de senaste 

budgct?1rcn framgfar av fi.ijlandc sammanstilllning I mil.i. kr.). 

BuJg.:l~ir 197t>i77 1977171'.\ 1971'.\.'7') 1979/XO 11.Jl'.\l\!XI 

Stalsbudgd IO.'i.O 137.0 175.tl 19.'i.O 2hh.O 
ReJn\'isat 126.0 144.h 174.8 212.7 

I skrivelse till RRV den 28 oktober 1980 har riksskattverkct anfört 

följande: 

U ndcr 1979/80 inflöt 212. 7 milj. kr. lntiikten umkr juli-september 1980 
uppgick till 62.8 milj. kr. Motsvarande period 1979 inbetalades 54.1 milj. 
kr. Ökningen utgör 16.I 'X. 

Enligt uppgift fr{\n AB Trav och Galopp har expansionstakten för V65-
.,;pelet bö1:iat avta. Under första halvåret 1980 steg Vh5-otm~itlningcn med 
7 r;;:. jiimfört med omsiittningen samma tid 1979. Den hiirdnande konkur
rensen fnln de statliga lotterierna kommer sannolikt alt p{1vcrka totalisa
turomsiittningt:n. Ökningen för innevarande och de t v{1 niistkommamlc 
btH.lgetiiren viintas bli 5. 3 respektive 2 ':'r vad avser spelet p{1 Y65 lll.:h Trio. 

Banspelet visar för forsla halväret 1980 en ökning med cirka 18 c:; .. 
Silsom i fräga om Vn5-spelet tL'rde en avmattning i likningstakten vara att 
förviinta for banspelet. Ökningstaktcn för budget~iren 1980/81. 1981/82 och 
1982/83 beriiknas till 15. 10 och 5 c;. 

Under {11" 1979 svarade banspelet för omkring 2/3 av den totala omsiitt
ningcn och V65 och Trio för ungefär 1/3. 

RSV beriiknar intiikterna till 240 milj. kr. fiir budgetitret 1980/81 oL·h till 
260 milj. kr. for budget~iret 1981/82. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beriikning. Inkomsterna p{t titeln 

totalisatormedel beriiknas till 240 000 000 kr. för budget{1ret 1980/81 och 

260000000 kr. för budgct:m:t 1981/82. 

1454 Skatt på spel 

Spelskatt I SFS 1972: 820 omtryckt 1978: 7o I) utgiir p{i roulett- eller bin

gospel. som kriivcr tillst<'md enligt lotteriförordningen. 



Prop. 1980/81: 100 92 

Skatten pil roulettspel iir en fast avgift fiir varje kalendermånad di\ 

skattskyldighet räder. för roulettspel utgiir avgiften med 5 000 kr. för 

tillstfiml som innebiir riitt till spel minst tre dagar va1je vecka om spelet 

bedri\'s i samband med restaurangriirelse som erhiillit tillst{md att servera 

~rritdrycker. vin eller starköl till allmänheten et'ter kl. 01.UU. Avgiften är 

3 5tl0 kr. för annat tillständ som innebär rätt till spel minst tre dagar varje 

vecka och iir I 500 kr. i annat fall. Skatt p{t bingospel utgfo· med 5 r;·; av 

värdet av erlagda spelinsatser och enlreavgiftcr. 

De ber:iknade och redovisade inkomsterna pi1 titeln under de senaste 

hudgclitren framgiir av följande sammansWllning 1 milj. kr.). 

Budge1;ir l'J76"77 197i/78 197K'79 1979.'80 llJ80.'81 

Statsbudget lll:!.O 1111.0 fi3.\l ()\),\) 74.0 
Redovisat 9.'.5 95.6 70.5 67.6 

I skrivelse till RRV den 28 oktober 1980 har riksskattevcrkct anfört 

följande: 

Uppbörden under budgetiirct 1979/80 uppgick till 67 .6 milj. kr. varav 
57 .5 milj. kr. avsftg skatt pi"i bingospcl och 10.1 milj. kr. skatt pft roulett
spd. Skatteinkomsten på bingospel har under tredje kvartalet 1980 ökat 
med drygt 8 q jiimfört med motsvarande period 1979 och beräknas därför 
till 63 milj. kr. under innevarande budgctär. På roulettsidan är ökningstak
ten ca 10 r,,(. varför uppbörden kan beriiknas till 11 milj. kr. 

RSVs totala inkomster av skatt pä spel beriiknas för budgetåret 1980/81 
till 74 milj. kr. och för budgetåret 1981/82 till 79 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskattevcrkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

sk<ltt på spd beriiknas till 74000000 kr. för budgetåret 1980/81 lH.:h 

79 000 000 kr. för budgetåret 1981182. 

1461 Fordonsskatt 

Fordonsskatt utgår för motor1'ordon. traktor. motorredskap eller sliip

vagn ( SFS 1973: 60 I med senaste iindring 1980: 6 79). Skattepliktigt fordon 

är fordon som iir eller bör vara registrerat och som inte är avställt. 

Fordonsskatten utgår med ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp för 

vaije påbiirjat I 00-tal kilogram av ~kattevikten över en mot grundbeloppet 

svarande skattevikt. Skatten iir för lastbilar och bussar beroende pft driv

medelsslag och totalviktsintervall samt för lastbilar dessutom på antal 

hjulaxlar och om det finns anordning för påhängsvagn. För sliipvagnar 

bestäms skatten av antal hjulaxlar. totalviktsintcrvall. om släpvagnen iir 

påhiingsvagn eller annan släpvagn samt om den dras av bensin- eller 

gasoldrivet fl1rdon. kilometerskattepliktigt fordon eller trafiktraktor. 

Den ordinarie uppbörden av fordonsskatt sker fr. o. rn. år 1974 enligt ett 

rullande system. Rullande skatteuppbörd innebär att slutsiffran i fordonets 

registreringsnummer bestämmer i vilken månad fordonsiigaren skall betala 
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skatten. Skatten omfattar ett ttr fr. o. m. den följande milnadcn. För fordon 

med en årsskatt överstigande I 500 kr. delas skatten upp i tre lika 

delbetalningar. Vai:ie milnad utom juli iir uppbördsrniinad. 

Fordonsskatt uppfördes med 2 287 milj. kr. i statsbudgeten fiir budget

året 1980/81 . 

Frftn centrala bil registret har RR V crhällit uppgifter om fordonsslagens 

fördelning på skattevikter. Med ledning av dessa har genomsnittliga och 

totala fordonsskatter beräknats for de i landet registrerade fordonsslagen. I 

tabell 28 visas resultaten för budgct<lrcn 1980/81 och 1981182. 

Tabell 21!. Fordonsskatt budgetåren 1980/81 och 19111/82 

Fordonsskatt 

Personhilar 
Lastbilar 
Släpvagnar 
Hussar 
Trakwrer 
Moton:yklar 

Summa 

1980/81 

Genomsnittlig 
{irsskatt 
per fordon. 
kr. 

503 
2601 

499 
3 403 

17K 
99 

i9Kl/K2 

Total Genomsnittlig 
skatt. firsskatt -
milj. kr. per fordon. 

kr. 

1476 504 
491 2 62.' 
204 495 

42 HIO 
5_~ 179 
4 99 

2270 

Total 
skatt. 
milj. kr. 

1489 
'07 
214 
42 
54 
4 

2310 

Generaltullstyrelsens. länsstyrelsernas. riksskatteverkets och statens 

vägverks uppbörd kan beräknas till 50 milj. kr. för budgcti'tren 1980/81 och 

1981/82. 

RRV beräknar inkomsterna pil titeln fordonsskatt till 2 _~20000000 kr. för 

budgetiiret 1980/81 och 2 360000000 kr. för budgetilret 1981/82. 

1462 Kilometerskatt 

Kilometerskatt utgår för personbil. lastbil eller buss. som drivs med 

annat drivmedel iin bensin eller gasol tSFS 1973: 601 I. Dessutom utgi\r 

kilometerskatt för släpvagn med skattevikt över 3 000 kilogram. som dras 

av kilometerskattepliktigt fordon. 

Kilometerskatten beräknas efter antal körda kilometer od1 utgår med ett 

grund belopp och ett tilliiggsbelopp för varje pi\bör:jat I 00-tal kilogram över 

en mot grundbcloppet svarande skattevikt. 

Kilometerskatt betalas i efterhand för skatteperiod som normalt omfat

tar fyra kalendermitnader. Uppbörden av kilometerskatt sker i anslutning 

till uppbörden av fordonsskatt. 

Tullverket uppbär kilometerskatt för brännoljcdriven lastbil och buss 

samt för vissa släpvagnar. som inte iir registrerade i Sverige och som förs 

in friln utlandet för att tillfälligt brukas hiir i landet (SFS 1970: 338). 
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Kilometerskatt uppfördes med I 353 milj. kr. i statsbudgeten fiir budget

faret 1980/81. 

Den I november 1980 höjdes kilometerskatten för samtliga kilometer

skattepliktiga fordon (SFS 1980: 679J. Höjningen a\' kilometerskatten för 

personbilar nwtsvarar i princip höjningen av bensinskatten med 20 öre den 

I oktober 1980. För Hittare lastbilar och bussar höjs skatten p{i liknande 

sätt som för personbilar. Tyngre lastbilar och bussar for en mindre skattc

höjning. Skattchöjningen beriiknas öka inkomsterna med drygt 200 milj. 

kr. riiknat per helår. 

f-r[in centrala bilregistret har RRV erh{1llit uppgifter om fordnnsslagcns 

fördelning pi1 skattevi~ter och kiirstriickor. Med ledning av dessa har 

genomsnittliga lll:h totala kilometerskatter bcriiknats för de i landet regist

rerade fordonsslagen. I tabell 29 visas resultaten för budget[1ren 1980/81 

och 1981/82. 

Tahell 29. Kilometerskatt hudgctårcn 1980/81 och 1981/82 

Kilometerskatt 

PcrsLH1bilar 
I ,astbihtr 
Sl~ipvagnar 
Hussar 

Summa 

1980i81 

Genomsnittlig 
skatt per 
10 km och 
fordon. kr. 

U8 
2.65 
1.67 
1,50 

1981/82 

Total Genomsnittlig 
skatt, skatt per 
mil.i. kr. 10 km och 

fordon. kr. 

292 1.51 
8.B 2.78 
217 1.80 
80 l.5h 

1422 

Total 
skatt. 
mil.i. kr. 

332 
914 
235 
84 

1565 

Gcneraltullstyrelsen har i skrivelse den 30 oktober 1980 till RRV beräk

nat sin uppbörd av kilometerskatt för budgetftren 1980/81 och 1981/82 till 

68 milj. kr. resp. 75 milj. kr. 

RRV beräknar inkomsterna ptl titeln kilnmeterskatt till 1490000000 kr. 

för hudgetf1ret 1980/81ochI640000000 kr. för budget{1ret 1981/82. 

1471 Tullmedel 

För vara som importeras utgår tull enligt tulltaxan (SFS 1977: 975 med 

iindringar). Tull utgär i regel med vissa procent av varans tullviink. 

Tullmedlen utgörs av tull samt särskild avgift enligt 39 ~ tullagcn ISFS 

1973: 670 med lindringar). respitriinta. förseningsavgift. krcditlageravgift. 

proviantcringslageravgifl. tullförrättningsavgift. extra inkomst m. m. Den 

inllutna bruttouppbörden minskas med återbetalade och restituerade tull

medel. 

f-öriindringarna i de beräknade och redovisade inkomsterna av tullmedel 

under de senaste budgetåren framg{1r av följande sammanställning (milj. 

kr.). 
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Budget<lr 1976/77 1977/78 1978"79 1979/811 19811/8 I 

Statsbudget 985.0 990.0 I 020.o I 02.'i.ll 11.'iO.O 
Debiterad uppbörd I 288.7 I 054.3 I 057.2 I 309.0 
Influten 

bruttoupphiird I 273 . .'i I 063.0 I 1128.2 I 280.6 
Utbetalade 

restitutioner 103.4 122.2 131.0 13.'i.h 
Redovisad 

nettouppbörd I 170.1 940.R 897.2 I 145.0 

lmportviirdc och dehiterad upphörd i prrn.:cnt av importviirdet de senas

te fyra budgetåren var: 

Budgetår 1976/77 1977178 197Ki79 1979/80 

Imrortviirdc <mil.i. kr. l 88 104 90674 103 7:19 13h h4·1 
Debiterad uppbörd i rroeent 

av import viirdet 1.4 1.0 1.0 1.0 

I skrivel-;e till RRV den 30 oktoher 1980 har generaltullstyrelsen hetriif

fandc heriikningen av inkomsterna av tullmedd framhi'tllit följande: 

Generaltullstyrelsen hrukar vid sin inkomstberäkning utgå fr[1n konjunk
turinstitutets höstrapport som vanligen utkommer i oktober varje år. För 
fö· 1980 har denna rapport av olika anh:dningar blivit fördröjd. Efter under
handskontakt med institutet har cmdlcrti<l följande heriikningar gjorts med 
utgringspunkt från de av regeringen i prop. 1980/81: 20 <Besparingar i 
statsverksamheten. m. m.) gjorda prognoserna. 

Importvärdet uppgick i'tr 1979 till 122790 Mkr. För i"tren 1980-198.1 har 
värdena beräknats enligt nedanstilende. 

1980: 143600 Mkr. dv.~. en ökning med 16,9 r.;. <+0.9 ':~·i volym och 
+ 15.9 f:>i i pris). 

1981: 151 100 Mkr, dvs. en ökning med 4.3 f:'(. ( - 2.8 r;; volym och 
+7.3 r.; i pris). 

1982: 173 700 Mkr. dvs. en ökning med 15 r.;. (+3.6 I•;. volym oeh 
+Il r.;. i pris). 

1983: 199700 Mkr. dvs. en ökning med 15 (? 
/( t+3.6 I,:; volym och 

+11 Si i pris). 
Pft grundval av ovanstående beriikningar har import viirdena för budgcl

f1ren 1980/81. 1981/82 och 1982/83 antagits komma att uppgf1 till respek
tive <73800+74200=) 148000, <76900+8.1600=! 160500 och 
(90 100+97 000 =) 187 I 00 Mkr. Styrelsen vill dock understryka svtirighe
tcn att bedöma konjunktur- och prisutvecklingen. inte minst med tanke på 
osiikerheten beträffande importen av råolja och pelroleumproduktcr. 

Tullarna för varor som har ursprung i El·TA. EG och utvccklingsliindcr 
iir nu avvecklade för alla varor utom för vissa jordhruks- och livsmcdcls
produkter. Importen av dessa senare produkter har inte visat niigon an
delsmässig förändring i förhållande till totalimpmten (exklusive oljal. me
dan diiremot importen av preferensheriittigade varor andelsmiissigt sjun
kit. Om dessa trender hlir hcstäcnde kan detta antas komma att medföra 
att tullupphörden stiger med ca I 0 Mkr under vartdera av budgetåren 1980/ 
81. 1981/82 och 1982/83. Styrelsen har i sin prognos riiknat med en sildan 
ökning. 

Enligt de år 1979 avslutade tullförhandlingarna inom ramen för det 
al/111ii1111a tull- och lw11dcls1ll"talct rGA TT! påbö1:iades överenskomna tull-
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sänkningar för flertalet varor 1980-01-01 och skall vara genomförda senast 
1987-01-01. För TEKO-varor under 51-62 kap. i tulltaxan och järn- och 
stålprodukter under numren 73.0 I - 73.20 skall tullsänkningarna påbörjas 
1982-01-0 I. 

Som elt resultat av GATT-överenskommelsen har för Sveriges del tul
larna sänkts fr. o. m. 1980-01-01 med två åttondelar av den överenskomna 
totala sänkningen för olika tullpositioner. Detta kommer att medföra mins
kade tullintäkter som kan beräknas uppgå till 15 Mkr för budgetåret 1980/ 
81. För tiden därefter kan egentligen några prognoser ej ges, eftersom 
riksdagen ännu ej beslutat om avvecklingstakten efter 1982-01-01. Om den 
i GATT överenskomna avvecklingstakten följs skulle dock tullbortfallet på 
grund av GATT-sänkningarna bli 15 Mkr för vartdera av budgetåren 1981/ 
81 och 1982/83 i förhållande till föregående budgetår. Styrelsen har ansett 
sig kunna utgå från att den överenskomna avvecklingstakten följs. 

I tabell 30 redovisas importvärden och debiterad uppbörd av tull m. m. 
för budgetåren 1978/79 och 1979/80 för varor från EFTA-länder, inklusive 
Danmark och Storbritanninen. och EG. exklusive Danmark och Storbri
tannien. samt övriga länder. I tabell 31 redovisas den beräknade uppbör
den av tullmedel under vart och elt av budgetåren 1980/81och1981/82 med 
samma liinderindelning som nyss sagts. 

Såsom framgår av tabell 30 var värdet av importen enligt den preliminära 
utrikeshandelsstatistiken under budgetåren 1978179 och 1979/80 respektive 
103 7.W och 136644 Mkr. Enligt utrikeshandelsstatistikcn uppgick den 
debiterade tullen för denna import till respektive 991 och I 233 Mkr. 
Sistnämnda båda belopp avviker från motsvarande belopp enligt tullver
kets räkenskaper. vilket emellertid kan förklaras av den omläggning av 
utrikeshandelsstatistiken som genomfördes fr. o. m. januari 1977. Skillna
den torde fördela sig proportionellt på de olika ländcrgrupperna. 

Ti1hell 30. lmporh·ärde och dehiterad upphiird av tull (milj. kr.) 

EFTA-liindcr. inkl. Danmark och Stor
britannien 
lmp11rlvärde 
Tull 
Tu llii 111 port viirde. ';.( 

ECi-liinder. exkl. Danmark och Stor
britannien 
I mportvärdc 
Tull 
Tull/importv~irdc. l'I 

Övriga bnder 
Import viirJc 
Tull 
Tull/importvärde."( 

Summa 
Importvärde 
Tull 
Tull/importviirde. <:( 

Tull fiir varor som ej redovisas i 
utrikeshanJelsstal.istiken samt annan 
tullmedelsupphörd iin tull 

1978/79 

35 967 .R 
50. I 
0.14 

34 723.3 
97.0 

0.3 

33 047.8 
843.7 

2.6 

1mns.9 
990.8 

0.% 

23.7 

1979/811 

47087.5 
68,6 
0.14 

43441.8 
98,0 

0.23 

46114.6 
I 066.1 

2.3 

136643.9 
I :!32.7 

0.90 
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Tabell 31. Beräknad uppbörd av tullmedel (milj. kr.) 

EFTA-länder, inkl. Danmark och Stor
britannien 

EG-ländcr. cxkl. Danmark och Stor
britannien 

Övriga länder 
Tull för varor som ej redovisas i ut

rikeshandelsstatistikcn samt annan 
tullmcdelsuppbörd än tull 

Beräknad bruttouppbörd av tullmedel 
Beriiknade restitutioner av tullmedel 
Beräknad nettouppbörd av: tullmedel 

1980/81 

75 

110 
1150 

30 
1365 

135 
I 230 

1981/82 

80 

120 
1230 

30 
1460 

13.~ 

1325 

97 

På grundval av de inledningsvis omtalade uppskattade importvärdena 
beräknar styrelsen bruttouppbörden av tullmedel för budgetåren 1980/81 
och 1981 /82 till respektive I 365 och I 460 Mkr. 

Från upphördsbeloppen avgår restitutioner. Under budgetåren 1978179 
m:h 1979/80 uppgick dessa till respektive 131 och 136 Mkr. För vart och ett 
av budgetåren 1980/81 och 1981/82 uppskattar styrelsen restitutionerna av 
tullmedel till 135 Mkr. 

Styrelsen beräknar nettouppbörden av tullmedel för budgetären 1980/81 
och 1981/82 till respektive (1365-135=) 1230 och (1460-135=) 1325 
Mkr. 

Generaltullstyrelsen räknar med en ökning i importvärdet på 15 'ii:· mel

lan åren 1981 och 1982. Efter underhandskontakt med ekonomideparte

mentet räknar RRV med en ökning i importvärdet på ca 9 ';{ för 1982. 

Priserna på råolja och petroleumprodukter beräknas då stiga i samma takt 

som priserna på övriga importerade varor. Till följd av den lägre import

prognosen har RR V riiknat ned inkomsterna för budgetäret 1981/82 med 25 

milj. kr. till I 300 miU. kr. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln tullmedel till I 230000000 kr. för 

budgetåret 1980/81 och I 300 000 000 kr. för budgetåret 1981 /82. 

1481 Öuiga skatter på varor och tjänster 

Under titeln övriga skatter på varor och tjänster redovisas inkomsterna 

av särskild avgift på bly och bensen i motorbensin. Regeringen har medde

lat föreskrifter om högsta halt av bly och bensen i motorbensin ISFS 

1979: 348). Produktkontrollniimnden får medge undantag om siirskilda skäl 

föreligger. Om undantag medges skall avgift erläggas enligt särskild taxa 

som faststiills av produktkontrollnämnden. 

Statens naturvårdsverk har i skrivelse till RR V beräknat inkomsterna till 

50000 kr. för budgetåret 1980/81och150000 kr. för budgetåret 1981/82. 

RRV ansluter sig till statens naturvårdsverks beräkning. Inkomsterna på 

titeln övriga skatter på varor och tjänster beräknas till 50000 kr. för 

budget(irct 1980/81 och 150000 kr. for budgetårel 1981/82. 

7 Riksdag,,n /98018/. I sam/. Nr /110. Bi/aga 2.1 
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2000 Inkomster av statens verksamhet 

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bl. a. 

rörelseöverskott. ränteinkomster. offentligrättsliga avgifter samt försälj

ningsinkomster. 

2100 Rörelseöverskott 

Överskott från de statliga affärsverken skall bl. a. tillföras denna huvud

grupp. 

De statliga affärsverken redovisar i skrivelser till RRV de beriiknade 

inkomsterna för statens affärsverk. Enligt en av RRV upprättad PM som 

utgått till samtliga affärsverk anmodas dessa att följa en enhetlig linje i sina 

prognoser. Konjunkturinstitutets senaste rapport bör tjäna som vägledning 

vad beträtfar den allmänna utvecklingen för löner. produktion, import. 

export. konsumtion och priser. Sambandet mellan den allmänna konjunk

turutvecklingen och verkets utgifts- och intäktssituation bör redovisas i 

resp. affärsVerks inkomstberäkning. 

Affärsverken anmodas att presentera sina beräkningar på följande sätt. I 

en huvudtabell. som följer samma uppställning för samtliga affärsverk. 

redovisas det förväntade resultatet av rörelsen. speciella bokslutsdisposi

tioner samt beräkning av överskott och inleveranser. Uppdelning av in

täkter på rörelsegrenar och av kostnader på huvudgrupper redovisas i 

specialtaheller. Övriga faktorer av väsentlig betydelse för bedömning av 

det förväntade ekonomiska resultatet skall anges i noter. 

Nedan följer en sammanställning av affärsverkens skrivelser samt RRVs 

beräkningar och förslag till inkomster av affärsverkens inlevererade över

skott för budgetåren 1980/81 och 1981182. Dessutom redovisas överskott 

och inleveranser på inkomsttitlarna för den senaste femårsperioden. 

2111 Postverkets inlevererade överskott 

De till statsverket inlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvudbo

ken redovisJde överskotten för postverket för de senaste fem budgetåren 

framgår av efterföljande uppställning, i vilken även medtagits de i stats

hudgeten beräknade överskotten (milj. kr.J. 
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Budgetår Drift- Drift- Över- In leve- Be räk-
inkomster' kostnader' skutt rerat till nal i 

stals- stals-
verket hudgctcn 

1975/76 3439.8 3 438.fl 1.2 I. I 25.5 
1976177 4169.2 4 141.1 28.1 21.2 21.5 
1977178 4 798.7 4 768.5 30.2 30.1 30.0 
1978179 5 281.3 5 242. 7 38.6 8.2 38.0 
1979/80 5 984.2 5 901.4 82.8 78.fl 50.0 

1 Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter och av post verket redovi
sade belopp förklaras av att vissa salderingar vidtagits vid uppriittandet av statens 
bokslut. 

Överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr.). 

Budgetår 

1975/76 
1976177 
1977178 
1978/79 
1979/80 

Överskott 

1.2 
28.1 
30.2 
38.6 
82.8 

Därav inlevererat till statsverkct under budgetåret 
1975/71) 1976177 1977178 1978179 1979/80 

1.2 
20.0 8.1 

22.0 
38.fl 
40.0 

Den I juli 1980 återstod 42.8 milj. kr. av 1979/80 års överskott att 

inleverera. 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har såsom inkomst av post ver

ket upptagits ett belopp av 61.0 milj. kr. 

Postverket har i skrivelse till RRV den 30 oktober 1980 beräknat över

skotten för budgetåren 1980/81 och 1981/82 till 62 milj. kr. resp. 70 milj. kr. 

Beträffande de genomförda beräkningarna har postverket anfört föl

jande: 

Postverket räknar nu med en volymökning för de totala förs~indclsein
täkterna med omkring 1.5 % under säväl 1980/81 som 1981182. 

Personalkostnaderna beräknas öka volymmässigt med cirka 2 r;.; under 
vartdera budgetåret. Postverket kommer dock att vidta åtgärder för att 
begränsa ökningstakten. Den genomsnittliga prisökningen p[1 personal
kostnaderna under resp. hudgetär beräknas till I 3.3 % 1980/81 och till 
8,6 % 1981/82. Bedömningen av prisutvccklingcn grundar sig på de rikt
linjer som angetts i Er skrivelse. Hänsyn har därvid tagits till Post verkets 
speciella personalstruktur. Av de angivna procenttalen avser I 0.8 7'· resp. 
1,0 % redan beslutade prisökningar. 

Diskontot förutsätts ligga kvar på nuvarande nivå på 10 <;r. fram till· 
januari 1981. då det antas gå ned till 9 c;( .• I januari 1982 räknas med r.:n 
ytterligare sänkning till 8,5 % . 

Sakkostnaderna beräknas öka med 19 l)f 1980/81 och med 15 (,'(. 1981/82. 
Beräkningen bygger m;kså på att konsolideringsfonden får utnyttjas 

enligt Postverkets förslag. 

För budgetåren 1980/81 och 1981/82 beräknar postverket inlcvcransen 

till 58,8 milj. kr. resp. 67.0 milj. kr. 
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Tabell 32. Postverkets drift~tat budgetåren 1979/80-1981/82 (milj. kr.) 

Rörelseintäkter. exkl. 

1979/80 

Drift
stat 

Utfall 

1980/81 

Drift
stat 

Ny be
räkning 

driftbidrag m. m. 1 5 580 5 858 6527 6659 
Rörelsekostnader. exkl. 

avskrivningar 
m.m. 1 -5684 -5681 

95 
-6689 -6710 

Driftbidrag2 92 92 92 

Riirc/saes11/tat före 
uv skrivningar 12 272 70 41 

Avskrivningar enligt 
plan - 110 - 132 - 135 - 195 

Riirelseresultat 122 140 
31 

- 205 - 154 
Finansiellt netto 
Extraordinära 

poster3 

Resultat före bok
s/11tsdispo.1·itioner 

Skillnad mellan kal-
kylmässiga och 
bokförda avskriv-
ningar 

Skillnad mellan 
faktisk pensions
kostnad och bok
förd pensionsut
gift 

Övriga boksluts
dispositioner 

Rernltar e.fier bok
.1·/11tsdispo.1·itioner 

Reglering via kon
solideringsfonden 
(-insättning) 

Årets "ii·erskott 

lnh·1·ert1ns 
Därav: 

Från föregående år 
Av årets överskott 

Överskott i procent 
av i medeltal dispo
nerat statskapital 

43 35 

9 26 

- I'"' Hi2 - 160 - 145 

(200) (218) (258) (255) 

10 

- 112 162 - 160 - 145 

165 - 108 227 207 

53 54 67 62 

50 79 61 59 

10 39 11 14 
40 40 50 45 

9,25 9.25 10.25 9.5 

1981/82 

!kräk
ning 

-7 566 
92 

83 

- 217 

- 134 
45 

26 

- 115 

100 

(285) 

- 115 

185 

70 

67 

17 
50 

9.5 

1 Rörelseintäkter och rörelsekostnader specificeras i tabell 33. Rörelsekostnaderna 
inkluderar här liksom 1 Postverkets otliciella redovisning utbetalade pensioner. 
Försäkringsmässig merkostnad för pensioner redovisas som vanligt under särskild 
rubrik. 
2 Avser bidrag till tidiningsrörelscn och diligenstrafiken. 
J Extraordinära 1979/80 1980/81 1981/82 
poster. Mkr 

Drift-
stat 

Vinst vid försälj-
ning av anlägg
ningstillgångar m. m. 0 

Avskrivning på 
uppskrivet fastig
hetsvärde m. m. 

Summa 0 

Utfall 

-10 

- 9 

Drift-
stat 

2 

2 

Nv be
räkning 

4 

-30 

-26 

!kräkning 

4 

-30 

-26 
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Tabell 33. Posh'erkets rörelseintäkter budi;:etåren 1979/80-19!11/!12 

1979/80 1980/81 1981/82 

Drift- Utfall Drift- Nybe- Beriik-
stat stat räkning ning 

Rörelseintäkter 

exkl. driftbidrag 
Försändelse-

intiikter 3 637 3 629 4152 4390 5 113 
LJ ppdrag åt staten 189 244 176 167 156 
Räntenetto 1 683 900 917 818 850 
Ersättning från 

PKbankcn 449 437 549 511 553 
Särskilda 

affärsomriiden 202 178 191 191 210 
Övriga intäkter 420 470 542 582 675 

Summa rörclsein-
täkter 5580 5 858 6527 6659 7 557 

Rörelsekostnader 

exkl. avskriv-
ningar 

Löner och lönetillägg 3 279 3 256 3 856 3 800 4254 
Sociala avgifter m. m. I 232 I 180 1448 1436 1621 
Övriga personalkost-

nadcr 125 124 144 145 162 
Summa personal-

kostnader 4636 4560 5448 5 381 ()()37 
Sakkostnader I 048 I 121 1241 1329 1529 

Summa rörelse-
kostnader 5684 5 681 6689 6 710 7 566 

1 Skillnaden mellan driftstat och utfall 1979/80 heror främst på att diskontot under 
året blev högre än väntat. 

RRV ansluter sig till postverkets beräkning. Inkomsterna på titeln post-

verkets inlevererade överskott beräknas till 58 848 000 kr. för budgetåret 

1980/81 och 67000000 kr. för budgetåret 1981/82. 

2112 Televerkets inlevcrade överskott 

De till statsverket inlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvudbo

ken redovisade överskotten för televerket de fem senaste budgetåren 

framgår av följande uppställning, I denna har även medtagits de i statsbud-

geten beräknade överskotten (milj. kr. L 

Budgetår Drift- Drift- Överskott Inlevererat Beräknat 
inkomster' kostnader' till i stats-

statsverket budgeten 

1975/76 4622.6 4482.6 140.0 150.0 150.0 
1976177 5 122,8 4997.8 125.0 125.0 125.0 
1977/78 5 836,0 5 709.0 127.0 125.0 125,0 
1978/79 6622.6 6477.3 145,3 145,0 127,0 
1979/80 7 579,7 7419.3 160.4 156,8 155.0 

1 Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter och av televerket redovi
sade belopp förklaras av att bruttoredovisning tillämpats vid upprättandet av statens 
bokslut. 
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Överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr. I. 

HuJgetår Över- Netto Därav inlevererat till statsvcrket under 
skott att in- budgetåret 

leverera 75176 76177 77178 78179 79/80 

1975/76 141.9 140.0 l05.0 35.0 
1976/77 125.0 125.0 90.0 35.0 
1977/78 127.0 127.0 90.0 37.0 
1978179 145.3 145.3 l08.0 37.3 
1979/80 160.4 160.4 119.5 

Den I juli 1980 återstod 40,9 milj. kr. av 1979/80 års överskott att inleve-

rera. 

I statsbudgeten f'ör budgetåret 1980/81 har som inkomst av televerket 

upptagits ett belopp av 166,9 milj. kr. 

Televerket har i skrivelse till RRV den 31 oktober 1980 beräknat över

skottet för budgetåret 1980/81 till 174,0 milj. kr. och för budgetåret 1981/82 

till 180.0 milj. kr. 

Beträffande de genomförda beräkningarna har televerket anfört föl

jande: 

Beräkningarna bygger på de budgeter som fastställdes under vfiren 1980. 
Dessa har under hösten reviderats något. Vid intäktsberäkningarna har 
förutsatts att vissa generella taxehöjningar måste vidtagas under inneva
rande budgetår. 

Fr. o. m. budgetåret 1980/81 är det nya investeringsbegreppet infört som 
tidigare utförligt presenterats i televerkets anslagsframställning för 1980/81 
(avsnitt 3.2.2). 

I de beräkningar som ligger till grund för inkomstberäkningarna 1980/81 
och 1981/82 har televerket förutsatt att vissa investeringar i terminalan
läggningar fr. o. m. den I januari 1981 kommer att finansieras med en 
speciell rörlig kredit i riksgäldskontoret. 

Beträffande televerkets utveckling hänvisas till verkets petita för bud
getåret 1981/82, främst avsnitt 4 och bilaga 3. 
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Tahell 34. Televerkets driftstat budgetåren 1979/80-1981/82 (milj. kr. I 

1979/RO 1980/81 19Kl!K2 

Drift- Utfall Drift- Ny be- Berlik-
stat stat rlikning4 nin!,!4 

Rörelseintäkter' 7 502.3 7 579.7 K 900.4 8 791.0 9477.0 
Rörelsekostnader~ -5411.0 -5481.4 -5083.4 -5 137.0 -5'>Hi.tl 
Driftbidrag-' 

Ri"irdsc•rcs11/1at .fiin• 
a1·skri1·11i111-rc11· 2091.3 2098.3 3 817.11 ·' 654,0 .•961.0 

Kalkylmässiga av-
skrivningar -1874.5 -1863.9 -3728...1 -3 528.0 -3 542.0 

Riire/seresu/tal 216.8 234.4 8K.6 126.0 419.0 

Fimrnsicllt netto 72.5 67.3 - 77.5 - 114.5 - 12K.0 
Räntekostnader' 7 .Il n7.o 
Extraordinaria poster 12.0 1.2 22.5 22.:' 30.0 

Rc.111/tat .fi"irc hok-
s/111.1·disp<1siti1111er 156.3 165.9 33.6 27.0 254.0 

Skillnad mellan 
kalkylmässiga och 
bokförda avskriv-
ningar 

Skillnad mellan 
faktisk pensions-
kostnad och bok-
förd pensions-
utgift 

Övriga boksluts-
dispositioner 5.5 14\U 147.0 74.0 

Kommunala skatter 

Årets ii1·ersk011/ 
1111dersko11 156.3 160.4 173.9 174.0 180.0 

I nleverans: 154.3 156.8 lf.7.9 171.4 17K.5 
därav från före-
gående år 
av årets överskott 37.3 37,3 39.9 40.9 43 .. 'i 

Överskott i procent 
av i medeltal dis-
ponerat stats-
kapital 9,25 9,25 9.5 9.5 9.5 

1 Fördelning av rörelseintäkter på rörelsegrenar. 

1979/80 1980/81 19Kl/82 

Driftstat Utfall Drift- Ny beräk- !kräk-
stat ning ning 

Telefon 6459,8 6432.1 7 624.0 7 531 80()6 
Telegram 28.6 36.9 30.11 32 p 

Textkommunikation 237.7 233.6 2M.O 26K 310 
Datakommunikation 153.1 178.5 206.0 206 251 
Larm 67.7 62,8 126.0 95 97 
Rundradio 306,6 290,I 315.4 315 352 
Övrig radio 190.6 184.3 217.0 225 237 
Div inkomster 58.2 161.4 I l!Ul 119 132 

Summa rörelseintäkter 7 502,3 7 579,7 8 900.4 8791 9477 

~I televerkets driftstat upptages sedan budgetfiret 1972173 endast de samlade 
rörelsekostnaderna, utan någon specificering på delposter. Anledningen härtill är att 
televerket internt budgeterar de samlade utgifterna uppdelade på utgiflsslag för 
verksamheten inklusive anläggningsverksamhet. 

·'Televerket har ej några driftbidrag. 
4 Finansering av vissa abonnentanläggningar med rörlig kredit fr. o. m. I januari 

1981. 
~Räntekostnader för ahonnentanläggnin1rnr finansierade med rörlig kredit. 
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För budgetåren 1980/81 och 1981/82 beräknar televerket inlcveransen till 

171.4 milj. kr. resp. 178.5 milj. kr. 

RRV ansluter sig till televerkets beräkning. Inkomsterna ·på titeln tele

verkets inlevererade överskott beräknas till 171 400 000 kr. för budgetåret 

1980/81och178500000 kr. för budgetåret 1981/82. 

2113 Statens järnvägars inlevererade överskott 

De redovisade resultaten för statens järnvägar för de senaste fem bud

getåren framgår av följande uppställning. I denna har även medtagits de i 

statsbudgeten beräknade överskotten (milj. kr.). 

Budgetår Drift- Drift- Överskott Inlevererat Beräknat i 
inkomster kostnader till stats- stats-

verket budgeten 

1975176 4093.0 4044.0 49.0 139.0 22.0 
1976177 14566,I 4566.1 0,0 3.6 0.0 
1977178 14943,5 4943,5 0.0 o.o 60,0 
1978179 15 385.8 5 385.8 0,0 0.0 0.0 
1979/80 15 721.8 5721.8 0.0 o.o 0,0 

1 Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter och av statens jiirnvägar 
redovisade belopp förklaras av att vissa salderingar vidtagits vid upprättandet av 
statens bokslut. 

Överskotten har redovisats enligt följande I milj. kr.). 

Budgetår Overskott Därav inlevererat till statsverket under budgetåret 

1975/76 1976177 1977178 1978179 1979/80 

1975/76 49,0 45.0 3.6 
1976177 0.0 0.0 
1977178 0.0 0,0 0.0 
1978/79 0.0 0.0 0.0 
1979/80 0,0 0.0 

I skrivelse till RRV den 7 november 1980 har statens järnvägar anfört 

följande: 

De prognoserade trafikintäkterna bygger bl. a. på konjunkturinstitutets 
senaste bedömning av den ekonomiska utvecklingen i samhället. De utgär 
vidare från den taxenivå som gäller fr. o. m. 1980-11-01 i godstrafik och 
1980-12-01 i persontrafik. Den statliga ersättningen för drift av olönsamma 
järnvägslinjer m. m .. som för 1980/81 fastställts till 788 milj. kr .. har liksom 
i årets anslagsframställning upptagits till 943 milj. kr. för 1981/82. Till de 
sålunda kalkylerade intäkterna har lagts beräknad intäktsförstärkning ge
nom anpassningar av taxorna, som förutsätts bli genomförda under pro
gnosperioden. 

Kostnaderna har beräknats med beaktande av bl. a. föreliggande ratio
naliseringsplaner och dei nya investeringsbegreppet fr. o. m. 1980/81.' _ 
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Tabell 35. Statens järnvägars driftstat budgetåren 1979/80-1981/82 (milj. kr. l 

1979/80 1980/81 1981/82 

Drift- Utfall Drift- Nv be- Hcriikning 
stat stat riikning 

Rörelseintiikter 1 5 736 5 703 6673 6198 6861 
Rörelsekostnader 1 -5 312 -5454 -5 836 -5()96 -()051 
Driftbidrag 

R"ire!.l'ere.w/1111 f"ire 111'skri1·11i11gar 424 249 837 502 810 
Kalkylmässiga avskrivningar 588 MR -1011 -I 005 -1144 
Kostnadsavlastning 150 150 160 lfiO 180 

Riirclseres11/tat 14 - 249 14 343 154 
Finansiellt netto 12 lfi 12 17 17 
Extraordinära poster 2 3 2 3 3 

Rcs11/tat .fi'ir boh/11tsdisposirio11er 0 230 0 3::!J 134 
Skillnad mellan kalkylmässiga och 

bokförda avskrivningar 211 
Skillnad mellan faktisk pensionskostnau 

och bokförd pensionsutgift 
Övriga bokslutsdispositioner 19 
Kommunala skatter 

Årcrs "i1·crskorrlundersk11tt 0 0 0 32.~ 134 
lnleverans: 
därav frfm föregående år 
av ärets överskott 

Överskott i ~;. av i medeltal disponerat 
statskapital 

1 Specifikation 
Intäkter 
Jiirnvägs-. fä~je- och 
busstrafik 

Gods- och posttrafik 2 712 2 744 3 102 2909 3006 
Persontrafik I 745 190() 2074 2 167 2 312 
Ersättning för drift 
av olönsamma järn-
vägslinjer m. m. 720 720 788 788 943 
Ersättning för för-
svarsbercuskap 9 9 10 10 Il 

Hvresverksamhet 3fi 38 40 39 42 
Övriga i111iikter 1 239 286 246 ~~:! 267 
Tillkommande intäkter '275 '413 33 280 

Summa rlirelseintäkter 1 5 73() 5 703 ()673 h 198 fiHfil 

Kostnader exkl. avskrivningar 
Liiner 2 608 2680 2 882 } 
Övriga personal- 4 258 4 5.~3 
kostnatler I 198 1244 1427 
Ovriga kostnader 1 I .'i06 I 530 1527 14.18 1518 

Summa rörelsekostnader 1 5 312 5454 . 5 836 5()% fi051 

1 Exkl. fimrnsiella och extraordinära poster. 
'I driftstaten hänvisade regeringen bl. a. till att SJ enligt skrivelse med förslag till resultatbudget for 1'179/!'0 
avsåg att inkomma meu förslag till intäktsförstärkningar. 
'I driftstaten förutsätts bl. a. att SJ föreslår taxehöjningar under 1980/81. 
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Kostnadsnivåförändringarna har bedömts erfarenhetsmässigt och överens
stämmer i huvudsak med de riktlinjer som angetts av RRV. 

Enligt beräkningarna skulle resultatet för 1980/81 efter planenliga av
skrivningar bli ett underskott om ca 325 milj. kr. För 1981/82 väntas ett 
underskott om ca 135 milj. kr. Någon inleverans kan sålunda ej påräknas 
vare sig 1980/81eller1981/82. 

För belysning av SJ :s utveckling bifogas anslagsframställningen för 
1981/82 och SJ:s verksamhetsberättelse för 1979/80. 

RRV har i sin inkomstberäkning gjort följande justering. 

För budgetärel 1981/82 har del av statens järnvägar beräknade under

skottet. vilket utgör 134 milj. kr., ökats med 26.4 milj. kr. Beloppet är 

hänförligt till ersättning för plankorsningar som statens järnvägar regelbun

det begärt men inte erhållit anslag för. 

Statens järnvägars beräkningar av underskottet för budgetåret 1981/82 

förutsätter all begiird ersättning för drift av olönsammajärnvägslinjer. 912 

milj. kr. erhålles. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln statens järnvägars inlevererade 

överskott till formellt 1000 kr. för budgetåret 1980/81 och I 000 kr. för 

budgetåret 1981 /82. 

2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 

De i räkenskaperna och i rikshuvudboken redovisade resultaten för 

luftfartsverket för de senaste fem budgetåren framgår av följande uppställ

ning <milj. kr.). 

Budgetär Drift- Drift- Överskott Inlevererat Beriiknat 
inkomster kostnader l+l resp. till stats- i stats-

underskott verket budgeten 
(-) 

1975/76 287.7 250.5 +37.2 40.8 25.8 
1976/77 344.9 302.0 +42.9 42.2 25,0 
1977/78 438.4 408,7 +29.7 42.9 24.5 
1978/79 53-1.1 494,9 +39.2 9.7 21.7 
1979i80 556.4 539.3 +17.1 48.2 32.9 

Överskotten har redovisats enligt följande I milj. kr.). 

Budgetår 

1975/76 
1976177 
1977178 
1978/79 
1979/80 

Överskott 

37.2 
42.9 
29.7 
39,2 
17. I 

Diirav inlevererat till statsverkel under budgetåret 
75176 76177 77/78 78/79 79/80 

15.0 22.:! 
20.0 22.9 

20.0 9.7 
39.2 
9.0 
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Den I juli 1980 återstod 8.1 milj. kr. av 1979/80 års överskott att inlcve-

rera. 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har såsom inkomst av luftfarts

verket upptagits 43.8 milj. kr. 

Luftfartsverket har i skrivelse till RRV den 10 november 1980 beräknat 

överskotten för budgetåren 1980/81 och 1981 /82 till 53.9 milj. kr. resp. 85.5 

milj. kr. I skrivelsen anför luftfartsverket följande: 

Intäkterna för 1980/81 uppgår enligt verkets fastställda driftbudget till 
649,5 Mkr., varvid effekterna av den taxehöjning på genomsnittligt 9.8 <+ 
som genomfördes 1980-11-01. är inräknad. 

Kostnaderna för 1980/81 uppgår enligt den faststiillda driftbudgeten till 
totalt 595,6 Mkr. Ränteersättningen till kommunerna för kommunala li
nansieringsbidrag har därvid reducerats fr{in det totala förriintningskravet 
på 49.6 Mkr. till en beräknad möjlig förräntning på 21.2 Mkr. vilket 
motsvarar 43 lJf av det fulla förräntningskravel. Förriinlningen av slatska
pitalct uppgår totalt till 53,9 Mkr. eller 42 </(av full förräntning. Skillnaden 
mellan den procentuella förräntningen till stat och kommuner beror p;\ att 
den. enligt regeringsbcslut. budgeterade utbetalningen till LIN endast pft
verkar den statliga utdelningen. 

Någon ny bedömning av utfallet för 1980/81 har i detta skede av budget
året ännu inte gjorts. 

Som grund för intäktsberäkningen 1981/82 har trafikvolymen uttryckt i 
antalet landningar beriiknats öka med 6 9( och i antalet passagerare med 
6.5 <;'{jämfört med budgeterad volym 1980/81. 

Som grund för kostnadsberäkningen 1981/82 gäller de förutsiittningar 
som ligger till grund för verkets 10-årsprognos. Rörelsekostnaderna totalt 
väntas således öka med ca 11 ~;-c jtimfört med budgetåret 1980/81. Personal
kostnaderna ökar vid samma jämförelse med 9 <.:i. varav 7 < .. ; beror p{t 
lönenivåförändringar och 2 '?r· effekter av löneklassuppllyttningar. De so
ciala kostnaderna har bcritknats till 33 r;;. av lönekostnaden. Vidare har 
sakkostnaderna (inkl. ersättningar till andra myndigheter) beräknats öka 
med 10 7r· och avskrivningskostnaderna med ca 5 C.·~·. 

Med beaktande av dessa förutsättningar ber~iknas överskottet för 1981/ 
82 uppgå till 85,5 Mkr. Förräntningskravet på statskapitalet. beriiknat efter 
en räntefot på 9,75 '/(: uppgilr till 134 Mkr. Det bertiknade överskottet 
uppgår till ca 64 c.1: av full förräntning. Riinteutbetalningen för kommunala 
finansieringsbidrag har reducerats i proportion till fi.irriintningen av stats
kapitalet eller frän 51 Mkr. till 32.5 Mkr. 

Luftfartsverkets beräkningar förutsätter att verket tilläts höja sina taxor 

med i genomsnitt 10 % under budgetåret 1981/82. 

I luftfartsverkets ärsredovisning för verksamhetsåret 1979/80 framgilr att 

såväl antalet landningar som antalet passagerare minskat jämfört med 

närmast föregående verksamhetsår. Luftfartsverket aviserar ocks{1 i årsre

dovisningen en översyn av sina trafikprognoser under år 1981. Likaså 

bedömer man det som osäkert om man kan fortsätta att höja avgifterna i 

samma takt som hittills. 

Nu nämnda förhållanden har inte beaktats i luftfartsverkets beräkningar 

avseende intäkter och kostnader för åren 1980/81 resp. 1981/82. 
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Tabell 36. Luftfartsverkets driftstat budgetåren 1979/80-1981/82 (milj. kr.) 

1979/80 1980/81 1981/82 

Drift- Utfall Drift- Ny be- Beräkning 
stat stat räkning 

Rörelseintäkter 575,0 557.4 M9,5 740.6 
Rörelsekostnader -463.0 -462,5 -507.8 -563.0' 

Riire/seresultat före 
m·skri1·nini:ar 112,0 94,9 141.7 177.6 

Avskrivningar 79.7 - 77.7 87.7 - 92.0 

Riire/seresu/tal 32,3 17.2 54,0 85.6 

Kommunala skatter - 0.1 - 0.1 0.1 - \I.I 

Årets 1)1·erskott 32.1 17.1 53.9 85.5 

lnlcverans: 38.9 128.2 48.1 78.9 
därav från föregående 
år 19.2 19,2 8.1 13.9 
av årets överskott 19.7 9,0 40.0 65.0 

Överskott i procent av i 
medeltal disponerat 
statskapital 2.4 1.3 4,0 .6.2 

lntiiktcr 

Trafikintäkter 
Landningsavg. 101.0 99,8 118.6 
Passageraravg. 128.5 115.9 133,9 
Terminaltjänstavg. 49,7 42,I 51.0 
Hangar- och parkavg. 2.8 3,9 3.2 
Undcrvägsavg. 108.3 102.4 130.4 

Summa trafikintäkter 390,3 364,I 437.1 506.6 
Övriga intäkter 136.9 144.7 155.5 173.8 
Ersiittning för tlygtrafik-

tjänst 39.2 39,0 45.1 49.0 
Luftfartsinspcktionen 8,5 8.5 10.3 11.2 
Omlok. medel 0.1 0.1 
Finansiella och 

extraordinära 
intäkter 1,0 1.5 

Intäkter totalt 575.0 557.4 649Y 740.63 

Kostnader 
Personalkostnader 

Löner 207.8 205,9 226.4 
Soc. kostnader 70.7 63.4 74,6 
Div. personal-
omkostnader 18.3 15.9 19.5 

Avgår: Ers. från 
förs. kassan - 6,5 - 7.1 - 7,2 

Summa personal-
kostnader . 290,2 278.1 313.3 342.6 

Sakkostnader 
Materielkostnader 27,8 33.0 33.3 
J:jänster åt 
utomstående 57,0 58.4 64.1 
Administrativa 
kostnader 3.3 3.7 3.6 

Summa sakkostnader 88.1 95.1 101.0 116.2 
Ersällningar 63,8 66.7 70.0 71.8 
Kommunala räntor4 15.4 17.6 21.2 32.5 
Avskrivningar 79.7 77,7 87.7 92.0 
Omlok. medel 0.1 0.1 
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finansiella och extra
ordinära 
kostnader 

Kostnader totalt 
5.5~ 

542,8 
5.0~ 

540.3 
2.4' 

595,6 

109 

655.1 

1 Dessutom 20.0 milj. kr. av 1978179 års överskott enligt RRVs budgetrcdovisning. 
~ Inkl. taxehöjning om i genomsnitt 9.8 %. 
3 Inkl. taxehöjning om i genomsnitt !O %. 
4 Reducerad till faktisk/beräknad måluppFyllelse. 
~ 4,3 Mkr. avser utbetalningar till LIN. 
" 1.6 Mkr. avser utbetalningar till LIN. 

För budgetåren 1980/81 O(;h 1981 /82 beräknar luftfartsverket inleveran

sen till 48.1 milj. kr. resp 78,9 milj. kr. 

RRV ansluter sig till luftfartsverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

luftfartsverkets inlevererade överskott beräknas till 48 055 000 kr. för bud

getåret 1980/81 och 78900000 kr. för budgetåret 1981/82. 

2115 }"örenade fabriksverkens inlevererade överskott 

De till statsverket inlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvudbo

ken redovisade överskotten för förenade fabriksverken för de senaste fem 

budgetåren framgår av följande uppställning. I denna har även medtagits 

de i statsbudgeten beräknade överskotten (milj. kr.). 

Budgetår Driftin- 1 Drift-' Överskott In leve- Be räk-
komster kostna- remi till nat i 

der stats- stats-
verket budgeten 

1975176 983.9 956,9 27.0 
!976177 I 225.9 1200.8 25.1 25.4 29.0 
1977178 1428.0 1413.6 14.4 26.7 32.8 
1978179 1269.8 1210,8 59.0 14,4 22.8 
1979/80 I 188.2 I 102,3 85,9 61,0 43.9 

1 Skillnaden mellan här upptagna inkomster. och utgifter samt överskoll och av 
fabriksverken redovisade belopp förklaras av att fabriksverken vidtagit vissa saldc
ringar mellan diverse driftkostnader och särskilda uppbördsmedcl. 

Den I juli 1980 hade inte någon del av 1979/80 års överskott inlevererats. 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har såsom inkomst för förena

de fabriksverken upptagits ett belopp av 35.0 milj. kr. 

I skrivelse till RRV den 30 oktober 1980 har förenade fahriksverken 

anfö1i följande: 

Som svar på Er skrivelse 1980-09-25 översändes enligt överenskom
melse uppgifter avseende utfall 1979/80 t. o. m. 30 juni. beräknat utfall för 
hösten 1980 samt uppgifter för det förlängda räkenskapsåret 1979-07-01-
1980-12-31. 
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Beräkningarna har gjorts med utgångspunkt från delårsrapporten 30 juni 
1980 och budgeten för förliingningen av r~ikenskapsåret. 

Beräkningarna har gjorts i respektive års penningvärde. 
Resultat före bokslutsdispositioner för de första 12 perioderna 1979/80 

uppgår till 86.9 Mkr. Under hösten 1980 inträffar en resultatförsämring. 
För hda hudgetäret 1979/80 ber~iknas resultat före bokslutsdispositioner 
till 98.5 Mkr. Anledningen till försämringen är som tidigare anmälts ned
gången i beställningsvolymen från svenska försvaret. 

Resultatet för 1979/80 har belastats med kostnader för utveckling av 
Stirling Power Pack och ägartillskott till dotterbolag. Den framtida finan
sieringsformen för Stirlingverksamheten är under utredning. 

För 1979/80 har avskrivningar beräknats kalkylmässigt i enlighet med 
FFV instruktion. 

Antal heltidsanställda beräknas för 1979/80 till ca 5 800. 
Investeringarna för de första 12 perioderna för 1979/80 uppgick till 75.4 

Mkr. För 1980/81 har 70.0 Mkr. beviljats. 
Inleveransen för 1979/80 är beriiknad till 122.9 Mkr. varav 59,0 avser 

in leverans för tidigare år. 

Tabell 37. Förenade fähriksverkens driftstat budgetåren 1979/80-1981/82 
(milj. kr. I 

1979/80 1980 
W925-024 W025-052 W925-052 

Driftstat Utfall Driftstat Beriikning 

Rörelseintiikter' 1259.5 1 188.2 713.9 1902.1 
Rörelsekostnader -1106.7 -I 039.8 -666.3 -1706.8 

RiirelseresultatFire 
a1·s/iri1·11i11gar 152.8 148.4 47.6 195,3 

Kalkylmiissiga av-
skrivningar 36.3 38.4 - 22.0 59.7 

Riire/.1·eres11/ta1 116.5 110.0 25.6 135.6 
Finansiellt netto 7,9 15.1 - 10.0 25.1 
Extraordiniira poster 8.0 8.0 - 4.0 12.0 

Ucs11/1111 f(ire holisl111s-
disposi1ioner och skall 100.6 86.9 11.6 98.5 

.~gartillskott - 26.0 26.0 
Ovriga bokslutsdispositioner 53.0 40.3 38.7 1.6 
Kommunala skatter 1.2 1.0 - 0.5 1.5 

. .\re1.1· c)1·erskott! 
1111derskot1 46.4 45.6 23.8 69.4 

Inleverans: 43.9 59.0 63.9 122.9 
därav från föregående år 13.3 59.0~ 59.0 

av årets överskott 30.6 0 h3.9 63.9 
Överskott i procent av 

i medeltal disponerat 
statskapital 9.25 9.25 9.5 

1 Fördelning av rörelseintäkter per rörelsegren (Mkr.) 

1979/80 1980 1979/80 
Sektor W925-024 W025-052 W925-052 

Driftstat Utfall Driftstat Beriikning 

försvarsmateriel 570.<i 555.2 34h.2 893.3 
Underhåll h85.8 622.6 3h2.0 993.8 
Serviceenheter 3.1 10.4 4.9 15.0 

FFV 1259.5 I 188.2 713. I 1902.1 

~Enligt RRVs budgctredovisning 61.0 milj. kr. 
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Förenade fabriksverken beräknar inleveransen till 69,0 milj. kr. för 

budgetåret 1980/81 och 52.5 milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

RRV ansluter sig till förenade fabriks verkens beräkning. Inkomsterna på 

titeln förenade fabriksverkens inlevererade överskott beriiknas till 

69000000 kr. för budgetåret 1980/81 och 52 500 000 kr. för budgetåret 1981 I 

82. 

2116 Statens vattenfallsverks inlevererade överskott 

De till statsverket inlevererade samt i räkenskaperna och rikshuvudho

ken redovisade överskotten för statens vattenfallsverk för de senaste fem 

budgetåren framgår av följande uppställning. I denna har även medtagits 

de i statsbudgeten beräknade överskotten (milj. kr.). 

Budgetår Drift- Drift- Överskott Inlevererat Bcriiknat i 
inkomster kostnader till stats- stats-

v.:rkct budgeten 

1975/76 2 708,9 1976.0 732.9 . 685.0 700.0 
1976177 3466.5 2 561.9 904.6 830.1 800,0 
1977178 4059.5 2 993.9 I 065.6 I 125.7 I 080.0 
1978179 4956.5 3 759.2 I 197.3 1230.3 1255.0 
1979/80 6487.9 5 340.0 I 147.9 I 116.3 I 125.0 

Överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr.J. 

Budgetår 

1975176 
1976177 
1977178 
1978179 
1979/80 

Överskott 

732.9 
904,6 

I 065.6 
1197.3 
1147.9 

Därav inlevererat till statsvcrket under budgetärel 
1975/76 76177 77178 78179 79/80 

467.8 265.1 
565.0 339.6 

785.0 281U 
950.0 247.3 

869,tl 

Den I juli 1980 återstod 278.9 milj. kr. av 1979/80 års överskott att inle

verera. 

I statsbudgeten för budgetåret 1980/81 har inkomsterna av statens vat

tenfallsverk upptagits till 1451 milj. kr. 

I skrivelse till RRV den 27 oktober 1980 har statens vattenfallsverk 

beräknat överskotten för budgetåren 1980/81 och 1981/82 till 1217.2 milj. 

kr. resp. 1420.0 milj. kr. I skrivelsen anför statens vattcnfallsvcrk bl. a. 

följande: 
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Kraftverksrörelsen 

Budgetilret 1980181 

I Vattenfalls förslag till driftstat för 1980/81 förutsattes normalårstillrin
ning till de vattenkraftproducerande älvarna och bedömd tillgänglighet för 
idrifttagna kärnkraftblock. Tillrinningen har dock hittills under budgetåret 
varit extremt låg. Detta tillsammans med ett lägre magasinsläge än beräk
nat vid ingången av budgetåret har medfört att produktionsvolymen för 
vattenkraften har sänkts med 2,5 TWh. Sänkningen uppvägs av en mins
kad fast kraftförsäljning samt av ökade kraftinköp från Forsmark. Dessut
om har den tillfälliga kraftförsäljningen minskat medan inköpen av tillfällig 
kraft i stort sett är oförändrade. 

Totalt beräknas rörelseintäkterna öka med 5 milj. kr. jämfört med fast
ställd driftstat. Intäkterna från fast engrosförsäljning minskar med 45 milj. 
kr. beroende på lägre försäljningsvolym. Detaljförsäljningsintäkterna he
räknas minska med 5 milj. kr. beroende på minskad volym. Höjningen av 
lågspänningstarifferna fr. o. m. 1980-10-0 I har beaktats i beräkningarna. 

De tillfälliga kraftleveranserna är beroende av den aktuella kraftbalans
situationen och varierar starkt både till pris och volym. Intäkterna av den 
tillfälliga kraftförsäljningen heräknas trots ·en lägre försäljningsvolym öka 
med 55 milj. kr.. beroende på högre pris. 

Som tidigare nämndes har den lägre vattenkraftproduktionen till viss del 
kompenserats genom större kraftinköp från Forsmark. Kostnaderna för 
den inköpta kraften beräknas därmed öka med 40 milj. kr. Bränslekostna
derna beräknas däremot minska med 35 milj. kr. beroende på lägre kärn
kraftproduktion. 

1 den fastställda driftstaten för innevarande år redovisades en ränta på 
disponerat statskapital om 1217 milj. kr.. vilket motsvarar en förräntning 
orn 9,5 % på i medeltal disponerat statskapital bundet i idrifttagna anlägg
ningar. De nya beräkningar som nu gjorts för innevarande hudgetår inne
bär högre intäkter med 5 milj. kr. samtidigt som kostnaderna beriiknas öka 
med motsvarande belopp. vilket sammantaget innehär oförändrat resultat 
jämfört med driftstaten. 
· Någon ersättning från staten för den försenade idrifttagningen av block 3 
och 4 i Ringhals ingår inte i beräkningarna. 

Budgettlret JC)8/182 

Beräkningarna. som bygger på en i dagarna framtagen ekonomiprognos. 
utgår ifrån normalårstillrinning till de vattenkraftproducerande älvarna 
samt ca 4,5 % ökad försäljning av fast kraft. Vidare ingår produktion från 
bll1Ck 2 i Forsmark. Någon produktion från hlock 4 i Ringhals har däremot 
inte medräknats. 

lntäktsberäkningarna för den del av verkets kraftförsäljning som följer 
1981 års högspänningstariffer har skett i prisnivån K = 594 (bedömt ge
nomsnitt för budgetåret 1980/81 ). Energipristilläggen för denna kraftför
siiljning haseras på ett oljepris om 22.8 kr/GJ. likaledes ett genomsnitt för 
föregående budgetår. Övriga beräkningar har skett i prisnivån K = 646 och 
baserats på ett oljepris om 25.0 kr/GJ. Förräntningskravet för budgetåret 
1981182 förutsättes vara 10.25 %. Denna ränta beräknad på i kraft verksrö
relsen i medeltal disponerat statskapital som är bundet i idrifttagna anlägg
ningar uppgår till I 420 milj. kr. 
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Kanalrörelsen 

Budgetåri:t 1980181 

Kanalrörelsen beräknades i driftstaten för innevarande budgetär ge en 
ränta på disponerat statskapital om 0,2 milj. kr. De förutsiittningar som läg 
till grund för driftstaten gäller fortfarande va1for inga ändringar har skett. 

Tahell 38. Statens vattenfallsverks drifl~tat budgetåren 1979/80-1981/82 tmilj. kr.) 

1979/80 

Driftstat 

Riirelseintiikter 5 2'i9.0 
Driftkostnader -3 174.0 
Riirel.1·('/"e.1·11/1111 fi'ire 111·.l'kri1·11ing11r 2 085.0 
Avskrivningar - 891.0 
Riir,•/s("0/'l'.l't1!tat I 194,0 
Finansiella intäkter 173.9 
finansiella kostnader 81.0 
Realisationsvinster 
Extraordinära intiikter 
fxtraordinära kostnader 
Återföring av internt fördelad 

ränta 
Re.1"11/tat f('ire hoks/11tsdi.1positioner I 28h.9 
Bokslutsdispositioner 17.4 
Resultat före skatter I 304.3 
Kommunalskatt - 135.0 
1!.ret.1· <!1·enko11 I 169.3 
Årets överskott i % av i medeltal 

disponerat kapital 9.25 
lnleverans 

diirav från föregående ar 247.3 
av årets överskott 950,0 

Avskrivningsmedel inom fonden 8f>8.0 
Övriga kapitalmedel 10.I 

Specifikation: 

Krafh·erken 

Riirelseintiikter 
Kraftförsäljning 

engrosförsäljning 4327.0 
detaljförsäljning 590.0 

Transitt:"ring 290.0 
Övriga rörelseintäkter 52.0 
Engångsavgifter 

Summa 5 ~59.0 

Dr(fik<ist nw/cr 
Drift och underhåll av förvaltnings

obiekt: 
fastigheter och bostäder 21.0 
vattenkraftanliiggningar 168. 9 
kiirnkraftstationcr 3.•4.:! 
andra viirmekraftstationer 108.3 

8 Riksdagen /980/81. I sam/. 1\'r /OO. Bilt1gt1 :!./ 

L:tfall 

6058.5 
-3240 . .'\ 

2 818.tl 
-1302.7 

-

-

I 515.3 
238.7 
40.2 

0.7 
200.4 

1914.9 
395.0 

I 519.9 
172.0 

I 347.9 

9.25 

247.3 
869.0 

1379. I 
8.2 

5069.1 
585.0 
332.9 

71.5 

6058.5 

nu 
160.8 
303.5 

93.2 

1980'81 

Driftstat 

h494.7 
-3 958.X 

2 5-15.7 
-1570.0 

--

96.'i.7 
284.9 
4.~. I 

194.I 
I 4lll.h 

15.6 
1417.2 

200.0 
I 217.2 

9.50 

278.9 
I 150.0 
1570.0 

10.0 

5 381).0 
675.5 
340.0 
60.0 
30.ll 

h494.5 

27.9 
219.2 
421.0 
112.3 

19K l'~C 

N yheriikning Lkriikning 

h49lJ.7 7 .~00 
-3%4.0 -..\(il)() 

2 535.7 2 700 
-1570.0 -17Jtl 

%5.7 1170 
284.lJ 430 

4-1.1 31l 

194. I 200 
1401.6 I 570 

15.6 20 
1417.2 1590 

- 200.0 - 170 
I 217 .2 1420 

9.50 I0.25 

278.9 320 
I 1511.0 I 240 
I 5711.0 I 7.•o 

lll.O lll 

5 398.7 
671.0 
340.0 
60.tl 
30.tl 

6499.7 7 .100 
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1979/80 1980/81 198 L'82 

Driftstat Utfall Driftstat Nyheriikning Hcriikning 

ledningar 400-50 k.V 53.9 El 52.3 
transformatnrstatil1t1er 400-50 kV 85.3 N.O 9.-'.0 
ledningar 40·- 20 k V. transfor-

matnrstationer 40-20 kY. för-
delningsledningar och detaljniit 113.7 102.0 140.0 

diverse distrihutionsanliiggningar 8.5 5.6 5.9 
d ri fti.ivervak ni ngsan liiggn inga r 16.8 15.5 18.2 
driftadministratirn kostnader 129.2 129.4 1(,7.3 

Summa I OJ9.8 974.h I 257.1 1 257.1 I 3h0 

Stamniits- och transit.:ringsavgifter 32,9 3.1.4 42.5 42.5 -15.0 
Hrlinsle 771.9 644.7 882.0 8-17.2 '125.0 
Inköpt kraft 948.0 I 199.4 I 3'>3.0 1-1.11.0 18611.0 
Projektering. utveckling och 

standardisering 131.7 129.3 158.3 1:'8.3 lh5.0 
Administrativa kostnader: 

central administration 69,7 65,0 81.9 
lokal administratil>n 37 ,0 43.1 51.0 
representation 0,5 0.5 O.'i 
utbildning -11.8 40.0 51.2 
fiir,vars--och siikerhetsverksamhet 5.8 7.3 7.5 
drift värn tl.3 0.2 0.5 
idrott'- och fritidsverksamhet 0.5 O .. 'i 0.5 
pensil>nsk.ost nader 69,h h-1.R 

Övriga omkl>stnader 24.5 J7.7 .-'2.8 

Summa 249.7 259. I 22'.9 ~~~.9 24'.tl 

Summa 3 174.0 .1240.5 3 958.8 _396-1.tl -IWO.O 

A 1·.1-k1"ii'11ini:11r 
Bedömt heh<W av avsättning 

för förnyelse av anliiggn. 868,0 I 279.7 I 'i7tl.O I 570.0 I 7:10.ll 
t\ vskrivning av inventarier n.n 23.0 

Summa 891.0 I 302.7 I 570.0 I 5711.0 I 730.0 

Fi111111.1"i<'lla i11tiikt1·r 
Utdelning pil aktier i dotterbolag 3,6 0.8 tU O .. ' 
Utdelning p[1 aktier och andelar 

i Utl>msti1ende företag 0.1 
Riintor fritn dotterbulag 1114.9 216.7 263.8 263.8 

Övriga ränteintäkter 5,4 21. I 20.<> 20.11 

Summa 173,9 238,7 ~84.Y 284.9 430.0 

Fi11a11siel/a kost11aJcr 

Riinta på rörlig kredit htl.0 7.3 l.'i.tl l~.tl 
Ovri!,!<t riinteknstnader 21.0 JIU 28.1 28. I 
Kur<;differenser 2.6 

Summa R 1.0 -10.2 -13.1 4.~. I .<O 
R et1lisl1I;,111s,·i11s ter Summa 0.7 

Frtr<11>rdi11iirt1 i111iik1cr Summa 200.4 

EX1r<11•rdi11iira k11st1111dcr Summa 

Ate1föring av internt 
fördelad riinta Summa 19-1.I l'l-1.I 200 
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1979/80 19R0/81 198 lifC 

Driftstal Utfall Driftstat N yber:ikning lkriikning 
~~~--~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-

LI' 1k.rl111sdi.1p11.l'i I i< 111er 
Avsiillning till lorrårsreserv 
Skillnad mellan verklig avsiittning 

for förnvclsc och bedömt heh,w 
Skillnad n~ellan pcnsionskoslnader 

och pensionsutgifler 

}.;,1m111111111/s/.:1111 

Årels i.;1·,·nk011 

Kanalverken 

Riirclseintiiklcr 
Kanaltrafik 
Övriga rörcbeintäktcr 

Summa 

Summa 

Summa 

Ersiitlning för viss kanaltrafik 
Extra driftbidrag 

Summa 

/Jrifikn.1·1nader 
Farleden med anliiggningar 
Lolsning 
Fastigheter och bostäder 
Driftadministrativa kostnader 

Summa 

Administrativa kostnader: 
central administration 
lokal administration 
pensionskostnadcr 
övriga omkostnader 

Summa 

Summa 

Betfi;1111 heh111· m· m·sii1111i11i; 
.fi'ir .förnyelse m· 1111/iii;g-
ni11.~t1r Summa 

Finansiella k11s111ader Summa 

Erlra ordiniira inlii/.:tcr Summa 

Bt•ksl111sdi.1pt>si1io11er 
Skillnad mellan pensions· 

kostnader och pcnsi,1nsutgiftcr 

K11111111111111/ska11 

Åros iil·ersk1111 

Summa 

Summa 

+ 

-

- 306.9 

- 100.0 

17.4 + 11.9 + 15.6 

17.4 - 395,ll 15.6 

135.0 172.0 200.0 

I 169,3 I 347.9 1217.2 

3.9 4.3 4.5 
0,8 0.9 0.8 

19.3 24.'1 18.0 
3.9 

24.0 29.8 ,., , _, , ... 

11.9 17.6 14.7 
'i.7 5.7 7.0 
0.4 0.4 0.4 
1.8 1.8 2.3 

19.8 25.5 24.4 

0.1 0.1 0.1 
1.5 1.11 2.0 
1.0 1.1 
0,5 0.6 o __ , 

3.1 _q 2.6 

22.9 28.9 27.0 

0.9 

I.I 0.2 

Statens vattcnfallsvcrk har hedömt att avkastningskravet för budgctiirct 

1981182 kommer att uppgå till 10.25 %. Eftersom något heslut om avkast

ningskrav för det iiret iinnu ej fattats har RRV justerat verkets heräkning 

av erforderligt överskott till att motsvara f. n. gällande avkastningskrav 

9 • .'i r.:r,. 
RRV heräknar inkomsterna på titeln statens vattenfallsvcrks inleverer

ade överskott till 1428900000 kr. för budgetåret 1980/81 och 1469000000 

kr. för hudgctiiret 1981 /82, 

+ 15.fi + 20 

15.<1 20 

200.0 170 

I 217.2 I 420 

4.'i 'i.O 
0.8 0,9 

18.ll 21.h 
3.'J 4.8 

27.:! .'2.3 

1-1.7 18.J 
7.ll u: 
O..l 0.4 
2.3 2.5 

2-1.4 29.0 

0.1 0.1 
2.0 , , 

0.'i ll.5 

2.6 2.8 

27.0 31.8 

ll.2 

0.2 tU 
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2117 Domänverkets inlevererade i)vcrskott 

De bokförda inkomsterna m:h utgifterna för domänverket samt över

skotten för de senaste fem kalender{iren ji.imte de i rikshuvudboken redovi

sade och de till statsverket inlevererade överskotten för motsvarande 

budgetår framgår av följande uppställning. I denna har även medtagits de i 

statsbudgeten bcriiknade överskotten (milj. kr.). 

Riiken- Drift in- Drift- Över- 13udgdär Över- lnkve- Heriik-
skapsår korn<,ter kost- skott skol! rerat till nat i 

nadcr stats- stats-
verket hud ge-

ten 

1975 '134.8 789.8 14'i.() I '175176 146.8 83.5 23.0 
197() I D3.I I 009,8 123.3 1976177 131.(l 55.3 73,0 
1977 I 32h.2 I 247.4 78.8 1977!78 50.0 43.h 35.0 
1978 I 2'.'.8 I lin.K 70.0 1978179 84.0 20.0 35.0 
1979 I 35iUl I 28h.O 72.0 1979i80 93.6 41.6 45.0 

LI nder budgetåret 1979/80 inlcvcrerades 41.6 milj. kr. I statsbudgeten för 

budgetår 1980/81 har som inkomst av domiinverket upptagits ett belopp av 

J:"i.O milj. kr. 

I skrivelse till RRV den 6 november 1980 har domänverket anfört föl

jande: 

Enligt 1968 fö·s riksdagsbeslut skall regeringen fastställa ett avkastnings
krav ( inleverans av överskottsmedel) grundat på en llerarsplan. För fem
iirsperioden 1980-84 har regeringen föreskrivit att domänverket. som 
avkastning på domiinfonden. skall for vart och ett av {1ren 1980-84 till 
Staten inlcveraa dels en fast del pii 30 Mkr. dels en rörlig del motsvarande 
30 'X av överskottet efter skatt. dock minst 40 Mkr. 

I domiinverkets [1rsredovisning för 1979 liimnas en närmare redogörelse 
för verksamheten under detta iir. Överskottet för 1979 blev 72 Mkr. 

Beräkningen för 1981 grundar sig på en preliminiir budget. Arbetet med 
denna kommer att fortgå under hösten. Ber~ikningen för 1982 bygger på en 
J.:rm· bedömning. 

Riirelsci111ii/.;.ter 

Rörelseintäkterna för 1980 väntas öka i förhållande till 1979. Ökningen 
hänför sig till skogsri)rcl~en. 

R iirelsck< 1.1·111ader 

Första halvåret 1980 kännetecknas av i stort sett normala avvcrknings
och transportförhållanden, bortsett från ihållande köldperioder i norra 
Sverige. A vverkningskostnaderna har dock blivit något högre iin budgete
rat. 

Resultat 

Resultatet för 19811 bcr~iknas bli väsentligt bättre än för 1979. Detta beror 
främst på höjda försäljningspriser på timmer och massaved. 
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Resultatet fört: bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 97 Mkr for 
1979 od1 beräknas till 20J M kr för 1980. För 1981 och 1982 pekar de 
preliminära beräkningarna på 193 resp. 183 Mkr. 

Under 1980 kommer 52 Mkr att inlevereras till Stats verket. Inlcveransen 
under 1981 beräknas uppgfi till 65 Mkr. 

/ 111·est eringa r 

Investeringarna under åren 1980-82 ber[iknas till följande ( Mkr. l 

1980 1981 1982 

Aktier 30 30 30 
Maskiner och inventarier 99 154 151 
Mark, byggnader m:h 

markanläggningar 138 215 74 

Summa 267 399 255 

l'erso1111/ 

Antalet anställda ( personår) var 1979 6 407 och väntas sjunka under de 
närmaste hren. 

Domiinverket beräknar inleveransen till 95,0 milj. kr. för budgetC1ret 

1980/81 och 72.0 milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

Tabell 39. Domänverkets driftstat kalenderåren 1979-1982 (milj. kr.) 

1979 1980 1980 1981 1982 

Ueriikn. Utfall Reriikn. Beriikn. Ber;ikn. Ber;ikn. 
okt. -71.J okt. 80 

Rörclseintiikter I 331 I 358 1408 14% I 530 I 573 
Rön:lsekostnader -1100 -1143 -1160 -1190 -1215 - I 257 
R.'irclseres11/1a1 f('ire 

a1·skri1·11i11gar· 231 215 248 306 315 316 
Planenliga avskriv-

ningar 95 91 - 102 99 - 111 - 124 
Rörelsi:rcsultat 13() 124 14ti 207 204 192 
Finansirllt netto 15 20 9 4 Il 9 
Extraordinära 

kostnader 7 
Rcs11/1a1 .frirc hok-
.. s/111sdisposi1ioner 121 97 137 203 193 l!O 
Ovriga boksluts-

dispositioner 17 9 62 72 5 5 
Resultar före skall 138 106 75 131 188 178 
Kommunala skatter - 40 34 1<1 16 48 4~ 
Årels överskoll 98 72 59 115 140 !JO 
lnkvcrans 40 42 52 65 72 
Överskott i prn.:cnt 

av i medeltal 
disponerat stats-
kapital 10.5 7.7 6.3 12.2 14.9 1~.x 

RRV ansluter sig till domänverkets bcriikning. Inkomsterna på titeln 

domiinverkets inlevererade överskott heriiknas till 95 000000 kr. för bud

getärct 1980i81 m:h 72000000 kr. för budgctilret 1981/82. 
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2121 Stutens vägwrks inlcl·crcradc tiwrskott 

I skrivelse till RRV den 21 oktober 1980 har statens viigverk anfiirt 

följande: 

()Verskotte! kommer fortsiittningsvis att hcriiknas per kalendcr;'1r, Vid 
iivcrgiingcn kommer viirdena för VV anliiggningstillgiingar per den I juli 
19SO all summeras med tillgångsviirdena per den 31 llcl:cmhcr 1980 och 
delta hclopr divideras med tv;i och riinta hcriiknas pii hcloppeL Överskot
tet kommer sedan all bLTiiknas pii den genomsnittliga kapitalbcht1llningcn 
under kalenderMcL grundad pil den vid kalcnderiircts ingiing och vid dess 
utgi\ng redovisade kapitalbch<lllningcn. Bcriikning sker efter den genom
snittliga procentsahcn som giillt under ärct som förriintningskrav första
tens investeringar i allmiinhcL 

Prognosen fiir övcrskollcl iir bcriiknad efter riintan 9.'.i r.; för hela pcri
odc1L Anslagstilldclningcn iir hcriiknad enligt VV li\ngtidsbudgct. 

Statens viigverk heriiknar inkomsterna p{1 titeln till I '.'.'.i milj. kr, för 

hudgetilrct 19XO'XI m:h 32.0 milj. kr. för hudget<in:t 1981/lC. 

RRV ansluter sig till statens vägverks hcriikning. Inkomsterna p~i titeln 

statL·ns \"iigverks inlevererade överskott bcriiknas till I '.i )00000 kr. for 

btHJgct;irct 1980i81 och 32000000 kr. fiir hudget{1rct 1981/82. 

2122 Sjöforts\•erkets inlcn•rcrade iiverskott 

Till inkomsttiteln inkvcrcras den riinta. hcriiknad efter en riintcfot lika 

med statens tlllrmalriinta som utgiir pit oavskrivna viirdct av de anliigg

ningstillg~ingar som disponeras av sjöfartsvcrkct. Riintan beriiknas och 

redovisas kvartalsvis. 

Sjöfarts verket har i skr;vclsc till RR V den 13 oktober 1980 beriiknat 

inkomsterna pii titeln till f>o.O milj. kr. för budgct<irct 1980/XI och 70 . .:'i milj. 

kr. för budget 1981/82. 

RR V ansluter sig till sjiifartsverkets heriikning. Inkomsterna pii titeln 

sjöfartsverkcts inlevererade iivcrskoll bcriiknas till 66000000 kr. for bud

gct<lrct 1980/81 L1ch 70)00000 kr. för huJgeti1rel 1981/82. 

2123 lnk~·crerat öwrskott av uthyrning av ADB-utrustning 

Kostnaderna för avskrivning och riinta (kapitalkostnaden samt ersiilt

ning till statskontoret för anskaffning och förvaltning av ADH-utrustning 

t:i.:b genom årliga avgifter. som erläggs till stahkontoret av de myndighe

ter Sllnl har driftansvar för utrustningen. Avgifterna fast~tiills av statskon

toret efter sarnr[id med riksrcvisionsverkct. 

Till denna titel överförs ett belopp som svarar mot statens normalriinta 

pi\ kapitalbehiillningcn vid budgctärets ingång för ADB-utrustning som 
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finansierats över reservationsanslaget V 111 B 2 Anskaffning av ADB

utrustning. 

Statskontoret har i skrivelse till RRV den 14 oktoher 1980 heriiknat 

inkomsterna på titeln till 28.o milj. kr. för hudgetåret 1980/8 I od1 32.8 milj. 

kr. för hudgett1ret 1981182. 

RRV ansluter sig till statskontorets herLikning. Inkomsterna 1xi titeln 

inlevererat överskott av uthyrning av ADB-utrustning heriiknas till 

28628000 kr. för hudgetiiret 1980/81och32800000 kr. frir hudget{1ret 1981/ 

82. 

2BJ Riksbankens inlen~reradc överskott 

Denna inkomsttitel iir i statsbudgeten för budgelitret 1980/81 uppförd 

med 750 milj. kr. Riksbanken har i skrivelse till RRV heriiknat inkomsterna 

pii titeln till 750 milj. kr. för vart och ett av budget;\ren I 980i8 I och 1981/82. 

RRV ansluter sig till rikshankens beriikning. Inkomsterna p;\ titeln riks

bankens inlevererade överskott heriiknas till 750000000 kr. för hudgetitret 

1980/81 och 750000000 kr. för budgetåret 1981/82. 

2141 l\lyntvcrkets inlevererade iiverskott 

Inkomsterna av myntning utgörs av nominella v;·irdet av pritg\ade mynt 

med· avdrag av kostnaden för inköpta metaller och h<tlvfabrikat. Fiirdigt 

mynt levereras allt efter hehovet av skiljemynt till riksbanken som siitter in 

mohvaranue lxlllpp rfi statsverkets checkriikning i riksbanken för mynt

verkets riikning. I mindre ulslriidrning sker försiiljning direkt till samlare 

m.ll. 

I statsbudgeten uppfördes inkomsterna till 92.0 milj. kr. för budgetiiret 

198lJ.i81. l'vtyntverkct beriiknar nu inkomsterna till 121.0 milj. kr. fiir hud

geliiret 1980/81 och till 83.0 milj. kr. för hudgetilret 1981/82. 

Ökningen för budgetiiret 1980/81 beror på präglingen av dl minnesmynt i 

valiircn 200 kr. med anledning av ändringen i suceessiunsonlningen. 

RRV an~luter sig till myntverkets beräkning. Inkomsterna pfi titeln 

mynt verket~ inlevererade överskott beriiknas till 121000000 kr. för hud

getiirct 1980/8\ och 83000000 kr. flir budgeh1ret 1981/82. 

2151 Tipsmcdel 

Tipsinsahen utgör 60 lire per rau. I lotto. som introducerades under 

andra halvilret 1980. utgör insatsen I krona per rutfait. Hiilftcn av insatser

na skall fördelas hland vinnarna. För att bestrida sina kostnader far :\13 
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Tipstjiinst ta i anspråk del av insatserna. På inkomsttiteln redovisas över

skottet av AB Tipstjänst verksamhet. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgär av följande sammanställning (milj. kr.). 

Hu<lgetar 

Statshudget 
Redovisat 

1976177 

327.1 
376,9 

1977/78 

367.8 
397.2 

1978179 

414.2 
337.6 

1979i80 

424.9 
399.2 

1980/81 

624.0 

I skrivelse till RRV har AB Tipstjiinst beriiknat inkomsten av tipsmedel 

till 624 milj. kr. för budgetäret 1980/81 och 754 milj. kr. för budgetåret 1981/ 

82. 

RRV ansluter sig till AB Tipstjänst beriikning. Inkomsterna på titeln 

tipsmedel beräknas till 624000000 kr. för budgetåret 1980/81 och 

754000000 kr. för budgetåret 1981/82. 

2152 Lotterimedel 

På denna titel redovisas de medel som Svenska Penninglotteriet AB 

betalar in till kammarkollegiet. 

Bolaget skall i mån av tillgång i lotteriet inom en mänad efter dragningen 

till kammarkollegiet betala in ett belopp som motsvarar försäljningssum

man fiir sälda lotter minus vissa avdrag. Dessa utgörs av den totala vinst

summan inklusive vinstskatt och det belopp bolaget har tagit i anspråk för 

att bestrida sina kostnader. sammanlagd drygt 3or,1,. av försäljningssum

man. Samtidigt levereras vinstskatten. ca 12 ';?;, av försäljningssumman in 

till riksskatteverkct. 

De beriiknade lH.:h redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetären framgllr av följande sammanställning (milj. kr. l. 

Budgc.:t<lr 

Statsbudget 
Redovisat 

1976!77 

235.0 
254.6 

1977178 

~79.0 
285.7 

1978/79 

.~ 13.3 
282.6 

1979/80 

296.1 
336.7 

1980/81 

360.8 

I skrivelse till RRV den 9 oktober 1980 har Svenska Penninglotteriet AB 

för budgetåret 1980/81 angett att inkomsterna på titeln lotterimedel kan 

beräknas till 388.0 milj. kr. och för budgetåret 1981/82 till 411.l milj. kr. 

RRV ansluter sig till Svenska Penninglotteriet ABs beräkning. Inkoms

terna på titeln lotterimedel beräknas till 388 017 000 kr. för budgetåret 1980/ 

81och411 100000 kr. för budgetåret 1981182. 
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2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 

Under denna rubrik redovisas de överskott som statens fastighetsförvalt

ning ger upphov till. Både försvarets fastigheter och statens civila fastig

hetsförvaltning ingår. 

RRV har erhållit uppgifter från akademiska sjukhuset. byggnadsstyrd

sen. generaltullstyrelsen. karolinska sjukhuset, kriminalvårdsstyrclscn om 

de beräknade överskotten av statens civila fastighetsförvaltning. 

De beräkande inkomsterna pil titlarna för budgetåren 1980/81 och 1981/ 

82 framgi\r av tabell 40. 

Tabell 40. Överskott av ch·il fastighetsförvaltning hudgetären 1980/111 och 19111/82, 
tusental kr. 

1980/81 

2211 Övo:rskott av kriminalvårdssty-
rdsens fastighetsförvaltning I 252 

2212 Överskott av karolinska sjuk-
husets fastighetsförvaltning 46 598 

2213 Överskott av akademiska ~juk-
huscts fastighetsförvaltning 12 256 

2214 Överskott av byggnadsstyrelsens 
fastighetsl"örvaltning 986 075 

2215 Överskott av generaltullstyrel-
sens fastihgetsförvaltning 171 

Summa I 046 352 

1981/82 

1500 

12 256 

168 552 

466 

230937 

Överskottet av byggnadsstyrelsens fastighetsförvaltning består för budget

året 1980/81 bilda av ett överskott att tillföras statsbudgeten samt förriint

ning av det av byggnadsstyrelsen förvaltade kapitalet. RRV föreslar att 

byggnadsstyrdsens riinta pft kapitalet fr. o. m. budgctiirct 1981/82 redovi

sas på egen inkomsttitel under huvudgruppen ränteinkomster. RRV före

slitr att titdn benämns 2396 Riinteinkomster pil det av byggnadsstyrelscn 

förvaltade kapitalet. Inkomsterna på titeln beräknas av byggandsstyrelsen 

uppgå till 926.0 milj.kr. för budgct;lrct 19!'1/82. 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Övcrsklltt av civil 

fastighetsförvaltning beräknas uppgä till 1046352 000 kr. för budgctärct 

1980/81och230937000 kr. för budet<lret 1981/82. 

2221 Överskott av förrådsanläggningar för ekonomiskt försrnr 

I statsbudgeten för budgetåret 1980/81 beräknades inkomsterna på titeln 

till 711 000 kr. I skrivelse till RRV den 9 oktober 1980 meddelar överstyrel

sen för ekonomiskt försvar att något överskott inte längre förekommer 

fr. ll. m. den I juli 1980. RRV föreslår därför att inkomsttiteln iivcrskott av 

förddsanliiggningar för ekonomiskt försvar fr. o. m. budgetäret 1981/82 

utgår ur statsbudgeten. 
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RRV ansluter sig till överstyrelsens för ekonomiskt försvar beriikning. 

N[igra inkomster beräknas inte tillföras titeln överskott av fiirnldsanliigg

ningar för ekonomiskt försvar under budget<iren 1980/81 och 1981/82. 

2300 Ränteinkomster 

Under denna rubrik redovisas statens ränteinkomster vid statlig utl;\

ning. För vissa inkomsttitlar redovisas riinta (ofta statens normalränta) pä 

kapitalbehållningen för verksamheten utan att någon uth'ining ägt rum. 

Kapitalhehållningen för dessa verksamheter utgörs i m{mga fall av realka

pital dvs. inte fordringar som är fallet vid utli'u1ingsverksamhet. 

Inkomsterna för denna inkomsthuvudgrupp är indelade i sju inkomst

grupper. vilket framgilr av följande uppstiillning. 

Riinteinkomster 

2rn1. 2320 
2330 
2340 
2350 
23(,0 
2370 
2380. 2390 

Riintor på niiringslån 
Kiintor p;I hnstadslim 
Räntor p;\ studielän 
Riintor p,-, energisparlän 
Riintt>r pit medel avsalta till pensioner 
Kiintor pii heredskapslagring 
(J\Tiga riinleinkomsler 

Prognos i milj. kr. 

1980/8 I 

280.9 
4 780.7 

W.9 
185.8 
128.8 
298.7 
204.2 

19W82 

300.7 
-' f>20.6 

W.'i 
230.0 
U0.0 
394.8 

I 1.12.9 

Summa 5919,U 7848.6 

RR V kommenterar i det följande niigra av de inkomsttitlar som ingf1r i 

inkomsthuvudgruppcn riinteinkomster. 

2311 Räntor på lokaliscringslån 

Inkomsterna pil titeln utgörs av riinta pit lokaliseringslän som utHimnats 

enligt 1964 firs riksdagsbeslut om riktlinjer för en aktiv lokaliseringspolitik. 

Arbctsmarknadsstyrelsen beriiknar inkomsterna pä titeln till 250.0 milj. kr. 

fiir hudgetän:t 1980/81och270.0 milj. kr. for hudgeWret 1981/82. 

RRV ansluter sig till arbctsmarknadsstyrelsens beriikning. Inkomsterna 

p~1 titeln riintor pii lokaliseringsl(m beriiknas till 250000000 kr. för budget

:lret 1980/81od1270000000kr. förbudgeti\ret 1981/82. 
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23.32 Räntdnkomstl'r pa lån för hostadshn~gande 

Inkomsterna redovisas av bostadsstyrelsen. Riintan p<"t statliga bostads

l?in iir f. n. 11.0 r:; för ~ir 1980 (SFS 1979: 10221. Denna riintesats ligger till 

grund för hostadsstyrelsens heriikningar. Bostadsstyrelsen beräknar in

komsterna p<"t titeln till 4 780.0 milj. kr. för budgetåret 1980/81 och 5 620.0 

milj. kr. för budgetiir·et 1981/82. 

RR V ansluter sig till bostadsstyrelsens heriikning. Inkomsterna pii titeln 

riintcinkomster på lån för bostadsbyggande heriiknas till 4 780000000 kr. 

för hudgetiiret 1980/81och5620000000 kr. för budget[iret 1981/!Q. 

2.361 Ränkinkomster på medel a\·satla till folkpensionering 

Medel avsatta till folkpensionering förvaltas av fullmiiktige för riksflir

si.ikringsvcrkets fonder. Tillg;'ingarna iir placerade i statsskuldsfiirhin

delser. kommunlän. obligationer. aktier och fast egendom m. m. Inkoms

terna pit denna titel utgörs huvudsakligen av riintor och utdelningar pii 

dessa placeringar. Riksfi.irsiikringsverket heriiknar inkomsterna p<"I titeln 

till 9:U milj. kr. för budget~1ret 1980i81 och 93.7 milj. kr. för hudgeti'tret 

1981/82. 

RRV ansluter sig till riksförsiikringsverkets bcriikning. Inkomsterna p;i 

titeln riinteinkomster p{i medel avsatta till folkpensionering bcriikna-; till 

93 300000 kr. för hudget;lret 1980/81och93 700000 kr. för hudgctiiret 1981/ 

82. 

238~ Ränteinkomster på lån för kommunala markfönän 

Inkomsterna redovisas av hostadsstyrelsen 1.H.:h utgiirs av riinta pi1 de 

kommunala markfiirviirvslån som beviljats enligt lag om rnarkfi.irviirvsliin 

till kommun (SFS 1968: 227). I skrivelse till RRY har bnstadsstyrelsen 

heriiknat inkomsterna pä titeln riintcinkomster pi1 l<"in för kommunala 

markförviirv. 

RRV ansluter sig till bostadsstyrelsens beriikning. Inkomsterna p[i titeln 

riintcinkomstcr pi1 I fan för kommunala markfi.irviirv beriiknas till 92 000 000 

kr. för budgctiirct 1980/81 och %000000 kr. för hudgeti1ret 1981/82. 

RRV föreslär att följande inkomsttitlar sliis samman till en inkomsttitel 

2393 Övriga riintcinkomster. Kammarkollegiet 

2394 Övriga riinteinkomstcr. Riksbanken 

2.W5 Övriga riinteinkomstcr. Riksgiildskontoret 
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Motivet till sammanslagningen är att dessa inkomsttitlar var och en 

hesttir av ett antal mindre titlar som llera myndigheter. än de tre ovan 

nämnda. redovisar inkomster pä fr. o. m.hudgetäret 1980/81. 

RRV l"öresliir att ovanstäende inkomsttitlar fr. o. m. budgctärct 1981/8::! 

släs samman till en inkomsttitel heniimnd ::!397 Övriga riinteinkomster. 

2400 Aktieutdelning 

Inkomsterna utgörs av avkastningen på statens aktieinnehav. 

lnkom"terna redovisas av k<1mmarkollcgiet. 

2411 Inkomster a\· statens aktier 

Utfallet för hudgetårct 1979/80 samt beräknade inknmster (utdelning) för 

budgetriren 1980/81 och 1981/8::! enligt akticholagens uppgifter framgår av 

tabell 41 

Tahell 41. Inkomster på statens aktier budgctaren 1979/80-1981/82, tusental kr. 

Utfall Aktiebolagens beriikning 
1979/80 1980/81 1'>81/82 

AB Aemtransport 14 1()0 7000 3 500 
Apoteksbolagct AH I 500 I 500 I 500 
Cemenla AH I 308 780 
AB hirelagskredit 420 
AB Industrikredit I 120 2800 2800 
Post- <l<:h Kreditbanken 63 338 6.1338 63 338 
Statsföretag AB. 

Riinta pä reverslän I 002 601 200 
Statskonsult AB 180 180 180 
AB Sve11sk Bilprnvning 29 29 29 
AH Svensk Exportkredit 10000 IOOOO 10000 
Swedair AB 150 225 225 
Svenska Penninglotteriet AB 5 5 5 
SystembL>lagel AB 25 25 25 
AB Tipstjänst 5 5 5 
AB Vin- & Spritcentralen 750 750 750 
Viirdepappers..:entralen AB 120 120 120 
Swnska Elektriska Materiel-

kontroll<1nstalten 76 76 /(, 

Totalt 94128 86654 83533 

RRV beriiknar inkomsterna på titeln inkomster av statens aktier till 

86 654 000 kr. för budgetåret 1980/81 och 83 533 000 kr. för budgetåret 1981 I 

8::!. 
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2500 Offentligrättsliga avgifter 

De nlfrntligriittsliga avgifterna tas ut av myndigheter med reglerande 

Vt~rksamhet bestående av tillsyn. kontroll. tillst[mdsgivning etc. Avgifterna 

fastställs vanligen av regeringen. Efteri'rågan pil de t.iänster som produ

cerns styrs av lagar. förordningar eller liknande. Inkomsterna av denna 

verksamhet betraktas som offentligrättsliga avgifter oavsett om det finns 

koppling eller ej mellan inkomster och utgifter i form av ett uttalat ckLmo

miskt m[1I för verksamheten. 

RRV har erhållit uppgifter om nettoinkomster p~I flertalet inkomsttitlar 

under offentligrättsliga avgifter. RRV kommenterar i det följande några av 

de inkomsttitlar. som ingiir i offentligr~ittsliga avgifter. 

25 J J Expeditionsm·gifter 

Expeditionsavgifter utgår for expeditioner som utfärdas av statlig myn

dighet. Inkomsterna redovisas av riksskalleverkct. domstolsverkct och 

centralnämnden för fastighctsdata m. tl. 
Budgetäret 1979/80 uppgick inkomsterna till 171.8 milj. kr. I statsbudge

ten fiir budgetåret 1980/81 uppfördes inkomsterna till 191.6 milj. kr. De 

ovan nämnda myndigheterna beriiknar att inkomsterna kommer att uppgå 

till 225.4 milj. kr. for budgetåret 1980/81 och till 246.6 milj. kr. för budget

aret 1981/82. Domstolsvcrkct och centralniimnden för fastighetsdata har i 

sina beräkningar tagit hiinsyn till höjningen av expeditionsavgifterna per 

den I oktober 1980 tSFS 1980: 684. 701 ). 

De avgif'tshiijningar som föreslås i prop. 1980/81: 20 pil pass m:h vapen

ärenden iir inte medtagna i myndigheternas heriikningar. RR V ansluter sig 

till de beriikningar som finns redovisade i prnp. 1980/81: 20 för dessa 

avgiftshöjningar. 

RRV hcriiknar inkomsterna p~i titeln expeditionsavgifter till 242 726000 

kr. för budgetflf'et 1980/81 och 278426000 kr. för budgetfiret 1981/82. 

2516 Körkortsa"·gifter 

Inkomsterna på titeln uppgick till 22.7 milj. kr. för budgetåret 1979/80. 

Trafiksäkerhetsverket heräknar inkomsterna p[1 titeln till 24.5 milj. kr. for 

budgetåret 1980/81 och 25.6 milj. kr. för budget<lret 1981/82. Hiinsyn har 

därvidlag tagits till den beslutade avgiftshöjningen per den I januari 1981. 

RRV ansluter sig till trafiksiikerhctsverkets beriikning. Inkomsterna pft 

titeln körkortsavgifter heräknas till 24 500000 kr: för budgetiiret 1980/81 

och 25600000 kr. for budgetilrct 1981/82. 
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2517 Avgifter vid registrering a\' motorfordon 

lnkomslerna på litcln uppgi.:k till 97 .8 milj. kr. för hudgelCtrel 1979/80. 

Trafiksiikerhetsverkel heriiknar inkomsterna p~t tileln till 111.6 milj. kr. for 

budgetflret 1980/81 och 117.2 milj. kr. för budgelån:I 198i/82. Hiinsyn har 

diirvidlag tagils till den beslutade avgiftshöjningen per den I januari 1981. 

RRV ansluter sig till trariksiikcrhetsverkets beräkning. Inkomsterna på 

titeln avgifter vid registrering av motorfordon beriiknas till 111 600000 kr. 

för budgettiret 1980/81 och 117200000 kr. for budgelftret 1981/82. 

2518 Fyravgifter, farledsvarua\'gifter 

De statliga sjöfartsavgifterna best:'tr av fyravgifter. farledsvaruavgifter 

samt lotsavgifter. Lotsavgifterna redovisas under siirskild inkom"1titel. 

Fyravgiften crsiilter den tidigare giillande allmiinna fyravgiflen. För gods 

som l'örs till eller frän Sverige utgär farledsvaruavgift. Farledsvaruavgiften 

iir dels distansberoende dels differentierad efter varuslag. 

Sjöfarlsverket beräknar tillsammans med general1ullstyrelsen inknms

terna pil titeln enligt nedanstående tabl~11 milj. kr. I. 

Farkdsvaruavgit'l 
rvravl!il't 
s;1mm-a 
Avg~ir till: 
Handclsl1<11ta11s kultur- och fritidsfond 
Trollhiittc kanalverk 
Viinerns seglationsstyrclse 
Raballcr m. m. 
Hammarbylcdcn 

Summa netto 

Redovisat 
1979/80 

159.5 
l lh.2 
275.7 

10._'i 
21.1 

4.0 
0.7 
I. I 

23K,3 

Beriiknat 
1980/81 

18h.9 
110.0 
296.9 

10,0 ,, , 
4,_'i 

u 
u 

257.6 

1981/lC 

184.8 
llU\ 
:!%.6 

10.11 
22.3 
4.h 
u 
1.4 

257,0 

RRV ansluter sig till myndigheternas beriikningar. Inkomsterna r<I titeln 

fyravgifter. farleds varuavgifter bcriiknas till 257 600000 kr. för hudgetärel 

1980/81 och 257 000 000 kr. för budgettiret 1981 /82. 

2529 A\'gifter vid patent- och rcgistrcrings,·äscndet 

Inkomsterna utgörs huvudsakligen av patentavgifter. varumiirkes-. 

mönster- och bolagsregistreringsavgifter samt avgifter vid ansökan om 

namn. 

Budgel[iret 1979/80 uppgick inkomsterna till 80.7 milj. kr. I statshudge

ten för budgetilrel 1980/81 uppfördes inkomsterna till 78.4 milj. kr. Patcnt

och rcgistreringsverket beräknar nu inkomsterna till 86.4 milj. kr. för 

hudgct{irel 1980/81 och 91.8 milj. kr. för budgetåret 1981/82. Ökningen av 
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de beriiknadc inkomsterna motiveras av de avgiftshöjningar som genom

fördes den I september 19811. 

RRV ansluh:r sig till patent- och registrcringsverkets bcriikning. In

komsterna på titeln avgifter vid patent- och rcgistrcringsviisendet hcriiknas 

till 8643.5000 kr. för budgetåret 1980/81 tH.:h 91795000 kr. fiir budgctiiret 

1981/82. 

2532 Exckutionsa,·giftcr 

Inkomsterna p~i titeln uppgick till 26.1 milj. kr. för budget;trct 1979/80. 

Linsstyrelserna bcriiknar inkomsterna till 29.6 milj. kr. fiir budgctiiret 

1980/81 och 33.2 milj. kr. för budget~tret 1981/82. I prL1p. 1980/81: 20 beriik

nas effekter av den avgiftshöjning som träder i kraft den I januari 1981. 

RRV ansluter sig till denna beräkning. 

RRV beräknar inkomsterna pf1 titeln cxckutionsavgiftcr till 44 633 000 kr. 

för budgetåret 1980/81 och 63 191000 kr. för budgcti1ret 1981/82. 

2600 Försäljningsinkomster 

Försiiljningsinkomster redovisas av myndigheter som säljer varor eller 

tjiinster till enskilda personer. företag eller offentliga institutioner. Priserna 

bestiims vanligen av myndigheten sjiilv !efter samri\d med RRVJ. Det finns 

ofta konkurrerande företag inom verksamhetsområdet. Det pris som köpa

ren ffir betala täcker vanligt vis hela kostnaden eller en inte obetydlig del 

Jiirav. RRV kommenterar i det följande någar av Je inkomsttitlar som 

ing[ir i försiiljningsinkomstcr. 

2612 Inkomster vid statens rättskemiska laboratorium 

Statens riittskemiska laboratorium har till uppgift att utfiira undersök

ningar av riittskemisk och blodgruppsaologisk art. Inkomsterna redovisas 

av socialstyrelsen. Budgetåret 1979/80 uppgick inkömsterna till 1.4 milj. 

kr. I statsbudgeten för budgetåret 1980/81 uppfördt:s inkomsterna till 5.8 

milj. kr. Statsmakternas beslut att det ekonomiska målet för verksamht:ten 

vid rättskemiska laboratoriet skall vara full kostnadsliickning innebär öka

de inkomster pil titeln fr. l>. m. innevarande budgetår. Den erforderliga 

taxehiijningen p. g. a. ovan nämnda beslut beräknas träda i kraft först den 

I januari 1981. varvid inkomsterna för budgetfiret 1980/81 beriiknas till 2.8 

mil.i. kr. lägre iin statsbudgett:n. För budgetåret 1981 /82 bcriiknar socialsty

relsen inkomsterna till 5,7 milj. kr. 
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RRV ansluter sig till socialstyrelsens beriikning. Inkomsterna på titeln 

inkomster vid statensriittskemiska laboratorium beräknas till 3 000000 kr. 

för budgetåret 1980/81 och 5 700000 kr. för budgetåret 198 l/82. 

2613 Inkomster vid karolinska sjukhuset 

I statsbudge1en upptogs inkomsterna för budgetåret 1980/81 till 511.3 

milj. kr. Direktionen för karolinska sjukhuset beräknar inkomsterna till 

567.7 milj. kr. för budgetåret 1980/81 och till 569,3 milj. kr. för budgetåret 

1981182. De olika inkomsterna som ingår i denna titel framgår av följande 

tablå (milj. kr.). 

Driftbidrag frän Stockholms liins landsting 
Lamt-tingets bidrag lill investeringar 
Inkomster för öppen och sluten viird i övrigt 
Övriga ersättningar 

Summa 

1980/81 

433.1 
22.1 

107.2 
5,3 

567,7 

1981/82 

426,6 
30.0 

107,3 
5.4 

569,3 

Avvikelsen i förhållande till statsbudgeten beror dels på ny överenskom

melse med Stockholms läns landsting dels på att sluta vräkningen för drift

bidraget för 1979 beräknas bli större än vad som tidigare har förutsetts. 

RRV ansluter sig till karolinska sjukhusets beräkning. Inkomsterna på 

titeln inkomster vid karolinska sjukhuset beräknas till 567700000 kr. för 

budgetåret 1980/81 och 569 300 000 kr. för budgetåret 1981182. 

2618 Inkomster vid Sveriges metl'orologiska och hydrologiska institut 

Budgetåret 1979/80 uppgick inkomsterna till 48,9 milj. kr. I statsbudge

ten uppfördes inkomsterna till 53.0 milj. kr. för budgetåret 1980/81. Sveri

ges meteorologiska och hydrologiska institut heräknar nu inkomsterna till 

56,3 milj. kr. för budgetåret 1980/81 och 57.3 milj. kr. för budgetåret 1981/ 

82. Ökningen motiveras av den beslutade taxehöjningen fr. o. m. 1980-10-

01 <SFS 1980: 700). 

RRV ansluter sig till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts 

beräkning. Inkomsterna på titeln inkomster vid Sveriges meteorologiska 

och hydrologiska institut beräknas till 56 286000 kr. för hudgetäret 1980/81 

och 57 348000 kr. för budgetåret 1981/82. 
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2700 Böter m. m. 

I denna inkomstkategori ingilr böter, viten och andra straffavgifter som 

inte är knutna till någon typ av skatt. Inkomsthuvudgruppen Biiter m. m. 

är underindelad i två inkomsttitlar. restavgifter och bötesmedel. 

2711 Restavgifter 

Restavgifter redovisas av länsstyrelserna, riksskatteverket. tullverket 

och trafiksiikerhetsverket. På inkomsttiteln redovisas restavgifter och till

läggsavgifter enligt uppbördslagen och uppbördskungörelsen samt avgifter 

och räntor i vissa andra fall. Uppbörden av restavgifter har successivt 

överförts frän vissa länsstyrelser till riksskatteverket i och med införandet 

av det ADB-baserade s. k. REX-systemet. Under budgetåret 1980/81 kom

mer ytterligare några länsstyrelser att anslutas till systemet. Med anled

ning härav finns en viss osiikerhet i prognosen. RRV har med anledning av 

titelns utfall för budgetåret 1979/80 räknat upp myndigheternas beräkning 

med 5,0 milj. kr. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln restavgifter till 116010000 kr. för 

budgetåret 1980/81 och 122010000 kr. för budgetåret 1981/82. 

2712 Bötesmedel 

På denna inkomsttitel redovisas böter i form av dagsböter. normerade 

böter eller penningböter. Dagsböter ådöms till ett antal av minst en och 

högst etthundratjugo allt efter brottets svärighetsgrad och faststiills till 

visst belopp med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet och 

ekonomiska förhållanden i övrigt. Normerade böter bestäms efter värdet 

av föremålet för brottet. Beträffande penningböter stadgas att om det för 

böter är utsatt visst högsta belopp ej över 500 kr. ådöms de omedelbart i 

penningar. Böter och viten tillfaller staten om inte annat är föreskrivet. 

Enligt bestämmelse i bötesverkställighetslagen (SFS 1979: 189) skall det 

uppbördssystem som tillkommit inom ramen för onlningsbots- och straff

föreläggandesystemen utvidgas till att omfatta iiven böter som utdöms av 

allmän domstol. Det innebiir att den bötfällde ges tillfälle att frivilligt betala 

böterna redan i samband med att tingsrättens dom meddelas. 

RRV har inhämtat uppgifter frfm generaltullstyrelsen. länsstyrelserna. 

rikspolisstyrelsen och riksskatteverket. Inkomsterna av bötesmedel för 

budgetåret 1980/81och1981/82 beräknas till 102,8 resp. 106,I milj. kr. 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Inkomsterna på titeln 

bötesmedel beräknas till I 02 785 000 kr. för budgctäret 1980/81 och 

106075000 kr. för budgetåret 1981/82. 

9 Rik.1daR1'11 /91:1Vi8/. I sam/. Nr /00. Bi/aga 2.1 
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2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 

På denna inkomsthuvudgrupp finns endast inkomsttiteln 2811 med sam

ma namn som huvudgruppen. 

På denna inkomsttitel redovisas tillfälliga inkomster samt andra inkoms

ter. som ej är hänförliga till annan titel i statsbudgeten. Inkomsterna på 

titeln övriga inkomster av statens verksamhet uppgick till 938.3 milj. kr. 

för budgetåret 1979/80. I statsbudgeten för budgetåret 1980/81 uppfördes 

titeln med 219.8 milj. kr. I tabell 42 redovisas de största inkomstpostt:rna 

på titeln under de tre senaste budgetåren. 

Tabell 42. Övriga inkomster av statens \'erksamhet (milj. kr.I. 

1977178 1978179 1979/80 

FörsiiljningsmcJcl för lös egendom m. m. 5.0 5.2 2D 
Särskild rättsverkan 3.7 5.7 5.6 
Expcditionsa vgifter 1.7 1.9 2.9 
Aterbetalning av kostnader för 
svenska FN-styrkor 51.8 34.2 22 .. 3 
Ersättning för Jatamaskindrifl m. m. 1.9 4.1 I. 7 
Ersiittning för försvarstanJvård 5.5 4.5 3.9 
Ersättning för skyJJaJc vcrkstiiJer 734.9 
Intressemedel 48.0 30.5 28.2 
Återbetalning av U-lanJsundcrstöJ 6.1 4,6 H.7 
Parkeringsavgifter 20.6 18.1 25.6 
Diverse i övrigt 160.2 9H.0 77.2 

Summa 304,5 206,8 938,3 

Av de redovisade beloppen för budgetåret 1979/80 är ca 21 milj. kr. av 

försäljningsmedel för lös egendom att betrakta som engångsbelopp. Likaså 

är ersättningen för de skyddade verkstäderna av engångskaraktär. 

Sveriges fordran på FN för kostnader för svenska FN-trupper uppgår 

f. n. till 150.3 milj. kr. 

Med tanke på den relativt betydande storleken på återbetalningar av 

kostnader för svenska FN-styrkor föreslår RRV att dessa inkomster 

fr. o. fu. budgetåret 1981/82 redovisas på en särskild inkomsttitel. RRV 

föreslår att inkomsttiteln titeri;ietalning av kostnader för svenska FN-styr

kor redovisas under inkomsthuvudgrupp 4500 Återbetalning av övriga lån. 

RRV föreslår vidare att titeln benämns 4525 Återbetalning av lån för 

svenska FN-styrkor. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln övriga inkomster av statens verk

samhet till 200530000 kr. för budgetåret 1980/81 och 220583000 kr. för 

budgetåret 1981 /82. 



Bilaga 2.1 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 131 

3000 Inkomster av försåld egendom 

Med inkomster av försåld egendom menas realkapitalpåverkande in

komster. vilka staten erhåller i utbyte för en motprestation. 

JIOO Inkomster av försålda byggnader och maskiner m. m. 

Huvudgruppen 3100 avser försäljning av byggnader. maskiner och appa

rater samt transportmedel. RRV föreslår att gruppen fr. o. m. budgctilret 

1981/82 även avser försäljning av mark. Det innebär att hvudgruppen 

fr. o. m. bugetårct 1981/82 benämns 3100 Inkomster av försföda fastigheter 

och maskiner m. m. 

I skrivelser till RRV har domänverket. förenade fabriks verken. luftfarts

verket. postverket. statens järnvägar. statens vattenfallsverk och telever

ket lämnat uppgifter om affärsverkens inkomster av förs{1lda fastigheter 

och maskiner. De beräknade inkomsterna på titlarna för budgetåren 1980/ 

81 och 1981/82 framgår av tabcll 43. 

Tabell 43 Affärsverkens inkomster av försålda fastigheter och maskiner (3110) budget
åren 1980/81 och 1981/82, tusental kr. 

3111 Postverkets inkomster av försålda 
fastigheter och maskiner 

3112 Televerkets inkomster av försålda 

1980/81 

fastigheter och maskiner I 000 
3113 Statens järnvägars inkomster av 

försålda fastigheter och maskiner ~0000 
3114 Luftfartsverkets inkomster av 

försålda fastigheter och maskiner 
3115 Förenade fabriksverkens inkomster 

av försi'1lua fastigheter och maskiner 500 
3116 Statens valtenfallsverks inkomster 

av försålda fastigheter och maskiner 10000 
3117 Domänverkets inkomster av 

försålda fastigheter och maskiner 

S11mma 31501 

1981/lQ 

I 000 

:!0000 

500 

10000 

31503 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Affärsverkens in

komster av försålda fastigheter och maskiner beräknas till 31503000 kr. 

för budgetåret 1980/81 och 31503000 kr. för budgetåret 1981182. 

I skrivelser till RRV har byggnadsstyrclsen. generaltullstyrelsen. krimi

nalvårdsstyrelsen. sjöfartsverket. statens vägverk och statskontoret liim

nat uppgifter om civila myndigheters inkomster av försålda byggnader rn.:h 

maskiner. De beräknade inkomstt:rna på titlarna för budgetf1ren 1980/81 

och 1981/82 framgår av tabell 44. Di! mark viirdet ofta inte går all siirskilja 

från värdet av den sftlda egendomen föreslår RRV att inkomsttitlarna 3121. 

3122. 3123. 3125 och 3126 fr. o. m. budgetåret 1981/82 avser och benämns 

inkomster av försålda fastigheter och maskiner. 
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Tabcll 44. Ch·ila myndigheters inkomster av försålda byggnader och maskiner budge-
tåren 1980/81 och 19111/82, tusental kr. · 

3121 Ki'iminalvårdsstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och maskiner 
3122 Statens vägverks inkomster av försälda 
byggnader och maskiner 
3123 Sjöfartsverkets inkomster av försålda 
byggnader och maskiner 
3124 Statskontorets inkomster av förs~ilda 
datorer m. m. 
3125 Byggnadsstyrelsens inkomster av 
försålda byggnader och maskiner 
3126 Gencraltullstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och maskiner 

Summa 

1980/81 

I 000 

50 

200 

I 250 

2502 

1981182 

3 150 

I 000 

50 

200 

1 700 

6101 

RR V ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Civila myndigheters 

inkomster av försålda byggnader och maskiner beräknas till Z 502 000 kr. 

för budgetåret 1980/81 och 6 I 0 I 000 kr. för budgetåret 1981/82. 

3131 Försvarets myndigheters inkomster av försålda byggnader och maski

ner 

I skrivelse till RRV den 14 oktober 1980 beräknar fortifikationsförvalt

ningen inkomsterna på titeln till 2.0 milj. kr. för budgetåret 1980/81 och 3.0 

milj. kr. för budgetåret 1981/82. RRV föreslår att iiven inkomster av 

markförsäljning redovisas på denna titel fr. o. m. budgetåret 1981182 (se 

3211 Övriga inkomster av markförsäljning). Det innebär att inkomsttiteln 

fr. o. m. budgetåret 1981/82 benämns försvarets myndigheters inkomster 

av försålda fastigheter och maskiner. Inkomsterna av markförsäljning be

räknas av fortifikationsförvaltningen till 12.3 milj. kr. för budgetåret 1981/ 

82. 

RRV ansluter sig till fortitikationsförvaltningens beräkning. Inkomster

na på· titeln försvarets myndigheters inkomster av försålda byggnader och 

maskiner beräknas till 2 000000 kr. för budgetäret 1980/81 och 15 260000 

kr. för budgetåret 1981/82. 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning 

lnkomsthuvudgruppen omfattar förs~iljning av mark. skog, insjöar och 

unde1jordiska tillgångar. Om markvärdet inte kan särskiljas från värdet pil 

den försålda egendomen. skall hela försäljningssumma_n föras till huvud

gruppen 3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner m. m. 



Bilaga 2.1 Riksrevisions\'erkcts inkomstberäkning 133 

3211 Övriga inkomster av markförsäljning 

I skrivelse till RRV den 14 oktober i980 beräknar fortifikationsförvalt

ningen inkomsterna av markförsäljning till 12.6 milj. kr. för budgetåret 

1980/81 och 12.3 milj. kr. för budgctäret 1981/82. Kriminalvårdsstyrdsen 

beräknar tillföra titeln 0.6 milj, kr. budgetän:t 1980/8 L 

Då markvärdet ofta inte g{ir att siirskilja från värdet av den sålda egendo

men föreslår RRV att inkomsttiteln och därmed huvudgruppen övriga 

inkomster av markförsäljning fr. o. m. budgetåret 1981/82 utgär ur stats

budgeten, Det innebär att inkomster av markförsiiljning fr. o. m, budget

året 1981/82 redovisas under huvudgruppen 3100 Inkomster av försålda 

byggnader och maskiner m, m, som då benämns 3100 Inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner m. m. 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom 

Under denna huvudgrupp redovisas inkomster vid försäljning av imma

teriella tillgångar som brytningsrättigheter och fiskerättigheter. andra 

koncessioner och arrenden med avseende på marken samt patent och 

copyright. 

3311 Inkomster av statens grm'cgcndom 

På inkomsttiteln redovisas arrendeinkomskr för upplåtna fyndigheter. I 

skrivelse till RRV beräknar statens industriverk inkomsterna pä titeln till 

16.0 milj. kr. för budgetåret 1980/81 och 18.0 milj. kr. för budgetftret 1981/ 

82. 

RRV ansluter sig till statens industriverks beräkning, Inkomsterna på 

titeln inkomster av statens gruvegendom beräknas till 16000000 kr. för 

budgetåret 1980/81 och 18000000 kr. för budgetåret 1981/82. 

4000 Återbetalning av lån 

Till inkomsttypen återbetalning av lån räknas återbetalningar till statliga 

utlåningsorgan. som erhåller alla sina medel från staten och som inte har 

någon rätt att ta på sig skulder gentemot andra. Exkluderade är finansiella 

institutioner som tar emot insättningar eller inlåningar. 

För budgetåret 1979/80 och tidigare redovisades större delen av den 

statliga utlåningen på statens utlåningsfonder och fonden för låneunder

stöd. Inom statens utlåningsfonder var utlåningen till stor del revolveran

de. dvs. återbetalningarna t1terfördes till respektive fond: delfonderna 
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inom fonden för lilneunderstöd var däremot inte revolverande. I och med 

budgetomläggningen budgetåret 1980/81 har revolveringen avskaffats för 

utlftning frän följande fonder: 

Utrikesförvaltningens lånefond 

Bistftndsförvaltningens lånefond 

Statens bosiiltningslilnefond 

Val knkraftslånefonden 

l .uftfartsHinefonden 

Statens limefond för den mindre skeppsfarten 

Statens l;'mefond för universitetsstudier 

Studiemedelsfonden 

Lånefonden för studcntk<'trlokalcr 

Jordbrukets lagc::rhusfond 

Kraft led ni ngslånefonden 

Egnahemslånefonden 

Statens avdikningslåncfond 

Fiskerilftnefonden 

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

Statens liskredskapslftnefond 

Umefonden för lån med uppskjuten ränta 

Skogsv~lglåncfondcn 

Lilnefondcn för bostadsförsörjning för mindre bemedlade. harnrika fa

miljer 

Umi.:fonden för bostadsbyggande 

Lånefonden för inventarier i vissa spei.:ialbostäder 

Lånefonden för kommunala markförvärv 

Lånefonden för allmänna samlingslokaler 

Inkomsttypen återbetalning av lån indelas i fem inkomsthuvudgrupper 

enligt nedanstående uppställning. 

4100 Återbetalning av näringslån 
4200 ~terbetalning av bostadslån m. m. 
4300 ~lerbetalning av studielån 
4400 ~terhetalning av energisparlån 
4500 Aterbetalning av övriga lån 

Summa 

Prognos i milj. kr. 

1980/81 

249.8 
942.7 
533,3 

75.0 
370,3 

2171.1 

1981/82 

265...\ 
I 042.0 

583,6 
95.0 

.~37,7 

2323,6 

RRV kommenterar i det följande några av de inkomsttitlar som ingår i 

ovanstående inkomsthuvudgrupper. 
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4111 Återbetalning av lokaliseringslån 

Inkomsterna på titeln utgörs av återbetalningar på lokaliscringslän som 

utbetalats enligt 1964 års riksdagsbeslut om riktlinjer för en aktiv lokalisc

ringspolitik. Arbetsmarknadsstyrelsen beräknar inkomsterna pi'1 titeln till 

215.0 milj. kr. för budgetåret 1980/81 och 230.0 milj. kr. för budgetäret 

1981/82. 

RRV ansluter sig till arbetsmarknadsstyrelsens heriikning. Inkomsterna 

pil titeln återbetalning av lokaliseringslån beriiknas till 215000000 kr. för 

budgetåret 1980/81 och 230000000 kr. för budgetåret 1981/82. 

4212 Återbetalning av lån för bostadsbyggandc 

Bostadsstyrelsen har beräknat återbetalningarna av l[m för bostadshyg

gande till 940.0 milj. kr. för budgetåret 1980/81 och I 040 milj. kr. för 

budget{1ret 1981/82. I statsbudgeten urpfördes inkomsterna rå titeln med 

950.0 milj. kr. 

RRV ansluter sig till bostadsstyrelsens beräkning. Inkomsterna på titeln 

återbetalning av lån för bostadsbyggande beräknas till 940000000 kr. för 

budgetåret 1980/81ochI040000000 kr. för budgetåret 1981/82. 

4313 Återbetalning av studiemedel 

Inkomsterna på titeln utgörs dels av amorteringar av studiemedel. dels 

av återbetalning av felaktigt uppburet studiestöd. I statsbudgeten upp

fördes inkomsterna med 479.8 milj. kr. Centrala studicstödsniimnden be

räknar nu inkomsterna till 492.1 milj. kr. för hudgctäret 1980/81 och 54J.4 

milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

RRV ansluter sig till centrala sllldiestödsniimndcns beriikning. Inkoms

terna på titeln återbetalning av studiemedel beräknas till 492 100000 kr. J'ör 

budgetåret 1980/81 och 543400000 kr. för budgetåret 1981/82. 

RRV föreslår att följande inkomsttitlar slås samman till en inkomsllitel 

4522 Återbetalning av övriga lån. Kammarkollegiet 

4523 Återbetalning av övriga lån. Riksbanken 

4524 Återbetalning av övriga lån. Riksgäldskontoret 

Motivet till sammanslagningen är att dessa inkomsttitlar var och en 

består av ett antal mindre titlar som flera myndigheter, än de tre ovan 

nämnda. redovisar inkomster på fr. o. m. budgetåret 1980/81. 

RRV föreslår att ovanstående inkomsttitlar fr. o. m. budgetåret 1981 /82 

slås samman till en inkomsttitel benämnd 4526 Övriga återbetalningar. 
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5000 Kalkylmässiga inkomster 

De kalkylmässiga inkomsterna består av avskrivningar och statliga pen

sionsavgifter. netto. 

5100 Avskrivningar 

Med avskrivning menas en kalkylerad kostnad för ett kapitalobjekts 

värdeminskning under en viss period. Värdeminskningen kan bero pä 
fysisk förslitning. 

I skrivelse till RRV har förenade fabriks verken. luftfartsverket. postver

ket. statens järnvägar. statens vattenfallsverk och televerket lämnat upp

gifter om affärsverkens avskrivningar. De beräknade inkomsterna på tit

larna för budgetåren 1980/81 och 1981/82 framgår av tabell 45. Statens 

järnvägars avskrivningar har dragits ned med 26.4 milj. kr. för budgetåret 

1981/82 i förhållande till statens järnvägars beräkning. Motivet för avvikel

sen är att RRV har reviderat ned statens järnvägars driftunderskott såsom 

redovisats under titeln 2113 Statens järnvägars inlevererade överskott. 

Tabell 45 Affärsverkens avskrivningar, tusental kr. 

511 l Postverkets avskrivningar 
5112 Televerkets avskrivningar 
5113 Statens järnvägars avskrivningar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 Förenade fabriksverkens avskriv-

ningar 
5116 Statens vattcnfallsvcrks avskriv

ningar 

Summa 

1980/81 

37000 
l 267 000 

431000 
70500 

45500 

I 570000 

3421000 

1981/82 

38000 
I 367 000 

813 600 
72500 

47000 

. I 730000 

4068 IOO 

RRV beräknar inkomsterna av affärsverkens avskrivningar till 

3 421 000 000 kr. för budgetåret 1980/81 och 4 068 I 00 000 kr. för hudgetåret 

1981/82. 

5121 Avskrivningar på civila fastigheter 

I skrivelse till RRV har nedanstående myndigheter beräknat inkomster

na av avskrivningar på civila fastigheter för budgetåren 1980/81 och 1981/ 

82. Från akademiska sjukhuset har emellertid inte några uppgifter erhållits. 

RR V har diirför antagit i stort sett oförändrade avskrivningar jämfört med 

beräkningen till statsbudgeten för budgetåret 1980/81. 

Di.: beräknade inkomsterna på titeln framgår av följande sammanställ

ning (tusental kr. l 
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1980/81 198li!C 

Akademiska sjukhuset 6541 6500 
Byggnadsstyrelscn 177000 186000 
Karolinska sjukhuset 4210 4922 
Kriminalvårdsstyrelsen 4 700 5000 
Generaltul Is t yrel sen 102 121 

Totalt 192553 202543 

RRV beräknar inkomsterna på titeln avskrivningar på civila fastigheter 

till I 92 553 000 kr. för budgetåret I 980/8 I och 202 543 000 kr. för hudgeHiret 

1981/82. 

5131 Uppdragsmyndigheters m. n. komplementkostnader 

Uppdragsmyndighetcr med programbtidgetcring rcdövisar fr. o. m. bud

getåret 1970/7 I sin verksamhet på ett nytt sätt. Inkomster och utgifter för 

uppdragsvcrksamheten redovisas pft förslagsanslag som tas upp med for

mella belopp på I 000 kr. Förändringen innehar en övergång från brutto- till 

nettoredovisning. Siirskilda utrustningsanslag infördes vid de niimnda 

myndigheterna. 

Utgifter motsvarande avskrivning och förräntning av det kapital som 

lagts ned i utrustning skall till den del de avser uppdragsverksamheten i 

den omfattning det framgår av regleringsbrev tas fr;ln uppdragsinkom

sterna. Dessa medel skall omföras till denna inkomsttitel. Till inkomstti

teln skall i vissa fall även omföras medel som motsvarar ersiittning för 

portokostnader och medel som motsvarar riintekostnaden p{1 disponerat 

rön:lsekapital. Nedanstående tablå visar myndigheternas beräkning, tu

sental kr. 

Allmiinna advokatbyraer 
Arbetsmarknadsstyrelscn 
Konsument verket 
Statens bakteriologiska laboratorium 
Statens geotekniska institut 
Statens industriverk 
Statens lantm(iteriverk 
Statens maskinprovningar 
Statens provningsanstalt 
Statens skeppspnivningsanstalt 
Staten-; viig- och trallkinstitut 
Stvrelscn för teknisk utveckling 
S~eriges geologiska undersökning 

1980i81 

320 
11945 

18 
2 390 

311 
294 

10200 

43h4 
4 31\\ 

638 
11244 
83Ml 

Totalt 54402 

191'1/82 

2% 
9~1_<; 

IH 
2440 

334 

4960 
4f.7h 

740 
13 804 
!070(1 

51 B5 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkningar. Inkomsterna pä titeln 

uppdragsmymligheters m. Il. komplementkostnader beriiknas till 

54 402 000 kr. för budget~lret 1980/81 och 51 135 000 kr. för budgetåret 1981 ! 

82. 
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5141 Statens vägverks avskrivningar 

J skrivelse till RRV den 21 oktober 1980 har statens vägverk anfört 

följande: 

Preliminära avskrivningar kommer att göras kvartalsvis under perioden 
jan-sept och slutliga avskrivningar för kalenderåret görs per den 31 de
cember var:ie {1r. 

Avskrivningarna är beräknade efter anslagstilldelning i cnlight:t med VY 
långtidsbudget. 

Statens vägverk beräknar inkomsterna till 100.0 milj. kr. för budgetäret 

1980/81och116.I milj.kr.förbudgetåret 1981/82. 

RRV ansluter sig till statens vägverks beräkning. Inkomsterna på titeln 

statens vägverks avskrivningar beräknas till 100000000 kr. för hudgetåret 

1980/81 och 116 I 00 000 kr. för budgetåret 1981 /82. 

5142 Sjöfartsverkets avskrirningar 

Avskrivningarna beräknas som summan av dels ett genom individuell 

avskrivning på tillgängarnas ursprungliga anskaffningsviirde beriiknat he

lopp. dels ett indexberäknat tilfägg som kompensation för prisstegringar. 

I skrivelse till RRV den 13 oktober 1980 beriiknar sjöfartsverket inkoms

terna till 62.0 milj. kr. för budgetåret 1980/81 m:h 73,5 milj. kr. för budget

året 1981/82. 

RRV ansluter sig till sjöfartsverkets beräkning. Inkomsterna på titeln 

sjöfartsvcrkets avskrivningar bcriiknas till 62 000000 kr. för budgt:tåret 

1980/81 och 73 500000 kr. för budgetåret 1981/82. 

5143 A\·skrivningar på ADB-utrustning 

Till denna titel överförs ett belopp som svarar mot planmässig avskriv

ning av ADB-utrustning som linansierats över reservationsansalget VIII B 

2 Anskaffning av ADB-utrusning. 

Statskontoret har i skrivelse den 14 oktober 1980 beräknat inkomsterna 

till 99,0 milj. kr. för budgetåret 1980/81 och 106,0 milj. kr. för budgetåret 

1981/82. 

RRV ansluter sig till statskontorets heräkning. Inkomsterna på titeln 

avskrivningar på ADB-utrustning beräknas till 99000000 kr. för budgetåret 

1980/81 och 106000000 kr. för budgetåret 1981/82. 
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5144 Avskrivningar på förrådsanläggningar för ekonomiskt försvar. 

I skrivelse till RRV beräknar överstyrelsen för ekonomiskt försvar in

komsterna på titeln till I.I milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1980/81 

och 1981/82. 

RRV ansluter sig till överstyrelsens för ekonomiskt försvar beräkning. 

Inkomsterna på titeln avskrivningar på förrådsanläggnmgar för ekono

miskt försvar beräknas till I 062 000 kr. för budgetåret 1980/81 och 

I 062 000 kr. för budgetåret 1981/82. 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto 

Under denna rubrik redovisas nettot av de på titeln redovisade inkoms

terna och utgifterna. På titelns inkomstsida bokförs de statliga myndighe

ternas lönekostnadspålägg och ersättningar från de allmänna försäkrings

kassorna till riksförsäkringsverket avseende personalsjukpenningar pa 
grund av arbetsgivarinträde enligt lagen om allmiin försäkring. H~ir redovi

sas även de inkomster som tidigare redovisades under uppbördstiteln 

Bidrag till kostnader för polis-. domstols- och uppbörds väsendet m. m. 

5211 Statliga pensionsavgifter, netto 

Vid beräkning av titelns inkomster för innevarande budgetär och det 

nästkommande har uppgilier inhämtats från riksförsäkringsverket och sta

tens löne- m:h pensionsverk. Inkomster och utgifter under inkomsttiteln 

redovisas fördelade på tre program. 

Programindelning 

Program I avser lönekostnadspälägg och de sociala utgifter lönekost

nadspåliiggen är avsedda att täcka i de fall oreducerat lönekostnadsp{1lägg 

utgår. 

Program 2 avser lönekostnadspitlägg och de sociala utgifter lönckost

nadspåläggen är avsedda att täcka i de fall reducerat lönekostnadsp{ilägg 

utgår. 

Program 3 avser avsättningar till framtida pensioner och utbetalning av 

utgående personalpensionsförmåner. 

Flertalet statliga myndigheter redovisar lönekostnadspåliigg i program I. 

De myndigheter m. fl. och de anslag för vilka reducerat lönekostnadspå

lägg utgår och som således redovisas i program 2 framgår av tabell 46. 
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Tabeli 46. Anslag med reducerat lönekostnadspålägg ILKP) budgetåret 1980/81 

Anslag Myndighet Lkp_ 

111 Al U trikcsförvaltningen Utrikesdepartementet Il 
m D I Svenska lnstitutet Svenska lnstitulct Il 
111 E4 Bidrag till Stock-

holms internationella 
fredsforskningsinstitut . Utrikcsdi;paqementet Il 

IV A2 Vis~a nämnder m. m. Försvarets civilfor-
vallning Il 

V G6 Akademiska sjukhuset 
i Uppsala: 
Driftkostnader Uppsala universitet Il 

V J5 Bidl'ag till driften 
av vårdanstalter och 
inackordcringshem m. m. Socialstyrelsen Il 

V K4 Bidrag till driften av 
särskölor m. m. Skolöverstyrelsen Il 

IX 87 Bidrag till konstnärer 
m.m. Konstnärsnämnden Il 

IX B9 Ersättning åt förfat-
tare m. Il. för utlåning 
av deras verk genom 
bibliotek m. m .. Kammarkollegiet Il 

IX B 10 Bidrag till svenska 
riksteatern Kammarkollegiet Il 

IX B Il Bidrag till Operan 
och Dwmatiska Teatern Kammarkollegiet Il 

IX B 12 Rikskonsert verksamhet Kammarkollegiet Il 
IX B 15 Bidrag till regionala 

och lokala teater-. 
dans och musik-
institutioner Statens Kulturråd Il 

IX B 35 Bidrag till svenska 
spräknämnden Kammarkollegic::t Il 

IX B 59 Naturhistoriska Riks- Naturhistoriska 
museet: Materiel m. m. Riksmuseet Il 

IX B 67 Bidrag till Svenska 
Museer: 
Stiftelsen Dansmusei-
fonden ' Kammarkollegit:t 15000 
Stiftelsen Drottning-
holms teatermuseum Kammarkollegiet 67000 
Stiftelsen Musik-
historiska museet Kammarkollegiet 124000 
Stiftelsen Thielska 
galleriet Kammarkollegiet 7000 

IX C Il Bidrag till driften 
av grundskolor m. m. Skolöverstyrelsen Il 

IX c 18 Bidrag till driften 
av gymnasieskolor . Skolöverstyrelsen Il 

IX c 20 Bidrag till driften 
av riksinternatskolor Skolöverstyrelsen Il 

IX c 23 Bidrag till Bergsskolan 
i Filipstad Skolöverstyrelsen Il 

IX c 24 Bidrag till driften av 
vissa privatskolor Skolöverstyrelsen Il 

IX D Il Bidrag till kommunala 
högskoleutbildningen Skolöverstyrelsen Il 

IX E5 Bidrag till kommunal 
vuxenutbildning m. m. Skolöverstyrelst:n Il 

IX E8 Bidrag till driften 
av folkhögskolor Skoliiverstyn::lsen Il 
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Anslag Myndighet 

IX I I Stöd till idrottens 
organisationsnämnd m. m. 

X [) 2 Bidrag till skogsvårds
stvrelserna 

XIV F I Siyrelsen för teknisk 
utveckling: 
Teknisk forskning och 
utveckling 

Dessutom skall Statens järn
vägar tillföra titeln 
statliga pensionsmcdel. netto 
ett belopp motsvarande 
I LOo/c av verkets lönesumma 

Kammarkollegiet 

Skogsstyrclsen· 

Stvrelsen för 
teknisk utvei.:kling 

141 

Lkp 

11 1 

11 

1 Endast för personal vid riksidrottsförbundct som omfattas av statens allm~inna 
tjänstepensionsreglcmente. 
2 Beräkning och redovisning av lönekostnadspälägg skall inte tillämpas i fråga om 
lön till anställda vid Skogsvånlsstyrelserna. 

De största inkomsterna i program 2 kommer från bidragsanslagen till 

driften av grundskolor och gymnasieskolor samt från statens järnviigar. 

För program I gäller att under inkomstposten personalsjukpenningar 

redovisas ersättningar från dt.: allmänna försäkringskassorna till riksförsäk

ringsverket på grund av arbetsgivarinträdt.: enligt lagen om allmän försäk

ring. Förutom statliga myndigheter omfattar inbetalningarna fr. o. m. den I 

juli 1977 även vissa lärarkatt.:gorier. Dessa inkomster särredovisas i tabell 

47. 

De olika arbetsgivaravgifterna på utgiftssidan fastställs för staten med 

undantag för de affärsdrivande verken. riksbanken och dess industrit.:r 

samt riksdagens ledamöter. 
Vissa socialavgifter omförs vidare till andra inkomsttitlar. Som exempel 

kan nämnas avgifterna till den allmänna sjukförsäkringen som förs över till 

inkomsthuvudgruppen 1200 Socialavgifter. Vissa andra socialavgifter om

förs till fonder utanför statsbudgeten som exempelvis socialförsäkringsav

giften till försäkringen för tilläggspension. 

Utgiftsposternas avsättningar till framtida kompletteringspensioner ut

gör saldoposter. Motsvarande medel redovisas som inkomst i program 3. 

Under utgiftsposten personalpensionsförmåner m. m. redovisas pensioner 

åt f. d. statstjänstemän m. tl. som betalas ut av försvarets civilförvaltning. 

riksförsäkringsverket. sjöfartsverket och statens löne- och pensionsverk. 

Överskottet i program 3 är en saldopost och utgör det totala överskottet 

på inkomsttiteln. Budgetåret 1979/80 uppgick överskottet till 1500 milj. kr. 

Jämfört med närmast föregående budgetår inneblir detta en minskning med 

264 milj. kr. Minskningen förklaras främst av att de utbetalda per.sonalpen

sionsförmånerna ökade i en högre takt än den del av lönekostnadspåläggct 

som avser att täcka dessa utgifter. dvs. avsättningar till framtida komplct

teringspensioner under program 3. 



Prop. 1980/81: IOO 

Tabell 47. Statliga pensionsavgifter, netto milj. kr. 

Program I 

Inkomster' 
I I .önekostnadspiilägg 
2 Personalsjukpenning m. m. 

diirav vissa lärarkategorier 

Summa 

Utgifter' 

I Socialförsiikringsavgift till för-
säkringen för tilliiggspension 

2 Srn.:ialför~äkringsavgift till den 
allmiinna sjukförsäkringen 

3 Socialförsiikringsavgift till folk-
pensioneringen 

4 Arbetslöshetsförsiikringsavgift 
5 Lönegarantiavgift 
6 Delpensionsavi,:ift 
7 Arbetsmarknadsutbildningsavgift 
8 Vissa yrkesskadccrsättningar m. m. 
9 Ersättning från grupplivförsäkring 

10 Vuxenutbildningsavgift 
Il Arbetarskyddsavgift 
12 Barnomsorgsavgift 
13 Avsättningar till framtida 

kompletteringspensioner 

Summa 

Progrt1111 ~ 

Inkomster' 
Lönekostnadspåliigg m. m. 

Utgifter' 

I Ersättning från grupplivförsäkring 
2 Avsiittningar till framtida 

komplt:tteringspensioner 

Summa 

Program 3 

Inkomster' 

I Avsiittningar till framtida 
kompletteringspensioner 

2 Bidrag till kostnader för polis. 
domstols- och uppbördsväsendet 

3 Vissa pensionsavgifter 

Summa 

Utgifter' 

I Pcrsonalpensionsförmäner 
2 Överskott+ /Underskott -

Summa 

1979/80 

Stats
budget 

7 157 
920 

8077 

1538 

1726 

I 350 
65 
32 
62 
65 
21 
63 
41 
18 

260 

2836 

8077 

1531 

16 

1515 

I 531 

4351 

9 

4360 

2645 
+1715 

4360 

Utfall. 

7 283 
943 

8226 

1681 

I 785 

1398 
67 
33 
42 
67 
34 
68 
42 
22 

270 

2 717 

822ti 

1581 

17 

1564 

1581 

4 281 

10 

4291 

2791 
+1500 

4291 

1980/81 

Stats
budget 

8 Il 2 
I 080 

175 

9192 

1879 

2995 

2 345 
113 
55 

141 
113 
25 
62 
71 
28 

566 

799 

9192 

1859 

12 

I 847 

I 859 

2Mti 

66 
Il 

2 723 

2 980 
- 257 

2 72_, 

142 

Ny be
riikning 

7990 
I 0.~4 

500 

9024 

1914 

3035 

2 394 
116 
57 

145 
116 
28 
75 
72 
34 

579 

459 

9024 

I 736 

18 

I 718 

I 736 

2177 

62 
Il 

2 250 

3 213 
- 963 

2250 

1981/82 

lkriik
ning 

8618 
111."i 

540 

9733 

2068 

2 217 

1773 
85 
42 

!07 
85 
30 
84 
53 
33 

468 

2688 

9733 

1872 

20 

1852 

I 872 

4540 

58 
Il 

4609 

3444 
+ 1165 

4609 
1 Utöver angivna belopp redovisas över denna titel vissa personalpensionsförmancr med samma belopp på 
både inkomst- och utgiftstitlar. 
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Upphördsförfarandet för vissa avgifter frfm staten ändrades fr. o. m. den 

I juli 19801SFS 1979: 846). En omläggning till löpande upphiinl har införts. 

Före utgången av juni månad {1ret efter avgiftsärct skall regleringen för 

kalenderåret äga rum. dvs. samma förfarande som gäller för ATP-avgiften. 

Den preliminära avgiften för kalenderäret heräknas pii sa siitt att avgiftsun

derlaget två ilr före avgif'tsåret riiknas upp med den uppriikningsfaktor som 

regeringen fastställer. I den tidigare förordningen ISFS 1969: 412. senaste 

lydelse 1977: 83) gällde att arhetsgivaravgifterna överfördes från inkomstti

teln pensionsmedel m. m. under budgetårets sista månad för det kalender;lr 

som avslutats under hudgetåret. Detta giillde för alla avgifter utom ATP

avgiften. 

I och med övergången till löpande uppbörd fr. o. m. den I juli 1980 

kommer avgifter avseende tre halvår att belasta titeln för budget{iret 1980/ 

81. Fr. o. m. budgetåret 1981182 kommer däremot belastningen att avse I vii 

halvilr samt slut regleringen för det kalenderår som avslutas under hudget

året. Omläggningen budgetåret 1980/81 innehär att titeln statliga pension

savgitkr. netto kommer att uppvisa ett negativt saldo (Lmderskott) for 

första budgetåret. 

Budgetåret 1980/81 är lönekostnadspålägget oförändrat 39 Sf. Den I 

januari 1981 sänks socialförsäkringsavgiften till den allmänna sjukförsäk

ringen med 0.1 procentenheter. Samtidigt höjs socialförsäkringsavgiften 

till folkpensioneringen med 0.1 procentenheter. socialförsäkringsavgiften 

till tilläggspensionen med 0.25 procentenheter. barnomsorgsavgiften med 

0.3 procentenheter och arbetarskyddsavgiften med 0.055 procentenheter. 

Den I januari 1982 höjs socialförsäkringsavgiften till tilläggspension med 

0.25 procentenheter. RRV har emelkrtid mot bakgrund av titelns stora 

överskott de närmast föregående budgetåren och med hänsyn till RRVs 

prognos för budgetåret 1981/82. valt att riikna med ett oföriindrat lönekost

nadspålägg även budgetåret 1981/82. 

Underskottet på titeln statliga pensionsavgifter. netto beriiknas till 963.0 

milj. kr. for budgetåret 1980/81. För budgetåret 1981/82 heräknas ett över

skott på I 165.0 milj. kr. Omläggningen till löpande redovisning av social

avgifter innebär en belastning på titeln av engångskaraktär med 2 331 milj. 

kr. 

RRV heräknar ett under.l"kott på titeln statliga pensionsavgifter. netto för 

budgetåret 1980/81. RRV beräknar detta underskott till 963 000000 kr. För 

budgetåret 1981 /82 beräknar RRV inkomsterna på titeln statliga pensions

avgifter. netto till 1165000000 kr. 
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Tabellförteckning 

Sammanställning av beräkningsresultat budgetåren 1980/81 och 
1981182 8 

2 Skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse 9 
3 Lagstadgade socialavgifter 1980/81 och 1981/82 11 
4 Alternativ beräkning av statsbudgetens inkomster 12 
5 Statsbudgetens utfall budgetåren 1975/76-1979/80 14 
6 Utfallet av statens totala inkomster budgetåren I 975/76- 1979/80 15 
7 Utfallet av taxeringarna till statlig inkomstskatt för verksamhets-

åren 1973-1978 (taxeringsåren 1974-1979) 16 
8 Statligt taxerad inkomst för aktiebolag m. Il. åren 1970-1980 23 
9 Statligt och kommunalt taxerad inkomst, fyllnadsinbetalningar. 

forsknings- och utvecklingsavdrag. investeringsavdrag, avsätt-
ning till resultatutjämningsfond samt insättning på tillfälligt vinst-
konto fördelat på företagsstorlek verksamhetsåren 1979-1980 25 

10 Effekter av ändrade skatteregler inkomståret 1981 41 
11 Effekt på den statliga inkomstskatten p. g. a. fastighetstaxeringen 

år 1981. schahlontaxerade fastigheter 42 
12 Effekten av fastighetstaxeringen fördelad efter typ av fastighet. 

Schablontaxerad fastighet med extra avdrag. hemortskommun 42 
13 Tillfällig höjning av den särskilda skattereduktionen. inkomstäret 

1~0 ~ 

14 Fysiska personers skatt på inkomst, realisationsvinst och rörelse 48 
15 Juridiska personers skatt på inkomst. realisationsvinst och rörel-

~ ~ 

16 Ofördelbara skatter på inkomst, realisationsvinst och rörelse 51 
17 Lagstadgade socialavgifter 54 
18 Inkomster av socialavgifter !exkl. ATP) 56 
19 Folkpensitmsavgift 58 
20 Beräkning av sjukförsäkringsavgiftens andel av sjukförsäkring-

ens kostnader 61 
21 Inkomsterna och utgifterna under inkomsttiteln sjukförsäkrings-

avgift, netto 61 
22 Barnomsorgsavgift 62 
23 Vuxenutbildningsavgift 63 
24 Avgift till arbetslöshetsförsäkringen och utbetalningar till de all-

männa försäkringskassorna och de erkända arbetslöshetskassor-
na 64 

25 Övriga socialavgifter. netto 67 
26 Mervärdeskatt budgetåret 1979/80 74 
27 Mervärdeskatt budgetåret 1980/81 76 
28 Fordonsskatt hudgetåren 1980/81 och 1981/82 93 
29 Kilometerskatt budgetåren 1980/81 och 1981/82 94 
30 Importvärde och debiterad uppbörd av tull 96 
31 Beräknad uppbörd av tullmedel 97 
32 Postverkets driftstat budgetåren 1979/80-1981182 I 00 
33 Postvcrkcts rörelseintäkter budgetåren 1979/80-1981/82 101 
34 Televerkets driftstat budgetåren 1979/80-1981/82 103 
35 Statens järnvägars driftstat hudgetårcn 1979/80-1981/82 105 
36 Luftfartsverkets driftstat budgetåren 1979/80-1981/82 108 
37 Förenade fabriksverkens driftstat budgetären 1979/80-1981/82 110 
38 Statens vattenfalls verks driftstat budgetftren 1979/80- 1981182 113 
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39 Domänverkets driftstat kalenderåren 1979-1982 117 
40 Överskott av civil fastighetsförvaltning budgetåren 1980/81 och 

1981/82 121 
41 Inkomster av statens aktier budgetåren 1979/80-1981/82 124 
42 Övriga inkomster av statens verksamhet 130 
43 Affärsverkens inkomster av försålda fastigheter och maskiner 

(3110) budgetåren 1980/81 och 1981/82 131 
44 Civila myndigheters inkomster av försålda byggnader och maski-

ner budgetåren 1980/81 och 1981/82 132 
45 Affärsverkens avskrivningar 136 
46 Anslag med reducerat lönekostnadspålägg (LKPl budgetåret 

1980/81 140 
47 Statliga pensionsavgifter, netto 142 

10 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 100. Bift1fill 2. I 
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BILAGOR 
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Hi/11g11 A 

Inkomster på totalbudgeten budgetåren 1975/76-1979/80 

Tusental kronor 

1975/76 1976177 1977/78 1978!79 1979/80 

Skatter. avgifter, m. m. 

Skatter: 
Skatt pa inknmst. förmögenhet och 

rörelse samt socialförsäkrings-
avgifter: 
Skatt på inkomst och förmögenhei 

samt socialförsäkrings-
avgifter m. m. 40631412 45 020 315 46146245 51756500 57 623 374 

Kupongskatt 35 050 3fi'\44 32 259 32.W8 4102fi 
Utskiftningsskatt och ersättnings-

skatt 4032 3 775 4488 8704 10 351 
Skogsvårdsavgifter 11 302 18103 IX 120 17 858 16410 
Bevillningsavgifter för särskilda för-

mäner och rättigheter 2 340 2 242 2 743 2 545 2 937 
Arvsskatt och gåvoskatt 357 23 l 420692 423 454 44<18 '" 485 640 
Lotteri vinstskatt 204427 227 8fi9 285 855 353 Xti 7 421583 
Stämpelskatt och stämpelavgift 570598 hllh 535 586 585 724 116 I 221 059 

Summa skatt p~\ inkomst. 
förmögenht!l och rörelse 
samt socialförsäkrings-
avgifter 41 H/6391 46336075 ./7499 750 533./]809 598]] 38] 

Automobilskattemedel: 
Bensinskatt I 890 123 1991689 20X5M2 -~ 222 874 3 5690fi0 
Vägtrafikskatt 2001 170 2 577 084 2803 773 3 222417 346001)4 

Summa automobilskattemedel 3891 ]93 ./568 773 48/N./J./ 6././5]911 70]91164 

Allmän arbetsgivaravgift 6647::78 6 997 :!38 5 CJ.J9 /30 6118533 67375 

Tullar och acciser: 
Tullmedel I 059043 I 170057 9407fi4 897 244 I 145 044 
Mervlirdeskatt 18 200 145 21258864 2h 583 984 29035 873 31 702 'J49 
Särskilda varuskatter 408 207 462 613 472 h04 "OJ 873 .'\49 252 
Fiirsäljningsskatt på motorfordon 827 848 860137 550 430 57~ 825 599 305 
Tobaksskatt 21(18213 2 328009 2 45 l 040 2 5h7 '92 2 825 975 
Rusdrycksförsiiljningsmedel av parti-

h~tndelsbolag 26886 418()6 67 042 133 241 115 843 
Rusdrycksförsäljningsmedel av de-

taljhamklsbolag 51064 5~ 5\16 5~ 530 50 '<7'l 88285 
Skatt pä sprit J 190 226 3 449 349 3441804 3 965 038 42h5551 
Skatt pä vin 532 173 581840 7on19 786 768 872 174 
Skatt på malt- o..:h läskedrycker 865 216 938 635 759 759 804 115 881 707 
Energiskatt 3 070458 3528115 4020 163 4 18h060 461." 789 
Siirskild beredskapsavgift 

för l1ljeprodukter -268 - -~ - IO 
Särskild vägtrafikskatt 192 76h 197988 165454 
Skatt pa annonser och reklam 145 064 174 144 154 138 l.'i9837 191547 
Skatt på spel 89057 95489 95 Mll 704Xh 67 "71 
Särskild skatt på svavelhaltigt briinsle 4 788 4602 943 
Rescskatt 3 251 104629 111 667 
I nvesteringsavgift I 870 

Summa tullar och acciser 30ti26 /./8 35 /./0553 ./0./7o5.J:l 438./5 7MI ./8033(1.// 

S11111111a skaller 83 18/ I/(} 930./]{)3'1 98 81./ 836 111./]./] 3'1] Il./ 95] ./6] 
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1975176 1976177 1977178 1978179 1979/80 

UpphiirJ i .\'fatens l'ffk.wmlret: 

Expeditionsavgifter 110716 112 181 128 853 153 063 171 757 
Bidrag till kostnader för polis-. dom-

stols- och upphördsväsendet m. m, 69939 77 599 73043 726.~4 65444 
Vattendomstolsavgifter 777 1439 591 912 916 
Inkomster vid kriminalvården 18 215 4890 7906 -1280 -509 
Avgifter för utrikesförvaltningens 

exportfrämjande åtgärder 237 583 
Bidrag till riksförsäkringsverket och 

försäkrings rådet 23476 25 212 27 489 30 113 37 175 
Inkomster vid den statliga 

läkemcdelskontrollen 12 151 15 301 19 293 25199 29193 
Inkomster vid statens rättskemiska 

laboratorium 1402 1360 1434 I 335 1423 
Inkomster vid karolinska sjukhuset 452 863 323 097 381 353 612 576 555 322 
Inkomster vid stati:ns värdanstalter 

för alkoholmissbrukare 437 363 431 336 501 
Inkomster under anslaget kostnader för 
. viss uthildning av handikappade 1310 60 49 33 27 

Inkomster vid arhetarskyddsstyrelsen 2 367 2771 2052 1824 2h02 
Inkomster av arbetsgivaravgifter till 

arbetarskyddsstyrelsen och yrkes-
inspektionens verksamhet 38592 42527 46947 51 036 54916 

Inkomster vid statens vägverk 7h2 h88 700 351 
Inkomster vid statens trafiksäkerhets-

verk 33 366 39116 42047 48 202 47649 
Körkortsavgifter 30801 16321 16320 19029 22677 
Avgifti:r för registrering av motorfordon 69463 73 328 75035 75 326 97 675 
Försiiijning av sjökort 3642 3849 3 584 4039 5068 
Fyravgifter. farledsvaruavgifter 95408 103626 107 240 190962 238 269 
Lotsavgifter 24079 28028 27618 29 332 28905 
Skeppsmätningsavgifter 2070 2109 2092 2 554 2035 
Fartygsinspektionsavgifter 3204 4304 5 013 4237 5439 
Inkomster vid Sveriges meteorologiska 

och hydrologiska institut 38817 28 789 44 310 42605 48944 
Inkomster vid statens geotekniska in-

st it ut 2 912 6743 
Ersättning för visst värderings-

förfarande lh 
Pensionsmedel m. m. 754 105 814130 r212 5h7 1764401 I 500 283 
Inkomst av myntning 87616 146472 111811 81) 710 83641 
Bidrag till bankinspektioncn 7660 8490 9700 10184 
Bidrag för revision av sparbankerna I 001 1161 1481 2041 
Bidrag till försäkringsinspektioni:n 3 943 4151 4379 6475 
Ersättning för kilometerräknar-

apparatur 11706 1412 
Avgifter för granskning av biograffilm 326 315 422 459 684 
Inkomster vid riksantikvarieämbetet 3084 9585 7727 3 075 8 337 
Avgifter för särskild prövning och fyll-

nadsprövning inom skolväsendet 488 545 561 h50 723 
Inkomster vid statens maskinprov-

ningar 1391 1407 
Inkomster vid lantbruksnämndcrna 5 843 5654 6297 6491 7 538 
Inkomster vid statens jordbruksnämnd 979 I 039 I 182 1504 2803 
Inkomster vid statens utsädes-

kontroll 9578 10549 10995 13655 
Avgifter för växtskyddsinspek-

tion m.m, 3 138 2 943 3 676 4428 5 988 
Avgifter vid köttbesiktning 11181 14409 17 305 17 870 20873 
Inkomster vid statens livsmedelsverk 565 713 1582 I 387 1483 
Inkomster vid statens veterinärmedi-

cinska anstalt 6721 7632 8101 8862 13 386 
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1975176 1976i77 1977178 1978179 1979/80 

Avgifter för statskontroll av krigsma-
t erie It i 11 verkningen 168 3IO 268 207 512 

Inkomster av statens gruvegendom 15 673 35 165 14929 10024 18911 
Inkomster vid bergsstaten m. m. 17903 8395 3 098 3 851 31126 
Inkomster vid patent- och registrerings-

väsendet 52 743 62 157 74341 69405 80598 
Avgifter för registrering i förenings-

m. tl. register 4 786 5 123 5 342 5 855 6208 
Exekutionsavgifter 15906 17472 20777 22891 .26142 
Restavgifter 64 783 71425 89514 107 823 1:\0494 
Inkomster vid statens planverk I 078 1188 1675 31'i 806 
Ersättning för vissa komplement-

kostnader vid vissa 
myndigheter m. m. 42659 32028 500.W 43 453 48577 

S11mm11 upphiird i statens 1·erksamh<'I 2 161 791 2 177 570 26712V3 3 556676 3377622 

Dil'asc inkomster: 
Bötesme<lcl 108 359 1081156 92797 941711 100612 
Totalisalorme<lel 129013 125 968 144 580 174 769 2127:'!4 
Tipsme<lel 346365 376871 397 248 337 605 399197 
Lotterimedel 227 000 254590 285 741 282649 336653 
R~inlor och amorteringar på 
.. energisparl<ln 103091 170930 
Ovriga diverse inkomster 117982 174 332 301 273 206845 938 322 

S11111111e1 dil·erse inkomster 928 720 I 040417 1221639 1199135 2 /5P,437 

Summa skatter, avgifter. m. m. 86271620 96260627 102707677 108998203 1204118522 

Inkomster a\· statens kapitalfonder 

St11tens t(/.fors1·erk.lfi>nder: 
Post verket I 112 21 172 30144 8156 78626 
Televerket 150000 125000 125 000 1450110 156800 
Statens järnvägar 138 791 3577 
Luftfartsverket 40811 42240 42865 97411 48170 
Förenade t:.1briksverken 25 378 27689 14432 61003 
Statens vattenfallsverk 685 ()()() 830090 1124614 I 2.~0303 1116298 
Domänverket 83475 55 287 431136 20038 41646 

Summa st111c11s t((fiir.1Terksfond<'r I 099189 I IU2 744 1393947 1427674 1502 544 

Rikshank.1:fo11den 450 000 550000 650000 650000 750000 

St11tens 11/1111ii111w Ji1stighet~j(md 540361 507582 493 510 727417 903629 

Fijl"Sl'll/"t'(,\ j(1stighet~:f(>11d 125 105 129259 136034 144 9P,5 93225 

Statens 11tltlni11g.1:fimder: 
Utrikesförvaltningens lånefond 153 218 285 387 479 
Bistan<lsförvaltningens lånefond 76 87 109 120 128 
Statens bosättningslånefond 9060 10253 15 859 18 38tl 20726 
Vatte nkraftslånefonden 249 240 230 220 177 
Luftfartslånefonden 2694 2575 2498 2417 2 334 
Statens lånefond för <len mindre 

skeppsfarten 3064 45tl7 7 152 9624 9962 
Statens lånefond för universitetsstudier 282 192 120 6R 46 
Stu<liemedelsfon<len 45 855 453111 44682 40197 37992 
Lånefonden for stu<lentkårlokaler 257 210 188 180 158 
Jordbrukets lagerhusfon<l 35 27 19 13 8 
Jordbrukets maskinlånefond 32 10 
Kraftledningslånefonden 42 31 16 10 7 
Egnahemslånefon<len 631 488 366 247 127 
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1975/76 1976177 1977178 1978179 l979i80 

Statens av<likningslänefond 1339 I 237 1177 %2 863 
Fiskerilånefonden 1531 1754 1680 I 358 1953 
Lånefonden till främjande av bered-

ning och avsättning av fisk m. m. 94 95 1(10 220 192 
Skogsväglånefonden 35 42 47 80 83 
Statens hantverks- och in<lustrilåne-

fond 30342 31973 48260 28368 
Li'tnefon<len för bostadsförsörjning för 

mindre bemedlade. barnrika familjer 679 581 516 462 421 
Lånefonden för hostadsbyggande 2 282448 2 706455 3 104 111 3414836 3 878 907 
Lånefonden för inventarier i vissa 

specialbostäder 1387 I 273 I 149 I 028 927 
Lånefonden för maskinanskaffning in-

om hyggnadsin<lustrin 625 322 154 
Lånefonden för kommunala mark-

förvärv 26489 39 322 52 356 63 723 74472 
Lånefonden för allmiinna samlingslo-

kaler 2491 2635 3 300 4215 5 179 
Övriga utl~mingsfonder 337 321 452 591 547 

Summa statens utlå11ing.\fimder 2./10230 2!150226 32H48!i7 35!i77/3 41J35M18 

Fonden j{'ir länt•1111der.1·tiid 146 752 l!i9439 206897 260898 295 fl94 

Fonden .fi"ir statem aktia 55530 81 X-12 81696 !i8449 94278 

Fonden ./i"il" heredskap.ru1gring 92120 /02038 114295 1311922 146002 

Statcn.1· pemi1111.1:fi111der: 
Folkpcnsioneringsfonden 7'.!541 74535 76(1()9 83608 102 561 
Civila tjänstepensionsfonden 2463 2643 2 782 2914 3 087 
Militära tjänstepensionsfonden 321 278 361 339 362 
Allmänna familjepensionsfonden 7 553 7992 Rf.08 90:'ifi 9543 
Statens pensionsanstalts pensionsfond 14873 17 572 18671 19780 20fil8 
Pensionsfonden för vissa riksdagens 

verk 49 53 56 60 62 

Summa statens pensions.fi>nder 97800 /03074 /07089 115 75fl 136233 

Dii·t•1·.H' lwpita(fimder 7!i903 981186 1111098 131 771 /4fl9Q!i 

Summa inkomster av 
statens kapitalfonder 5095989 5714290 6578453 7 265584 8104291 

Beräknad övrig finansiering 

A 1·shii-ningar och ii1·rigt1 kt1pita/medel 
inom kapita/fo11derna: 

Statens atTärsverksfonder 2 075 170 I 818 171 2 244 338 2 722 220 2 977 164 
Övriga kapitalfonder 479149 554 827 569711 6M318 9!0848 

Summa 11nkrfrnin1111r och 1"il"rig11 
kapitalmt•del inom kapitalfoncfrma 255./319 2 372 998 2!i/4 048 33!i6538 3 !i88<Jll 

Öl'rig kapitaltlterheta/ning 12137 12 50!i 12 908 13 211/ /() /()2 

Summa beräknad övrig finansiering 2566456 2385506 2826956 3399818 3898114 

Summa totalbudgeten 93934065 104360422 112113087 119663605 132490927 
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Bilaga B 

Beräkning rörande utfallet av statsbudgetens inkomstsida för budgetåret 
1980/81 

1000 Skatter: 

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och 
rörelse: 

1110 Fysiska personers skatt på inkomst, 
realisationsl'inst och rörelse: 
1111 Fysiska personers skatt på in

komst. realisationsvinst och rö
relse 

1120 Juridiska personers skatt på inkomst, 
realisationsvinst och rörelse: 
1121 Juridiska personers skatt på in

komst, realisationsvinst och rö
relse 

I 130 Ofördelbara skatter på inkomst, 
realisationsrinst och rörelse: 
113 I Ofördelbara skatter på inkomst, 

realisationsvinst och rörelse 

1140 Övriga inkomstskatter 
1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningsskatt och ersätt

ningsskatt 
1143 Bevillningsskatt 
1144 Lotterivinstskatt 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 
1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift, netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter. netto 
1261 Bidrag till förvaltningskostnader 

för arbetsskadeförsäkringen 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgif

ter till arbetarskyddsstyrelsens 
och yrkesinspektionens verk
samhet 

I stats-
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

137025902 

37426500 

34471000 

34471000 

1868000 

1868000 

500000 

500000 

587500 
40000 

10000 
2500 

535 000 

32092800 
23 324000 

2500000 
5 450000 

620000 
90000 

46300 

62500 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

139900651 

35417000 

33086000 

33086000 

1150000 

1 150000 

500000 

500000 

681 ()()() 
48000 

15 000 
3000 

615000 

32516600 
23 102000 
3 430000 
5 371000 

670000 
-172000 

48100 

67500 
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1300 Skatt på egendom: 

13/0 Skatt på fast egendom: 
1311 Skogsvårdsavgifter 

1320 Förmögenhetsskatt: 
1321 Fysiska personers förmögen

hetsskatt 
1322 Juridiska personers förmögen

hetsskatt 

1330 An'.\·skatt och gål'Oskatt: 
1331 Arvsskatt 
1332 Gåvoskatt 

1340 Örrig skatt på egendom: 
1341 Stämpelskatt 

1400 Skatt på varor och tjänster: 

· /4 JO Allmänna fhrsä/jningsskatter: 
1411 Mervärdeskatt 

1420, 1430 Skatt pil specifika \'llror: 
1421 Bensinskatt 
1422 Särskilda varuskatter 
1423 Försiiljningsskatt på motorfor-

don 
1424 Tobaksskatt . 
1425 Skatt på spritdrycker 
1426 Skatt på vin 
1427 Skatt på malt- och läskedrycker 
1428 Energiskatt 
1429 Särskild avgift på svavelhaltigt 

bränsle 
1431 Särskild beredskapsavgift för ol

jeprodukter 

1440 Överskott l'id försäljning m· mror 
med statsmonopol: 
1441 AB Vin- & Spricentralens inle

vererade överskott 
1442 Systembolaget AB:s inlevere

rade· överskott 

1450 Skatt pil (iiinster: 
J 451 Reseskatt 
1452 Skatt på annonser och reklam 
1453 Totalisatormedel 
1454 Skatt på spel 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

2778100 

18100 
18100 

725 000 

713000 

12000 

490000 
440000 

50000 

1545 000 
1545000 

64728502 

37 800000 
37 800000 

21292 501 
4650000 

551 000 

608000 
2970000 
5000000 

950000 
963000 

5 599000 

1500 

160000 

100000 

60000 

. 686000 

123000 
223000 
266000 

74000 

153 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

2367000 

16 500 
16500 

602 ()(){) 

588000 

14000 

5145011 
455000 

59500 

I 23../ 1100 
I 234 000 

69600051 

41 700000 
41700000 

219970111 
4 845 000 

658 000 

523 000 
3 170 000 
4625000 
I 020000 
I 027000 
6127000 

2000 

185 ()(}() 

110000 

75 000 

678 ()()() 

146000 
218000 
240000 
74 000 
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1460 Skatt pä i·iigtr<!fik: 
14fil Fordonsskatt 
1462 Kilometerskatt 

1470 Skatt ptl import: 
1471 Tullmedel 

1480 Öl'riga skatter ptl varor och tjiinster: 
1481 Övriga skatter på varor och 

tjänster 

2000 Inkomster av statens verksamhet 

2100 Riirelscövcrskott: 
2110 A.f.fiirn·erken.1· inll'l'ererade ii1·erskott: 

2111 Posterverkets inlevererade 
överskott 

2112 Televerkets inlevererade över
skott 

2113 Statens järnvägars inlevererade 
överskott 

2114 Luftfartsverkets inlevererade 
överskott 

2115 Förenade fabriksverkens inle
vererade överskott 

2116 Statens vattenfallsverks inleve
rerade överskott 

2117 Domänverkets inlevererade 
överskott 

2120 Ö1·riga myndigheters inle1:ererade 
iil'erskott: 
2121 Statens vägverks inlevererade 

överskott 
2122 Sjöfartsverkets inlevererade 

överskott 
2123 Inlevererat överskon av uthyr

ning av ADB-utrustning 

2130 Rikshankens inle1·ererade ö1·erskott: 
2131 Rikshankens inlevererade över

skott· 

2140 Mynt1·erkets inle1·ererade iii·erskott: 
2141 Mynt verkets inlevererade över

skott 

2150 Öl'erskott ,!i-än spell'erksamhet: 
2151 Tipsmedel 
2152 Lotterimedel 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

3640000 
2287000 
1353000 

1150000 
1150000 

I 

12686814 

3755190 
1792701 

61000 

166900 

43800 

35000 

1451000 

35 000 

135 739 

35600 

70139 

30000 

750000 

750000 

92000 

92 000 

984 750 
624000 
360750 

154 

Beriiknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

3 810000 
2 320 000 
I 490 000 

I 230000 
I 230000 

50 

50 

13085604 

3864349 
1871204 

58848 

1714(Kl 

48055 

69000 

I 428 900 

95 000 

110128 

15500 

66000 

28628 

750 000 

750 000 

121000 

121000 

1012017 
624000 
388017 



Bilaga 2.1 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 

2200 Överskott av statens fastighetsför
valtning: 

22 JO Ö1·erskott m· cil'i[ j{1stighet.1:fi"i1Talt
ning: 
2211 Överskott av kriminalvårdssly

relsens fastighetsförvaltning 
2212 Överskott av karolinska sjukhu

sets fastighetsförvaltning 
2213 Överskott av akademiska sjuk

husets fastighetsförvaltning 
2214 .Överskott av byggnadsstyrcl

sens fastighetsförvaltning 
2215 Överskott av generaltullstyrel

scns fastighetsförvaltning 

2220 Ö1wskott ar .fi'ir.1·1·cm't.1.f{1stighC'ts}i'ir
rnltni11g: 
2221 Överskott av förrådsanläggning

ar för ekonomiskt försvar 

2300 Ränteinkomster: 

23 JO. 2320 Riintor på niiringslcln: 
2311 Räntor på lokaliseringslån 
2312 Ränteinkomster på jordbrukets 

lagerhuslån 
2313 Ränteinkomster på statens av

dikningslån 
2314 Ränteinkomster på fiskerilån 
2315 Ränteinkomster på fiskbered

ningslän 
2316 Ränteinkomster på vattenkrafts

lån 
2317 Ränteinkomster på luftfartslån 
2318 Ränteinkomster på statens lån 

för den mindre skeppsfarten 
2319 Ränteinkomster på kraftlcd

ningslån 
2321 Ränteinkomster på skogsväglfm 
2322 Räntor på övriga näringslån. 

Kammarkollegiet 
2323 Räntor på övriga näringslån. 

Lantbruksstyrelsen 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

989183 

98N472 

1252 

46598 

12051 

928400 

171 

711 

711 

5837776 

238663 
21.5000 

3 

800 
1600 

304 

201 
2246 

2566 

5 
90 

13248 

2600 

155 

Beriiknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

!046352 

I 046352 

1252 

46598 

12 256 

986075 

171 

5918963 

2811883 
250 000 

.1 

800 
1600 

3113 

242 
2246 

10669 

5 
90 

12331 

2594 



Ptop. 1980/81: 100 

2330 Räntor pc/ bvstadsltln: 
2331 Ränteinkomster på egnahems

lån 
2332 Ränteinkomster på lån för bo

stadsbyggande 
2333 Ränteinkomster på lån för bo

stadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

2334 Räntor på övriga bostadslån, 
Bostadsstyrelsen . 

2340 Räntor pä studie/ån: 
2341 Ränteinkomster på statens lån 

för universitetsstudier 
2342 Ränteinkomster på allmänna 

studielån 
2343 Räntor på övriga studielån, 

Kammarkollegiet 

2350 Räntor på energispar/än: 
2351 Riintor på energisparlån 

:2360 Räntor på medel m·satta till pen· 
sioner: 
2361 Ränteinkomster på medel avsat

ta till folkpensionering 
2362 Ränteinkomster på medel avsat

ta till civila tjänstepensioner 
2363 Ränteinkomster på medel avsat· 

ta till militära pensioner 
2364 Ränteinkomster på medel avsat

ta till allmänna familjepensioner 
2365 Ränteinkomster på medel avsat

ta vid statens pensionsanstalt · 
2366 Ränteinkomster på medel avsat

ta till pensioner för vissa av riks
dagens verk 

2370 Räntor på heredskaps/agring: 
2371 Räntor på beredskapslagring 

2380, 2390 ärriga ränteinkomster: 
2381 Ränteinkomster på lån till per

sonal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

2382 Ränteinkomster på lån till per
sonal inom biståndsförvaltning
en m.m. 

I stats-
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

4780849 

190 

4 780000 

390 

269 

41648 

50 

41579 

19 

185800 
185800 

123985 

90000 

3083 

362 

9440 

21035 

65 

282505 
282505 

184326 

"460 

171 

156 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

4 780691 

40 

4 780000 

381 

·270 

39875 

45 

39830 

185 800 
185 800 

128835 

93300 

3167 

366 

9817 

22120 

65 

298660 
298660 

204219 

520 

3830 



Bilaga 2.1 Riksrevisionsverkets inkomstberpkning 

2383 Ränteinkomster på statens ho
sättningslån 

2384 Ränteinkomster på lån för kom
munala markförvärv 

2385 Ränteinkomster på lån för stu
dentkårlokaler 

2386 Ränteinkomster på lån för all
männa samlingslokaler 

2387 Ränteinkomster på krediter till 
utlandet 

2388 Ränteinkomster på mark för na
turskydd 

2389 Ränteinkomster på lån för in
ventarier i vissa specialbostäder 

2391 Ränteinkomster på markförvärv 
för jordbrukets rationalisering 

2392 Räntor på intressemedel 
2393 Övriga ränteinkomster, Kam

markollegiet 
2394 Övriga ränteinkomster, Riks

banken 
2395 Övriga ränteinkomster. Riks

gäldskontoret 

2400 Aktieutdelning: 

2410 Inkomster lll' statens aktier: 
2411 Inkomster av statens aktier 

2500 Offentligrättsliga avgifter: 

2511 Expeditionsavgifter 
2512 Vattendomstolsavgifter 
2513 Avgift för statlig kontroll av lä

kemedel 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för 

vårdartjänst 
2515 Avgifter vid trafiksäkerhetsver

ket 
2516 Körkortsavgifter 
2517 Avgifter vid registrering av mo-

totfordon 
2518 Fyravgifter, farledsvaruavgifter 
2519 Skeppsmätningsavgifter 
2521 Fartygsinpektionsavgifter 
2522 Avgifter för granskning av bio

graffilm 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

18000 

82750 

160 

6200 

576 

6125 

800 

5600 
30000 

28021 

4 

5459 

89526 

89526 

89526 

797710 

191570 
I 000 

32 137 

45 

49000 
24000 

103 300 
245600 

2200 
5370 

770 

157 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

20000 

92000 

160 

6857 

580 

6125 

I 200 

7 000 
16000 

44947 

4500 

500 

86654 

8665../ 

86654 

909925 

242 726 
I 000 

38928 

32 

46120 
24500 

111600 
257600 

2400 
6160 

1026 



Prop. 1980/81: 100 

2523 Avgifter för särskild prövning 
och fyllnadsprövning inom skol
väsendet 

2524 Avgifter vid statens jordhruks
niimnd 

2525 Avgifter för växtskyddsinspek
tion 

2526 Avgifter vid köttbesiktning 
2527 Avgifter för statskontroll av 

krigsmaterieltillverkning 
2528 Avgifter vid bergsstaten 
2529 Avgifter vid patent- och rcgi

streringsväsendet 
2531 Avgifter för registrering i för

enings rn.11. register 
2532 Exekutionsavgifter 
2533 Avgifter vid statens planverk 

2600 l'örsäljningsinkomster: 

2611 Inkomster vid kriminalvården 
2612 Inkomster vid statens rättske

miska laboratorium 
2613 Inkomster vid karolinska sjuk

huset 
2614 Inkomster vid statens vårdan

stalter för alkoholmissbrukare 
2615 Inkomster vid arbeturskydds-

styrelsen 
2616 Försäljning av sjökort 
2617 Lotsavgifter 
2618 Inkomster vid Sveriges meteo

rologiska och hydrologiska in
stitut 

2619 Inkomster vid riksantikvarieäm
betet 

2621 Inkomster vid lantbruksnämn
derna 

2622 Inkomster vid statens livsme
delsverk 

2623 Inkomster vid statens veterinär
medicinska anstalt 

2624 Inkomster av uppbörd av par
keringsavgifter 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

681 

2015 

5800 
21200 

430 
3 700 

78380 

6287 
23 805 

420 

764858 

105000 

5800 

511254 

100 

37:!0 
4300 

31000 

53000 

11784 

7 IOO 

1500 

10300 

20000 

158 

Bcriiknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

728 

2680 

6250 
2400() 

427 
4900 

86435 

7240 
44633 

540 

840036 

I05000 

3000 

567700 

700 

4 750 
5600 

35000 

56286 

14000 

7100 

1400 

I 0 I 00 

29400 



Bilaga 2.1 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 

2700 Böter m. m.: 

2711 Restavgifter 
2712 Bötesmedel 

2800 Övriga inkomster a\· statens ~·erksam
het: 

2811 Övriga inkomster av statens 
verksamhet 

3000 Inkomster av försåld egendom: 

3100 Inkomster av försålda byggnader och 
maskiner m. m.: 

3110 A.f.fi'ir.1·1·erkens inkllmstcr 111· .fi'irstllda 
.fostighett'I" och maskiner: 
3111 Postverkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3112 Televerkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3113 Statens järnvägars inkomster av 

försalda fastigheh:r och maski-
ner 

3114 Luftfartsverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3115 Förenade fahriksverkens in
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3116 Statens vattenfallsverks in
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3117 Domänverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3120 Cii·i/a myndigheters inkllmsta m· 
ji'irsälda byggnader llch maskiner: 
3121 Kriminalvårdsstyrelsens in-

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3122 Statens vägverks inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

232722 

125 352 
107370 

219849 

219849 

63563 

41503 

23503 

I 000 

12000 

500 

10000 

5000 

3150 

I 500 

159 

Beriiknat 
utfall 

Tusenlal 
kr. 

218795 

116010 
102 785 

200530 

200 530 

65170 

36005 

31 503 

I 000 

20000 

500 

IOOOO 

2502 

I 000 
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3123 Sjöfartsverkets inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3124 Statskontorets inkomster av 
försålda datorer m. m. 

3125 Byggnadsstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3126 Generaltullstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3 I 30 Försvaret.i· myndigheters inkomster 
av försålda byggnader oc'/1 maskiner: 
3131 Försvarets myndigheters in

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 

3211 Övriga inkomster av markför
säljning 

3300 Övrii;a inkomster av försåld egendom: 

3311 Inkomster av statens gruvegen
dom 

4000 Återbetalning av lån: 

4100 Återbetalning av näringslån: 

41 JO Återbetalnin}I m• industri/ån: 
4111 Återbetalning av lokaliserings

lån 

4 I 20 Återbetalning m· jordbruks/ån: 
4121 Återbetalning av jordbrukets la

gerhuslån 
4122 Återbetalning av statens avdik

ningslån 
4123 Återbetalning av fiskerilån 
4124 Återbetalning av fiskbered

ningslån 

4130 Återbetalning al' Öl'riga närings/än: 
4131 Återbetalning av vattcnkrafts

lån 
4132 Återbetalning av luftfartslån 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

50 

300 

13000 

13000 

9060 

9060 

13000 

13 000 

2055284 

204320 . 

175 (){)() 

175000 

4541 

72 

1850 
1900 

719 

24779 

192 
2000 

160 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

50 

200 

1250 

2000 

2 000 

13165 

13 165 

16000 

16000 

2171101 

249774 

215 {)()() 

215000 

1265] 

65 

1850 
10000 

738 

22121 

185 
2000 



Bilaga 2.1 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 

4133 Återbetalning av statens lån för 
den mindre skeppsfarten 

4134 Återbetalning av kraftlednings
lån 

4135 Återbetalning av skogsväglån 
4136 Återbetalning av övriga nä

ringslån. Kammarkollegiet 
4137 Återbetalning av övriga nä

ringslån, Lantbruksstyrelsen 

4200 Återbetalning av bostadslån m. m.: 

4211 Återbetalning av lån till egna
hem 

4212 Återbetalning av lån för bo
stadsbyggamlc 

4213 Återbetalning av lån för bo
stadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

4214 Återbetalning av övriga bo
stadslån, Bostadsstyrclsen 

4300 Återbetalning av studielån: 
4311 Återbetalning av statens lån för 

universitetsstudier 
4312 Återbetalning av allmänna stu

dielån 
4313 Återbetalning av studiemedel 
4314 Återbetalning av övriga studie

lån. Kammarkollegiet 

4400 Återbetalning av energisparlån: 

4411 Återbetalning av energisparlån 

4500 Återbetalning av övriga lån: 

4511 Återbetalning av iån till perso
nal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

4512 Återbetalning av lån till perso
nal inom biståndsförvaltningen 
m.m. 

4513 Återbetalning av lån för kom
munala markförvärv 

4514 Återbetalning av lån för stu
dcntkårlokaler 

11 Riksdagen /980181. I sam/. Nr IUO. Bilaga 2.1 

I stats
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

14430 

17 
50 

7490 

600 

953843 

3200 

950000 

635 

8 

522030 

1150 

41080 
479750 

50 

83000 

83000 

292091 

3600 

2000 

125000 

100 

161 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

14722 

17 
100 

3397 

1700 

942748 

I 000 

940000 

1740 

8 

533250 

650 

40500 
492 100 

75000 

75000 

370329 

4000 

763 

120000 

90 
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4515 Återbetalning av lån för afl
f!!änna samlingslokaler 

4516 Aterbetalning av utgivna starl
lån och bidrag 

4517 Återbetalning av u-landslan 
4518 Atcrbetalning av krediter till ut

landet 
4519 Återbetalning av bosättningslån 
4521 Återbetalning av lån för inven

tarier i vissa specialbostäder 
4522 Äterbctalning av övriga lån. 

Kammarkollegiet 
4523 Återbetalning av övriga län. 

Riksbanken 
4524 Aterbetalning av övriga li:in. 

Riksgäldskontoret 

5000 Kalkylmässiga inkomskr: 

5100 Avskrivningar: 

5110 Ajfiirsrerkc11.1· {/\·skrirningar: 
5111 Postverkets avskrivningar 
5112 Televerkets avskrivningar 
5113 Statens järnvägars avskrivning

ar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 Förenade fabriksverkens av

skrivningar 
5116 Statens vattenfallsverks av

skrivningar 

5120 A rskrirningar på ci1·i/a .fi1stiglil'ler: 
5121 Avskrivningar på civila fastig

heter 

5130 Uppdrag.rn1y11dighctcrs ko111p/cmc11t
kostn11der: 
5131 Uppdragsmyndigheters komple

mentkostnader 

5140 Öl'riga 11vskrirni11gar: 
5141 Statens vägwrks avskrivningar 
5142 Sjöfarlverkets avskrivningar 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust-

ning 
5144 Avskrivningar pä förrädsan

läggningar för ekonomiskt för
svar 

I stals-
budgeten 
beräknat 
belopp 
Tusental 
kr. 

4200 

I 0 000 
5000 

6757 
60 000 

I 500 

21329 

18 

52587 

3627573 

3884623 

3390200 
32000 

I 266700 

477000 
71 600 

42 900 

1 500000 

190 590 

i90 590 

57883 

57883 

245950 
94100 
60788 

90000 

I 062 

162 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

4200 

10000 
7 000 

6760 
60000 

2030 

22856 

5 

132 625 

2967017 

3930017 

3421 ()(}() 
37000 

1267000 

431 000 
70 500 

45 500 

I 570 000 

192 553 .. 

192553 

54402 

54402 

262062 
100000 
62000 

99000 

I 062 



Bilaga 2.1 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 

5200 Statliga pensionsavgifter, nello 

( Pensionsmedel inkl. .Bidrag till kost
nader för polis-. domstols- och upp
hördsväsendet m. m.) 
5211 Statliga pensionsavgifter. netto 

(Pcnsionsmcdel inkl. Billrag till 
kostnader för polis-. domstols
och uppbördsviiscndet m. m.) 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMS
TER 

I stats
budgeten 
beriiknat 
hel opp 
Tusental 
kr. 

-257050 

-157 ()')() 

155459136 

163 

Beräknat 
utfall 

Tusental 
kr. 

-96JOOO 

-963 000 

1581895..iJ 
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Bilaga C 

Specifikation av inkomsterna på statsbudgeten för budgetåret 1981/82 

Tusental 
kr. 

1000 Skatter: 

1100 Skatt på inkomst, realisationsvinst och 
rörelse: 

I i 10 Fysiska personers skatt pil inkomst, 
realisations1•i11st och rörelse: 
1111 Fysiska personers skatt på in

komst. realisationsvinst och rö
relse 

1120 Juridiska personer.i· skatt på inkomst. 
realisation.1Ti11st och rc"irelse: 
1121 Juridiska personers skatt på in

komst. realisationsvinst och rö
relse 

11 JO Ofördelhara skatter på inkomst. 
realisation.1Ti11st och riirelse: 
1131 Ofördelbara skatter på inkomst. 

realisationsvinst och rörelse 

1140 Övriga inkomstskatter: 
1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningsskatt och ersätt

ningsskatt 
1143 Bevillningsskatt 
1144 Lotterivinstskatt 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 
1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift, netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
124 I Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter. netto 
1261 Bidrag till förvaltningskostnader 

för arbetsskadeförsäkringen 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgif

ter till arbetar~kyddsstyrclsens 

och yrkesinspektionens verk
samhet 

1300 Skatt på egendom: 

13/0 Skatt pä fast egendom: 
1311 Skogsvårdsavgifter 

1320 Förmögenhetsskatt: 
1321 Fysiska personers förmögen

hetsskatt 

30743000 

1404000 

500000 

48000 

15000 
3000 

770000 

23 350000 
1294000 
6094000 

673000 
-357000 

50800 

69000 

55200 

644000 

JO 74J 000 

1../04 000 

500000 

836000 

31173800 

55200 

33483000 

31173800 



Bilaga 2.1 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 

Tusental 
kr. 

1322 Juridiska personers förmög<;n
hetsskatt 

1330 An·sskatt och J;i11·oskatt: 
1331 Arvsskatt 
1332 Gåvoskatt 

1340 Övrig skatt på egendom: 
1341 Stämpelskatt 

1400 Skatt på varor och tjänster: 

14 JO Allmänna försäljningsskatter: 
1411 Mervärdeskatt 

1420. 1430 Skatt på specifika mror: 
1421 Bensinskatt 
1422 Särskilda varuskatter 
1423 Försäljningsskatt på motorfor-

don 
1424 Tobaksskatt 
1425 Skatt på spritdrycker 
1426 Skatt på vin 
1427 Skatt på malt- och läskedrycker 
1428 Energiskatt 
1429 Särskild avgift på svavelhaltigt 

bränsle 
1431 Särskild beredskapsavgift för ol

jeprodukter 

1440 Överskott vid försäljning m· varor 
med statsmonopo/: 
1441 AB Vin- & Spritcentralcns inle

vererade överskott 
1442 Systembolaget AB:s inleven:

rade överskott 

1450 Skatt på tjänster: 
1451 Reseskatt 
1452 Skatt på annonser och reklam 
1453 Totalisatormedel 
1454 Skatt på spel 

1460 Skatt pä 1·ägtrafik: 
1461 Fordonsskatt 
1462 Kilometerskatt 

1470 Skatt pil import: 
1471 Tullmedel 

1480 Övriga skatter på varor och tjänster: 
1481 Övriga skatter på varor och 

tjänster 

12 Rik.l'da1:en 1980181. I .l'am/. Nr /00. Bilaga 2.1 

15000 

475 000 
70000 

1400000 

46300000 

5 253 000 
715 000 

548000 
3250000 
4810000 
1 100000 
I 076 000 
6399000 

2000 

100000 

70 000 

168 000 
249 000 
260000 

79000 

2360000 
1640000 

1 300000 

150 

165 

659000 

545000 

1400000 2659200 

46 300 000 

23153001 

170000 

756000 

4 000000 

I 3011000 

150 75679151 

Summa skatter 142 995 151 
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2000 Inkomster av statens verksamhet 

2100 Rörelseöverskott: 
2110 A.f.fi'ir.1·1·erkc11s i11/e1·ercrade <l1·er-

skott: 
2 I 11 Posterverkets inlevererade 

överskott 
2 I I 2 Televerkets inlevererade över

skott 
2113 Statens järnvägars inlevererade 

överskott 
2114 Luftfartsverkets inlevererade 

överskott 
2115 Förenade fahriksverkens inle

vererade överskott 

Tusc:ntal 
kr. 

6 7 000 

178 500 

78900 

52 500 . 
2116 Statens vattenfallsverks inleve

rerade överskott 1469000 
2117 Domänverkets inlevererade 

överskott 

2120 Öl'ri{:a my11di1d1eter.1· i11/e1·ererade 
iirerskott: 
2 I 21 Statens vägverks inlevererade 

överskott 
2122 Sjöfartsverkets inlevererade 

överskott 
2 I 23 Inlevererat överskott av uthyr

ning av ADB-utrustning 

2130 Riksha11ke11s i11/e1·ererade <11·er.1·kott: 
2131 Rikshankens inlevererade över

skott 

2140 My11t1·erket.1· i11/e1·ererade iil•er.1-kott: 
2141 Myntverkets inlevererade över

skott 

2 J 50 Ö1·erskott .fi·å11 spe/rerksamhet: 
2151 Tipsmedel 
2152 Lotterimedel 

2200 Överskott av statens fastighetsför
valtning: 

22 JO Överskott m· cii·il fa.1·tiRhet.1ji'irl'lJ!t-
11i11R: 
221 I Översko\\ av kriminalvårdssty

relsens fastighetsförvaltning 
2212 Överskott av karolinska sjukhu

sets fastighetsförvaltning 
2213 Överskott av akademiska sjuk

husets fastighetsförvaltning 

T!.000 

32000 

70 500 

32800 

750000 

83000 

754000 
411100 

1500 

48163 

12256 

166 

I 91790/ 

135300 

750000 

83 ()()() 

1165 /(}() 4051301 
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2214 Överskott av byggnadsstyrel
sens fastighetsförvaltning 

2215 Överskott av generaltullstyrel
sens fastighetsförvaltning 

2220 Överskott av försvarets fasti[.(/1etsför
valtning: 
2221 Överskott av förrådsanlägg

ningar för ekonomiskt försvar 

2300 Ränteinkomster: 

23/0, 2320 Räntor på närings/ån: 
2311 Räntor på lokaliscringslån 
2312 Ränteinkomster på jordbrukets 

lagerhuslån 
2313 Ränteinkomster på statens av

dikningslån 
2314 Ränteinkomster på fiskerilån 
2315 Ränteinkomster på fiskbered

ningslån 
2316 Ränteinkomster på vatten-

kraftslån 
2317 Ränteinkomster på luftfartslån 
2318 Ränteinkomster på statens lån 

för den mindre skeppsfarten 
2319 Ränteinkomster på kraftled

ningslån 
2321 Ränteinkomster på skogsväglån 
2322 Räntor på övriga näringslån. 

Kammarkollegiet 
2323 Räntor på övriga näringslån. 

Lantbruksstyrelsen 

2330 Räntor på hostads/än: 
2331 Ränteinkomster på egnahems-

lån 

Tusental 
kr. 

168552 

466 

270000 

700 
1600 

330 

235 
2156 

9309 

4 
70 

13719 

2621 

15 
2332 Ränteinkomster på lån för bo

stadsbyggande 5620000 
2333 Ränteinkomster på lån för bo

stadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

2334 Räntor på övriga bostadslån. 
Bostads styrelsen 

2340 Räntor på studie/ån: 
2341 Ränteinkomster på statens lån 

för universitetsstudier 
2342 Ränteinkomster på allmänna. 

studielån 

350 

270 

45 

39480 

167 

230937 

230937 

300745 

5620635 
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2343 Räntor på ovnga studielån. 
Kammarkollegiet 

2350 Räntor på energispar/ån: 
2351 Räntor på energisparlån 

2360 Räntor på medel avsatta till pen~ 

sioner: 
2361 Ränteinkomster på medel av

satta till folkpensionering 
2362 Ränteinkomster på medel av

satta till civila tjänstepensioner 
2363 Ränteinkomster på medel av

satta till militära pensioner 
2364 Ränteinkomster på medel av

satta till allmänna familjepen
sioner 

2365 Ränteinkomster på medel av
satta vid statens pensionsan
stalt 

2366 Ränteinkomste'r på medel av
satta till pensioner för vissa av 
riksdagens verk 

2370 Räntor på heredskaps/agri111-:: 
2371 Räntor på beredskapslagring 

2380, 2390 ärriga ränteinkomster: 
2381 Ränteinkomster på lån till per

sonal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

2382 Ränteinkomster på lån till per
sonal inom biståndsförvaltning
en m.m. 

2383 Ränteinkomster på statens bo
sättningslån 

2384 Ränteinkomster på lån för kom
munala markförvärv 

2385 Ränteinkomster på lån för stu
dentkårlokalcr 

2386 Ränteinkomster på lån för all
männa samlingslokaler 

2387 Ränteinkomster på krediter till 
utlandet 

2388 Ränteinkomster på mark för na
turskydd 

2389 Ränteinkomster på lån för in
ventarier i vissa specialbostäder 

2391 Ränteinkomster på markförvärv 
för jordbrukets rationalisering 

2392 Räntor på intressemedel 

Tusental 
kr. 

230000 

93700 

3 221 

369 

9994 

22640 

70 

394 796. 

600 

4980 

20000 

96000 

160 

8300 

380 

8017 

1150 

7000 
16000 

168 

39525 

2joooo 

129994 

394 796 
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Tusental 
kr. 

2393 Övriga ränteinkomster, Kam-
markollegiet 39392 

2394 Övriga ränteinkomster, Riks-
banken 4500 

2395 Övriga ränteinkomster. Riks-
gälds kontoret 425 

2396 Ränteinkomster på det av 
Byggnadsstyrelsen förvaltade 
kapitalet 926000 1132904 7848599 

2400 Aktieutdelning: 

24/0 Inkomster m· statens aktier: 
2411 Inkomster av statens aktier 83 533 83533 83533 

2500 Offentligrättsliga avgifter: 

2511 Expeditionsavgifter ns426 
2512 Yattendomstolsavgifter 1000 
2513 A vgi°ft för statlig kontroll av lä-

kemedel 40148 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för 

vårdartjänst 32 
2515 Avgifter vid trafiksäkerhetswr-

kct 46120 
2516 Körkortsavgifter 25 600 
2517 Avgifter vid registrering av mo-

torfordon 117200 
2518 Fyravgifter. farledsvaruavgifter 257000 
2519 Skeppsmätningsavgifter 2400 
2521 Fartygsinpektionsavgifter 5810 
2522 Avgifter för granskning av bio-

graffilm I 026 
2523 Avgifter för särskild prövning 

och fyllnadsprövning inom 
skolväsendet 725 

2524 Avgifter vid statens jordbruks-
nämnd 2419 

2525 Avgifter för växtskyddsinspek-
tion 6 900 

2526 Avgifter vid köttbesiktning 27 000 
2527 Avgifter för statskontroll av 

krigsmaterieltillverkning 470 
2528 Avgifter vid bergsstaten 5 200 
2529 Avgifter vid patent- och regi-

streringsväsendet 91795 
2531 Avgifter för registrering i för-

enings m. fl. register 7758 
2532 Exekutionsavgiftcr 63 191 
2533 Avgifter vid statens planverk 420 980640 980640 
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2600 Försäljningsinkomster: 

2611 Inkomster vid kriminalvården 
2612 Inkomster vid statens rättske

miska laboratorium 
2613 Inkomster vid karolinska sjuk

huset 
2614 Inkomster vid statens vårdan

stalter för alkoholmissbrukare 
2615 Inkomster vid arbetarskydds-

styrclsen 
2616 Försäljning av sjökort 
2617 I ,otsavgifter 
2618 fokomster vid Sveriges meteo

rologiska och hydrologiska in
stitut 

2619 Inkomster vid riksantikvarie
ämbetet 

2621 Inkomster vid lant bruks nämn
derna 

2622 Inkomster vid statens livsme
delsverk 

2623 Inkomster vid statens veterinär
medicinska anstalt 

2624 Inkomster av uppbörd av par
keringsavgif\er 

2700 Böter m. m.: 

2711 Restavgifter 
2712 Bötesmedel 

2800 ÖHiga inkomster av statens verksam
het: 

2811 Övriga inkomster av statens 
verksamhet 

Tusental 
kr. 

112000 

5700 

569300 

750 

5800 
7900 

37 000 

57 348 

13000 

7 HlO 

1400 

11 130 

29400 

122010 
106075 

220583 

170 

857 828 857828 

228085 228085 

220583 220583 

Summa inkomster av statens verksamhet 14501506 

3000 Inkomster av försåld egendom: 

JIOO Inkomster av försålda byggnader och 
maskiner m. m.: 

31 JO Ajfiirsverkens inkomster m· försålda 
fastigheter och maskiner: 
3111 Postverkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3112 Televerkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 1000 
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Tusental 
kr. 

3113 Statens järnvägars inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3114 Luftfartsverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3115 Förenade fabriksverkcns in
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3116 Statens vattcnfallsverks in-
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3117 Domänverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3120 Cil'i/a myndigheter.i· inkomster m· 
försålda byggnader och maskiner: 
3121 Kriminalvårdsstyrelsens in-

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3122 Statens vägverks inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3123 Sjöfartsverkets inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3124 Statskontorets inkomster av 
försålda datorer m. m. 

3125 Byggnadsstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3126 Generaltullstyrdsens inkomster 
av försålda byggnadt:r och ma
skiner 

3130 Fårs\'aret.1· myndigheters inkomster 
al' får.välda hygRnader och maskiner: 
3131 Försvarets myndigheters in

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 

3211 Övriga inkomster av markför
säljning 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 

3311 Inkomster av statens gruvegen
dom 

171 

20000 

500 

10000 

31 5113 

3 150 

I 000 

50 

200 

I 700 

6 10 I 

15260 15 260 52864 

18000 18 ()()() 18000 

Summa inkomster av försåld egendom 70864 
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4000 Återbetalning av lån: 

4100 Återbetalning av näringslån: 

4110 Återbetalning m· industri/ån: 
4111 Återbetalning av lokaliscrings

lån 

4120 Återbetalt1i11g m· jordbruks/ån: 
4121 Återbetalning av jordbrukets la

gerhuslån 
4122 Återbetalning av statens avdik

ningslån 

Tusental 
kr. 

4123 Återbetalning av fiskerilån 
4124 Återbetalning av fiskbt:red

ningslån 

4130 Återl1t'.ta/11i11g m· ihTiga 11iiri11gslå11: 
4131 Återbetalning av vattcnkrafts

lån 
4132 Återbetalning av luftfartslån 
4133 Återbetalning av statens lån för 

den mindre skeppsfarten 
4134 Återbetalning av kraftlednings

lån 
4135 Återbetalning av skogsväglån 
4136 Återbetalning av övriga nä

ringslån. Kammarkollegiet 
4137 Återbetalning av övriga nä-

:!)()()()() 

22 

1750 
10000 

840 

193 
1974 

15 212 

18 
100 

3 510 

172 

230 ()()() 

126/2 

ringslån. Lantbruksstyrelsen ----'-18'--'0-'0 ____ 22807 

4200 Återbetalning av bostadslån m. m.: 

4211 Återbetalning av lån till egna-
hem 200 

4212 Återbetalning av lån för bo-
stads byggande I 040000 

42 \ 3 Återbetalning av lån för bo-
stadsförsörjning för mindre be-
medlade barnrika familjt:r 1795 

4214 Återbetalning av övriga bo-
stadslån. Bostadsstyrelsen 8 I 0./.2 003 

4300 Återbetalning av studielån: 
4311 Återbetalning av statens lån för 

universitetsstudier 650 
4312 Återbetalning av allmänna stu-

dielån 39500 
4313 Återbetalning av studiemedel 543 400 583 550 

4400 Återbetalning av energisparlån: 

4411 Återbetalning av energisparlån 95000 95000 

265419 

I 042003 

583550 

95000 
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4500 Återbetalning av övriga lån: 

4511 Återbetalning av lån till perso-
nal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

4512 Återbetalning av lån till perso
nal inom biståndsförvaltningen 
m.m. 

4513 Återbetalning av lån för kom
munala markförvärv 

4514 Återbetalning av lån för stu
dentkårlokaler 

Tusental 
kr. 

4515 Återbetalning av lån för all
männa samlingslokaler 

4516 Återbetalning av lån utgivna 
startlån och bidrag 

4517 Återbetalning av u-landslån 
4518 Återbetalning av krediter till ut

landet 
4519 Återbetalning av bosättningslån 
4521 Återbetalning av lån för inven

tarier i vissa specialbostäder 
4522 Återbetalning av övriga lån. 

Kammarkollegiet 
4523 Återbetalning av övriga lån, 

Riksbanken 
4524 Återbetalning av övriga lån. 

Riksgäldskontoret 
4525 Återbetalningar av lån för 

173 

4600 

963 

126000 

90 

4 750 

10000 
7000 

6955 
60000 

2035 

22563 

5 

67700 

svenska FN-styrkor 337661 25000 337661 

5000 Kalkylmässiga inkomster: 

5100 Avskrivningar: 

5110 AffiirSl'erkcns m·skril'flingar: 
5111 Postverkets avskrivningar 
5112 Televerkets avskrivningar 
5113 Statens järnvägars avskrivning

ar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 Förenade fabriksverkens av

skrivningar 
5116 Statens vattenfallsverks av

skrivningar 

5120 A i·skrivningar ptl cfrila fi1stigheter: 
5121 Avskrivningar på civila fastig

heter 

13 RiksJ11gen /980/8/. I .mm/. Nr 100. Bi/11ga 2.1 

Summa återbetalning av lån 2323633 

38000 
1367000 

813600 
72500 

47000 

I 730000 

202543 

4068 100 

202 543 
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5130 Uppdragsmyndighctcr.1· komp/emrnt
kostnatler: 
5131 U ppdragsmyndighetcrs komple

mentkostnader 

5 f..10 Ö\Tiga a\'skri\'ningar: 
5141 Statens vägverks avskrivningar 
5142 Sjöfartvcrkets avskrivningar 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust-

ning 
5144 Avskrivningar på förrådsan

läggningar för ekonomiskt för
svar 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto 

(Pcnsionsmedel inkl. Bidrag till kost
nader för polis-. domstols- och upp
bördsväsendet m. m.) 
5211 Statliga pensionsavgifter. netto 

( Pensionsmedel inkl. Bidrag till 
kostnader för polis-, domstols
och uppbördsviiseridet m. m. l 

Tusental 
kr. 

51 135 

116100 
73500 

106000 

I 062 

I 165 000 

174 

51135 

29666] 4618440 

/ 165000 I 165 000 

Summa kalkylmässiga inkomster 5783440 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 165674594 
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Bilaga D 

Inkomster på statsbudgeten kalenderåren 1981 och 1982 samt juli-dec 1980 

Tusental kr. 

1000 Skatter: 

1100 Skatt på inkomst, realisationsl·inst och 
rörelse: 

I I 10 Fysiska personers skatt på inkomst. 
realisations1·i11st och rörelse: 
1111 Fysiska personers skatt på in

komst, realisationsvinst och rö
relse 

Il 20 Juridiska personers skatt pä inkomst. 
rca/isatio11.1Tinst och rörelse: 
1121 Juridiska personers skatt på in

komst. realisation.svinst och rö
relse 

I I 30 O.fi'irddhara skatter på inkomst. 
realisation.1Ti11st och riirelse: 
I DI Ofördelbara skatter på inkomst. 

realisationsvinst och rörelse 

I 140 Ö1Tig11 inkomstskatter 
1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningsskatt och ersätt

ningsskatt 
1143 Bevillningsskatt 
1144 Lottcrivinstskatt 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 
1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift. netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter, netto 
1261 Bidrag till förvaltningskostnader 

för arbetsskadeförsäkringen 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgif

ter till arhetarskyddsstyrelsens 
och yrkesinspektionens verk
samhet 

1300 Skatt på egendom: 

1310 Skatt ptl fi1st egendom: 
1311 Skogsvårdsavgifter 

1980 
juli-dcc 

53977275 

11678000 

I 0 72 7 000 

10727000 

350000 

350000 

250000 

250000 

351 (}(}() 
42000 

309000 

9621500 
8 766000 

- I 140000 
I 998000 

264000 
-312000 

19300 

26200 

850275 

1981 

147951971 

38331060 

35 9/ 71)()() 

35917000 

I I 7X 1160 

1178060 

500 0011 

500000 

736000 
44 000 

15000 
3000 

674000 

33962000 
23976000 

3 5.'i9 000 
5901000 

h95000 
-290000 

50 000 

71 000 

2-t60260 

./65011 
16 500 

1982 

147152942 

33 776000 

30 265 {){ /{) 

30265000 

2 I WOIJll 

2 120000 

51)() 0011 

."00000 

891000 
49 000 

l.'i 000 
3000 

824 000 

32228700 
24 124000 

I 3.'.'i 000 
h 295 000 

697000 
- 346000 

52400 

71 _,{)l) 

2 7367-tO 

55 2110 
55 200 
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1320 Fiirmii,;enhetsskatt: 
1321 Fysiska personers förmögen

hetsskatt 
1322 Juridiska personers förmögen

hetsskatt 

1330 An·sskatt och ,;åvoskatt: 
1331 Arvsskatt 
1332 Gåvoskatt 

1340 Ö1-rig skatt på ef,:endom: 
1341 Stämpelskatt 

1400 Skatt på varor och tjänster: 

1410 Allmänna försiiUningsskatter: 
1411 Mcrvärdeskatt 

1420.1430 Skatt pä specifika 1·aror: 
1421 Bensinskatt 
1422 Särskilda varuskatter 
1423 Försäljningsskatt på motorfor-

don 
1424 Tobaksskatt 
1425 Skatt på spritdrycker 
1426 Skatt på vin 
1427 Skatt på malt- och läskedrycker 
1428 Energiskatt 
1429 Särskild avgift på svavelhaltigt 

bränsle 
1431 Särskild beredskapsavgift för ol

jeprodukter 

1440 Överskott 1·id jlJrsiiUning m· l'llror 
med statsmo11opol: 
1441 AB Vin- & Spritcentralcns inle

vererade överskott 
1442 Systembolaget AB:s inlevere

rade överskott 

1450 Skatt på t}iinster: 
1451 Reseskatt 
1452 Skatt på annonser och reklam 
1453 Totalisatormedel 
1454 Skatt på spel 

1460 Skatt på 1·ii,;trafik: 
1461 Fordonsskatt 
1462 Kilometerskatt 

1470 Skatt på import: 
1471 Tullmedel 

1480 Övriga skatter på varor och tjii11ster: 
1481 Övriga skatter på varor och 

tjänster 

1980 
juli-dcc 

253 275 
224 700 
28575 

597000 
597000 

31827 500 

19 /06000 
19 106000 

10152000 
2402000 

296000 

244000 
1545000 
2220000 

454000 
520000 

2470000 

1000 

317500 
65000 
98500 

118000 
36000 

1632 000 
998000 
634000 

620000 
620000 

176 

1981 

602 000 

588000 

14000 

522 760 
459590 

63170 

1319000 
1319000 

73198651 

44 000 {)()() 

44000000 

23080001 
5 303000 

706000 

548000 
3 211 000 
4 745 000 
I 083000 
I 079000 
6 403 000 

2 000 

185 000 

110000 

75 000 

726 500 
168000 
231 500 
250000 
77000 

3 962000 
2337 000 
1625000 

1245 000 
I 245000 

150 

150 

1982 

659000 

644000 

15000 

560540 
488290 

72250 

1462000 
1462000 

78411502 

48900000 
48900000 

23161501 
5196000 

718000 

558000 
3 250000 
4810000 
1113000 
I 077000 
6438000 

1500 

170 000 

100000 

70000 

780000 
168000 
264000 
266000 

82 000 

4030000 
2 380000 
1650000 

1370000 
I 370000 

I 
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2000 Inkomster av statens verksamhet 

2100 Rörelseöverskott: 
21 JO Affiirsverkens i11le1·ererade öi•er

skott: 
2111 Posterverkets inlevererade 

överskott 
2112 Televerkets inlevererade över

skott 
2113 Statens järnvägars inlevererade 

överskott 
2114 Luftfartsverkets inlevererade 

överskott 
2115 Förenade fabriksverkens inle

vererade överskott 
2116 Statens vattenfallsverks inleve

rerade överskott 
2117 Domänverkets inlevererade 

överskott 

2 J 20 Ö1Tiga myndigheters inlevererade 
öi·erskott: 
2121 Statens vägverks inlevererade 

överskott 
2122 Sjöfartsverkets inlevererade 

överskott 
2123 Inlevererat överskott av uthyr

ning av ADB-utrustning 

2130 Riksbankens inll'l·ereradc öi·erskott: 
2131 Riksbankens inlevererade över

skott 

2140 Myntverket.i· inlevererade ii1·erskott: 
2141 Myntverkets inlevererade över

skott 

2150 Överskott .fi"ån spc/1·crksamhet: 
2151 Tipsmedel 
2152 Lotterimedel 

2200 Överskott av statens fastighetsför
valtning: 

22 JO Öl'('rskott m· cil'il fi1.1-righet.~fÖrl'{l//
ning: 
2211 Överskott av kriminalvårdssty

relsens fastighetsförvaltning 
2212 Överskott av karolinska sjukhu

sets fastighetsförvaltning 
2213 Överskott av akademiska sjuk

husets fastighetsförvaltning 

1980 
juli-dcc 

5039445 

1258682 

685603 

13848 

40900 

8055 

63900 

528900 

30000 

48380 

15500 

32880 

81 000 

81000 

443699 
269000 
174699 

177 

1981 

. 13624375 

3961327 

1919401 

62000 

174000 

53900 

44500 

1520000 

65000 

128608 

32000 

67980 

28628 

750000 

750000 

81 (}()(} 

81000 

I 082318 
684000 
398 318 

1046352 

I 046352 

1252 

46598 

12256 

1982 

15330043 

4175851 

1955901 

70000 

175000 

78900 

60000 

I 500000 

72000 

144950 

35000 

77150 

32800 

750000 

750000 

82000 

82000 

1243000 
820000 
423000 

230937 

230937 

1500 

48163 

12256 
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2214 Överskott av hyggnadsstyrel
sens fastigshetsförvaltning 

2215 Överskott av gcnerahullstyrel
sens fastighetsförvaltning 

2220 Ö1·nskott al' .fi>r.11·aret.1· .fi1sti~d1ct.1:fi'ir-
1·11/t11i11g: 
2221 Överskott av fi.irrådsanlägg

ningar för ekonomiskt försvar 

2300 Ränteinkomster: 

2310. 2320 Riintor på 11iiri11gslä11: 
2311 Riintor på lokaliseringslån 
2312 Ränteinkomster på jordbrukets 

lagerhuslän 
2313 Ränteinkomster på statens av

dikningslån 
2314 Riintcinkomster på fiskerilån 
2315 Ränteinkomster på fiskbered

ningslän 
2316 R~intcinkomster på vatten-

kraftslån 
2317 Riintcinkomstcr på luftfartsh1n 
2318 Riinteinkomster på statens lån 

för den mindre skeppsfarten 
2319 Riinteinkomster rå kraftled

ningslån 
2321 Ränteinkomster rå skogsväglån 
2322 Räntor på övriga näringslån. 

Kammarkollegiet 
2323 Riintor på övriga näringslån. 

Lantbruksstyrelscn 

2330 Riinlor {ltl hostadslän: 
2331 Ränteinkomster på egnahems

lån 
2332 Ränteinkomster på lån för bo

stadsbyggande 
2333 Ränteinkomster på lån för bo

stadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

2334 Räntor på övriga bostadslån. 
Hostadsstyrelsen 

2340 Riintor pil st11did1ln: 
2341 Ränteinkomster på statens lån 

för universitetsstudier 
2342 Ränteinkomster på allmänna 

studielån 
2343 Räntor på övriga studielån, 

Kammarkollegiet 

1980 
juli-dec 

2723127 

138378 
125000 

2 

500 
600 

210 

148 
16 

4949 

2 
40 

5 605 

1306 

2345357 

26 

2345000 

196 

135 

313!0 

20 

31290 

178 

1981 

986075 

171 

6293449 

286450 
255 000 

3 

750 
I 600 

305 

237 
2241 

9984 

5 
80 

13637 

2608 

5120663 

28 

5 120000 

365 

270 

39570 

45 

39525 

1982 

168552 

466 

8520901 

./75 891 
280000 

650 
1600 

342 

229 
2 151 

8651 

4 
60 

179 520 

2683 

6120610 

I 0 

6120000 

330 

270 

39225 

45 

39180 
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2350 Räntor pli energispar/än: 
2351 Räntor på energisparlån 

2360 Räntor på medel m·satfa till pen
sioner: 
2361 Ränteinkomster på medel av

satta till folkpensionering 
2362 Ränteinkomster på medel av

satta till civila tjänstepensioner 
2363 Ränteinkomster på medel av

satta till militära pensioner 
2364 Ränteinkomster på medel av

satta till allmänna familjepen
sioncr 

2365 Ränteinkomster pä medel av
satta vid statens pensionsan
stalt 

2366 Ränteinkomster på medel av
satta till pensioner för vissa av 
riksdagens verk 

2370 Riintor pli heredskapslagring: 
2371 Räntor på beredskapslagring 

2380, 2390 Örriga räntl'inkomster: 
2381 Ränteinkomster på lån till per

sonal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

2382 Ränteinkomster på lån till per
sonal inom biståndsförvaltning
en m.m. 

2383 Ränteinkomster på statens bo
sättningslån 

2384 Ränteinkomster på lån för kom
munala markförvärv 

2385 Ränteinkomster på lån för stu
dentkårlokaler 

2386 Ränteinkomster på lån för all
männa samlingslokaler 

2387 Ränteinkomster på krediter till 
utlandet 

2388 Ränteinkomster på mark för na
turskydd 

2389 Ränteinkomster på lån för m
ventarier i vissa specialbostäder 

2391 Ränteinkomster på markförvärv 
för jordbrukets rationalisering 

2392 Räntor på intressemedel 
2393 Övriga ränteinkomster, Kam

markollegiet 

1980 
juli-dec 

85800 
85800 

48081 

46650 

197 

43 

571 

620 

74201 

260 

1730 

44 000 

15 

3 257 

315 

3500 
8000 

13089 

179 

1981 

210000 
210000 

129055 

93 500 

3167 

366 

9817 

22 140 

65 

298660 
298 600 

209051 

560 

4500 

20000 

96000 

160 

7 600 

480 

o 125 

1200 

7000 
16000 

44431 

1982 

230000 
230000 

130214 

93900 

3 221 

369 

9994 

22660 

70 

394 796 
394 796 

1130165 

610 

5040 

20000 

93 000 

160 

9100 

280 

8017 

1150 

7000 
16000 

38883 
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2394 Övriga ränteinkomster, Riks
banken 

2395 Övriga ränteinkomster. Riks
giildskontoret 

2396 Ränteinkomster på det av bygg
nadsstyrelsen förvaltade kapital 

2400 Aktieutdelning: 

2410 Inkomster m· statens aktier: 
2411 Inkomster av statens aktier 

2500 Offentligrättsliga avgifter: 

2511 Expeditionsavgifter 
2512 Vattendomstolsavgifter 
2513 Avgift för statlig kontroll av lä

kemedel 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för 

vårdartjänst 
2515 Avgifter vid trafiksäkerhets ver

ket 
2516 Körkortsavgifter 
2517 Avgifter vid registrering av mo-

torfordon 
2518 Fyravgifter. farledsvaruavgifter 
2519 Skcppsmiitningsavgifter 
2521 Fartygsinpektionsavgiftcr 
2522 A vgiftcr för granskning av bio

graffilm 
2523 Avgifter för särskild prövning 

och fyllnadsprövning inom 
skolväsendet 

2524 A vgiftcr vid statens jordbruks
nämnd 

2525 Avgifter för växtskyddsinspek
tion 

2526 Avgifter vid köttbesiktning 
2527 Avgifter för statskontroll av 

krigsmaterieltillverkning 
2528 Avgifter vid bergsstaten 
2529 Avgifter vid patent- och regi

streringsväsendet 
2531 Avgifter för registrering i för

enings m. Il. register 
2532 Exekutionsavgifter 
2533 Avgifter vid statens planverk 

1980 
juli-dec 

35 

200 

200 
200 

428743 

103548 
999 

35769 

14 

23060 
11700 

42700 
128800 

1200 
3696 

495 

397 

1238 

3 125 
10500 

213 
3500 

40219 

3404 
13 746 

420 

180 

1981 

4500 

495 

86654 

86654 
86654 

959059 

260506 
I 000 

41202 

32 

46120 
25600 

117 200 
257 300 

2400 
5950 

I 026 

709 

23C 

6575 
27000 

449 
4900 

89115 

7 598 
61735 

240 

1982 

4500 

425 

926000 

83533 

83533 
83 533 

985369 

279556 
I 000 

42240 

46120 
25600 

117200 
258500 

3000 
5804 

I 026 

741 

2519 

7 300 
27 500 

495 
5200 

88030 

7873 
65 213 

420 
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2600 Försäljningsinkomster: 

2611 Inkomster vid kriminalvården 
2612 Inkomster vid statens rättske

miska laboratorium 
2613 Inkomster vid karolinska sjuk

huset 
2614 Inkomster vid statens vårdan

stalter för alkoholmisshrukare 
2615 Inkomster vid arbetarskydds-

styrelsen 
2616 Försäljning av sjökort 
2617 Lotsavgifter 
2618 Inkomster vid Sveriges meteo

rologiska och hydrologiska in
stitut 

2619 Inkomster vid riksantikvarie
iimbetet 

2621 Inkomster vid lantbruksnämn
derna 

2622 Inkomster vid statens livsme
delsverk 

2623 Inkomster vid statens veterinär
medicinska anstalt 

2624 Inkomster av uppbörd av par
keringsavgifter 

2700 Böter m. m.: 

2711 Restavgifter 
2712 Bötesmedel 

2800 Övriga inkomster av statens verksam
het: 

2811 Övriga inkomster av statens 
verksamhet 

3000 Inkomster av försåld egendom: 

3100 Inkomster av försålda byggnader och 
maskiner m. m.: 

31 IO A/(iir.ffakens inkomster 111· .forscllda 
fi1stigheter och maskiner: 
3111 Postverkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3112 Televerkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3113 Statens järnvägars inkomster av 

försålda fastigheter och maski
ner 

1980 
juli-dec 

421003 

50000 

800 

286800 

350 

2350 
3360 

18550 

28143 

9000 

3 000 

700 

3 250 

14 700 

107425 

58940 
48485 

100265 

I 00 26.'i 

13311 

7026 

5 500 

500 

181 

1981 

845632 

110000 

5 000 

563400 

ns 

5 300 
6980 

36060 

56817 

I 3 000 

7 100 

I 400 

10450 

29400 

221345 

115205 
106140 

210557 

210557 

68664 

45784 

31503 

1000 

20000 

1982 

875223 

112000 

5 700 

583 200 

375 

6200 
8140 

37 530 

59748 

13000 

7100 

1400 

11430 

29400 

226617 

119747 
106870 

231612 

231612 

67715 

49715 

31 503 

1 000 

20000 
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3114 Luftfartsverkets inkomster av 
(örsålda fastigheter och maski
ner 

3115 Förenade fahriksverkens in

komster av fl~rsl1lda fastigheter 
och maskiner 

3116 Statens vattenfallsverks in-
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

3117 Domänverkets inkomster av 
försi'tlda fastigheter och maski
ner 

3120 Cil'ila mrndigheters i11ko111sta 111· 

j{'irsillda byggnader och maskiner: 
3121 Kriminalvärdsstyrclsens in-

komster av försiilda byggnader 
och maskiner 

3122 Statens vägverks inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3123 Sjöfartsverkets inkomster av 
förs<llda byggnader och maski
ner 

3124 Statskontorets inkomster av 
försälda datorer m. m. 

J 125 Byggnadsstyrelscns inkomster 
av försiilda byggnader och ma
skiner 

3126 Generaltullstyrelsens inkomster 
av förs{ilda byggnader och ma
skiner 

3130 Fiir.1T1ircts myndigheters inkomster 
ar fi"irsålda byggnader och maskiner: 
3131 Försvarets myndigheters in

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 

3211 Övrig.i inkomster av markför
säljning 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 

3311 Inkomster av statens gruvegen
dom 

1980 
juli-dec 

5000 

526 

500 

25 

I 000 

I 000 

6285 

6285 

182 

1981 1982 

500 500 

10000 10000 

5651 2952 

3150 

I 000 I 000 

50 50 

200 200 

1250 1700 

8630 15260 

8630 15260 

6880 

6880 

16000 18000 

16 ()()() 18000 
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4000 Återbetalning av lån: 

4100 ,.\terbetaJning av näringsJån: 

4110 Återbctalnini.: 111· i11d11strilt111: 
4111 Återbetalning av lokaliscrings

lån 

4120 Återhcta/11i11g ar jordhrukslä11: 
4121 Atcrhetalning av jordbrukets la

&erhusltm 
4122 Aterbetalning av statens avdik

ningslån 
4123 Återbetalning av fiskerilån 
4124 Aterbctalning av liskbcred-

ningslfm 

4130 Återheta/11i11g m· ()1.,-iga 11iiri11gslä11: 
4131 Aterbetalning av vattenkrafts

lån 
4132 Återbetalning av luftfartslån 
4133 Återbetalning av statens li\n för 

den mindn: skcppsfarten 
4134 Återbetalning av kraftlednings

lån 
4135 Återbetalning av skogsviigltm 
4136 Återbetalning av övriga nä

ringslån. Kammarkollegiet 
4137 Återbetalning av övriga nä

ringslån. Lanthruksstyrclsen 

4200 Återbetalning av bostadslån m. m.: 

4211 Återbetalning av. lån till egna
hem 

4212 Återbetalning av lån till bo
stadshyggande 

4213 Återbetalning av lån för ho
stadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

4214 Äterbetalning av övriga bo
stadslån. Bostadsstyrelsen 

4300 Återbetalning av studielån: 
4311 Återbetalning av statens lån för 

uni v·ersitetsstudier 
4312 Återbetalning av allmänna stu

dielån 
4313 Återbetalning av studiemedel 

4400 Återbetalning av energisparlån: 

4411 Återbetalning av energisparlån 

1980 
juli-dec 

1148 063 

J2J 733 

105 {)()() 

I 05 000 

5454 

30 

950 
4 000 

474 

11279 

127 
105 

7646 

8 
25 

2518 

850 

461569 

700 

460000 

865 

4 

340050 

150 

26700 
313 200 

35000 

35000 

183 

1981 

2226831 

254494 

220 (}(){) 

220 000 

12 589 

44 

1800 
I 0 000 

74.:'i 

21905 

190 
2000 

14448 

18 
100 

3399 

I 7.:'iO 

987 373 

600 

985000 

1765 

8 

565050 

650 

39 800 
524 600 

85000 

85 000 

1982 

2427001 

275579 

240 (}(/() 

240000 

12653 

20 

1675 
I 0 000 

958 

22926 

199 
1974 

15 300 

18 
100 

3 510 

182.:'i 

1106961 

125 

I 105000 

1830 

6 

629500 

650 

39250 
589 600 

105000 

I 05 000 
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4500 Återbetalning av övriga lån: 

4511 Återbetalning av lån till perso
nal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

4512 Återbetalning av lån till perso
nal inom biståndsförvaltningen 
m.m. 

4513 Återbetalning av lån för kom
munala markförvärv 

4514 Återbetalning av lån för stu
dentkårlokaler 

4515 Återbetalning av för allmänna 
samlingslokaler 

4516 Återbetalning av utgivna start
lån och bidrag 

4517 Återbetalning av u-landslån 
4518 Återbetalning av krediter till ut

landet 
4519 Återbetalning av bosättningslån 
4521 Återbetalning av lån för inven

tarier i vissa specialbostäder 
4522 Återbetalning av övriga lån. 

Kammarkollegiet 
4523 Återbetalning av övriga lån. 

Riksbanken 
4524 Återbetalning av övriga lån. 

Riksgäldskontoret 

5000 Kalkylmässiga inkomster: 

5100 Avskrivningar: 

5110 Affiir.1Terke11s avskril'l1ing<ir: 
5111 Postverkets avskrivningar 
5112 Televerkets avskrivningar 
5113 Statens järnvägars avskrivning

ar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 Förenade fabriksverkens av-

skrivningar 
5116 Statens vattenfallsverks av-

1980 
juli-dec 

189 711 

2000 

335 

58000 

10 

2000 

5000 
3500 

3355 
30000 

5507 

4 

80000 

2596fJ20 

1927920 

1845500 

633500 

427000 

skrivningar 785 000 

5120 A 1·skrivningar på cil"ila fastigheter: 
5121 Avskrivningar på civila faslig-· 

heter 

5130 Uppdragsmyndigheters komplement
kostnader: 
5131 U ppdragsmyndigheters komple

mentkostnader 

184 

1981 

334914 

4300 

912 

124000 

90 

4500 

10000 
7000 

6860 
60000 

2030 

22592 

5 

92625 

3040447 

4139447 

3615000 
37000 

1317CKJO 

495000 
70500 

45500 

1650000 

192 553 

192 553 

54402 

54402 

1982 

309961 

4600 

935 

128000 

90 

5000 

10000 
7000 

7050 
60000 

2035 

47 548 

3 

37700 

5918370 

4725370 

4 168100 
38000 

1417000 

813600 
72500 

47000 

1780000 

202513 

202513 

51135 

51 135 



Bilaga 2.1 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 185 

1980 1981 1982 
juli-dec 

5140 Övriga avskrfrningar: 82420 277492 303622 
5141 Statens vägverks avskrivningar 51600 109500 118000 
5142 Sjöfartverkets avskrivningar 30820 67930 78560 
5143 Avskrivningar på ADB-utrust-

ning 99000 106000 
5144 Avskrivningar på förrådsan-

läggningar för ekonomiskt för-
svar I 062 I 062 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto 669000 -I 099000 1193000 

!Pensionsmedel inkl. Bidrag till kost-
nader för polis-, domstols- och upp-
bördsväsendet m. m.J 669000 -I 099000 1193000 
5211 Statliga pensionsavgifter, netto 

(Pensionsmedel inkl. Bidrag till 
kostnader för polis-. domstols-
och uppbörds väsendet m. m.) 669000 -1099000 1193000 

STATENS TOTALA INKOMSTER 62775014 166912288 170896071 
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Prop. 1980/81: 100 
Bilaga 2.2 Riksrevisionsverket: Budgetutfallet 1980/81 

RIKSREVISIONSVERKET 

1980-12-10 

TILL REGERINGEN 

Bilaga 2.2 

Beräkning över utfallet av statsbudgeten för budgetåret 1980/81 

Riksrevisionsverket (RRV) lämnar härmed beräkning över utfallet av 

statsbudgeten för budgetåret 1980/8 l. 

I beräkningarna ingår de av regeringen begärda anslagen på tilläggsbud

get I (prop. 1979/80: 138, 1980 U: I. 1980/81: 20, 25, 26, 64, 66). Vidare 

ingår regeringens beslut om utnyttjande av finansfullmakten (utbildnings

departementet 1980-10-16 Dnr 2164/80). Sammanlagt uppgår de medtagna 

anslagen på tilläggs budget I till 2 03 l milj. kr. Beslutet att utnyttja finans

fullmakten gäller 8 milj. kr. 

Statens inkomster beräknas uppgå till 158190 milj. kr. för budgetåret 

1980/81 vilket är 2731 milj. kr. mer än beräkningen i.statsbudgeten. Utgif

terna beräknas uppgå till 213 097 milj. kr. I detta belopp ingår 4 000 milj. kr. 

för oförutsedda utgifter. I statsbudgeten anvisades 9000 milj. kr. för oför

utsedda utgifter bl. a. tilläggsbudgetar. höjda löner, folkpensioner och livs
medelssubventioner. I denna beräkning har hänsyn tagits till tilläggsbudget 

I. I förhållande till statsbudgeten har anslag som innehåller löner räknats 

upp med hänsyn till avtal för år 1980. Anslagen för folkpensioner och 

livsmedelssubventioner har också räknats upp i förhållande till statsbudge

ten. För att undvika dubbelräkning, sedan anvisade medel på tilläggsbud

get I tagits med, har det i statsbudgeten anvisade beloppet för oförutsedda 
utgifter justerats ned med 2 000 milj. kr. till 7 000 milj. kr. Det beräknade 

utfallet. 4 000 milj. kr. för oförutsedda utgifter beräknas tas i anspråk för 

tilläggsbudget Il och III. 

Det beräknade utfallet för statens utgifter blir då 3 781 milj. kr. större än 

vad som anvisats i statsbudget (inkl. justering av oförutsedda utgifter. 

tilläggsbudget I och finansfullmakt). Statsbudgetens underskott för budget

året 1980/81 beräknas uppgå till 54907 milj. kr. vilket är 1050 milj. kr. mer 

än beräkningen i statsbudgeten. I bilaga I redovisas statsbudgetens in

komster och utgifter fördelade på inkomsttyp och huvudtitlar. 

I Riksdat.:t'n 1980181. I sam/. Nr 100. Bila{?a 2 .2 
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Tabell I. Statsbudgeten för budgetåret 1980/81 (milj. kr.) 

Statsbudget Beräknat Differens 
utfall beräknat 

utfall och 
statsbudget 

Inkomster 

Skatter 137 026 139901 +2875 
Inkomster av statens verksamhet 12687 13086 + 399 
Inkomster av försåld egendom 64 65 + I 
Återbetalning av lån 2055 2171 + 116 
Kalkylmässiga inkomster 3628 2967 - 661 

Summa 155459 158190 +2731 

Anvisat Beräknat Differens 
t. o. m. till- utfall beräknat 
läggs- utfall och 
budget I anvisat 

Utgifter 

Förslags- och obetecknade anslag 168361 · 170049 +1688 
därav oförutsedda utgifter 1oooi 4000 -3000 
Reservationsanslag 40555 41971 +1416 
Rörliga krediter ( + = ökad 
disposition. - = minskad 
disposition) + 400 + I 077 + 677 

Summa 209316 213097 +3781 

Statsbudgetens saldo 
(inkomster-utgifter) -53857 . -54907 -1050 

1 I statsbudgeten ingick 9 000 milj. kr. för oförutsedda utgifter. Detta belopp har 
justerats ned till 7 000 milj. kr. sedan hänsyn tagits till till äggsbudget I. · 

Inkomster 

Det beräknade utfallet för inkomsterna i förhållande till beräkningen i 

statsbudgeten framgår av bilaga 2. Inkomsterna beräknas bli 2 731 milj. kr. 

större än beräkningen i statsbudgeten. De största ökningarna hänför sig till 

följande inkomsthuvudgrupper. 

Tabell 2. Differens beräknat utfall och statsbudget (milj. kr.) 

Skatt på inkomst. realisationsvinst och rörelse 
Lagstadgade socialavgifter 
Skatt på varor och tjänster 
Statliga pensionsavgifter, netto 
Övriga 

Summa 

-2009 
+ 424 
+4871 
- 706 
+ 151 

+2731 

Antaganden om utvecklingen av den totala lönesumman i statsbudgeten 
och denna beräkning framgår nedan. 
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Tabell 3. Lönesummans utveckling åren 1979-1981 

Procentuell förändring 
från föregående år 
1979 1980 1981 

Stntshudgt:t 
Beräkning över utfallet 1980/81 

9.2 
9,3 

12.1 
12.0 

R.O 
7,8 

3 

Inkomsterna inom inkomsthuvudgruppen skatt på inkomst. realisations

vinst och rörelse beräknas bli 2 009 milj. kr. lägre än beräkningen i stats

budgeten. Det beror bl. a. på att lönesumman nu beräknas öka något 

långsammare. den överskjutande skatten blev högre och den kvarstående 

skatten lägre än vad som beräknades i statsbudgeten. 

De lagstadgade socialavgifterna beräknas bli 424 milj. kr. större än i 

statsbudgeten. I beräkningarna har hänsyn tagits till att uppräkningsfak

torn för år 1981 fastställts till 19 procent <SFS 1980:801) och regeringens 

förslag till besparingar inom socialförsäkringen (prop. 1980/81: 20t. 

Skatt på varor och tjänster beräknas uppgå till 4871 milj. kr. mer än 

beräkningen i statsbudgeten. Av detta belopp hänför sig 3900 milj. kr. till 

mervärdeskatten som höjdes den 8 september 1980 (SFS 1980: 676). I 

beräkningarna har hänsyn tagits till höjningarna under hösten 1980 av 

skatter. på tobak. sprit, vin. öl. choklad. charterresor samt höjningarna av 

bensinskatten, energiskatten och kilometerskatten. Till följd av dessa skat

tehöjningar beräknas inkomsterna på dessa titlar bli 949 milj. kr. större än i 

statsbudgeten. Underskottet på inkomsttiteln statliga pensionsavgifter. 

netto, beräknas nu bli 963 milj. kr. vilket är en ökning av underskottet med 

706 milj. kr. i förhållande till statsbudgeten. 

Förslags- och obetecknade anslag 

Utgifterna på förslags- och obetecknade anslag beräknas uppgå till 

170049 milj. kr. (bilaga 3). I beloppet ingår som tidigare nämnts 4000 milj. 

kr. för oförutsedda utgifter. Utgifterna på dessa anslag blir då 1688 milj. 

kr. större än beräkningen i statsbudget (inkl. tilläggsbudget I och beslut att 

utnyttja finansfullmakten). De största differenserna mellan beräknat utfall 

och statsbudget anges nedan. 

Tabell 4. Differens beräknat utfall och statsbudget fmilj. kr.) 

Folkpensioner 
Försvarsdepartementet 
Lokala polisorganisationen: 
Förvaltningskostnader 
Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m. 
Bidrag till driften av gymnasieskolor 
Studiemedel 
Prisreglerande åtgärder på jordhrukets område 
Täckande av förluster på grund av garantier till 
dc:n statliga varvskoncernen 
Räntor på statsskulden m. m. 
Oförutsedda utgifter 
Övriga 

Summa 

+1870 
+1119 

+ 243 
-1700 
+ 247 
+ 244 
+ 659 

+ 263 
+ 700 
-3000 
+I 043 

+1688 
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Utgifterna för folkpensioner beräknas till 31850 milj. kr. vilket är 1 870 

milj. kr. mer än beräkningen i statsbudgeten. Det beror på att basbeloppet 

ökat snabbare än vad som antogs i statsbudgeten. Vid beräkningen har 

hänsyn tagits till den nya indexserie som skall ligga till grund för beräk

ningen av basbeloppet fr. o. m. den 1 januari 1981 (prop. 1980/81: 20). 

Utgifterna under försvarshuvudtiteln beräknas bli I 119 milj. kr. större än i 

statsbudgeten vilket beror på att kompensationen för prisstegringar blir 

större än vad som angavs i statsbudgeten. 
Anslag i vilka löner ingår har räknats om med hänsyn till 1980 års 

löneavtal. Till följd därav har bl. a. förvaltningskostnaderna för den lokala 

polisorganisationen räknats upp till 3 350 milj. kr. vilket är 243 milj. kr. mer 

än beloppet i statsbudgeten. I statsbudgeten anvisades 2 000 milj. kr. för 

täckning av merkostnader för löner och pensioner. Sedan hänsyn tagits till 

1980 års löner har utgifterna på detta anslag beräknats till 300 milj. kr. 

Detta belopp är avsett att täcka merkostnader för löner på reservationsan

slagen, bl. a. inom universitets- och högskoleområdet. Det beräknade ut

fallet för bidrag till driften av gymnasieskolor beräknas bli 247 milj. kr. 

högre än i statsbudgeten och för studiemedel 244 milj. kr. högre än i 

statsbudgeten. 

Utgifterna på anslaget prisreglerande åtgärder på jordbrukets område 

har räknats upp med 659 milj. kr. i förhållande till statsbudgeten. I beräk

ningen har då hänsyn tagits till höjningen av livsmedelssubventionerna 

fr. o. m. den 1 juli 1980 och de besparingar på anslaget som föreslagits 

fr. o. m. den I januari 1981 (prop. 1980/81: 20): I statsbudgeten anvisades 
ett formellt belopp på I 000 kr. för täckande av förluster pil grund av 

garantier till den statliga varvskoncernen. Utgifterna på detta anslag beräk

nas nu bli 263 milj. kr. Det beräknade utfallet för räntor på statsskulden 

m. m. beräknas bli 20300 milj. kr. vilket är 700 milj. kr. mer än i statsbud

geten. Det beror på högre statsskuld och högre räntenivå än vad som 

förutsattes vid beräkningen i statsbudgeten. 

Det anvisade beloppet för oförutsedda utgifter har justerats ned från 

9000 milj. kr. till 7000 milj. kr. sedan hänsyn tagits till medel anvisade på 

tilläggsbudget I. I denna beräkning har oförutsedda utgifter tagits upp med 

4000 milj. kr. avsedda för utgifter på tilläggsbudget Il och lll. 

Reservationsanslag och äldre investeringsanslag 

Anslagsbehållningarna beräknas uppgå till 18934 milj. kr. vid budget

årets slut (bilaga 4). Det är en minskning med 1416 milj. kr. jämfört med 

behållningarna vid början av budgetåret. 
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Tabell 5. Förändringar av anslagshehållningar (milj. kr.) 

Anslag 

Reservationsanslag 

Bidrag till internationella biståndsprogram 
Byggande av statliga vägar 
Sysselsättningsskapande åtgärder 
Lån till Norrbottens läns landsting för vissa 

investeringar m. m. 
Lån till bostadsbyggande 
Lån till kommunala markförvärv 
Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m. m. 
Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån 
Lån till Saab-Scania AB 
Avskrivningslån till beställare av fartyg (1979/80) 
Bidrag till Svenska Varv AB för vissa 

utvecklingskostnader 
Avskrivningslån till varvsindustrin m. m. 
Räntestöd till varvsindustrin 
Statens vattenfallsverk: 
Kraftstationer m. m. 
Övriga 

Summa 

Äldre investeringsanslag 

Förlagslån till Domänverket (1978/79) 
Lån till SSAB Svenskt Stål AB för strukturändamål 

<1979/80) 
Övriga 

Summa 

Summa 

Ökning(+) 
Minskning (-) 

+ 259 
- 225 
- 280 

+ 375 
+ 275 
- 205 
- 550 
+ 500 
+ 290 
- 848 

+ 650 
+ 630 
+ 300 

- 347 
- 709 

+ 115 

- 249 

- 650 
- 632 

-1531 

-1416 
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Anslagsbehållningarna för reservationsanslag beräknas öka med 115 

milj. kr. till 17 375 milj. kr. För äldre invcsteringsanslag beräknas behåll

ningarna minska med 1531 milj. kr. till 1559 milj. kr. vid budgetårets slut. 

De största förändringarna av anslagsbehållningarna för reservationsan

slagen hänför sig till bostads- och industridepartementen. Anslagsbehåll

ningarna för bostadsdepartementet beräknas minska med 505 milj. kr. till 

2983 milj. kr. Den största minskningen, 550 milj. kr. avser anslaget vissa 

energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m. m. 

Industridepartementets behållningar på reservationsanslagen beräknas 

öka med 813 milj. kr. till 5535 milj. kr. Behållningen på anslaget regional

politiskt stöd: Lokaliseringslån beräknas öka med 500 milj. kr. till I 647 

milj. kr. I statsbudgeten anvisades 350 milj. kr. som lån till Saab-Scania 

AB. Behållningen på detta anslag beräknas bli 290 milj. kr. vid budgetårets 

slut. Behållningen på anslaget avskrivningslån till beställare av fartyg 

beräknas minska från 984 milj. kr. till 136 milj. kr. Behållningarna på 

anslagen bidrag till Svenska Varv AB för vissa utvecklingskostnader, 

avskrivningslån till varvsindustrin m. m. och räntestöd till varvsindustrin 

beräknas öka med sammanlagt 1580 milj. kr. 
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Den största förändringen bland de äldre investeringsanslagen gäller an

slaget lån till SSAB Svenskt Stål AB för strukturändamål. Anslagsbehåll

ningen på delta anslag berilknas minska med 650 milj. kr. till 100 milj. kr. 

För anslaget förlagslån till domänverket beräknas behållningen minska 

med 249 milj. kr. till 10 milj. kr. 

Riirliga krediter 

Beräknad disposition av rörliga krediter redovisas i bilaga 5. I statsbud

geten beräknades dispositionen av rörliga krediter öka med 400 milj. kr. 

Det utestående beloppet på rörliga krediter beräknas nu uppgil till 4 041 

milj. kr. vid budgetårets slut. Det är en ökning med 1 077 milj. kr. 

Regeringen har föreslagit att televerket får disponera en rörlig kredit på 

högst 800 milj. kr. för finansiering av elektroniska abonnentviixlar. telex-. 

telefax- och teletexapparater (prnp. 1980/81: 66). Televerket beräknar ut

nyttja sammanlagt 1920 milj. kr. av sina rörliga krediter vid budgetårets 

slut. Det är en ökning med samma'nlagt 665 milj. kr. Överstyrelsen för 

ekonomiskt försvar beräknar utnyttja I 102 milj. kr. av den rörliga krediten 

för försvarsberedskap vid budgetårets slut vilket är en ökning med 196 

milj. kr. 

Beslut 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Berggren i närvaro 

av avdelningschefen Sanell; revisionsdirektören Danielsson. byrådirektö
ren Hansson. föredragande. och förste revisorn Stenberg. 

G. Rune Berggren 

Jörgen Hansson 



Bil. 2.2 Riksrevisionsverket: Budgetutfallet 1980/81 7 



Prop. 1980/81: 100 8 

Bila!:a I 

Statsbudgeten för budgetåret 1980/81 (milj. kr.) 

Inkomster Statsbudget Beräknat Differens be-
utfall räknat utfall 

och stats-
budget 

I 000 Skatter 137 026 139901 +2875 
2000 Inkomster av statens verksamhet 12687 13086 + 399 
3000 Inkomster av försåld egendom 64 65 + I 
4000 Återbetalning av lån 2055 2 171 + 116 
5000 Kalkylmässiga inkomster 3628 2967 - 661 

Summa inkomster 155 459 158190 +2731 

Underskott 53857 54907 +1050 

Summa 209316 213097 +3781 
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Utgifter Anvisat Beräknat Differens be-
utfall räknat utfall 

och anvisat 

A Utgiftsanslag 

I Kungl. hov- och slottsstatema 21 22 + I 
Il Justitiedepartementet 6329 6834 + 505 
Ill Utrikesdepartementet 5751 5496 - 255 
IV Försvarsdepartementet 16364 17483 +1119 
V Socialdepartementet 53445 55522 +2077 
VI Kommunikationsdepartementet 10341 Il 008 + 667 
VII Ekonomidepartementet 398 421 + 23 
VIII Budgetdepartementet 13 874 12578 -1296 
IX Utbildningsdepartementet 28403 28962 + 559 
X Jordbruksdepartementet 6374 7107 + 733 
XI Handelsdepartementet 1515 1624 + 109 
XII Arbetsmarknadsdepartementet 11166 11061 - I05 
XIII Bostadsdepartementet 15196 15588 + 392 
XIV Industridepartementet 10418 11049 + 631 
XV Kommundepartementet 2445 2640 + 195 
XVI Riksdagen och dess verk m. m. 276 325 + 49 
XVII Räntor på statsskulden m. m. 19600 20300 + 700 
XVIII Oförutsedda utgifter 7000 1 4000 -3000 

Summa 208916 212020 +3104 

B Beräknad övrig medelsförbrukning 

I ~inskning av anslagsbehållningar 
Il Andrad disposition av rörliga krediter 400 1077 + 677 

Summa 400 J 077 + 677 

Summa 209316 213097 +3781 

1 I statsbudgeten ingick 9000 milj. kr. för oförusedda utgifter. Detta belopp har justerats ned till 7 000 milj. kr. 
sedan hänsyn tagits till tilläggsbudget I. 



· Prop. 1980/81: 100 10 

Beräkning av statsbudgetens inkomster under budgetåret 1980/81 (milj. kr.) 

1111 Fysiska personers skatt på inkomst. 
realisationsvinst och rörelse 

I 12 I Juridiska personers skatt på 
inkomst. realisationsvinst 
och rörelse 

1144 Lo!terivinstskatt 
1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförs;ikringsavgift. netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga sm:ialavgifter. netto 
1321 Fysiska personers förmögenhetsskatt 
1341 Stämpelskatt 
1411 Mervärdeska!t 
1421 Bensinskatt 
1422 Särskild~1 varuskatter 
1423 Försiiljningsskatt på motorfordon 
1424 Tohaksskatt 
1425 Skatt på spritdrycker 
1426 Skatt pil vin 
1427 Skatt på malt- och läskedrycker 
1428 Energiskatt 
1461 Fordonsskatt 
1462 Kilometerskatt 
1471 Tullmedel 
2115 Förenade fabriksverkens 

inlevererade överskott 
2117 Domänvi:rkt:ts inlevererade 

överskott 
2200 Översko!t av statens fastighets-

förvaltning 
2311 Räntor pli lokaliseringslån 
2511 Expeditilmsavgifter 
2613 Inkomster vid karolinska 

sjukhuset 
4111 Atcrbctalning av lokaliseringslån 
5113 Statens järnvägars avskrivningar 
5116 Statens vattenfallsverks 

avskrivningar 
5220 Statliga pensionsavgifter. 

netto 
Övriga 

Summa 

Statsbudget Beräknat 
utfall 

34471 

1868 
535 

23 324 
2500 
5 450 

620 
90 

713 
1545 

37800 
4650 

551 
608 

2970 
5000 

950 
%3 

5 599 
2287 
I 353 
I 150 

35 

35 

989 
215 
192 

511 
175 
477 

1500 

-257 
16590 

155459 

Bilaxa 2 

Differens be-
räknat utfall 
och stats-
budget 

3J086 -1385 

I 150 718 
615 + 80 

23 102 222 
3430 + 930 
5 371 79 

670 + 50 
-172 - 262 

588 - 125 
I 234 311 

41700 +3900 
4845 + 195 

658 + 107 
523 85 

3 170 + 200 
4625 375 
I 020 + 70 
I 027 + 64 
6127 + 528 
2320 + 33 
1490 + 137 
I 230 + 80 

69 + 34 

95 + 60 

1046 + 57 
250 + 35 
243 + .'il 

568 + 57 
n' + 40 
431 46 

1570 +- 70 

-963 - 706 
16K.'i7 + 267 

158190 +2731 
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BiliiRa J 

Förslags- och obetecknade anslag under budgetåret 1980/81 (milj. kr.) 

Anvisat Beräknat Differens be-
utfall räknat utfall 

och an-
visat 

Il H 4 Lokala polisorganisationen: 
F örvaltni ngskos t nader 3 107 3 350 + 243 

D 2 Allmänna domstolarna 663 730 + 67 
E 2 Kriminalvårdsanstalter 863 938 + 75 

IV Försvarsd<!partemcntl!t 16237 17 356 +1119 
V B 4 Bidrag till fösäkringskas-

sornas förvaltningskostnader 265 325 + 60 
B 5 Folkpensioner 29980 31850 +1870 
B 6 Bidrag till kommunala bostads-

tillägg till folkpension 650 685 + 35 
B 8 Bidrag till sjukförsäkringen 3 630 3 563 h7 
c 3 Bidrag till föräldra-

försäkringl!n 550 585 + 35 
G 2 Karolinska sjukhusl!t: 

Driftskostnader 691 762 + 71 
K 4 Bidrag till driftl!n av 

särskolor m. m. 330 377 + 47 
VI G 2 Ersättning till postverket för 

befordran av tjänsteförsändelser 459 603 + 144 
VIII D 2 Skatteutjiimningshidrag till 

kommunerna m. m. 7474 7 542 + 68 
D 3 Skattl!bortfallsbidrag till 

kommuner m. fl. 184 241 + 57 
G 9 Bidrag till vissa investeringar 230. 170 60 
G 12 Täckning av ml!rkostnader för 

löner och pensioner m. m. 2000 300 -1700 
IX c 18 Bidrag till driften av 

gymnasieskolor 3070 3317 + 247 
D Il Bidrag till kommunal högskole-

utbildning m. m. 109 162 + 53 
E 4 Bidrag till kommunal 

vuxenutbildning m. m. 558 629 + 71 
E 6 Bidrag till studiecirkclverksamhet 809 755 54 
F 4 Studil!ml!del m. m. 2 305 2549 + 244 

X c 3 Prisreglerande åtgärder på 
jordbrukets omriide 3966 4625 + 659 

XI G Tullverket: Förvaltningskostnader 531 575 + 44 
XII B Arbctsmarknadsscrvice 956 I 078 + 122 

B 5 Kontant stöd vid arbetslöshet 1 334 I 082 - 252 
I) 2 Atgiirder för flyktingar 90 170 + 80 

XIII B 7 Hostadshidrag m. m. 1620 1502 - 118 
XIV c I Regionalpolitiskt stöd: 

Bidrags verksamhet 356 226 - 130 
G 5 Tiickandc av förluster på 

grund av garantier till 
den statliga varvskoncernen 0 263 + 263 

XV B Länsstyrelserna 1428 1531 + 103 
B 2 Lokala skattemyndigheterna 484 534 + 50 
B 3 Kronofogdemyndigheterna 385 417 + 32 

XVII Räntor p:1 statsskulder m. m. 19600 20300 + 700 
XVlll Oförutsedda utgifter 7000 I 4000 -3000 
Övriga 56447 56957 + 5 IO 

Summa 168361 170049 +1688 

1 Beloppet för oförutsedda utgifter har räknats ned med 2 000 milj. kr. sedan hänsyn tagi~s till tilliiggsbudgct I. 
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Bilaga 4 

Beräknade föriindringar av anslagsbehållningar på teservationsanslag och äldre investeringsanslag under bud· 
getåret 1980/81 (milj. kr.) 

Reservation Reservation Ökning (+) 
1980-07-01 1981-06-30 Minskning (-) 

111 c Bidrag till internationella 
biståndsprogram 1638 1897 + 259 

VI B 2 Drift av statliga vägar 928 976 + 48 
B 3 Byggande av statliga vägar 859 634 - 225 
B 5 Bidrag till byggande av kom-

munala vägar 229 276 + 47 
B 10 1977178 

Byggande av mellanriksvägen 
Kiruna-Narvik 122 78 44 

D 9 1979/80 
Investeringsbidrag till utbygg-
nad av Visby hamn 102 34 68 

VIII B 2 Anskaffning av ADB-utrustning 100 7 93 
E 2 Hyggnadsarbeten för statlig 

förvaltning 173 173 
IX F 5 Vuxenstudiestöd m. m. 84 + 84 
X G 5 Byggnadsarbeten vid Sveriges 

Lantbruksuniversitet m. m. 42 42 
Ersättning till Trångfors AB m. m. 70 + 70 

XI F 4 Industriella åtgärder 74 37 37 
XII B 3 Sysselsättningsskapande åtgärder 1568 1288 - 280 

B 12 Lån till Norrbottens läns lands-
ting för vissa investeringar m. m. 375 + 375 

XIII B 3 Lån till bostadsbyggande 1461 1736 + 275 
B 13 Lån till kommunala markförvärv 238 33 205 
B 17 Vissa energibesparande åtgärder 

inom bostadsbeståndet m. m. 1589 I 039 550 
XIV B 25 1979/80 

Avskrivningslån till beställare 
av fartyg 984 136 848 

c 2 Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån 1147 1647 + 500 
c 5 1978179 

Bidrag till sysselsättningsåtgär-
der inom varvsregionerna 70 25 45 

E I Kraftstationer m. m. 543 196 347 
E 6 Energibesparande åtgärder 

inom näringslivet m. m. 577 452 125 
F 20 Lån till Volvo Flygmotor AB 96 171 + 75 
F 21 Lån till Saab-Scania AB 290 + 290 
G 2 1979/80 

Medelstillskott till Statsföretag 
AB för finansiering av 
Regioninvest i Norr AB 40 40 

G 6 Lån till ett nytt handels-
stålbolag för rekonstruk-
tionsändamål 150 - 150 

G 7 Medelstillskott till Svenska 
Varv AH 169 73 96 

G 8 Bidrag till Svenska Varv AB 
för vissa utvecklingskostnader 650 + 650 

G 10 Medelstillskott för Karls-
kronavarvet AB 50 + 50 

G 12 Avskrivningslån till 
varvsindustrin m. m. 630 + 630 

G 13 Räntestöd till varvsindustrin 300 + 300 
XVI Riksdagen och dess verk 76 27 49 
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Äldre inve.l'teringsans/ag 
c 2 1979/80 

Anskaffning av ny tågfärja 
c 3 1979/80 

Särskilda investeringar i järnvägs-
anläggningar i Norrbottens län 

G 2 1978179 
Förlagslån till domänverket 

V 20 1977178 
Lån för att underlätta strukturomvand-
lingen inom specialstålindustrin m. m. 

20 1978/79 
Lån till AB Statens Skogs-
industrier 

23 1978/79 
Regionalpolitiskt stöd: 
Lokaliseringslän inom 
varvs regionerna 

17 1979/80 
Lån till ett nytt handelsstålbolag 
för investeringsändamål 

18 1979/80 
Um till SSAB Svenskt Stål AB 
för strukturändamål 

19 1979/80 
Lån till SSAB Svenskt Stål AB 
för rekonstruktionsändamål 

Övriga 

Summa 

Beräknad disposition av rörliga krediter 

Televerket 
Statens järnvägar 
Luftfartsverket 
Statens jordbruksnämnd 
Kammarkollegiet 
Samhällsföretag 
Försvarsberedskap 
Övriga 

Summa 

Reservation 
1980-07-01 

217 

252 

259 

85 

78 

272 

100 

750 

255 
5107 

20350 

Utestående 
belopp 
1980-06-30 

1255 
IW 

153 
93 

136 
906 
301 

2964 

13 

Reservation 
1981-06-30 

77 

170 

10 

44 

202 

100 

181 
4939 

18934 

Beräknat 
utestående 
belopp 
1981-06-30 

1920 
150 
40 

291 

221 
1102 

317 

4041 

Ökning (+) 

Minskning (-) 

- 140 

- 82 

- 249 

41 

78 

70 

- 100 

- fi50 

74 
168 

-1416 

Bilaga 5 

Beräknad 
förändring 
1980/81 

+ 665 
JO 

+ 40 
+ 138 

93 
+ 85 
+ 196 
+ 16 

+1077 



Prop. 1980/81: IOO 14 

Bilaga 6 

Statsbudgeten för budgetåret 1979/80 (milj. kr.) 

Inkomster Statsbudget Utfall Differens 
utfall och 
statsbudget 

A Skatter, avgifter m. m. 

I Skatter 113 528 114952 +1424 
Il Uppbörd i statens verksamhet 3469 3 378 91 
111 Diverse inkomster 1389 2 158 + 769 

Summa 118386 120489 +2103 

B Inkomster av statens kapitalfonder 

I Statens affärsverksfonder 1452 1503 + 51 
Il Riksbanksforiden 650 750 + IOO 
Ill Statens allmänna fastighetsfond 774 904 + 130 
IV Försvarets fastighetsfond 151 93 58 
V Statens utlåningsfonder 4067 4036 31 
VI Fonden för låneunderstöd 242 296 + 54 
VII Fonden för statens aktier 91 94 + 3 
VIII Fonden för beredskapslagring 139 146 + 7 
IX Statens pensionsfonder 128 136 + 8 
X Diverse kapitalfonder 152 147 5 

Summa 7847 8104 + 257 

c Beräknad iivrig finansiering 

Avskrivningar och övriga kapitalmedel 
inom kapitalfonderna: 
Statens affärsverksfonder 2747 2977 + 230 
Övriga kapitalfonder 680 911 + 231 

Il Övrig kapitalåterbetalning 16 10 6 

Summa 3443 3898 + 455 

Summa inkomster 129676 132491 +2815 
Underskott 52404 49984 -2420 

Summa 182080 182475 + 395 
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Utgifter Anvisat Utfall Differens 
utfall och 
anvisat 

A lltgiftsanslag 

I Kungl. hov- och slottsstaterna 19 20 + I 
Il .Justitiedepartementet 5874 6377 + 503 
111 Utrikesdepartementet 5025 4 708 317 
IV Försvarsdepartementet 15089 15 811 + 722 
V Socialdepartementet 46760 48087 +I 327 
VI Kommunikationsdcpartementet 9843 9694 - 149 
VII Ekonomidepartementet 405 523 + 18 
VIII l:ludgetdepartementet 11416 10409 -I 007 
IX Utbildningsdepartementet 23 393 24132 + 739 
X Jordhruksdepartementet 6319 6304 15 
XI Handelsdepartementet 1375 1267 - 108 
XII Arbetsmarknadsdepartementet 10574 12037 + 1463 
XIII Bostadsdepartementet 13 258 12042 -1216 
XIV Industridepartementet 11516 12833 +I 317 
XV Kommundepartementet 2144 2471 + 327 
XVI Oförutsedda utgifter 14000) 1 5 + 5 
XVII Riksdagen och dess verk m. m. 271 287 + 16 
XVIII Underskott på riksgäldsfondcn 12300 14509 +~209 

Summa 175 580 181417 +51B7 

B Beräknad övrig medelsförbrukning 

I ~inskning av anslagsbchållningar 6000 -6000 
Il Okad disposition av rörliga krediter 500 I 058 + 558 

Summa 6500 I 058 -5442 

Summa 182080 182475 + 395 

1 Delta helopp har tagits i anspråk för lilläggsbudgetar och har därför frånräknats här. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 
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Specifikation av 
statsbudgetens inkomster 
under budgetåret 1981/82 





Prop. 1980/81: 100 
Bil. 2.3 Specifikation av statsbudgetens lnkönister 

Specifikation av statsbudgetens inkomster under budgetåret 1981/82 

1000 Skatter: 

1100 Skatt på inkomst, realisatioilsvli1st och 
rörelse: 

1110 f\'.l'iska personers skatt på inkomst, 
realisation.1·1•i11st och nirelse: 
1111 Fysiska personers skatt på iii" 

koms!, realisationsvinst och rö-
relse 2_Q 167000000 26167000000 

1J20 Juridiska personers skatt på iiikonist; 
rea/isationsl'inst och r6relse: 
1121 Juridiska personers skatt på lii 0 

komst, realisationsvinst och rö-
relse 1404000000 1404000000 

1130 Oförddhara skatter på i;zko;nst. 
reali.rntionsrinst och rörelse: 
1131 Ofördelbara skatter på inkomst, 

realisationsvinst och rörelse 500000000 500000000 

I 140 Övriga inkomstskatter: 
1141 Kupongskatt 
1142 Utskiftningsskatt och ersätt" 

ningsskatt 

48000000 

15000000 

3000000 

Bilaga 2 .3 

1143 Bevillningsskatt 
1144 Lotterivinstskatt ~_11_0_0_00_0_0_0 __ s1_6_o_o<_J o_o_o 2s 907 ooo ooo 

1200 Lagstadgade socialavgifter: 

1211 Folkpensionsavgift 
1221 Sjukförsäkringsavgift, netto 
1231 Barnomsorgsavgift 
1241 Vuxenutbildningsavgift 
1251 Övriga socialavgifter. netto 
1261 Bidrag till förvaltningskostnadcr 

för arbetsskadeförsäkringen 
1271 Inkomster av arbetsgivaravgif" 

ter till arbetarskyddsstyrelscns 
och yrkesinspektionens verk
samhet 

1300 Skatt på egendom: 

1310 Skatt pdfa.1·1 egendom: 
13 t I' Skogsvårdsavgifter 

I 320 Fiirmbgenhetsskatt: 
1321 Fysiska personers förmögen

hetsskatt 
1322 Juridiska personers förmögen

hetsskatt 

I Riksdagen 1980.!8/. I sam/. Nr 100. Bilaga 2.J 

22335000000 
525000000 

5811000000 
635000000 

-447000000 

50800000 

69000000 28978800000 28978800000 

55200000 55200000 

644000000 

15 000000 659 ()()() (){){) 
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1330 An·sskatt och 1uh·uskatt: 
1331 Arvsskatt 
1332 Gåvoskatt 

1340 Öl'rig skatt på egendom: 
1341 Stämpelskatt 

1400 Skatt på l'aror och tjänster: 

1410 Allmii1111a fiirsii(iningsskatter: 
1411 Mervärdeskatt 

1420.1430 Skatt pä specifika 1•m·or: 
1421 Bensinskatt 
1422 Särskilda varuskatter 
1423 Försäljningsskatt på motorfor-

don 
1424 Tobaksska!t 
1425 Skatt pil spritdrycker 
1426 Skatt på vin 
1427 Skatt på malt- och läskedrycker 
1428 Energiskatt 
1429 Siirskild avgift på svavelhaltigt 

bränsle 
1431 Särskild bcrcdskapsavgift för ol-

475000000 
70000000 

2 

54 5 000 000 

1 400 000 000 1400 000 000 2 659 200 000 

44 900 000 000 44 900 000 001) 

5 25 3 000 000 
72 9 000 000 

548000000 
3 250000000 
4 810000000 
I 100 000 000 
1 076 000 000 
6 399 000 000 

2 000000 

jeprodukter ____ 1_;00_0 23 167001000 

1440 Örerskott 1·id .fi"irsii(i11i11g m· l'aror 
med statsmonopol: 
1441 AB Vin- & Spritcentraiens inle

vererade överskott 
1442 Systembolaget AB:s inlevere

rade överskott 

1450 Skatt pil (iiinster: 
1451 Rt:seskatt 
1452 Skatt på annonser och reklam 
1453 Totalisatormedcl 
1454 Skatt p{i spel 

1460 Skatt på 1·iigtrc(/ik: 
1461 Fordonsskatt 
1462 Kilometerskatt 

1470 Skatt pil import: 
1471 Tullmedel 

1480 Ö1-riga skatter pil raror och (iiinster: 
1481 Övriga skatter på varor och 

tjänster 

I 00 000 000 

7 0 000 000 I 7 V 000 000 

168000000 
249000000 
260 000 000 

79 000 000 756 000 000 

2 360 000 000 
I 640 000 000 4 000 000 000 

I 300 000 000 I 300 000 000 

150 000 150000 74293151000 

Summa Skatter 134 838 151 000 
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2000 Inkomster av statens verksamhet: 

2100 Rörelseöverskott: 
2110 Affärsverkens inlevererade iiverskott: 

2111 Postverkets inlevererade över
skott 

2112 Televerkets inlevererade över
skott 

2113 Statens järnvägars inlevererade 
överskott 

2114 Luftfartsverkets inlevererade 
överskott 

2115 Förenade fahriksverkens inle
vererade överskott 

2116 Statens vattenfallsverks inleve
rerade överskott 

2117 Domänverkets inlevererade 
överskott 

2120 Ö11riga myndigheters i11/e1·ererade 
överskott: 
2121 Statens vägverks inlevererade 

överskott 
2122 Sjöfartsverkets inlevererade 

överskott 
2123 Inlevererat överskott av uthyr

ning av ADB-utrustning 

2130 Riksbankens inlevererade Öl'erskott: 
2131 Riksbankens inlevererade över

skott 

2140 Myntverkets inlevererade iiverskott: 
2141 Myntverkets inlevererade över

skott 

2150 Öi·erskott från speh·erksamhet: 
2151 Tipsmedel 
2152 Lotterimedel 

2200 Överskott av statens fastighetsför
valtning: 

2210 Öl'erskott av civil fastighet~förvalt
ning: 
2211 Överskott av kriminalvårdssty

relsens fastighetsförvaltning 
2212 Överskott av karolinska sjukhu

sets fastighetsförvaltning 
2213 Överskott av akademiska sjuk

husets fastighetsförvaltning 
2214 Överskott av byggnadsstyrel

sens fastigshetsförvaltning 
2215 Överskott av generaltullstyrel

sens fastighetsförvaltning 

tI Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 100. Bilaf{a 2.3 

67000000 

178500000 

1000 

78900000 

52 500000 

1469000000 

72000000 

3 2 000 000 

70 500000 

32 800000 

7 50 000 000 

88100000 

754000000 
411100000 

1500000 

48163000 

12 256000 

168552000 

466000 

3 

1917901000 

135 300 000 

750 000 000 

88100000 

1165100000 4056401000 

230937000 
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2220 Ö1·crskott m· fijrs1·arets .fi1stighct.1:fi.ir
l'llltning: 
2221 Överskott av förrådsanfäggning

ar för ekonomiskt försvar 

2300 Ränteinkomster: 

2310, 2320 Räntor på närings/ån: 
2311 Räntor ptl lokaliseringslån 
2312 Riinteinkomster på jordbrukets 

lagerhuslfm 
2313 Räntcinkomster pa statens av

dikningsliin 
2314 Ränteinkomster pä liskerilän 
2315 Ränteinkomster på fiskbered

ningslån 
2316 Ränteinkomster på vattenkrafts

lån 
2317 Ränteinkomster på luftfartslån 
2318 Ränteinkomster på statens lån 

för den mindre skeppsfarten 
2319 Ränteinkomster på kraftled

ningslån 
2321 Ränteinkomster på skogsväglån 
2322 Räntor på övriga niiringslån. 

Kammarkollegiet 
2323 Räntor på övriga näringslån, 

Lantbruksstyrelsen 

2330 Riintor på ho.1·tads/ä11: 
2331 Ränteinkomster på egnahems

lån 
2332 Ränteinkomster på lån för bo

stadsbyggande 
2333 Ränteinkomster på lån för bo

stadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

2334 Räntor på övriga bostadslån. 
Bostadsstyrelsen 

2340 Räntor på studie/ån: 
2341 Ränteinkomster på statens lån 

för universitetsstudier 
2342 Ränteinkomster på allmänna 

studielån 
2343 Räntor på övriga studielån. 

Kammarkollegiet 

2350 Riintor på energisparlcln: 
2351 Räntor på energisparlån 

2360 Riintor pä medel avsatta till pen
sioner: 
2361 Ränteinkomster på medel avsat

ta till folkpensionering 

4 

230937000 

270000000 

I 000 

700000 
1600000 

330000 

235 000 
2 156000 

9309000 

4000 
70000 

13719000 

2621000 300 745 ()()(} 

15000 

6 500 000 000 

350000 

270000 6500635000 

45 000 

39480000 

39 525 (}(}(} 

2 65 000 000 265 000 (){)() 

93 700000 
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2362 Riintcinkomster på medel avsat
ta till civila tjänstepensioner 

2363 Ränteinkomster på medel avsat
ta till militära pensioner 

2364 Ränteinkomster på medel avsat
ta till allmänna familjepensioner 

2365 Ränteinkomster på medel avsat
ta vid statens pensionsanstalt 

2366 Riinteinkomster pä medel avsat
t::i till pensioner för vissa av riks
dagens verk 

2370 Räntor på heredskaps/agring: 
2371 Räntor på beredskapslagring 

2380. 2390 Ö1Tiga riinteinkomster: 
2381 Ränteinkomster pä lån till per

sonal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

2382 Riinteinkomster på lån till per
sonal inom biståndsförvaltning
en m.m. 

2383 Riinteinkomster på statens bo
sättningslån 

2384 Riinteinkomster på lån för kom
munala markförviirv 

2385 Ränteinkomster på lån för stu
dentkårlokaler 

2386 Ränteinkomster på lån för all
männa samlingslokaler 

2387 Riintcinkomster pil krediter till 
utlandet 

2389 Ränteinkomster på lån för in
ventarier i vissa specialbostäder 

2391 Riinteinkomstcr på markförviirv 
för jordbrukets rationalisering 

2392 Riintor pil intn:sscmcdel 
2393 Övriga ränteinkomster. Kam

markollegiet 
2394 Övriga riinteinkomster. Riks

banken 
2395 Övriga riintcinkomster, Riks

gäldskontoret 
2396 Ränteinkomster pä det av Bygg

nadsstyrclsen förvaltade kapita
let 

2400 Aktieutdelning: 

2410 lnkomstl'r m· statens aktia: 
2411 Inkomster av statens aktier 

3 221 000 

369000 

9994000 

22640000 

70000 

394 796000 

600000 

4980000 

20000000 

96000000 

160000 

8300000 

380000 

I 150000 

7000000 
16000000 

39392000 

4500000 

425 000 

I 2 9 994 000 

394 7Y6 000 

_-...:.9..::2.:..:.6.::..0l:....:)0:....:0:..::0..::..0_....:./....:./-=-24_:_':....:~8.:..:.7....:.U_.::..::.OO 8 755 582 000 

83 533 000 X3 533 UOO 83533000 



Prop. 1980/81: 100 

2500 Offentligrättsliga avgifter: 

2511 Expeditionsavgifter 
2512 Vattendomstolsavgifter 
2513 Avgift för statlig kontroll av lä

kemedel 
2514 Elevavgifter vid styrelsen för 

vårdartjänst 
2516 Körkortsavgiftcr 
2517 Avgifter vid registrering av mo-

torfordon 
2518 Fyravgifter, farleds varuavgifter 
2519 Skeppsmätningsavgifter 
2521 Fartygsinpektionsavgifter 
2522 Avgifter för granskning av bio

graffilm 
2523 Avgifter för särskild prövning 

och fyllnadsprövning inom skol
väsendet 

2524 Avgifter vid statens jordbruks
nämnd 

2525 Avgifter för växtskyddsinspck
tion 

2526 Avgifter vid köttbesiktning 
2527 Avgifter för statskontroll av 

krigsmaterieltillverkning 
2528 Avgifter vid bergsstaten 
2529 Avgifter vid patent- och rcgi

streringsväsendet 
2531 Avgifter för registrering i för

enings m. tl. register 
2532 Exekutionsavgifter 
2533 Avgifter vid statens planverk 

2600 Försäljningsinkomster: 

2611 I nkomstcr vid kriminalvården 
2612 Inkomster vid statens rättske

miska laboratorium 
2613 Inkomster vid karolinska sjuk

huset 
2614 Inkomster vid statens vårdan

stalter för alkoholmissbrukare 
2615 Inkomster vid arbctarskydds-

styrelsen 
2616 Försäljning av sjökort 
2617 Lotsavgifter 
2618 Inkomster vid Sveriges meteo

rologiska och hydrologiska in
stitut 

2619 Inkomster vid riksantikvarieäm
betet 

2621 Inkomster vid lantbruksnämn
derna 

278426000 
1 000000 

40 148000 

32000 
25600000 

117200000 
257000000 

2400000 
5810000 

I 526000 

725 000 

2419000 

6900000 
27 000000 

470000 
5 200000 

95 500000 

16500000 
63 191 000 

420 000 

I I 2 000 000 

7 200000 

284650000 

750000 

5800000 
7900000 

37000000 

57 348000 

13 000000 

7 100000 

6 

947467000 947467000 
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2622 Inkomster vid statens livsme
delsverk 

2623 Inkomster vid statens veterinär
medicinska anstalt 

2624 Inkomster av uppbörd av par
keringsavgifter 

2625 Utförsäljning av heredskaps
lager 

2700 Böter m. m.: 

2711 Restavgifter 
2712 Bötesmedel 

2800 Övriga inkomster av statens verksam
het: 

2811 Övriga inkomster av statens 
verksamhet 

1400000 

11 130000 

29400000 

I 000 

122010000 
106075 000 

232583000 

7 

574679000 574679000 

228085000 228085000 

232 583 (/(}() 232583000 

Summa inkomster av statens verksamhet 15 I09 267 000 

3000 Inkomster av försåld egendom: 

3100 Inkomster av försålda byggnader och 
maskiner m. m.: 

31 JO Aj(iir.1Terkens inkomster m· .försålda 
j(l.l'tigheter och maskiner: 
3111 Postverkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3112 Televerkets inkomster av för

sålda fastigheter och maskiner 
3113 Statens järnvägars inkomster av 

försålda fastigheter och maski
ner 

3114 Luftfartsverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3115 Förenade fahriksverkens in
komster av försålda fastigheter 
och maskiner 

31I6 Statens vattenfalls verks in-
komster av försföda fastigheter 
och maskiner 

3117 Domänverkets inkomster av 
försålda fastigheter och maski
ner 

3120 Ci1·ila myndighl'ters i11komstl'r m'flir
sålda hygg11adcr och maskiner: 
3121 Kriminalvårdsstyrelsens in-

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

I 000 

I 000000 

20000000 

I 000 

500000 

10000000 

1000 3150300/J 

3150000 
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3122 Statens vägverks inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3123 Sjöfartsverkets inkomster av 
försålda byggnader och maski
ner 

3124 Statskontorets inkomster av för
sålda datorer m. m. 

3125 Byggnadsstyrelscns inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3126 Generaltullstyrelsens inkomster 
av försålda byggnader och ma
skiner 

3130 FiJi·si·arcts myndigheters inkomster 
m· .fi"irsålda hyggnader och maskiner: 
3131 Försvarets myndigheters in

komster av försålda byggnader 
och maskiner 

3200 Övriga inkomster av markförsäljning: 

321 l Övriga inkomster av markför
säljning 

3300 Övriga inkomster av försåld egendom: 

3311 Inkomster av statens gruvegen
dom 

8 

I 000000 

50000 

200000 

I 700000 

I 000 6 I 0 I 000 

15 260000 15 260000 52864000 

18000000 18 000 ()()() 18000000 

Summa inkomster av försåld egendom 70864000 

4000 Återbetalning a\· lån: 

4100 Återbetalning av näringslån: 

4110 Återhctalning tff industri/än: 
4111 Återbetalning av lokaliserings

liin 

./ 120 Återhctalning m· jordhrukslån: 
4121 Aterbctalning av jordbrukets la

gerhuslån 
4122 Aterbetalning av statens avdik

ningslån 
4123 ~terbctalning av fiskerilån 
4124 Atcrbetalning av fiskbered

ningslån 

4130 .4.terbetalning m· iivriga 11äri11gs/än: 
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 
4132 Aterbetalning av luftfartslån 
4133 Återbetalning av statens lån för 

den mindre skeppsfarten 

230000000 

22 000 

I 750000 
10000000 

840000 

193000 
I 974 000 

15212000 

2 3 () 000 ()()() 

12 612 000 
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4134 Återbetalning av kraftkdnings
lån 

4135 Återbetalning av skogsväglån 
4136 Återbetalning av övriga nä

ringslån. Kammarkollegiet 
4137 Återbetalning av övriga nii

ringslfm. Lantbruksstyrelsen 

4200 Återbetalning av bostadslån m. m.: 

421 I Återbetalning av lån för egna
hem 

4212 Återbetalning av Ian till bostads
byggande 

4213 Återbetalning av liin för bo
stadsförsörjning för mindre be
medlade barnrika familjer 

4214 Återbetalning av övriga bo
stadslån. Bostadsstyrelsen 

4300 Återbetalning av studielån: 
4311 Återbetalning av statens liin för 

universitelsstudier 
4312 Aterbetalning av allmiinna stu

dielån 
4313 Aterbetalning av studiemedel 

4400 Återbetalning av energisparlån: 

4411 Återbetalning av energisparlån 

4500 Återbetalning av övriga lån: 

4511 Återbetalning av lån till perso
nal inom utrikesförvaltningen 
m.m. 

4512 Återbetalning av lån till perso
nal inom biståndsförvaltningen 
m.m. 

4513 Aterhetalning av lån för kom
munala markförvärv 

4514 Återbetalning av lån för student
kårlokaler 

4515 Äterbetalning av lån för all
männa samlingslokaler 

4516 Återbetalning av lån utgivna 
startlån och bidrag 

45 I 7 Återbetalning av u-landslån 
4518 Återbetalning av krediter till ut

landet 
4519 .,\terbetalning av bosättningslån 
452 I Återbetalning av lån för inventa

rier i vissa specialbostäder 
4522 Återbetalning av övriga lån. 

Kammarkollegiet 

18000 
100000 

3510000 

I 800000 

200000 

I 040000000 

1795000 

8000 

650000 

39 500000 
543 400000 

95 000000 

4 600000 

963000 

126000000 

90000 

4 750000 

10000000 
7000000 

6955000 
60000000 

2035000 

22563000 

9 

22 807 oou 265419000 

I 04 2 00 3 1100 I 042003000 

583 550000 583550000 

C) 5 000 000 95000000 
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4523 Återhetalning av övriga liln. 
Riksbanken 

4524 Aterhetalning av övriga län. 
Riksgiildskontord 

4525 Återhetalningar av l{m för 
svenska rN-styrkor 

5000 Kalkylmässiga inkomster: 

5100 Al·skrivningar: 

5 l JO AJ{iir.1Terkcns m·skrirningar: 
5111 Post verkets avskrivningar 
5112 Televerkets avskrivningar 
5113 Statens järnviigars avskrivning

ar 
5114 Luftfartsverkets avskrivningar 
5115 Förenade fabriksverkens av

skrivningar 
5116 Statens vattcnfallsverks av

skrivningar 

5120 A \'.~kriv11ing11r pil ci\'i/11 fiwigheter: 
5121 Avskrivningar på civila fastighe

ter 

5130 Uppdragsmyndighctcrs komplcmc11t
kostn11der: 
513 I lJ ppdragsmyndigheters komple

mentkostnader 

5140 Ö1Tiga m·skrirningar: 
5141 Statens viigverks avskrivningar 
5142 S,iöfartsverkets avskrivningar 
5143 Avskrivningar p{i ADB-utrust-

ning 
5144 Avskrivningar pti förrådsanlägg

ningar för ekonomiskt försvar 

5200 Statliga pensionsavgifter, netto 

(Pensionsmedel inkl. Bidrag till kost
nader för polis-. domstols- och upp
bördsväscndet m. m.) 
52 I I Statliga pensionsavgifter, netto 

( Pensionsmedcl inkl. Bidrag till 
kostnader för polis-. domstols
och uppbördsväsendet m. m.) 

10 

5000 

67700000 

25000000 337661 ()()() 337 661000 

Summa Åtcrhctalning av lån 2323633000 

38000000 
I 36 7 000 000 

813600000 
72500000 

47000000 

I 730 000 000 4 068 l 00 UUO 

202543000 

51 135000 

116 100000 
73 500000 

106000000 

202 543000 

51l35 000 

I 062000 296662000 4618440000 
~~~~~~~~~~~~ 

1165000000 I 165 000 000 1165000000 

Summa Kalkylmässiga inkomster 5 783 440 000 

STATSBUDGETENS TOTALA INKOMSTER 158125355000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 
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Tabell I. Statsbudgetens utveckling 1960/61-1981/82 5: ~ 
?::: <Milj. kr.) ;" .§ 
~ ~ 

$. 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966i67 1967/68 1968/69 1969/70 1970171 ~ :.. 

~ ~~ 
::: Inkomster 17512 18881 20958 21960 25570 29236 31747 33416 36236 40404 45637 ~ - ~ ~ l'tgifter 17131 18354 20631 22048 25735 29590 33378 36347 _,8883 44221 48269 ~ ~ 

>-Anslag' 17092 18286 20619 22037 25599 29569 33314 36190 38811 44046 48653 ;; ~ 
Rörliga krediter S" = 

~ (-=minskad disposition) + 39 + 68 + 12 + 11 + 136 + 21 + 64 + 157 + 72 + 175 - 384 !il'" 
~ ~ 
==.. Saldo + 381 + 527 + 327 - 86 - 165 - 354 - 1631 - 2931 - 2648 - 3817 - 2632 = . = 
~ = ~ ~ 

;:; 1971172 1972173 1973174 1974/75 1975/76 1976/77 1977/i8 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 !!: 
~ = 
~ Stats- Ny be- c 
I budget räkning <'" 
~ ~ 
!°" Inkomster 51830 54513 61489 72490 93934 104360 112113 119664 132491 155459 156992 158125 ~ 
~ -l'tgifter 55497 60718 70881 83187 97658 114845 137292 158341 182475 209277 209978 2221962 J; 

<'!> 
Anslag' 55570 61195 70928 82914 97232 114739 136331 158605 181417 = 
Förändring av 
anslagsbehållningar1 

( + =förbrukning 
- =uppbyggnad) + 1 416 + 3 000 
Rörliga krediter 
<-=minskad disposition) - 73 - 476 - 47 + 273 + 426 + 106 + 961 - 264 + I 058 + 400 + I 077 + 500 

Saldo -3667 -6205 -9393 -10698 -3724 -10484 -25179 -38678 -.i9984 -53817 -55479 -67571 ~ 

1 Föriindring av anslagshehallningar har for utfallsåren beriiknats i anslagen. ~ 
: Inkl. beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto. ;:, 

-!::.. 



Tabell 2. Statsbudgetens realekonomiska utHckling I 970/71- I 979i80 ""C ., 
Beloppen avrundade till närmaste JO-tal milj. kr. Löpande priser. 0 

~ 
1970!71 1971/72 1972m 1973!74 I974m 1975!76 1976177 1977178 1978179 1979/80 -'° 00 

Inkomster 45640 51830 54510 61490 72490 93930 104360 112110 119 660 132490 = 00 
Direkta skatter 19070 20520 19050 20330 24920 34170 :n320 29420 32 670 36990 -.. 
Indirekta skatter 21 340 25 834 28 880 33 520 39 350 49710 (,(1480 70220 72 3h0 78910 -= Övriga inkom,ter 5 230 5 476 6580 7640 8220 10050 10 560 12 470 14f,_l() 16.'i90 = 
lltgifter 48270 55500 60720 70880 83190 97660 114850 137 290 158340 182470 

Statlig verksamhet 18 250 21 2211 23 150 2." 890 292.'iO .'\3 'i~() J7 :-;.:to l'\ 030 47690 528[() 
Konsumtion 14060 1<1520 17 550 19720 22 770 2<) 120 29 510 34·NO 38 81JO 43 140 
I nve>teringar 4190 4 700 5 6(10 "170 6480 7460 8 030 8 540 8 800 9670 

Transfereringar 25 650 29970 3.'\ 970 41010 48980 .'i8651) 71 420 85900 1112440 116910 
Till hushäll inkl. s(1cial-
fiirsiikringssek torn 11950 1411\(l 14880 18970 21370 23 610 27'\0() 3::''\60 36630 41480 
Till kommuner 92.40 Hl X lll 13440 14 7(,0 16970 19730 23910 28 2511 .'\2 840 36010 
Statsskuldriintor 2 020 1940 2 230 2 700 3 740 41.'\t) 5 420 h920 8800 14510 
Övriga ( friimst till 
företag) 2440 31140 3 420 4 580 6900 11 180 14 790 18 370 24 170 24910 

Övriga utgifter <friimst 
finansiella transaktioner 
och rörliga krediter) 4370 4.'\ 10 3 590 3 980 4%0 5 430 5 ~90 8360 8210 12 750 

Anm.: Siffror avseende olika budgeti'ir är ej helt jämförbara. ~taterialct baseras på RRV:s reakkonomiska förd.:lning. 

l.J 
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Tahcll 3. Statsskulden ,·jd slutet av budgetåret 1974/75-1979i!!O m. m. 

!Milj.kr.I 

Budgetår Stats- Därav Fiir-
skulden fallna 

Ränte- Premie- Stats- Spar- Um hos Skatt- Upphi· ()v- r~lnhH· 

löpande nbli!!a- skuld- obliga- stahinstilu· kam-· ning i ri!W pil sta 
nbliga- tionslån förbin- tionslan tion..:r och 111ar- utlandet liin skuldc 
tionslim dclscr fond..:r 111. 111. vii.xlar 

Vid 
slutet av 
hudgetilret 

1974175 636110 3691!0 7740 2 2h-I 3 235 I OX6 12 259 109 7 .\X I: 
1975170 611760 48 723 9425 I h52 4203 I ?XX 2 771 1'12 li -122· 
1970/77 IC340 520.'i7 11300 2 773 5 210 2 _i I~ _\Olh 5060 110·\ 5 51. 
1977/711 105 2311 o2 81111 13 IOO 2 553 h-194 2 161! h82'i 11 203 -1 701: 
1978''79 13901!6 89025 16150 2615 1150-1 3 167 -' 8~2 14!!7ti 868 X 97l 
1979/KO 19201111 108 385 19900 2513 10419 -1871! I.\ 885 32 105 1-1."iX: 
För-
ändring 
under 
hudgetårct 
1974175 + 11005 + 2 174 +1740 + 155 + 540 + 151! + 6 loJ ··t· 73 + -t-1 121 
1975/76 + 50l~O -t-11 744 +16115 - 612 + %8 + 702 .. _ 94KR + ~_; + -lir 
1976/77 +I) 5110 + 3 33-1 +I 117.'i -r I 121 +I 007 + 525 + 2-15 + 4874 +-'98 ·-'-I 2X: 
1977/78 +221197 + IOH31 +I 1100 - 220 + 1211-1 - 14h + :11m I· (; 136 -600 + 150. 
1971!!79 +33 848 +2613X -t-3050 + h2 +2010 +I 000 -- 2 'J-17 -i "1,li73 +KM +1%: 
1979/!!0 +53 002 +193o0 +3 750 - !02 + 191_'\ + 1710 + !000"1, + 17 2~9 -Xli5 +560. 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1980 
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Bilaga 3 till budgetpropositionen 1981 

För flera huvudtitlar 
gemensamma frågor 

BUDGETDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1980-12-23 

Föredragande: statsrådet Johansson (punkterna 1-91 

statsrådet Wirten (punkt 10) 

Prop.1980/81: 100 
Bilaga 3 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser för flera 

huvudtitlar gemensamma frågor 

1 Den allmänna lönenivån för statsanställda m. m. 

För flertalet statstjänstemän och vissa andra arbetstagare offentlig 

verksamhet tillämpas f. n. de lönevillkor som framgår av allmänt avlö

ningsavtal den 24 november 1980 för statliga och vissa andra tjänstemän 

(ASTJ. som träffats dels mellan statens arbetsgivarverk (SAV) samt Cen

tralorganisationen SACO/SR. Statsanställdas förbund och TCO:s stats

tjänstemannasektion (TCO-SJ och dels mellan SA V och Sveriges arbetsle

dareförbund (SALFJ. 

För vissa högre tjänstemän - främst chefstjänstemän - fastställs lönen 

enligt det avtal om system för lönesättning av chefstjänstemän. som par

terna träffade den 30 september 1980 (chefslöneavtalet). 

Enligt det allmänna pensionsavtalet gäller statens allmänna tjänstepen

sionsreglemente ( 1959: 287) - SPR - med anslutande föreskrifter i väsent

liga delar som kollektivavtal i den omfattning de avser statligt löneregkra

de tjänster. Pensionsförmånerna för de icke-statliga arbetstagare med stat

lig pensionsrätt som faller utanför SAV:s förhandlingsområde regleras 

genom direkt tillämpning av SPR med anslutande föreskrifter. 

I Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 100. Bilai:a J 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 3 Gemensamma frågor 

Löneförmånerna för vissa statligt anställda läkare bestiims i avtal mdlan 

SA V och Sveriges läkarförbund. För denna personal tillämpas f. n. de 

lönevillkor som framgår av ett avtal den I augusti 1980 om allmänna 

bestämmelser för vissa statliga liikare m:tl. <ABU. 

Till grund för beräkningen av anslagen till avlöningar och pensioner 

under nästa budget{ir har lagts de löne- och pensionsbelopp som gäller 

fr. o. m. den 1 juli 1980. Anslagsberäkningen innefattar ett lönekostnadspil.

lägg om 39 q-. 

I förhällande till det löneläge som lftg till grund för beräkningen av 

lönekostnaderna i budgetpropositionen 1980 har medräknats ändringar 

som skett vid tvii tillfällen. Löneplansbcloppen har höjts dels fr. o. m. den 

I november 1979 till följd av uppgörelse den 16 januari 1980 betriiffande 

priskompensation och löneutvecklingsgaranti i enlighet med ALS 1978-

79. dels fr. o. m. den 1 juni 1980 till följd av avtal den 30 september 1980 om 

löner 1980 för statstjänstemän m. fl. <ALS 1980). Pris- och löneutvecklings

garantin innehar en höjning på 3.8 r;i. Dessutom utgick eng{mgsbelopp om 

240 kronor respektive 120 kronor beroende pil antal timmar fullgjord 

tjänstgöring inom en viss tidsperiod. ALS 1980 innehar en höjning i genom

snitt för statsförvaltningen på n.6r+. Till viss del hänför sig denna höjning 

till att löneklass/ålderstilHiggsklassystemet p~1 löneplan F den 1 juli 1980 

ersattes av ett system med sju tjiinstetidsklasser (ttk) inom varje lönegrad. 

Engångsbelopp på 670 kronor respektive 335 kronor beroende på tjiinstgö

ringens omfattning utgick dessutom. 

Bortsett från engångsbeloppen - till vilka hiinsyn har tagits i annan 

ordning - har avtalen beaktats i löncomriikningen. Beaktats har även de 

ekonomiska ramar som myndigheterna disponerar enligt avtal om lokala 

löneförhandlingar m. m. inom l\TF-omdtdet (L-ATF) för perioden 1 juli 

1980-30juni 1981. 

I löneomräkningen har diiremot inte kunnat beaktas den lönehöjning på 

1.4<;:-;- som skett fr. o. m .. den 1 december 1980 till följd av uppgörelse den 

26 november 1980 beträffande pris- och löneut vecklingsgarantin i enlighet 

med ALS 1980. 

De nuvarande löneavtalcn upphör att gälla den 31 december 1980. Det är 

därför inte nu möjligt att ange vad som skall gälla i-frilga om ansutllnings

villkor för budgetåret 1981/82. Dessa frågor torde senare fri anmälas för 

regeringen och understiillas riksdagens lönedelegation. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

2 Lönegradsplaceringen för vissa tjänstemän m. m. 

Lönegradsplaccringen för de statligt liinereglerade tjiinsterna faststiills 

av de avtalsslutande parterna statens arbetsgivarverk (SAV) samt Central-
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organisationen SACO/SR. Statsanställdas förbund och TCO:s statstjänste

mannasektion <TCO-Sl i ett allmänt tjänsteförteckningsavtal !ATFl. Det 

nu gällande avtalet träffades den 28 augusti 1980 och gäller enligt ett den 8 

oktober 1980 träffat avtal som kollektivavtal även mellan SA V och Sveri

ges arbetsledareförbund ( SALF). Under budgetttren 1978/79. 1979/80 och 

1980/81 har parterna förfogat över ett årligt löneutrymme enligt bestäm

melserna i avtal om lokala löneförhandlingar m. m. inom ATF-området 

IL-ATF). F. n. gäller det avtal som slöts den 12 september 1978 med senare 

vidtagna ändringar. 

Enligt ATF får under avtalsperioden ändring av anställnings villkoren för 

en tjänst ske i den utsträckning och på det sätt som föreskrivs i L-ATF. vid 

större organisationsförändring eller vid annat tillfälle om arbetsgivaren 

finner särskilda skäl föreligga. När ett nytt verk inrättas eller vid en större 

organisationsförändring skall berörda huvudorganisationer beredas tillfälle 

till förhandling om anställningsvillkoren. 1 andra fall prövas frågan om 

anställningsvillkoren för en nyinrättad tjänst av arbetsgivaren. Niir arbets

givaren fattar beslut om anstiillningsvillkor för en ny tjiinst skall hänsyn tas 

till vad som giiller för andra tjänster inom det aktuella myndighetsomrfidet. 

Beslutet får meddelas först sedan berörda arbetstagarorganisationer un

derrättats. Den organisation som vill kan påkalla förhandling i dessa fall. 

Sådana förhandlingar förs under fredsplikt. 

Enligt tjiinsteförteckningsavtalet från december 1980 för undervisnings

området <TFU) samt tjänsteförteekningsavtalet den I september 1980 för 

kyrkliga tjänster (TFK) gäller i huvudsak motsvarande regler niir en ny 

qänst skall inrättas inom dessa områden. 

I tjänsteförteckningsavtalet den I augusti 1980 för vissa statliga Wkare 

m. fl. !TFU har parterna kommit överens om att niir en tjiinst nyinriittas 

eller direkt berörs av en iindrad förvaltningsorganisation skall pi1 en parts 

begiiran förhandling tas upp om anstiillningsvillkoren för tjiinsten. En 

sadan förhandling fors under fredsplikt. 

Den som omfattas av chefslöneavtalet uppbiir i regel lön i form av baslön 

jiimte ett för honom eller henne fastställt antal tjiinstetilliigg och eventuellt 

ett personligt tilliigg. Antalet tjiinstetilliigg och storleken av det per~onliga 

tillägget bestiims av regeringen eller statens chcfslönenilmnd. Vissa tjäns

ter kan emellertid numera inom chefslöneavtalets ram placeras i lönegra

derna F 28-F 35. Denna möjlighet har införts i 19XO {1rs avtalsrörclse. 

Regeringen eller chefslönenämnden beslutar vilka tjiinster som sålunda 

skall placeras i lönegrad. 

Lönesiittningcn för de tjiinster som regeringen i budgetpropositionen 

bcgiir riksdagens bemyndigande att inriitta har skett enligt de regler som 

framgår av avtalen. Även nar det giiller tjiinster. som kan inriillas utan 

riksdagens medverkan men för vilka regeringen beräknar medel under de 

olika huvudtitlarna. har anslagsberäkningen skett med utg{mgspunkt i lö

nesättningen enligt gällande regler. 

.lag hemstiillcr att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

all ta del av vad jag nu har anfört. 
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3 Nya regler för nordisk utbytestjänstgöring 

Redan under 1950- m:h 1960-talen rekommenderade Nordiska rådet vid 

flera tillfällen regeringarna i de nordiska liinderna all söka vidga möjlighe

terna för den som är offentlig tjiinsteman i ett nordiskt land att under en 

viss tid få tjänstgöra hos en myndighet i nilgot av de andra liindcrna. Det 

visade sig emellertid svårt att i praktiken genomföra sädan utbytcstjiinst

göring i någon nämnvärd omfattning. Nordiska ministerddets stiillföretrii

darkommitte satte därför år 1975 till en internordisk arbetsgrupp med 

uppgift bl. a. att lägga fram förslag till organisering av ett effektiviserat 

nordiskt tjänstemannautbyte. 

Arbetsgruppen presenterade i bör:ian av år 1977 sin rapport (NU A 

1977: 5) Nordiskt tjänstemannauthytc. Den innd1iillcr ett förslag till ett 

gemensamt system för tjiinstcmannautbytc mellan Danmark. Finland. Is

land. Norge och Sverige. 

Nordiska ministerrådet beslöt den 8 december 1978 att anta rapportför

slaget. På grundval av detta beslut har fr. o. m. är 1979 en nordisk utbytes

tjänstgöring komniit i gång efter de nya linjerna (jfr prop. 1979/80: 171 p. 

22. U U :!6. rskr 3711. Syftet iir att ge tjänstemän i förvaltningen hiittre 

kännedom om administration. handliiggning och lagstiftning i de nordiska 

länderna. 

Det system som nu tillämpas omfattar statsanstiilkla. lärare. försäkrings

kasseanstiillda m. fl. Det bygger pt1 principen att utbytestjänstgöringen 

betraktas som tjiinstgöring i arbetstagarens egen tjiinst. Den myndighet diir 

arbetstagaren iir an~tälld stiir for lön o. d. iiven under utbytestidcn. Nordis

ka ministerdidet hidrar därutöver med ett stipendium. f. n .. ~ 000 norska 

kronor per månad. Dessutom betalar ministerriidet ersiittning för vissa 

rese- och llyttningskostnadcr i samband med utbytestjiinstgöringcn. Dessa 

stipendier och ersättningar triider i stiilkt fiir vanliga rese- och trakta

mentsförmfmer. 

Inom ramen för det nya utbytet har bädc iir 1979 och ;'1r 1980 ett antal 

tjänstemän från de andra nordiska länderna tjiinstgjort i Sverige. 

Vad gäller möjligheterna för svenska arbetstagare att tjänstgöra vid 

myndigheter i de andra liindcrna har anstiillda och myndigheter i Sverige 

visat stort intresse. Regeringen begriinsade sig emellertid till att bland 

· sökandena ta ut fyra deltagare i utbytcstjiinstgöringen för ett vart av ären 

1979 och 1980. eftersom detta antal hade faststiillts som Sveriges kvot. 

Fr. o. m. år 1981 bör årligen ett n~lgot större antal svenska deltagare i 

utbytet kunna tas ut. Det har nämligen vid internordiska överläggningar 

nyligen gjorts klart att det i fortsättningen blir Illl~jligt att - med friingt1cndc 

av den tidigare kvoteringen - till fullo utnytt.ia de medel som Nordiska 

ministerrådet ställer till föiti.1gande flir stipendier och andra kostnadser

sättningar. Flir de fem länderna sammantagna uppg;lr dessa medel under hr 

1981 till ·,50 000 norska kronor. 
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Niirmare föreskrifter för det svenska deltagandet i utbytet har meddelats 

i förordningen ( 1980: 8481 om utbytestjiinstgöring i andra nordiska Hinder. 

Statens arbetsmarknadsniimnd svarar bl. a. for att sprida information om 

utbytestjänstgöringen till myndigheter, anställda och personalorganisa

tioner. 

Förutom att främja det nordiska samarbetet inom skilda ämnesomräden 

kan svenska arbetstagares deltagande i utbytestjiinstgöringen enligt min 

mening främst vara till nytta för myndigheternas verksamhet men också ge 

arbetstagarna själva ökade möjligheter till personlig utveckling i sitt arbe

te. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

4 Verksamheten i Offentliga sektorns särskilda nämnd 

Offentliga sektorns särskilda nämnd inrättades genom ett siirskilt huvud

avtal den 29 november· 1976 som ett led i arbetsrättsreformen (prop. 1975/ 

76: 105, InU 45. rskr 404). 

Nämnden kan enligt avtalet kopplas in, niir det gäller förhandlingar om 

kollektivavtal som rör ans!ällningar hos staten, kommunerna, landstings

kommunerna. de allmänna försäkringskassorna eller svenska kyrkan. Om 

en förhandlingspart invänder att ett begärt kollektivavtal inte bör träffas. 

eftersom det skulle kränka den politiska demokratin, kan frågan sålunda 

hänskjutas till nämnden för ett rekommenderande utlåtande. 

Verksamheten i nämnden skall årligen redovisas för riksdagen (prop. 

1977178: 176, AU 37, rskr 336). 

Enligt vad jag har inhämtat har fram till den 15 december 1980 inga 

ärenden hänskjutits till nämnden. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

5 Vissa personalpolitiska frågor 

Staten skall uppfylla högt ställda anspråk när det gäller ansvaret för de 

anställda. Den höga ambitionsnivån kommer till uttryck inte minst i sam

band med rationalisering, inskränkning och omorganisation. Stora an

strängningar görs för att genom omplaceringar och genom personalutbild

ning, omskolning och andra personalutvecklande åtgärder underlätta för 

anställda vid berörda myndigheter att övergå till andra arbetsuppgifter 

eller annan statlig anställning. Organisationsförändringar har i stor ut

sträckning anpassats till takten och omfattningen av de naturliga personal

avgångarna. 
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I det ri'tdande statsfinansiella läget med stora krav på besparingar och 

omprioriteringar av den statliga verksamheten iir fortsatta ansträngningar 

inom det personalpolitiska omri\det siirskilt viktiga. Myndigheterna kan 

bara i undantagsfall räkna med att nya tjänster inriittas. Flertalet myndig

heter har också fått vidkiinnas minskningar av medel för lönekostnader i 

samband med de senaste årens generella nedskärningar av myndighets

anslagen. Det innebär att myndigheternas vcrksamhetsplanering. rationali

seringsverksamhet och personaladministration mt1ste inriktas sil. att den 

befintliga personalens kunskaper. kompetens och ambitioner tas till vara 

och utvecklas. Aktiva åtgiirder milste vidtas som ocksfi i ell längre per

spektiv underlättar en ökad rörlighet mellan olika arbetsuppgifter och 

arbetsplatser. 

För att underlätta nödvändiga omstiillningar iir det frän effektivitetssyn

punkt och från personalpolitisk synpunkt angeläget all planera l{mgsiktigt 

och med god framförh~illning. Om övertalighet uppstär måste samlade 

fögärder kunna sättas in för att bereda övertalig personal sysselsiittning pil 

arbetsplatser som lider brist på arbetskraft. 

Det iir bl. a. angeläget att statens arbetsmarknadsnämnd (SAMN) tidigt 

engageras i planeringsarbetet niir en övertalighetssituation kan förväntas 

uppkomma. SAMN har överblick över möjligheterna att omplacera perso

nal över myndighctsgränser och förfogar över siirskilda instrument genom 

bl. a. omplaceringsförordningens t 1974: I 006) regler om rekryteringsbe

gränsningar pä statligt reglerade tjiinster och anviindningen av det under 

åttonde huvudtiteln uppförda förslagsanslaget Lönekostnader vid viss om

skolning och omplacering. SAMN har iiven omfattande praktiska crfaren

hetcr av hur olika problem i sammanhanget kan lösas. 

Jag vill också erinra om att de centrala parterna inom det statliga omrä

dt:t i ett medbestämmandeavtal ( M BA-Sl ullalat att myndigheterna skall 

sträva efter att rationalisering. organisationsförändring eller inskränkning i 

verksamhet genomförs s[1 att eventuell personalavveckling från myndighet 

kan ske genom omplacering och s. k. naturlig avgång. I avtalet enades 

parterna om att omplaceringsfrågorna borde göras till förcmi1I för fortsatt 

centralt partsarbcte. Jag anser det vara angeläget att dt:tta partsarbek 

påskyndas. Mot bakgrund av de krav pä rationalisering och ökad dTektivi

tet som kommer att ställas på den statliga förvaltningt:n bör en samlad 

översyn snarast inledas av bl. a. anpassning av anstiillningsvillkor och 

gällande trygghetsreglcr. Jag avser att erbjuda de statsanställdas huvudor

ganisationer att medverka i arbetet med översynen. 

För att ytterligare förstärka myndigheternas omplaceringsmöjligheter. 

inom ramen för det arbetsgivaransvar som staten har. bör enligt min 

mening vidare en effektivare samordning av resurserna hos arbetsmark

nadsverket och SAMN komma till stånd. Nya anställningar bör enklare 

och snabbare kunna erbjudas. om hela arbetsmarknadens utbud av arbets

tillfällen kan utnyttjas. Samtidigt bör möjligheterna att hitta ny sysselsätt-
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ning pil bostadsorten eller i <less närhet kunna öka väsentligt. Vidare 

un<lerliiltas övergångar till bristsektorer p;I arbetsmarknaden. Jag har för 

avsikt att föresl:I regeringen att uppdra åt de båda myndigheterna att 

tillsammans skyndsamt utreda och lämna förslag till närmare riktlinjer för 

en sådan samL1rdning. 

Det nyssnämnda anslaget Lönekostnader vid viss omskolning och om

placering får enligt förordningen I 1979::; 18) om arbetshandikappade i stat

ligt reglerad anställning m. m. anviin<las till lönekostnader. utbildning 

m. m. för arbetstagare som pä grund av bl. a. att en statlig verksamhet 

omlokaliseras eller omorganiseras inte kan beredas en liimplig anstiillning 

inom gällande organisation. om inte omskolning eller andra siirskilda f1tgär

der kommer till stånd. Anslaget anviinds vid omplacering till statlig eller 

annan offentlig anstiillning eller anställning hos en allm~innyttig institution. 

Frågor om användningen av det särskilda löneanslaget prövas av SAMN. 

För att stimulera personalrörligheten och underlätta omplaceringar bör 

enligt min mening användningen av anslaget vidgas till all avse ~1tgiirder 

som k<rn leda till anställningar ocks~l inom andra sektorer av arbetsmarkna

den. Jag återkommer även till denna frilga vid min anmiilan av vissa anslag 

under åttonde huvudtiteln. 

Jag gav redan i föregående iirs budgetproposition I prop. 1979/80: I 00 bil. 

11, s. 79) uttryck iit min uppfattning att personalutbildning och personalad

ministra1iv konsulta1ion inte minst i tider av resursknapphcl iir betydelse

fulla medel för att vidmakthillla och stiirka statsförvallningens effektivitet. 

I den s. k. besparingspropositionen !prop. 1980/81: 20. s. 63) har chefen för 

budgetdepartementet därefter framhållit bl. a. att utbildningsinsa1ser iir ett 

viktigt instrument för att få en effektiv och mindre kostnadskriivande 

administration och att statens institut för personaladministration och per

sonalutbildning <SIPUI här borde kunna spda en viktig roll. 

Enligt vad jag har inhiimtat anpassas SJ PU :s kLrnsultationsvcrksamhcl 

och kursutbud successivt till de behov av personaladministrativ utveckling 

m. m. som förväntas till följd av kraven på besparingar och ompriorilering

ar av statlig verksamhet. Det iir enligt min mening angdiiget att SIPU:s 

möjligheter att bista myndigheterna tas till vara fullt ut. Genom inriillandct 

av SIPU har regeringen gett myndigheterna tillgång till expcrlkunnamlc 

om personaladministration och personalutbildning som iir direkt anpassat 

till den statliga verksamhetens särart. Det bör i milnga fall vara biittre och 

billigare för myndigheter att exempelvis i samband med översyn av perso

nalplanering och personalutveckling temporiirt utnyttja resurser från SIPU 

- även om det är förenat med en viss avgift - iin all anstiilla egen personal 

för ändamålet. 

Jag hcmstiiller att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 3 Gemensamma frågor 8 

6 ,Jämställdhetsarbetet i statsförvaltningen 

Sedan den I juli 1980 ställs enligt lagen ( 1979: 1118) om jämställdhet 

mellan kvinnor m:h män i arbetslivet ökade krav pä ett målinriktat arbete 

för att aktivt främja jiimstiilldhct i arbetslivet. 

Regeringen har i skrivelse (skr 1979/80: 168) om riktlinjer för det fortsat

ta jämstiilldhctsarhetct redovisat sin principiella syn på jämställdhet och 

jämställdhctsarbete. Där siigs bl. a. att det ytterst handlar om varje männi

skas riitt till utveåling. utbildning och arbete efter sin läggning och sina 

förutsiittningar. Vidare siigs att det ocksfa ilr en fråga om rLittvisa och 

demokrati. En jämnare fördelning av kvinnor och män bland politiker och 

andra beslutsfattare medför en mer rättvisantk representation. vilket i sin 

tur iir fi.irut~ättningen för en verklig demokrati. 

Staten har som arbetsgivare ett ansvar att noggrant följa utvecklingen på 

jiimstiilldhetsområdet och att ta initiativ till olika iltgiirder som förändrar 

kvinnors och mäns villkor i arbetslivet och ökar jämställdheten mellan 

dem. 

Riktlinjerna för det statliga jämställdhetsarbetet finns i propositionen 

(prop. 1975/76: I 73J om kvinnor i statlig tjiinst och i förordningen 

I 1980: 540) om järnsmildhet mellan kvinnor och män i statlig ansHillning, 

m. m. Förhandlingar om ett statligt jiimställdhetsavtal pägår mellan statens 

arbetsgivarverk och de statsanställdas huvudorganisationer. 

En första etapp av jiimstiilldhetsarbetet inom statsförvaltningen har nu 

genomförts. I en rapport (SOU 1980: 20) omjiimställdhet i statsförvaltning

en lämnas en samlad redovisning och bedömning av de olika åtgärder som 

vidtagit~ inom ramen för myndigheternas jiimställdhetsarbete. 

Rapporten. som avser utvecklingen fr. o. m. år 1976 I. o. rn. år 1979. 

visar att positiva resultat har nått!> trots d~n korta tiden. Bl. a. har andelen 

kvinnor ökat i de högre lönegraderna iiven om de fortfarande dominerar i 

de lägre lönegraderna. 

Vidare har andelen kvinnor ökat i de statliga kommittcerna, framför allt 

som sekreterare och bitriidandc utredningssekreterarc (från 11 %· år 1972 

till 25 '.Tår 1979). Andelen kvinnliga komrnitteordforanden och utredare är 

dock fortfarande låg - ca 5 %·. 

För att bredda kvinnornas arbetsmarknad har nfrgra myndigheter. hl. a. 

telc~erket och kriminalvilrdsstyrelsen. prövat att med hjiilp av informa

tion. praktik och viss utbildning intressera kvinnor för manligt dominerade 

yrken t1ch män för kvinnligt dominerade yrken. Dessas. k. BRYT-försök 

har visat sig ha god effekt när det gäller att bryta könsdominansen i de 

undersökta yrkena. 

I di: s. k. F 18-försöken har åtgärder prövats flir att få kvinnor att söka 

tjänster i lönegrader över F 18. Resultatet av försöken visar att rekryte

ringsundcrlaget bland kvinnorna varit otillriickligt. men att de kvinnor som 

har tillräckliga kvalifikationer och söker sädana tjänster också får dem i 

samma utstriickning som miinnen. 
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Ett antal undersökningar har gjorts av vilka faktorer i arbetsorganisatio

nen som kan hindra eller främja jämställdheten vid de statliga myndighe

terna. Av undersökningarna framgår att de hinder som anses vara störst ur 

jämställdhetssynpunkt är övervägande av informell art. 

Den informella organisationshierarkin utestänger ofta kvinnor från möj

ligheter till att erhålla uppdrag som har betydelse i meritsammanhang. 

Effekten av personalutbildning har studerats med hänsyn till jämställd

hetsaspekterna. S. k. genomströmningsutbildning, som ger assistenter 

m. tl. möjlighet att utbilda sig till handläggare. har visat sig vara värdefull. 

Vidare har det ansetts vara viktigt att jämställdhetsproblematiken blir 

belyst vid chefs- och ledarutbildning. 

Även utnyttjandet av möjligheterna att ta föräldraledighet har under

sökts. En jämförelse mellan åren 1978 och 1979 visar att ett ökat antal män 

tar tjänstledigt i samband med barns födelse. Undersökningen visar vidare 

att män och kvinnor tar ledigt lika ofta och under lika lång tid för att vårda 

sjuka barn. 
Statens arbetsmarknadsnämnd !SAMN) skall enligt sin instruktion bl. a. 

svara centralt inom statsförvaltningen för verksamhet med syfte att främja 

jämställdhet mellan kvinnor och män. En särskild enhet för jämställdhets

frågor har organiserats inom nämnden. 

Fr. o. m. sommaren 1980 svarar SAMN även för vissa centrala uppgifter 

som hittills ombesörjts av budgetdepartementet. SAMN samlar sålunda in 

och sammanställer myndigheternas årliga jämställdhetsrapportcr. Sam

manställningen lämnas till regeringen. Årets jämställdhetsrapporter visar 

enligt SAMN att myndigheterna är mycket ojämna både vad gäller ambi

tioner och resultat. Vid en del större myndigheter är jämställdhetsarbetet 

väl organiserat och ingår som en naturlig del i det personalpolitiska arbe

tet. Andra myndigheter har inte ett lika väl utvecklat jämställdhetsarbete. 

Till SAMN har vidare enligt riksdagens beslut (prop. 1979/80: 100 bil. 3. 

s. 6, AU 252, rskr 18) delegerats uppgiften att pröva framställningar från 

myndigheterna om medel från det under åttonde huvudtiteln uppförda 

anslaget Jämställdhet inom statsförvaltningen. 

Statens institut för personaladministration och personalutbildning 
(SIPU) informerar inom ramen för sin utbildnings- och konsultationsverk

samhet myndigheterna om jämställdhet i statsförvaltningen. Det sker bl. a. 

genom återkommande temadagar och genom studiematerial om jämställd

het. 
Även om kravet på jämställdhet mellan könen numera har en bred 

förankring inom statsförvaltningen och ett betydande arbete har lagts ned 

på jämställdhetsfrågorna både centralt och inom enskilda myndigheter 

finns det fortfarande stora brister. De faktiska skillnaderna när det gäller 

utbildning och befordran mellan kvinnliga och manliga statsanställda är 

alltjämt omfattande. 

Efter överläggningar med företrädare för de statsanställdas huvudorga-
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nisationer och vissa myndigheter och mot bakgrund av de vunna erfaren

heterna har av arbetet hittills ett handlingsprogram utarbetats för det 

fortsatta jämställdhetsarbetet. 

Jämställdhetsarbetet inom statsförvaltningen bör ha samma mål och 

samma huvudsakliga inriktning som hittills. Det bör också fortsiittningsvis 

inriktas på att bryta uppdelningen mellan kvinnor och män på olika tjiinste

kategorier. En jämnare fördelning mellan kvinnor och män på olika befatt

ningar bör kunna vara till fördel för myndigheternas verksamhet inte minst 

med hänsyn till kvinnors m:h mäns olika erfarenheter från samhälle .m:h 

arbetsliv. 

Ansvaret för myndigheternas jiimstiilldhetsarbete bör liksom hittills i 

första hand vila på myndigheterna själva. SAMN och SIPU bör här kunna 

lämna myndigheterna ett värdefullt bistånd. Regeringen kommer iiven 

fortsättningsvis att noggrant följa myndigheternas jämställdhetsarbete och 

fortlöpande studera effekterna av olika åtgiirder för att möjliggöra kom

pletteringar och anpassningar under utvccklingsarbetets gång. Ett sätt att 

följa arbetet är genom myndigheternas årliga jiimstiilldhetsredovisningar. 

Andelen kvinnor i förvärvsarbete ökade under hela 1970-talet till icke 

obetydlig del beroende på den offentliga sektorns utbyggnad. I Jag talar 

allt för att en fortsatt utbyggnad kommer att ske endast inom högprioritera

de områden. Inom vissa områden kan den statliga arbetsmarknaden när

mast förväntas minska. Trots de inbrytningar som kvinnor gjort inom en 

rad mansdominerade yrken under senare år iir fortfarande kvinnornas 

arbetsmarknad betydligt sniivare iin miinnens. Kvinnorna kommer i högre 

grad än männen att beröras av att den statliga sektorn inte liingre expan

derar som tidigare. Det iir mot denna bakgrund angeliiget att aktiva åtgär

der vidtas på de statliga arbetsplatserna för att bredda kvinnornas arbets

marknad. 

Ett allt större antal kvinnor arbetar deltid. Niistan hela sysselsiittnings

ökningen under 1970-talct utgörs av deltidsarbetandc kvinnor. Utveckling

en av deltidsarbete inom statsförvaltningen och dess konsekvenser för 

jämstiilldhcten bör noggrant följas. 

Det är vidare angeläget att effekterna på kvinnornas sysselsättning av 

rationaliseringar och av den ökande anviindningen av datateknik upprnlirk

sammas. De områden som står inför föriindringar i form av automation och 

datorisering är för den offentliga sektorn främst kontorsomrädet. dlir det i 

dag huvudsakligen arbetar kvinnor. Jag kommer därför att föresl{1 rege

ringen att ge SAMN i uppdrag att med utgftngspunkl i de utredningar och 

rapporter som finns tillgiingliga belysa hur kvinnornas arbetsmarknad 

inom den offentliga sektorn kommer att påverkas· av framtida datorisering

ar. SAMN bör bedriva detta arbete i nära kontakt med dataeffektutrcd

ningen ( A 1978: 05) och delegationen för datafrägor ( 8 1980: 03 ). 

Under SAMN :s första verksamhetsår har som jag tidigare har nämnt en 

särskild enhet för jämstiilldhetsfoigor organiserats inom nämnden. Diirmed 
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har förutsättningarna förbättrats för en mer aktiv uppföljning av myndighe

ternasjämställdhetsplaner m:h mer aktiva stödåtgärder frän SAMN:s sida i 

myndigheternas jämställdhetsarbete. Enligt vad jag har inhämtat avser 

SAMN att med utgångspunkt i myndigheternas jämställdhetsrapporter ta 

kontakt med myndigheter dä~ insatserna för jämställdhet är hlygsamma 

och med dem diskutera hur ett fortsatt arbete kan läggas upp. SAMN 

kommer dessutom att sörja för en samlad f1terföring till myndigheterna 

genom ett särskilt informationsblad där rapporterna redovisas och kom

menteras. 

Jag kommer att föreslå regeringen att ge SAMN i uppdrag att vidga 

BRYT-verksamheten till ett antal nya yrkesområden. Huvudinriktningen 

bör vara att fä in fler kvinnor på tekniska arbetsuppgifter. I sammanhanget 

bör också prövas en mer aktiv rekryteringspolitik för att öka rekryterings

underlaget bl. a. i kontakt med utbildningsanstalter. syokonsulenter och 

arhetsförmedlare. 

För att ytterligare stimulera intresset för otraditionella yrkesval hör 

medel försöksvis kunna anviindas från anslaget famstiilldhet inom statsför

valtningen för att i några fall hetala en del av lönekostnaderna för prakti

kanter som är heredda att välja ett otraditionellt yrke. Jag återkommer till 

denna fråga vid min anmälan av vissa anslagsfrågor under åttonde huvudti

teln. 

Jag kommer vidan: att föreslft regeringen att ge SAMN i uppdrag att med 

utnyttjande av de erfarenheter man gjort vid de s. k. F 18-försöken bitriida 

ett par myndigheter med att ge deras personalutvecklingsåtgärder sådan 

inriktning att underlaget breddas för rekrytering av kvinnor till högre 

befattningar. 

Det bör ankomma på SAMN att på lämpligt sätt hf1lla myndigheterna 

underrättade om bl. a. resultaten av dessa försök och av BRYT-verksam

heten så att de kan använda sig diirav i sin personal- och rckryteringspoli

tik. 

Strävandena att utjämna fördelningen av kvinnor och miin i utredande 

organ och i beslutande församlingar miiste forts:itta. Kvinnor och miin har 

som jag tidigare har framhållit olika erfarenheter att utgå friin och bidra 

med i samhiillsarbetet. En ökning av kvinnorepresentationen iir mot den 

bakgrunden nödvändig. Statliga myndigheter skall. enligt den redan 

nämnda förordningen om jämstiilldhet mellan kvinnor och miin i statlig 

anställning. m. m .. när myndigheten lämnar någon ett uppdrag eller före

slår någon till ett uppdrag anstränga sig för att kunna välja mellan personer 

av båda könen samt inom ramen för sedvanliga urvalsgrunder söka se till 

att det sker en ökning av andelen personer av det kön som iir underrepre

senterat i fråga om uppdrag av liknande slag inom myndigheternas verk

samhetsområde. SAMN följer och utviirderar tilliimpningen av jiimställd

hetsförordningen i dessa delar. 

Det är enligt min mening angeläget att iivcn politiska. fackliga och andra 
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organisationer nominerar kandidater efter denna princip. Jag tiinker före

slå regeringen att tilfämpa en ordning som innebiir att en organisation som 

skall nominera en företrädare i en statlig utredning eller dylikt ombeds att 

föreslå en företriidare av vartdera könet. Vid valet mdlan de tvi\ kan 

fördelningen av kvinnor och män inom den aktuella utredningen tmotsv. I 

härigenom beaktas. 

Sjalvfallct är det viktigt att jiimstiilldhetsstriivandena beaktas iiven i 

övrigt vid utnämningar av ledamiiter. experter. sakkunniga och sekretera

re i offentliga utredningar och ledamöter i styrelser för statliga myndighe

ter m.m. 

Regeringens strävan att ilstadkomma ökad jämstiilldhct har f. ö. kommit 

till uttryck i ett antal besvärsiirenden som avsett tillsiittning av statliga 

tjänster. famstiilldhetsaspekten har diir betraktats som en av flera sakliga 

grunder enligt regeringsformen ( 11 kap. 9 * andra stycket I och i llera fall 

fällt avgörandet. när sökandena har varit jämbördiga eller i det niirmaste 

jiimbördiga i fråga om förtjiinst och skicklighet (jfr Förvaltningsriittslig 

tidskrift 1979 s. 255 l. 

Det iir enligt min mening viktigt att fiiriildrar som är beroende av hjiilp 

med barntillsynen för att kunna delta i internatutbildning ocksä fortsätt

ningsvis skall kunna fä det. Jag äterkommcr under punkten 7 i denna bilaga 

till resultaten av försöksverksamheten med barntillsyn vid statens kurs

gärd i Sjudarhöjden. Striivan bör dock vara att personalutbildningen plane

ras sä att barntillsynsfrfigan inte försviirar ett deltagande. Utbildningsverk

samheten bör sä längt möjligt regionaliseras och möjligheterna tas till vara 

att förlägga utbildningen till hemorten eller dess niirhet. 

SIPU bör här kunna spela en viktig roll genom att institutets utbildnings

od1 konsultationsverksamhct redan i dag iir regionalt förankrad. SIPU bör 

inom ramen för sin verksamhet bl. a. kunna erbjuda myndigheter att plane

ra och genomföra myndighetsinterna kurser regionalt och lokalt. SIPU har 

också till uppgift att verka för all även den kommunala vuxenundervis

ningen och viss högskoleutbildning kan tas till vara i den statliga personal

utbildningen. 

Jag räknar med att SIPU iiven i övrigt ·kommer att kunna erbjuda 

betydelsefulla insatser för jämställdhetsarbetet inom statsförvaltningen ge

nom att beakta jämställdhetsaspektcrna i sf1dan utbildning diir det iir rele

vant. t. ex. i samband med chefs- och ledarutbildning. 

Jag vill i sammanhanget erinra om att chefsutbildningskommitten enligt 

sina direktiv tDir 1979: 741 bör beakta möjligheterna att genom sin verk

samhet verka för jämställdhet mellan kvinnor.och miin. 

Som jag tidigare har niimnt skall myndigheterna iirligen Himna en rapport 

om sitt jiimstiilldhetsarbete till SAM N. Med utgängspunkt friln bl. a. den 

ärliga rapporteringen bör senast tir 1985 en ny samlad utviirdering göras av 

jämstiilldhetsarbetet i statsförvaltningen. 

Jag hemstiiller att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfiirt. 
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7 Försöksverksamhet med barntillsyn vid statens kursgård Sjudar
höjden 

Försöksverksamheten med barntillsyn vid statens kursg{ird Sjudarhöj

den i Sigtuna bedrevs av dåvarande statens personalutbildningsnämnd 

!PUN) under tiden september 1977-juni 1979. En utvärdering av försöks

verksamheten lämnades till regeringen när försöksperioden gick ut. 

Regeringen förlängde p[i PUN:s framställning försöksvcrksamheten un

der budgetåret 1979/80 och uppdrog samtidigt åt statens institut för perso

naladministration och personalutbildning !SIPU) att handha försöksverk

samheten. Vidare uppdrog regeringen åt SIPU att redovisa en förnyad 

utvärdering före utgången av den nya försöksperioden. Den 26 september 

1980 överlämnades en sådan redovisning. Av den framgår bl. a. följande. 

Barnstugan har plats för 15 barn. Statligt anstitllda kursdeltagare utnytt

jade under budgetåret 1979/80 i genomsnitt bara 13 '.{ av de tillgängliga 

tillsynsplatserna. Den faktiska nettokostnaden var över 3 000 kronor per 

harn och tillsynsdag. 

Trots ökade informationsinsatser jämfört med budgetåret 1978/79 hade 

efterfrågan på barntillsyn i samhand med utbildning vid Sjudarhiijden 

sjunkit med 50 %. under budgetåret 1979/80. 

För att inte huvuddelen av barnstugans kapacitet skulle stå outnyttjad 

har SIPU erbjudit Sigtuna kommun att använda ett antal platser under 

försöksperiodcn. Kommunen har under budgetåret 1979/80 utnyttjat barn

stugans resurser till 80-90~·c. 

SIPU:s utvärdering visar att föräldrar tar med barn till Sjudarhöjdcn 

främst under utbildning som varar fem dagar eller längre. En av orsakerna 

till den låga beläggningen är därför enligt SIPU troligen att långa samman
hängande internatutbildningar f. n. inte genomförs vid Sjudarhöjden. 

Det är mot bakgrund av den låga nyttjandegraden inte rimligt att staten 

fortsätter barnstugeverksamheten vid Sjudarhöjden. Regeringen har därför 

beslutat om att avveckla barnstugan. 

Jag anser emellertid att det är värdefullt att småbarnsföräldrar. som 

önskar delta i SIPU:s internatutbildning och som inte kan ordna barntill

synsfrågan på annat sätt. har möjlighet att ta med barnen till kursgärden. 

Överläggningar pågår därför med Sigtuna kommun om möjligheten att 

anordna barnpassning i kommunal regi för barn till statsanställda kursdel

tagare. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 
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8 Personaladministrativa informationssystem 

Redovisning av utvecklingen av de personaladministrativa informations

systemcn har lämnats senast i prop. 1979/80: HlO (bil. 3 s. 5J. 

Statens lönc- och pensionsverk (SPY) har fr. o. m. den I juli 1980 ansva

ret för alla centrala personaladministrativa informationssystcm inom den 

civila statsförvaltningen. dvs. det generella löneulr~ikningssystemet 

<SLÖR). det automatiska matrikelföringssystemct och det personaladmini

strativa informationssystemet (PI). 

SLÖR har nu införts hos så gott som samtliga myndigheter som kan 

komma ifråga. Vid utgången av budget{tret 1979/80 hade 280 myndigheter 

anslutits. Antalet löncutbetalningar är ca 150000 och den totala nettolöne

summan som betalas ut genom SLÖR uppgår till ca 600 milj. kr. per 

månad. 

Nu återstår i stort sett endast att ansluta ett antal smä myndigheter som 

inte har resurser för att upprätthålla ett tillräckligt kunnande for att själv

ständigt ombesörja rapportering. fel rättning m. m. Dessa myndigheter 

kommer att anslutas till SLÖR efterhand som överenskommelser triiffas 

med lämpliga värdmyndigheter som kan svara för inrapporteringcn. 

Regeringen har den 6 november 1980 fastställt avgiften för standardver

sionen av SLÖR till 10 kr. och 40 öre per löneutriikning och bemyndigat 

SPV att efter samråd med riksrevisionsvcrkct fastställa avgiften från och 

med budgetåret 1981/82. Statskontoret och SPV har fortsatt arbetet med 

årgärdcr för kostnadssänkning. 

Det kompletterande arbetet med systemutveckling och omstrukturering 

av vissa funktioner i det automatiska matrike(fi"irinRs.1·ystcmet har visat sig 

vara mer omfattande än vad SPV förutsåg. En mer genomgripande revide

ring av systemet har fått göras. Utvecklingsarbetct bedrivs nu med sikte på 

att en försöksverksamhet skall kunna återupptas under itr 1981 och att ett 

reorganiserat matrikelrcgister avseende anstiillda vid myndigheter anslut

na till SLÖR skall kunna läggas upp i början av {u· 1982. 

Produktionen av PI-systemet startade i april 1980. Som utgfmgspunkt för 

systemet gäller bl. a. att anslutning till systemet skall vara frivillig för 

berörda myndigheter. Anslutningen till systemet har hittills· i första hand 

avsett intresserade myndigheter som varit anslutna till del system som 

utvecklades i samband med omlokalisering av viss statlig verksamhet. det 

s. k. OPAi-systemet. Till följd härav har OPAi-systemet nu kunnat läggas 

ned. 

Till PI-systemet är f. n. 13 myndigheter anslutna med sammanlagt ca 

32 000 anställda. 

Jag hemställer all regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 
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9 Decentralisering inom statsförvaltningen 

Riksdagen har år 1979 beslutat dels om allmiinna riktlinjer för arbt:tet 

med decentralisering i den offentliga förvaltningen (prop. 1978179: 111 bil. 

14. KLJ 35. rskr ·'64!. dels om allmänna riktlinjer för regionalpolitiken. i 

vilka ingitr frt1gan om en delegation för omlokaliseringsfrågor m. m. (prop. 

1978179: 112. AU :!J. rskr 4J5). Av besluten framgär att deccntraliserings

arbetet politiskt bör samordnas i regeringen och dess kansli samt att ett 

särskilt organ med ansvar för denna verksamhet bör inrättas i form av en 

delegation knuten till regeringskansliet. 

Den av riksdagen sålunda bcgiirda delegationen för decentralisering av 

statlig verksamhet har inrättats genom ett regeringsbeslut den 20 december 

1979. Delegationen arbetar enligt riktlinjer som diirvid fastställts av rege

ringen (jfr budgetdepartementets promemoria den 18 december 1979). 

Enligt de av regeringen beslutade riktlinjerna skall delegationen som 

regeringens m:h regeringskansliets samordnande organ för decentralisering 

m:h lokalisering av statlig verksamhet verka för en intensifiering av arbetet 

med decentralisering av befogenheter od1 resurser från centrala statliga 

myndigheter till regionala och lokala statliga och andra organ. liksom från 

regional till lokal nivå. Delegationens tillkomst innebär emellertid inte 

någon ändring av den ärendefördelning som tillämpas inom regeringen och 

dess kansli. När det gäller fritgor som berör enskilda myndigheter. har 

därför liksom hittills vederbörande statsråd och departement berednings-

ansvaret. 

I delegationens uppgifter ingår enligt regeringsbeslutct att särskilt upp

märksamma lokaliserings- och decentraliseringsaspekterna vid inrättandet 

av nya statliga organ och vid omorganisation eller utökning av en statlig 

myndighets verksamhet. Delegationen skall vidare under beredningen av 

olika ärenden inom departementen verka för att decentraliseringssträvan

dena beaktas. Delegationen skall därvid lämna synpunkter på de statliga 

myndigheternas anslagsframställningar i syfte att friimja decentralisering 

inom den offentliga sektorn. Arbetet skall enligt regeringens beslut bedri

vas med utgångspunkt i riksdagens regionalpolitiska stiillningstaganden. 

Delegationen har i enlighet med regeringens riktlinjer prioriterat arbets

insatserna så att de koncentrerats på lokalisering av planerade nya myndig

heter och befintliga myndigheter som anm[ilt lokalbehov. Delegationen har 

iiven understött det arbete som bedrivs i statsrädsberedningcn med decen

tralisering av ärenden från regeringskansliet. 

Riksdagen har i tlera uttalanden under de senaste åren - exempelvis i de 

nyss åberopade båda besluten ftr 1979 - framhållit att decentraliseringen 

skall prövas målmedvetet i den fortlöpande planeringen av de statliga 

myndigheternas organisation och verksamhet. Vidare anförs i prop. 1980/ 

81: 20 bl. a. att bcsparingsanstriingningarna milstc föras vidare på ett plan

mässigt sätt och i ett långsiktigt perspektiv och att detta arbete milstc föras 
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in som ett viktigt inslag i budgetprocessen. Mot denna bakgrund iir det 

angeläget att myndigheterna också prövar möjligheterna att genom decen

tralisering av beslut m. m. astadkomma besparingar. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

10 Användningen av ADB i statsförvaltningen 

prop. ( 1978179: 121) om anviindningcn av ADB i statsförvaltningen 

redogjordes för olika frågor om statsförvaltningens användning av datorer 

för administrativa iindamttl. Bl. a. pf1talades svårigheterna att snabbt och 

enkelt skaffa en överblick över den statliga databehandlingen. Riksdagens 

behov av information anfördes särskilt. Denna fråga berördes iiven i riks

dagsbehandlingen av propositionen (FiU 1978179: 34. rskr 1978179: 339). 

Finansutskottet fann det ändamfilsenligt att en årlig redovisning över ADB 

i statsförvaltningen bifogades budgetpropositionen med hiinsyn till dels de 

viktiga principfrågor. dels de betydande effekter för medborgarna som 

införandet av ADB ofta medför. 

Regeringen gav mot denna bakgrund statskontoret i uppdrag att utarbeta 

en redovisning efter vissa riktlinjer över användningen av ADB i statsför

valtningen. Nu föreliggande redovisning, som bör fogas som bilaga till 

protokollet i detta ärende. bygger s<llunda på uppgifter som statskontoret 

ställt samman. Redovisningen avser friimst användning av ADB för admi

nistrativa ändamål. 

I sammanhanget kan nämnas att. i enlighet med vad riksdagen uttalade i 

förut nämnda ärende. en datadelegation (13 1980: 03) tillkallats för att bl. a. 

bevaka utvecklingen av datoriseringen. främja kunskapsutvecklingen på 

området och föreslå ätgiirdcr för att garantera en positiv ut veckling av 

datoranvändningen i samhället under demokratisk styrning och kontroll. 

Jag hcmstiiller att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 
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Bilaga 3: I 

Användningen av ADB i statsförvaltningen 

Föreliggande redovisning. som utarbetats med hjiilp av statskontoret. 

bygger på den siirredovisning av ADB-verksamht:ten som har skett i myn

digheternas anslagsframstiillningar enligt särskilda anvisningar. Även an

mrn information har utnyttjats. exempelvis uppgifter tillgängliga hos stats

kontoret. försvarets rationaliseringsinstitut och datainspektionen. Affärs

verkens ADB-verksamhet omfattas endast i ringa utsträl.:kning. Redovis

ningen behandlar i huvudsak utnyttjandet av ADB för administrativa ända

mål. Den ADB-verksamhet som gäller reglering av processer och förlopp 

av teknisk natur berörs diirför inte. Ej heller omfattas den ADB-använd

ning. som avser rationalisering av konlorsarhetets olika basfunktioner. 

t. ex. den ADB-baserade ord- m:h textbehandlingen. 

Redovisningen inleds med en översiktlig information i avsnitt I i syfte att 

ge en sammanfattande helhetsbild av statsförvaltningens ADB-använd

ning. Därefter redovisas i avsnitt 2 för vai:ie ADB-användande myndighet 

kostnaderna för ADB-verksamheten samt dennas organisation och dess 

huvudsakliga inriktning. Planerade förändringar anges huvudsakligen som 

anskaffningsbehov av utrustning. Viktigare ADB-system beskrivs mer de

taljerat. En presentation av myndigheternas. 5-årsprognoser för ADB-sy

stem i drift eller under utveckling har inte varit möjlig. eftersom sådana 

uppgifter saknas i flertalet anslagsframställningar. Avslutningsvis ges i 

avsnitt 3 en orientering om pftgående utredningar pä ADB-området och 

tillgänglig information som översiktligt beskriver den statliga ADB-verk

samheten. 

l Översiktlig information 

I fyra olika avsnitt presenteras användningsomriiden. kostnader. organisa

tion m:h utrustning för ADB-verksamheten inom statsförvaltningen. 

1.1 Am·ändningsområden 

Inom statsförvaltningen används numera ADB för olika ändamål inom 

flertalet verksamhetsområden. Det omräde diir datorerna först logs i bruk i 

början av 60-talet var för matematiska beräkningar. Denna typ av databe

handling kallas vanligen teknisk-vetenskaplig. De vanligaste tilllämpnings

områdena for ADB inom statsförvaltningen torde numera tillhöra det ad

ministrativa området. Den administrativa databehandlingen karaktäriseras 

oftast. i motsats till den teknisk-vetenskapliga. av relativt enkla bearbet

ningar av stora miingdcr data. Bland de första administrativa uppgifterna 
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för vilket ADB togs i bruk var löncaclministrationen och skatte- och folk

bokföringen. 

Allmänt kan sägas att ett begränsat antal ADB-tillämpningar svarar för 

merparten av statsförvaltningens ADB-kostnader. De större tillämpningar

na återfinns inom följande verksamhetsområden (med den centralt ansvari

ga myndigheten niimncl inom parentes): 

- Fastighetsregistrering och inskrivning (centralnämnden för fastighets

clata) 

- Administration inom polisväsendet (rikspolisstyrelst:n) 

Administration av allmän försäkring (riksförsiikringsverket) 

- Bil- och kcrkortsregistrering Oraliksäkerhctsvcrket) 

- Statistikproduktion (statistiska ccntralbyr{ml 

- Administration av skatter. folkbokföring samt exekutionsväscnde triks-

skattcvcrkct) 

Lönt:utriikning (statens löne- och pcnsionsvcrk) 

- Ekonomisk redovisning I riksrcvisionsvcrkct) 

- Administration av arbetsfiirmedlingsverksamhct (arbetsmarknadssty-

rclsen). 

Tillämpningarna inom dessa omradcn svarar för avseviirt mer iin hälften 

av de i anslagsframstiillningarna för 1981/82 redovisade ADB-kostnaderna 

i civila statsförvaltningen lexkl. affärsverken). 

Ett annat sätt att betrakta statsförvaltningens ADB-verksamhet iir att 

studera förckomstt:n av ADB-tilliimpningcn för olika iindamål. I nedan

stiiende tabell redovisas procentudla andelen myndigheter som ansvarnr 

för drift och/eller utveckling av 1·g1111 ADB-tilliimpningar inom ni\gra an

viindningsomräden. Valet av och indelningen i olika anviindningsområdcn 

iir inte entydig utan får ses som ett ext:mpel p{i hur ADR-anviindningcn kan 

beskrivas. Områden specifika för i huvudsak <'Il myndighet eller c11 fiirvalt

ningsscktor som skatteadministrationen eller administrationen av den all

miinna försiikringcn har inte medtagits. Rcdovisningi::n bygger p~t material 

fr{rn statskontorets clokumcntationsccntral över statliga ADB-system för 

administrativa och statistiska iindamiH kompletterat med uppgifter frän 

anslagsframstiillningarna för budgct[iret 1981/82. 116 myndighet.:r I motsv.) 

omfattas av redovisningen. 

Ta hell I: Am·ii11dni11g.111mnidc11 fiir A/)[1 

Anviimlning:sonmhlc 

Personal- och löncadministratinn 
Ekom1miadministration 
Materieladministration 
Dokument- och iirendchantcring 
Stati>tikpwduktion 
Teknisk/vetenskaplig datahchandling 

Andel ('_.:;.1 av myndigheterna med egna 
A DH-system inom anviindningsomriidct 

23 
41 

45 
34 
24 
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Personal- och hineadministration innefattar personalplanering. perso

nalregistrering. löncberäkning. löneregistrering m. m. De större tilliimp

ningarna inom detta område är det generella lönesystemet SLÖR (för 

försvaret F/SLÖR) samt det centrala personaladministrativa systemet PI. 

vilka båda centralt handhas av statens löne- och pensions verk tSPV I. 

J:.."konomiadministration innefattar ekonomisk redovisning. fakturering. 

kostnadsberäkningar etc. Inom detta område finns bl. a. det centrala redo

visningssystcmt:t (System SJ för vilket riksrevisionsvcrket är huvudman. 

Materie/administration avser administration av lager. förråd. materiel 

eller inventarier av olika slag. Exempel på större tillämpningar inom detta 

område återfinns bl. a. inom statens vägverk och försvarets materielverk. 

lJok11111c11t- 1wh iiremlelwmering är en samlingsbeteckning för hantering 

av dokument i diarier. arkiv. bibliotek etc. En av de större ti!Himpningarna 

inom detta omriidc är ADB-system for forskningsbiblioteken <LIBRISl 

med Kungliga biblioteket som huvudman. 

Stati.1·1ikprml11ktio11 avser ADB-system vars huvud- eller delsyfte iir att 

framställa statistik. De största tillämpningarna inom detta område handhas 

av statistiska centralbyriln t SCB I. 

Te/...11isk-1·ete11skap/i15 dat11helw11dling innebär som tidigare niimnts mate

matiska beräkningar av olika slag. Exempel pa större tillämpningar inom 

detta område är de för väderprognoser vid Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut <SMHI). 

Ett stort antal av statsförvaltningens ADB-system omfattar register med 

personuppgifter. perso11register. Enligt datalagen definieras personregisll!r 

som ""register. förteckning eller andra anteckningar. som förs med hjälp av 

automatisk databehandling och som innehåller personuppgift som kan 

hänföras till den som avses med uppgiften"". 

rör att inrätta ett personregister kriivs enligt datalagen { 1973: ::!89) till

stånd från datainspektionen I 011. Vid inrättandet av vissa register beslutar 

regering och riksdag efter hörande av Dl. Det iir dit i allmänhet fråga om 

register av större format. F. n. finns omkring I 500 personregister i stats

förvaltningen och totalt i Sverige ca 25 000. 

Under kalenderåren 1977. 1978 och 1979 inkom till Dl från st;itliga 

myndigheter 182. 136 resp. 154 ansökningar om tiHstiind att föra personre

gister. 

1.2 Kostnader 

Kostnadss;imm;inställningen baseras i huvudsak på den redovisning av 

ADB-kostnaderna som myndighderna enligt särskilda anvisningar redovi

sat i anslagsframställningarna för budgetåret l 981/82. Materialet har kom

pletterats genom förfrågningar hos myndigheterna. Sammanställningen 

omfattar den civila statsförvaltningen och försvaret men inte ;iffiirsvcrken. 
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departementen eller riksdagens verk. Myndigheterna inom den civila stats

förvaltningen och försvaret har haft skilda anvisningar för redovisningen. 

De behandlas därför separat i framställningen. 

Eftersom ADB har karaktären av hjälpmedel och därmed är integrerad 

med övrig verksamhet är det ofta svart att särskilja och identifiera ADB

kostnaderna. Sättet att avgränsa dessa har därför varierat hos myndighe

terna. Allmänt kan sägas att man i anslagsframställningen vanligen endast 

redovisat särkostnader för ADB såsom servicebyråavgifter. utrustnings

kostnader och kostnader för personal som är direkt engagerade i datordrif

ten eller med systemutveckling. Vidare har myndigheterna i huvudsak 

endast redovisat kostnaderna för den administrativa databehandlingen. 

Även när det gäller att särskilja olika typer av ADB-kostnader är gräns

dragningen mellan dessa svår för myndigheterna. Detta beror främst på 

olika uppfattningar om huruvida man bör hänföra kostnader för löpande 

underhåll av ADB-system till systemutvecklings- eller driftkostnaderna. 

För att undvika dubbelräkning har i denna redovisning inte kostnader för 

datacentraler inriktade på uppdragsverksamhet i statsförvaltningen medta

gits. Eftersom datacentralernas verksamhet är uppdragsfinansierad speg

las deras kostnader i de avgifter som myndigheterna betalar för erhållna 

ADB-tjänster. 

Avgifterna till universitetsdatacentralerna från högskolorna har endast 

kunnat täckas in delvis. De kostnader som saknas är huvudsakligen delar 

av ADB-kostnaderna för forskning och utbildning vid högskolorna. Hög

skolornas avgifter till universitetsdatacentralerna uppgick till ca 40 milj. 

kr. motsvarande 60 "f av deras totala inUikter. Högskolornas övriga kost

nader för ADB inom forskning och högre utbildning finns ej samlat redovi

sade och kan därför inte presenteras. 

En mer detaljerad beskrivning av datacentralerna redovisas i avsnitt 1.3. 

På grund av ovan angivna begränsningar i underlaget bör det betonas att 

kostnadsuppgifterna som redovisas är osäkra. 
Tota/kostnaderna fi.ir ADB inom .1·tatsförvaltningen ( exk/11si1·e a}Ylir.1Ter

ke11) beräknas enligt myndigheternas uppgifter uppgå till cu 950 milj. kr . 

. fi"ir h11clgetilret /Y80/8/. I heloppet ingår kostnader för drift och utveckling 

av ADB-system. Däremot är kostnaderna för registrering bara delvis in

räknade. På grund av tidigare beskrivna begränsningar och brister i redo

visningen kan förmodas att ADB-kostnaderna under budgetåret i varje fall 

inte kommer att understiga detta belopp. 

Nedan redovisas hur kostnaderna fördelar sig på ADB-drift respektive 

systemutveckling samt på olika kostnadsslag dels för den civila statsför

valtningens myndigheter. dels för försvarets myndigheter. 
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1.2.I ADB-kostnader inom cil'ila stc1t.1:f("irrnltningcn 

Tabell 2: ADB-kostnader för civila statsförrnltningen (exkl. atTärs\·erkenl fördcladl' 
· på ADB-drift och systemutveckling . 

ADB-drift 
Systcmutvcckling 
Ej fördelade 

Totalt 

1 Utfallna kostnader 
~ Budgeterade kostnader 
' Beräknade kostnader 
4 Se not 4 till tabell 3 

1979/801 

milj. kr. <:.;-. 

5174 70 
204 27 

20 3 

741 100 

1980/81' 1981/82-' 
milj. kr. f;t milj. kr. <;(. 

6034 73 673 4 73 
197 24 211 23 
21 3 32 4 

821 100 916 100 

Av tabellen framgår att ADB-driften svarar för ca 75 c::; och systemutvecklingen 
för ca 25 ':";( av kostnaderna under de tn: budgetåren. 

Tahell 3: ADB-kostnader för civila statsförvaltningen (exkl. affärsverken) fördelade på 
olika kostnadsslag 

Kostnadsslag 

Datordrift' 
Personal inkl konsulter 
Övrigt (lokaler. 

expenser m. m.) 
Ej fördelade 

Totalt 

1 Utfallna kostnader 
> Budgeterade kostnder 
-' Beräknade kostnader 

1979/80 1 

milj. kr. f;t 

276 37 
3124 42 

133 18 
20 3 

741 100 

1980/81 > I 98 li82' 
milj. kr. f;t milj. kr.<_;; 

321 39 381 42 
3354 41 3464 38 

144 17 157 17 
21 3 32 3 

821 100 916 100 

4 I detta belopp ingår personalkostnaden för länsstyrelsernas dataenheter. Kostna
den har schablonerats genom all antalet tjänster 1980-07-0 I multiplit:crats med 
meddellönen för personalen på dataenheten i Stockholms liinsstyrelse. Kostnaden 
75 milj. kr. är inkluderad i 1980/81 ärs siffra. För 1979/80 och 1981/82 har ett 
motsvarande belopp adderats så att fiirhallandet mellan åren bibehållits. 
~ Häri ingår kostnader för ADB-utrustning (kapitalkostnader i form av avgifter till 
statskontorct m. m .. hyra till leverantörerl. avgifter till servicebyråer och kostnader 
för driftförsök. Även kostnader för förbrukningsmateriel för ADB-driften är inklu
derad för vissa myndigheter. 

Av tabellen framgår att kostnadsandelen för datordrift är ungefär lika 

stor som för personal och konsulter, ca 40 %. 

1.2 .2 ADB-kostnader inom ji"irsl'l/ret 

Tahell 4: ADB-kostnader' för försvaret fördelade på drift och utnckling 

1980/8 lc 
milj. kr. ~;-n 

ADH-drift 79 61 
Systemutvcckling 50 39 

Totalt 129 100 

1 Exklusive fortilikationsförvaltningen och civilförsvarsstyrelsen. 
c Budgeterade kostnader 
' Ueräknade kostnader 

1981/82' 
milj. kr. 

83 
42 

125 

~(. 

66 
34 

100 
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Tabellen visar att driftkostnaderna utgör ca 60 r;;- och systemutvcck

lingskostnaderna ca 40 l/( av totalkostnaden. Dessutom framgilr att syste

mutvecklingskostnaderna beriiknas minska med ca 20 'Yi· hudgetilret 1981/ 

82. 

Tahell 5: ADB-kostnader inom försvaret' fördelade på olika kostnadsslag 

1980/81 ~ 19111/82-' 
Kostnadsslag milj. kr. r;.; milj. kr. r:.;. 

Datordrift• 46 42 47 4~ 

Personal (egen. annan myndighell 25 23 23 21 
Konsulter 21 19 20 19 
Övrigt (lokaler. expenser. m. m.) 4 3 4 4 
Ej fördelade 14 13 14 13 

Summa 110 100 IOI! 100 
1 Exklusive marinen. förwarets radioanstalt. fortitikationsförvaltningcn och civil
försvarsstyrelsen. 
~ Budgeterade kostnader 
~ Ueriiknade kostnader 
·•Avgifter till servicehyriL kostnader för utrustning. registrering. driftfiirsiik. prov 
m.m. 

Tabellen visar att datordriften (friimst avgifter till försvarets datacentral) 

svarar för den största kostnadsandelen. ca 40 r;;. Dessutom framgår att 

kostnadsandelen för konsulter i stort sett är lika stor som för personal. ca 

20%. 

1.2 .3 Ko.1·t11ud.1·11t1·eckli11g f('ir 11tm.1·t11i11g och 1111da/11)1/ 

För att visa hur kostnaderna för ADB har utvecklats under 1970-talet 

behövs uppgifter om de totala kostnaderna för ADB-verksamheten. %
dana uppgifter finns inte eft·~rsom n[igon kontinuerlig heriikning av dessa 

kostnader inte gjorts. Kostr.adsutvecklingen under 1970-talet speglas dock 

ganska bra genom tabell 6 nedan som återger kostnaderna flir ADA

utrustning och underhåll i statsförvaltningen. 

Tabell 6: A Ygifter, h)·ror och utgifter för underhåll' för ADB-utrustning som anskaf
fats via statskontoret2 1969/80-1979/110 

Budgetar Civila statsförvalt- 1-'iirs varet·' 
ningen' milj. kr. milj. kr. 

69/70 25 4 
70/71 49 9 
71/T!. 73 13 
72173 86 14 
73174 96 17 
74175 111 17 
75176 118 20 
76/77 135 24 
77178 156 32 
78/79 169 37 
79/80 207 38 

1 Underhållet varierar för olika typer av utrustning. Uppgift saknas om underhalls
kostnaderna totalt. Följande schabloner har använts: för hyrd utrustning 25 '.(. av 
hyran. för köpt utrustning 45 '!i av avgifterna till statslwntord. 
2 Reservationsanslaget Anskaffning av ADB-utrustning (tidigare statens datama
skinfondl. 
3 ! löpande priser. 
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Av tabellen framgår att hudgetåret 1969/70 var kostnaderna för ADB

utrus.tning och underhåll i statsförvaltningen (exkl. affärsverken) 29 milj. 

kr. Motsvarande siffra för 1979/80 var 245 milj. kr. 

1.3 Organisation 

I avsnitt 1.3.1 och 1.3.2 redovisas hur ADB-driften respektive systemut

vecklingen är organiserad i statsförvaltningen. Samtidigt ges vissa kost

nadsuppgifter. 

/ .J.J ADB-dr(!i - organisation 111.111. 

Datordriften kan i princip organiseras på två olika sätt i förhållande till 

den ADB-användande myndigheten. Det ena är att ombesörja datordriften 

med egna resurser. Det andra är att mot ersättning förlägga datordriften till 

privat eller statlig servicebyrå eller till andra myndigheters Jriflenheter. 

Tabell 7 nedan visar hur myndigheter med egna ADB-tillämpningar har 

driften organiserad. Som framgår av tabellen kan myndigheterna ordna 

driften på olika sätt. Redovisningen bygger på material från statskontorets 

dokumentationscentral kompletterat med uppgifter från anslagsframsUill

ningarna för budgetåret 1981/82. Totalt omfattas 116 myndigheter 

(motsv .). Som egen anläggning räknas även minidator. 

Tabell 7: Driftmässig förläggning 

Typ av driftmässig förläggning Andel 1%) av 
myndig
heterna 

Egen anliiggning I lJ 
Annan statlig anläggning 33 
Privat servicebyrå I 0 
Egen och annan statlig anläggning 20 
Egen anläggning och privat servicchyrti 6 
Annan statlig anläggning och privat scrvicehynl 8 
Egen anläggning. annan statlig anläggning och privat servicebyrå 4 

IOO 

Av tabellen kan utläsas att 49 <;i:, av myndigheterna (motsv.) utnyttjar 

egen anläggning för hela eller delar av driften. 65 l'i· andra statliga anlägg

ningar och 28 % privat servicebyrå. 

Flertalet myndigheter som har en omfattande ADB-verksamhet har drif

ten förlagd till egna anläggningar. Tabell 8 visar några ADB-användande 

myndigheter som har större driftenheter. Datordriften giiller huvudsakli

gen egna tillämpningar. 
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Tahell 8: Kostnadsfördclningen för stilrre datordriftenhetcr inom m)·ndigheter. 

Myndighet Personal- Utrust- Totalk11stnader 
kostnader- ningskost- för pers!lnal och 
('/i) nmkr (cd utrustning 

(milj. kr.I 

Rikspolisstyrelsen 43 57 IX.2 
Riksförsäkringsverket 2K 72 5X.4 
Statens viigverk 32 68 12.8 
Trafiksäkerhets verket 5.~ 47 15.3 
Sveriges meteorologiska och 

hvdrologiska institut (SMHIJ -~I 69 6.4 
Staiistiska centralbyr{ln 62 3X 29.0 
Riksskattcvcrket 2) 75 76.t. 

Personal- och utrustningskostnadcr gäller redovisade kostnader för 

ADB-drift inom myndigheterna under hudgeti'lret 1979/~0. Eftersom de 

anvisningar kostnadsredovisningen bygger pi1 inte iir entydiga går det inte 

att göra direkta jämförelser i tabellen. Riksförsäkringsverket. SMHI och 

vägverket har i sin redovisning av utrustningskostnader inkluderat kostna

der för förbrukningsmateriel i ADB-driften. såsom magnetband. skiv

packar och papper samt vissa andra expenser. Riksskatteverket redovisar 

även utrustningskostnadcr för länsstyrelser. lokala skattemyndigheter och 

kronofogdemyndigheter. 

Inom statsförvaltningen finns flera datordriftorganisationer som är inrik

tade på att erbjuda datordrifttjänster i huvudsak genom uppdragsfinan

sierad verksamhet till övriga myndigheter. I den civila statsförvaltningen 

finns datamaskincentralen för administrativ databehandling tDAFAJ och 

universitetsdatacentralerna. DAF A bestf1r av två driftenheter förlagda i 

Stockholm och Gävle. DAFA är uppdragslinansicrad och upptagen i stats

budgeten med ett formellt anslag pä I 000 kr. Intäkterna från uppdrag 

kommer till ca 95 % från den civila statsförvaltningen. 

Inom försvaret finns försvarets datacentral ffDCl vars verksamhet iir 

uppdragslinansierad och upptagen i statsbudgeten med ett formellt anslag 

på I 000 kr. Utrustningsinköpen finansieras dock via anslag. FDC består 

av fem driftenheter förlagda i Stockholm. Karlstad. Arboga. Kristianstad 

och Östersund. Av intäkterna för uppdrag kommer endast 0.5 0i från 

organisationer utanför försvarsdepartementets ansvarsområde. 

Universitctsdatacentralernas ändamål ~ir att tillgodose behovet av data

behandlingskapacitet för den högre utbildningen och forskningen men 

anviinds även för uppdrag utanför högskoleområdet. V crksamhctcn är 

finansierad genom uppdrag samt genom avgifter t'rrm samverkande myn

digh~ter, främst anviindare inom den egna högskoleregionen. 
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Tabell 9: Kostnadsfördelnin~ för hl1rndsakli~en uppdrai:slinansierade datacentraler i 
statsfönaltningen budi:etåret 1979/80. 

Datacentral Persnnal- Utrust- Övriga Tntal-
kostnader ningskost- kostnaJcr kostnader 
(r(.) naJer (t;t') i<:;) milj. kr. 

Datamaskincentralcn 
för administrativ 
databehandling <DAFAl 51 25 24 109.2 

Försvarets Jatacentral 
(FDCl 34 44 2~ 63.X 

Totalt universitets-
datacentralerna 41 42 17 93,6 

Stockholms datorcentral 
<QZl 32 55 13 30,J 

Uppsala datamaskincentral 
<UDACJ 51 27 ,, 

25.X 
Göteborgs datacentral 

<GDl 42 36 ,, 
15.4 

Lunds datacentn1l I LJ)(' l 46 40 14 JO. I 
U meii högskoleregions 

datorcentral tUMDACl 35 51 14 X.4 
Universitetets i Linköping 

datacentral ( LIDAC) 29 55 16 J.7 

Av tabellen framgår att totalkostnaden för DAF A uppgick till ca I 09 

milj. kr. budgetåret 1979/80, för samtliga univcrsitctsdataccntraler till ca 94 

milj. kr. samt för försvarets datacentral till ca 64 milj. kr. Totalkostnaden 

för denna grupp datacentraler var därmed omkring 267 milj. kr. budgetåret 

1979/80. 

Tabell 10: Universitetsdatacentralernas intäkter och dessas fördelnini: pa olika am·än
darkategorier budgetåret 1979/80. 

Samverkan- Statliga Kommuner Kommuner Privata Totalt 
de myndig- myndig- Landsting Landsting kunder 
heter och heta Stat 
övriga 
högskolor Datanchandling huvud- <Övrig data-

sakligen för forsk- behandling! 
ningsiindamf1l 

<;;. l.~~' '1·· ~.-:;.. c;:;-. 0i. 

Stockholm 65 15 4 7 9 100 
Uppsala 49 25 Il 5 10 100 
Göteborg' 60 8 J 7 ,, 

100 
Lund' 71 9 J 17 100 
Umeå 48 .B 2 15 2 !()() 

Linköping 93 4 3 100 

Totalt 60 18 5 5 12 100 

1 Moms ej inräknad. 

1.3 .] Syste11111t1'el'kling - organisation 

Arbetet med att utveckla och införa ADB-system för administrativa 

ändamål i statsförvaltningen sker i olika organisatoriska former. Som 
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huvudregel kan sägas gälla att myndigheterna sjiilva svarar för systemut

vecklingen i enlighet med principen om att myndigheten sjiilv ansvarar fiir 

sin verksamhet. Myndigheterna skall dL1ck vid utveckling av ADB-system 

så tidigt som möjligt samråda med statskontoret "i frågor som är av större 

omfattning eller av principiell betydelse·· enligt rationaliseringsforordning

en ( 1975: 567). Systemutvecklingskompetens i civila statsförvaltningen 

utanför myndigheterna finns förutom hos statskontoret även hos datama

skincentralen för administrativ databehandling (OAFAI. 

Vissa myndigheter. bl. a. riksförsäkringsverket I RFV) ot:h riksskatte

verket (RSV), har egen systemutvet:klingspersonal i större omfattning. Vid 

RFV :s tekniska hy1 f1 i Sundsvall finns exempelvis ca 80 personer anstiillda 

inom systemenheten (varav ca 50f.:~ arbetar med systemutveckling). 

I vissa fall har särskilda organ inriittats för ut veckling och införande av 

ADB-system som berört !lera myndigheter. Som exempel kan niimnas 

centralnämnden för fastighetsdata <CFD). 

Inom försvaret iir försvart'ls rationaliseringsinstitut ffRll central fiir

valtningsmyndighet för rationaliseringsverksamheten. vilket innehiir att 

FRI har motsvarande roll som statskontoret har inom den civila statsför

valtningen. Försvarets datacentral ( FIJC) har i cnlight'I med riksdagsbcslut 

1980 fått i uppdrag att inriitta en.s. k. "resurspool" för systemutveckling. 

FDC skall i slutet av 1980 lägga fram förslag till organisation för denna 

verksamhet. 

Det bör framhållas att myndighcterna i varicra;1de utstriickning dessut

om utnyttjar konsultföretag för utvc.:kling av ADB-system. 

1.4 Utrustning 

Nedanstående uppgifter avseende det statliga datorinnehavet är huvud

sakligen hämtade ur statskontorets publikation Statliga datorer 1980. 

1.4./ Datorut1·a-k/i11gc11 i110111 den statliga sektorn 

I Sverige fanns dct inom dcn statliga sektorn i böi:ian av 1968 ca 84 

datorer med anskaffningsviirde av 250 milj. kr. Anskaffningsviirdet upp

gi.:k den I januari 1980 till 1431 milj. kr. Följande tahcll visar fiirdelningen 

av datorutrustning mellan den egentliga statliga förvaltningen, affärsver

ken och de statliga bolagen den I januari 1979 och 1980. 
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Tabell 11: Datorutvecklingen inom den statli~a sektorn 

Kategori 

Statlig förvaltning 1 

Affärsverken 
Statliga bolag 

Totalt 

Anskaffningsviirdc i 
milj. kr. för datorer 
och terminaler 

1979 1980 

646 70J 
477 489 
210 239 

I 333 1431 
1 Inkluderar riksdagens verk 

Belopps
procent 

1979 1980 

48 49 
36 34 
16 17 

100 100 

I . ./ .2 Dator/e\'erantiiremas marknadsandelar 

Antal 
datorer 

1979 

94 
43 
44 

1980 

114 
47 
52 

181 213 

31 

Antal Andel 6~) 
dator- hyrd utrust-
innehavare ning av 

anskaff
ningsviirdet 

1979 1980 1979 1%0 

41 45 22 19 
6 6 33 39 

21 25 54 61 

68 76 31 33 

Figur I: Leverantörernas värdemässiga marknadsandelar av installerade statliga 
datorer' under ären 1968-1980. 

% 
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30 
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Saab Univac ,.,.-~------ • • • • 
.......... -------

~~------------------- ..... ...... ,,,, ,,,, 
,,." Honeywell Bull -- ,. ..... ______ ,... Datasaab • ~ _..... Q!;'.'. • • • • • - . 

.. :.-:-.:=.::::.:::::-::-::-.--:.=-'"'·.: .. :::=:·.:.:::;,;;.:.:~.:...- __ - __ !°Philips 5 

1968 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

' Terminalutrustning iir inkluderad fr. om. 1971. 
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Figur 2: Leverantörernns värdemässiga marknadsandelar av installerade statliga 
datorer och terminaler. 

79-01-01 

Ovriga 
20.4% 

IBM 27.2 % 

80-01-01 

Övriga 
16.8 % 

IBM 29,3 % 

Totalv.olym 1 333 milj kr Totalvolym = 1 431 milj kr 

1.4 .3 Anskaffi1ingshe/10\' m· ADB-utrustning 

Tabell 12 och 13 nedan visar det beräknade anskaffningsbehovet av 

ADB-utrustning för civila statsförvaltningen respektive försvaret. U ppgif
terna för civila statsförvaltningen är hämtade frän statskontorets anslags
framställning avseende reservationsanslaget Anskaffning av ADB-utrust

ning. Uppgifterna avseende försvaret baseras på försvarsmyndigheternas 

redovisning i anslagsframställningarna för budgetåret 1981182 och har sam

manställts av FRI. 

Tabell 12: AnskalTningsbchov av ADB-utrustning för civila statsförvaltningen (exklu
sive affärsverken) 1980/81-1985/86 (milj. kr.). 

1980181 1981182 1982183 198318./ 1984185 1985/86 

124 136 163 143 l.B 1118 

De fallande siffrorna fr. o. m. budgetåret 1983/84 avspeglar bl. a. svärig

heterna att planera verksamheten på längre sikt och kan inte tolkas som att 

behovet av ytterligare utrustning minskar. 

Tabell 13: AnskalTningsbchov av ADB-utrustning för försvaret 1980/81-1985/86 
(milj. kr.). 

1980181 1981182 l'J82183 198318./ 1984185 1985186 

:24 46 35 38 30 
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2 Information om enskilda myndigheter och ADB-system 

Redovisningen omfattar två avsnitt. Det första. avsnitt 2.1. inneh{iller 

uppgifter om ADB-verksamhetens kostnader. organisation och huvudsak

liga inriktningar vid de ADB-användande myndigheterna. eller de myndig

heter som centralt ansvarar för en sädan verksamhet. I avsnitt 2.2 beskrivs 

viktigare ADB-system i drift eller under utveckling. Med viktigare ADB

system avses de som medför höga kostnader. ··aktivt" berör större grup

per i samhället eller kan anses väsentliga av andra skäl. 

2.1 De ADB-användande myndigheterna 

Här sammanställt material bygger på uppgifter från myndigheternas 

anslagsframställningar för budgetåret 1981 /82. Materialet har komplette

rats genom förfrågningar hos myndigheterna eller via andra informations

källor. Myndigheter med en ADB-kostnad som uppges understiga 100000 

kr. per år redovisas summariskt under respektive huvudtitel. 

Sammanställningen avser främst kostnader för ADB-verksamheten. 

Större förändringar i verksamheten de närmaste ;!ren avspeglas delvis i 

beloppet för anskaffning av utrustning. Vidare anges kortfattat hur arbetet 

med utveckling och drift bedrivs samt de huvudsakliga användningsom

rådena. En hänvisning ges till avsnitt 2.2 vid viktigare ADB-system. 

De redovisade kostnaderna för ADB-verksamheten inkluderar inte alltid 

personalkostnader. I vissa fall anges detta explicit. Myndigheternas av

gifter för anslutning till system. som annan myndighet är huvudman för. 

har om möjligt avräknats från kostnaderna. Exempel på sådana avgifter iir 

de som betalas för statens redovisningssystem (System SJ och det centrala 

löneuträkningssystemet (SLÖRl. 

Sammanställningen är utformad som en tabell. där rubrikerna har följande 

innebörd: 

Rubriktext 

Myndighet 

ADB-kostnader: 

- Drift 

- Utveckling 

- Ofördelat 

- 1979/80 

1980/81 

lnnehiird 

Den myndighet som hos regeringen (i anslagsfram

ställningJ begärt medel för verksamheten. 

Uppdelning av ADB-kostnaderna enligt myndig

heternas uppgifter. För försvarets datacentral 

(FDC) och datamaskincentralen för administrativ 

databehandling (DAFAJ redovisas totalkostnaden 

för myndighetens verksamhet. 

Utfall (eller i vissa fäll anvisade medel) för 1979/ 

80. 

Budgeterat eller anvisat helopp för 1980/81. 

3 Riksdagen }')80181. I sam/. Nr /110. Bilaga 3 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 3 Gemensamma frågor 34 

- 1981/82 

Anskaffningsbelopp 

för utrustning: 

- 1980-1982 

- 1981-1986 

ADB-organisation: 

- Driftform 

- Siirskilda ADB-

enheter 

I anslagsframstiillningen begiirt belopp för 1981/ 

82: i vissa har justering skett efter kontakt med 

myndigheten. Vid llera alternativ redovisas det 

belopp som förordats eller i annat fall beloppet 

enligt den högsta ambitionsnivån. 

Belopp för anskaffning av utrustning under 

budgetåren 1980/81-1981/82 till r'il'i/a 111.rndighe

fl'r enligt statskontorets hedömning 1 an

slagsframstiillningen för budgetåret 1981/82 avse

ende reservationsanslaget VIII B2 Anskaffning av 

ADB-utrustning. 

Belopp för anskaffning av utrustning under 

budgetaren I 981/82- 1985/86 till ji"ir.\Tarcfs 111y11-

dighl'f er enligt försvarets rationaliseringsinslituts 

heräkning. 

För driften utnyttjad egen eller annan statlig an

läggning eller privat servicebyrå. 

Förekomst av enheter inom myndigheten som har 

till huvud uppgift att arbeta med ADB-verksamhet. 

friimst ut vecklings- och driftenheter. 

Huvudsakliga ADB-verksamhetens inriktning enligt beskrivning 

användningsområden dels i anslagsframställningarna dels i statskonto

rets dokumentationsccntral. 

Noter till redovisningen äte1iinns efter redovisningen av varje departe

ments thuvudtitelsl myndigheter. 



ll . .f11.1·titiedepart1•m1·,. .. , 

Myndighet ADH-kostnader Anskaffnings- ADB-organisation Huvudsakliga 
belopp för användningsområden 

Typ av verk- 1979/l!O 1980/81 1981/l(! utrustning Driftform Siirskilda 
samhet (I 000-tal kr.l (I 000-tal kr.) (I 000-tal kr.) 1980-1982 ADH-enheter 

(I 000-tal kr. l 

Rikspolis- Drift 36956 41620 43024 23088 1 Egen ADB- Dataenhet för Se beskrivning i 
styrelsen Utveckling 5486 5 722 6017 utrustning drift och avsnitt 2.2 

Ofördelat 36 45 49 utveckling 
Totalt 424711 47 3117 49090 

Domstols- Drift 10300 11 125 14 900~ 766 Utnyttjar Diarieföring och 
verket Utveckling främst DAFA statistikproduktion 

()fördelat vid de allmänna dom-
Totalt 10300 Il 125 14900 stolarna och för-

valtningsdomstolarna. 
In skrivnings väsendet 
(jfr beskrivning av 
CFD:s ADB-verk-
samhet i avsnitt 2.2) 
Ekonomiadministration 

Kriminal- Drift 7 717 91122 10990 2 315 Utnyttjar Svstemenhel Klientelrutiner 
vårdsstyrelsen Utveckling 1986 I 184 1290 DAFA fr\r drift och Ekonomiadministration 

()fördelat Viss egen ADB- utveckling 
Totalt 9703 Il 006 122110 utrustning 

Central- Drift 22467 22021 27 650' 4429 Utnyttjar Teknisk enhet Se beskrivning i 
niimnden for Utveckling 3946 4979 5540 DAFA för drift och avsnitt 2.2 
fastighets- ()fördelat Viss egen ADB- utve..:kling 
data Totalt 26413 28795 33690 utrustning Utvecklings-

enhet 

Datainspek- Drift 224 ::!25 ·230 Utnyttjar Diarieföring 
tionen Utveckling DAFA 

()fördelat 
Totalt 224 225 230 

1 Under 1978179 genomfördes en utredning om polisväsendets behov av ADB-utrustning under perioden fram till 1985. Utredningen ··Behov av 
datorkapacitet vid RPS'" lämnades till regeringen i juni 1979. Del for RPS redovisade anskaffningsbeloppet för 1980-82 ansluter i huvudsak till 
utredningens förslag. 

En förstudie vilken skall behandla polisväsendets framtida ADB-struktur kommer att genomföras uv RPS och statskonton:t gemensamt under 1980/81. 
~Av kostnadsökningen avser 2 950000 en ökad reformtakt med ADB inom inskrivningsviisemkt. 
' Kostnadsökningen iir betingad dels av den automatiska volymökningen. som uppslilr efterhand S<llll fastighchdatasystemct införs i nya områden. dels 
av den höjda gcnnmfi\ramktakten. I Eventuella systemiindringar med anledning av p;\g{1ende utredningsarbete (Ju 1979: 07. FADIRI torde tidigast kunna 
inledas under 1983. l 
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/Il. Utrikesdepartementet 

Myndighet ADB-kostnader 

Typ av verk- 1979/80 1980/81 1981/82 
sam het I I 000-tal kr.) (I 000-tal kr.) (I 000-tal kr. I 

Styrelsen för 
internationell 
utveckling 

Drift 
Utveckling 
Ofördelat 
Totalt 

1 Personalkostnader ingar ej 

241 1 

241 

300 1 324 1 

300 324 

Anskaffnings
belopp för 
utrustning 
1980-1982 
(I 000-tal kr.) 

ADB-organisation 

Driftform Särskilda 

Utnyttjar pri
vat servicc
hyrå 

ADB-enheter 

Huvudsakliga 
användningsområden 

Personal- och 
rckryterings
administration 
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IV. F1°jrs1·11rsdcpartcme11re1 :;; -= ., 
Anskaffnings- ADB-organisation Huvudsakliga 

Q 
Myndighet ADB-kostnader :;i ~ 

belopp for anviindningsomr:iden ::;· 
"' -Typ av verk- 1979/80 1980/81 1981/82 utrustning Driftform Siirskilda ... -.c 
"' QC sam het I I 000-tal kr.) fl 000-tal kr.) t I 000-tal kr.l 1981-1986 ADB-enheter 
., 
"' = 

I I 000-tal kr.) 
Q. 00 ,. 

'"l;l 

"' Överbefäl- Drift 2 350 4 544 4849 Utnyttjar FDC Operativ ledning ~ -... = havaren Utveckling 13 450 12 500 11000 Viss egen Personal- och 3 = t Försvars- Ofordelat utrustning ekonomiadministration 
... = staben) Totalt 15800 17044 15849 82 825 Dokumcnthantcring z !:!:! 

Armen Drift I 636 1685 ln5 Uttnyttjar FDC Krigsorganisations- i' 
!JQ 

Utveckling 1465 1415 planering ~ 

Ofiirdelat Personal-, ekonomi- ""' Totalt 1636 3150 2640 5000 och materieladmini-
C'l stration 
~ 

Dokumenl- och ärende-
= hantering ~ = "' Marinen~ Drift 1800 1400 L.:tnyttjar FDC Personal-. ckl>nomi- ~ 

= Utveckling 2 IOO 2900 och Stock- och matcrieladmini-

= Oriinlclat holms dator- stration ~ 
Totalt 3900 4300 I 000 central <QZl =!' 

~o 

Flygvapnet Drift 3 053 2052 1602 Utnyttjar FDC Freds- och krigsorga- :rc: 
Q 

L;tvcckling 2 780 46:?.:?. 4200 Viss egen nisationsplancring ., 
()fördelat utrustning Personal-, ekonomi-
Totalt 58.H 6674 5802 8480 och materieladmini-

stration 
Statistikproduktion 
Teknisk/vetenskapliga 
beräkningar 

Försvarets Drift 14446 13 746 13961 U!nyttjar FDC Personal-. löne- och 
,_,, 
-.i 

civilför- Utveckling 2 115 -' 175 2890 ekonomiadministration 
vallning Ofördelat 

Totalt 16561 16921 16851 300 

Försvarets Drift 570 495 495 Utnyttjar FDC Materieladministration 
sjukvårds- Utveckling 75 25 
styrelse Ofördelat 

Totalt 570 570 520 



forts. Fiirsrnrsdepartementet ~ "'C 
;::;. ., 
"' 0 

'Cl 
Myndighet ADB-kostnader Anskaffnings- ADB-organisation Huvudsakliga .,, . 

::,: 
helopp för användningsområden .., -:I'. -= 

Typ av verk- 1979i80 1980/81 1981/82 utrustning DrilHorm Särskilda ~ oe 
::; Q 

sam het 11000-tal kr.) (1000-tal kr.) 11000-tal kr.) 1981-1986 ADH-cnh.:-t.:r :I'. ---c.. oe 
11 000-tal kr.) ,,, 

-0 
~ -Fortifika-' Drift Utnyttjar FDC Elwnomiadministration 
.., 

Q ,,, Q 
tionsförvalt- Utveckling och Stl1ck- 3 
ningen Ofördelat holms dator-

,,, 
:i 

~ Totalt 750 central 1QZ1 ~ ;-
Försvarets Drift 23 722 26 178 Utnyttjar FDC Förnödcnhetsunderht1ll 

IJc:: 
~ 

materielverk Utveckling 15 620 )_~ 535 och privat Personal:. ekonomi- (.-.I 

Ofördelat 47 325- scrvicehvri\ och materieladmini-
Totalt 39342 39713 52 J25 Viss egen stration ~ 

utru>ining Dokumenthantering ~ 

3 
Försvaretsc 

~ 
Drift 6900 7 100 Teknisk/vetenskapliga = "' radioanstalt Utveckling 4000 1400 heriikningar ~ 

()fördelat 3 
Totalt 10900 8500 7400 3 

~ 

Värnplikts- Drift 14606 13479 14046 Utnyttjar l'DC Personaladministration ::;" 
verket Utveckling I IJO I 740 2 J68 Dokument- och ärendc- ~'· 

!JQ 

Ofördelat hantering 0 ., 
Totalt 15736 15 219 16414 >9000 1 nskrivning av värn-

pliktiga 

Försvarets Drift 2 59.~ 996 996 Utnyttjar Personaladministration 
rationali- Utveckling 4 IOOc 14002 Sll>ckholms Dokumenthantering 
se rings- Ofördelat datorcentral 
institut Totalt 2595 5096 2396 IQZl 

Försvarets Drift Egen ut- Anm: Uppdragstlnan-
'.;.> 
OG 

datacentral Utveckling rustning sierad datacentral 
(FDCJ Ofördelat för försvarets 

Totalt 63601 50936 61321 19050 myndigheter 
Se avsnitt 1.3 

Försvarets Drift 9650 10850 Egen utrustning Teknisk/vetenskapliga 
forsknings- Utveckling ()63 185 Utnyttjar heriikningar 
anstalt Ofördelat. Stl1ckholms Dokumenthantering 

Totalt 10313 Il 035 19 595 datorcentral 
IQZJ 



fort.\·. Fiirs1·arsdepartemc1111'/ 

Myndighet ADH-kostnader A DH-organisation 

Typ av n:rk- 1979180 19fmi81 1981!82 

Anskaffnings
bel<ipp for 
ulrustning 
1981-1986 

Driftform S;\rskilda 

Civilför-' 
svarsstyrelsen 

sam hel 1 I OOO-!al kr. l I I OOll-fal kr. l r I 000-lal kr.) 

Drift 
Utveckling 
Oför<lelat 
Totalt 

I I 000-tal kr. l 

1 De huvudsakliga anviindningsomddena inom ri>rsvan:t heskrivs niirmare i avsnitt 2.2. 

Utnyttjar FDC 

~ Uppgifterna hföntaJe fri111 överhel"iilhavarens information<>systo:m- och Jatakraftplan 1980 !OpL I nr 3 \(\). 
'Kostnadsuppgifter framgär inte av anslagsframstallningen för budgctMet 1981/82. 

ADB-enheter 

Huvudsakliga 
anviinJningsomdJen 

Personal- och 
materieladministration 
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v. 

"" "' ;, 
c.. 
" ""' "' ..., 
;:;-
~ 
::i 

~ 

't ., 
Q 

"C --c 
00 = --oe 

-= = 
E 
;-

:JQ 
c; 

'"'" 
C':: 
~ 

3 
~ = "' c; 
3 
3 
c; 

:;-
Q;c 

'1Q 
e ., 

,,_, 
-.c 



i'. Socialdepartementet ~ -= '"I 

"' 0 
Myndighet ADl:l-kostnader Anskaffnings- ADl:l-organisation Huvudsakliga e "!=' ,., 

belopp fiir användningsomr~iden ~· -Typ av verk- 1979/80 1980i81 1981/!C utrustning Driftform Siirskilda c:: \C ... ~ 
samhet I I 000-tal kr. I (I 000-tal kr. l I 1 000-tal kr.) 1980- l 9fC ADl:l-cnhcter ~ = "' ---I I 000-tal kr. l :l :X: 

'"' 3 
Riksfiir- Drift 58381 64913 68881 Egen Teknisk byrl\ Se beskrivning i 

... -a = säkrings- Utveckling 24544 28072 29788 utrustning for drift och avsnitt 2.2 ::. = 
verket ()fördelat 18731 19 150 20392 utveckling Dessutom: 

Totalt 101656 112135 119061 19 372 1 Organisations- Personal- och liine- ~ 
hvrå med administration ;-
vissa utveck- Statistikproduktion ~ 

Cl 
lingsresurser ""' 

Social- Drift 2 93:! 3 021 3646 Utnyttjar Statistikproduktion C") 
styrelsen~ Utveckling 200 210 220 flera statliga Medicinsk forskning ~ 

()fördelat datacentraler l.iikemedelsinformation 3 
Totalt 3132 3231 3866 1 231' Viss egen 

~ 

= utrustning "' Q; 

Statens Drift 1 286 1531 1684 Utnyttjar pri- Datasektion Ekonomi- och 
3 
3 

b;1ktcrio- Utveckling 183 760 1343 vat service- för drift och materieladministration .i:.; 

logiska Ofönlelat byrå utveckling Statistikproduktion :::;> 
institut Totalt 1469 2291 3027 1 251 4 Q;o 

:1Q 
0 

Karolinska Drift 5690 6 762 8 583 Egen utrustning A vdclning för Personal-, löne- och '"I 

sjukhuset Utveckling Utnyttjar utveckling av materieladministration 
Ofördelat DAFA m. tl. informations- Laborativ verksamhet 
Totalt 5690 6762 8583 7070' datacentraler behandling- Patientadministration 

bt1de drift och Statistikproduktion 
utveckling 

Akademiska Drift 3 687 4410 4890 Utnyttjar Personal-. lönc-, 
""" sjukhuset Utveckling 911 603 11:!7 Uppsala data- ekonomi- och materiel- c 

i Uppsala Ofordelat 301 465 350 central administration 
Totalt 4899 5478 6367 Egen utrustning Laborativ verksamhet 

Patientadministration 
Statistikproduktion 



ji1rt.I'. Socialdepartementet 

Dessutom utnyttjar statens miljömedicinska laboratorium ADB till en kostnad understigande 100000 kr. per år. 
För statens rättskemiska laboratorium är beräknat I 034 000 kr. för anskaffning av dator budgetåret 1981/82. 
1 Under 1980/81 kompletteras systemet bl. a. med en sjätte centralenhet (regeringens beslut 1980-02-07). De redovisade investeringsbehoven grundas dels 
på de bedömningar som RFV och statskontoret gemensamt redovisat dels på lägesrapport 4 friin statskontorets och riksförsiikringsvcrkets gemensamma 
projektgrupp for bitriide till den s. k. ALLFA-kommitten <S 1977: IOl. 

ALLFA-kommitten rörväntas avge sitt slutbetänkande i början av 1981. Statskontoret ämnar senast 1980-06-30 till regeringen avrapportera RFV:s 
behov av ADB-utrustning under 1981-1986. 
~ Inklusive liikemedelsavdelningen i Uppsala och vårdcentralen i Dalby. 
'Läkemedelsavdelningen utnyttjar ADB främst för läkemedclsinformationssystemct SWEDlS. Systemet iir f. n. i drift pii Uppsala datacentral tUDACl. 
Regeringen har uppdragit åt statskontoret att utreda vissa frågor rörande SWEDlS. 1 uppdraget ingttr bl. a. att utreda fördelar med en siirdatorresurs. Det 
angivna beloppet avser i huvudsak denna investering. 
4 SBL planerar en systemutredning med syftet att införa ett kombincwt system för ekonomi och medicinsk statistik. Beloppet avser en dator för detta 
ändamål. 
~ Anskaffningsbcloppet avser ett datorsystem för giftinformationsenheten. ett datorsystem för operation och intensivvård samt ett datorsystem för 
tolkning av EKG. 
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VI. K111111111mikati1111sdtpartemn11c1 :; "'C .., 
0 

Myndighet ADB-kostnader Anskaffnings- ADB-organisation Huvudsakliga ;ir:: -= 
hdopp för användningsområden § -Typ av verk- 1979/80 191@8 I 1981.'lC utrustning Driftform Siirskilda 3 \C 

sam het <I 000-tal kr. l t I 000-tal kr. l I I 000-tal kr. l 1980- IWC /\ DB-enh.:tcr c oc 
= = 

t I 000-tal kr. l ~ ---
~. 

oc 

Statens Drift ::!4 730 ::!.1780 23 510 Egen utrust- Teknisk Personal-. löne-. 0 = = vägverk Utveckling 8 285 R 205 8435 ning avdelning ekonomi- och material- "' Q. = "' ()fördelat för drift och administration ~· 
Totalt 33015 31985 31945 11674 1 utveckling Vtigpnijektering m:h :!. ~ 

-planering "' :; 3 
"' !JC: 

Trafiksiiker- Drift 23000 ::!6830 2'l'J37 Egen utrust- Register- Se heskrivning i avsnitt a flj 

hets verket Utveckling ::! 197 2339 2 (167 ning avdelning 2.2 ~ ~ 

Ofönlelat för drift t>ch .-.. 
Totalt 25197 29169 32604 11 357" utv.:ckling .. 

<':: 

Utnyttjar Ektinomiadministration 
3 

Sjöfarts- Drift I 159 I 154 141).1 <':: = verket Utveckling 182 224 245 DAl-'A Dokum.:nt- och ärende- r.r. 
()fördelat Viss egen hantering ~ 

Totalt U41 1378 1648 190 utrustning Statistikproduktion ~ 
Fyrövcrvakning =.; 
T.:kniska hcräkningar :::;> 

~,, 

Transport- Drift 50 134 625 Utnyttjar Statistikproduktion r.i 
0 

radct Utveckling DAF/\ 
.., 

()fördelat 
Totalt 50-' 134 625 

Sveriges me- Drift 6407 6970 8 (lf,9 Egen utrust- Viidcrhvråns Tekniska heriikningar 
tcorologiska Utveckling rnng aerologiska lmeteornlogi. hydro-
och hvdrolo- ()fördelat avdelning logil 
giska ·insti- Totalt 6407 6970 8669 4 712-' for drift Stati'1ikproduktion ..... tut (SMHll ,_, 

Statens viig- Drift I 390 I 570 I 772 Egen utrust- Driflavdel- Dokumenthantering 
och tralik- Utveckling ::! 890 .1210 .1 (lJ5 ning ning för Bibli11tcks verksamhet 
institut ()fördelat Utnyttjar Stock- drift 1H.:h Simuleringar av 

Totalt 4280 4 780 5.,87 498 htilms datnn:cn- utveckling li1rdonsfiirh~1llanden 
tral 1Q/l m.11. 



forts. Komm1111ikationsdepartementet 

Myndighet 

Statens 
geotekniska 
institut 

ADB-kostnader AnskafTnings
belopp för 

1979/80 1980/81 1981/82 utrustning Typ av verk
samhet 

Drift 
Utveckling 
()fördelat 
Totalt 

(I 000-tal kr. l (I 000-tal kr.) (I 000-tal kr.) 1980- 1982 

156 
8 

164 

174 
8 

182 

207 
9 

216 

< I 000-tal kr. l 

265 

ADB-organisation 

Driftform Särskilda 

Egen utrustning 
Utnyttjar Stock
holms datorcen
tral (QZl 

ADB-enheter 

Huvudsakliga 
användningsområden 

Biblioteks verksamhet 
Laborativ verksamhet 

1 Ca 7 500000 avser utbyte av den centrala datoranläggningen under hösten 1980 i samband med vägverkets omlokalisering till Borlänge. Resterande 
belopp avser främst utrustning för den växande terminaltrafiken. 
~Anskaffningarna under 1980/81 ansluter till förslaget i rapporten "Behov av datorkapacitet vid TSV". som 0verlämnades till regeringen i april 1978. 
TSV utreder f. n. i samråd med statskontoret hur det nuvarande datorsystemet lämpligen kan ersättas. En rapport planeras överlämnas till regeringen vid 
årsskiftet 1980/81. 
·' Kostnaden avser perioden 1980-01-01-06-30. 
4 Systemutvcckling bedrivs på resp. avdelning. 
~ Kostnaderna avser främst datorutrustning för dels automatisk insamling och presentation av väderdata dels bearbetning av vädersatellitdata. 
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\I/I. Ekonomidepartemenlt'/ 

Myndighet ADB-kostnader Anskaffnings
belopp för 

1979/80 1980/81 1981/82 utrustning 

Statistiska 
centralbyrån 

Konjunktur-
institutet 

Bankinspek-
tionen 

Typ av verk
samhet 

Drift 
Utveckling 
Ofördelat 
Totalt 

Drift 
Utveckling 
()fördelat 
Totalt 

Drift 
Utveckling 
Ofördelat 
Totalt 

(I 000-tal kr.) () 000-tal kr.) () 000-tal kr.J 1980-1982 
(I 000-tal kr. l 

25800 29300 31600 
37600 39400 39400 

63400 68700 71000 6788 1 

3052 260c 2soz 

305 260 250 600 

146~ 143z 154' 

146 143 154 

ADB-organisation 

Driftform Särskilda 
ADB-enheter 

Egen utrustning Datamaskincen-
tral för drift o 

Huvudsakliga 
användningsområden 

Beträffande statistik-
produktionen se sepa-

Systemenhet för rat beskrivning i 
utveckling. avsnitt 2.2. 
Enhet för Ekonomi- och personal-
databehand- administration 
lingsmetoder 

Utnyttjar Ekonomiska analyser 
Stockholms Statistikproduktion 
datorcentral 
<QZl och DAFA 

Utnyttjar DAFA Statistikproduktion 
och privat Ränteberäkningar 
servicebyrå 

Dessutom använder försäkringsinspcktionen ADB för statistikproduktion till en kostnad understigande 100000 kr. per iir. 
1 SCH skall enligt regeringsbeslut för tiden t.o.m. 1984/85 i sin planering utgå från en anskaffning av ADB-utrustning i huvudsaklig överensstämmelse med 
handlingslinje I enligt betänkandet <DsE 1978: 3) ADB för SCB. SCB skall vidare i samräd med statskontoret redovisa det särskilda behov av 
datorutrustning som folk- och bostadsräkningen 1980 ( FoB-80) har. Anskaffningarna· under 1980/81- 1981/82 bygger pä dessa förutsättningar. 
~ Personalkostnader ingår ej. 
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V/Il. B1td1?etdepartementet :;; -= ., 
Q 

Myndighet ADB-kostnader Anskaffnings- ADB-organisation Huvudsakliga 'Cl 
:c 

belopp för användningsområden = -Typ av verk- 1979i80 1980/81 1981/82 utrustning Driftform Särskilda c. \C 3" oc "' sam het (I 000-tal kr.) t I 000-tal kr.) (I 000-tal kr.) 1980-1982 ADB-enheter c: = ---t I 000-tal kr. J "' oc 
'C 
D: 

Drift 937 745 800 Utnyttjar flera 1 nventarieredovisning 
;;. -Statskontoret 3 = 

Utveckling 22 162 1 8259 1 550 1 statliga data- Rapport- och doku- ..,, = 
Ofördelat centraler menthantering a 
Totalt 23099 9004 1350 

~ ~ 
~ 

Datamaskin- Drift Egen utrustning U ppdragsfinansierad (JQ 
i:.: 

centralen för Utveckling verksamhet. se även ~ 

administrativ ()fördelat avsnilt 1.3 
databehandling Totalt !09200 127000 136300 26163 2 

~ 
(DAF Al ~ 

3 
Riksrevisions- Drift 2 819' 2632' 3 1.~8' Utnyltjar St: separat beskrivning 

t';) 

= 
verket Utveckling DAFA av det generella redo- "' Il) 

Ofördelat visningssystemet 3 
Totalt 2819 2632 3158 3 0504 system S i avsnitt 2.2 3 

Il) 

Riksskattc-~ Drift . 67063 88 524 107072 Egen utrustning Utvecklings- Se separat beskriv- ::;> 
verket Utveckling 33433 18952 14 739 Utnyttjar DAFA sektion och ning av ADB-systemet ll)o 

(JQ 

Ofördelal tför bl.a. REXJ svstemdrift- för folkbokföring Q 

Totalt !00496 107476 121811 47184'' sektion för och beskattning i 
., 

utveckling avsnitt 2.2. 
ADB-drift- Statistikproduktion 
sektion för drift 

Byggnads- Drift I 8607 11:1307 2 I JO' Utnyttjar främst Ekonomiadministration 
styrelsen Utveckling 350 875 I 050 DAFA 

()fördelat "'" Totalt 22!0 2805 3160 720 'J> 

Statens löne- Drift Utnyttjar DAFA. Systernsektion Se separat beskriv-
och pensions- Utveckling L;ppsala data- för utveckling ning av de centrala 
verk" ()fördelat 6575 32018 33 596 central och Sektion för löneuträknings- och 

Totalt 6575 32018 33596 2 734 riksförsäkrings- driftadmini- pcrsonaladmistrati-
verkets stration. Drift. va systemen i 
anliiggning Sektion för test- avsnitt 2.2 

och myndighets-
kontakter. Drift 
och utveckling 



.fcl/'/s. B11d)!ctdeparrementet 

Myndighet ADU-kostnader 

Typ av verk- 1979i80 1980i~I 1981/82 
sam het t I 000-tal kr.) I I 000-tal kr. l (I 000-tal kr.) 

Statens ar- Drift 403 450 498 
bets mark- Utveckling 63 70 33 
nadsnämnd ()fördelat 

Totalt 466 520 531 

Nämnden för Drift 305 330 387y 
samhällsin- Utveckling 
formation Ofördelat 

Totalt 305 330 387 

Anskaffnings
belopp for 
utrustning 
1980-1982 
I I 000-tal kr. l 

ADB-organisation 

Driftform Särskilda 
ADU-enheter 

Utnyttjar 
Stockholms 
datorcentral tQZl 

Utnyttjar 
privat 
servicebyrfl 

Huvudsakliga 
användningsområden 

Förmedling av 
vakanta tjänster 

Prenumerations-
hantning 

1 Kostnaden avser niistan uteslutande systemutve.::kling vid andra myndigheter. Metodutveckling r<i :\DB-omrftdet beräknas utöver angivna belopp 
kosta 5 20'i 000I1979180), 7 743 000 ( 1980/~I) och 8000000t1981/82). 
~ Utbyggnaden under 1980/81-1981/82 motivera~ av tillkommande system 1bl. a. LIBRIS) och tillväxten i befintliga system tl. ex. SPAR och redovis
ningssystemet fiir exekutionsväscndct. REX I samt vid lilialcn i Giivle av beslutad utbyggnad av fastighet-;datasystemet. 
' Beloppet avser riksrevisionsverkets ADB-kostnader fcxkl. personalkostnaden. Kostnaderna för redovisningscentralcrnas datorbearbetningar och 
registn:ringsutrustning lkostnadsddcn för registrering till system Sl uppgftr enligt riksrevisionsverkets beriikningar till 13047000 11979/~U). I.~ 137000 
t 1980.iH 1 i och l'i 798000I198 li82l. 
• Avser registreringsutrustning vid redovisningscentralcrna. 
; Kl1stnaderna omfattar iiv.::n 111r11.1·111i11gsko.1·111adff 1·id /ii11.1·.1·1_1T<'l.1crna. 
h 41010000 avser utrustning vid riksskattevaket och länsstyrelserna för ADB-systemet för folkbokföring och beskattning. Resterande 6174000 avser 
terminalutrustning vid vissa liinsstyrclsa för REX. 
7 Pers1,nalkostnader ingar ej. 
-<Statens löne- och pensionsverk iir fr.o.m. 1980-07-01 huvudman för liineutriikningssystemet Sl.ÖR och det personaladministrativa informationssystc
met PI. 
''Nämnden upphör 1982-01-01. 
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IX. Utbildni111?sdcparte111c11te1 ? "Cl 
"'I 
0 

Myndighet ADB-kostnader Anskaffnings- ADB-organisation Huvudsakliga i= := 
~ belopp för användningsområden s: >e Typ av verk- 1979/80 1980/81 1981/82 utrustning Driftform Särskilda = ~ 

samhet (I 000-tal kr. l (I 000-tal kr. l (( 000-tal kr. l 1980- 1982 ADH-cnhetcr s· ~ 1" oe I I 000-tal kr.J "' Q. .. 
Skolövcr- Drift 1745 1811 1982 U lnyttjar tlcra Statistikproduktion -= -.. = styrelsen Utveckling statliga Planering \Kh admini- ::1. = ... 

()fördelat datacentraler stration av skol- 3 .. 
Totalt 1745 1811 1982 100 samt privat väsendet a ~ 

servicebyr{t ~ Qi" 
IJQ 

Universitets- Drift 2646 3 250 3 340 Utnyttjar DAFA Administrativ verk-
Il: 
~ 

och högskole- Utveckling 3 542 4142 4500 samhet: 
ämbetet ()fördelat - Anmälan och antag- ~ 

Totalt 6188 1 7 3921 78491 I02 499~ ning till högskole- ~ 

utbildning: 3 
~ 

- Studiedokumentation = "' Drift 4432 5 234 
Il: 

Kungliga 11229 Utnyttjar DAFA S~irskild sektion Se beskrivning i avsnitt 3 
biblioteket Utveckling: Viss egen fiir LI HRIS- :!.:! 3 

()fördelat utrustning systemet Il: 

Totalt 4432 5234 11229 8 2363 ::;> 
ri;o 

Medicinska Drift 166 160 202 Utnyttjar DAFA Ärendehantering 
IJQ 
0 

forsknings- Utveckling 15 30 48 "'I 

rådet ()fördelat 
Totalt 181 190 250 

Centrala Drift 9525 10734 11367 Utnyttjar DAFA ADH-cnhct för Se beskrivning i 
studiestöds- Utveckling 1496 1534 I 145 drift och avsnitt 2.2 
nämnden ()fördelat IOO 90 97 utveckling 

Totalt 11121 12258 12609 I 552 
""" -.I 

Dessutom utnyttjar ett antal museer (etnografiska, naturhistoriska m. Il.) nch naturvetenskapliga forskningsrttdct ADB för adminbtrativa ändamål till en 
kostnad understigande 100000 per myndighet och år. · 
1 Kostnadsuppgifterna avser den administrativa ADB-verksamheten inom högskolesekt<>rn. Beloppen omfattar ej personalkostnader och endast centrala 
systemutvccklingskostnader för studiedokumentationssystemet. 
~Varav 101805000 kr. avser utrustning vid universitetsdataccntralerna. 
3 Beloppet avser terminalutrustning vid forskningsbiblioteken. 



·X. Jordbruhdepartementt'I X "Cl ., 
.... 0 

Myndighet ADB-kostnader Anskaffnings- ADB-organisation Huvudsakliga e 'O ... 
belopp för användningsområden Q. -:;' 

Typ av verk- 1979/80 1980/81 1981/82 utrustning Driftform Särskilda 
... ~ 

= :le) 

sam het (I 000-tal kr.) (I 000-tal kr.) (] 000-tal kr.I 1980-1982 ADB-enheter 
,,. = "' --I I 000-tal kr.) 
Q. QCl ,. 
'C -IO 

Lantbruks- Drift 810 810 810 Utnyttjar privat Ekonomiadministration :l -,. = styrelsen Utveckling servicebyrå Veterinärmedicinsk 3 = ,. 
()fördelat journalföring a 

~ Totalt 810 810 810 ~ 
Di" 

Statens Drift 423 559 529 Utnyttjar DAFA Ekomimiadministration it; 

= jordbruks- Utveckling och privat Statistikproduktion y,i 

nämnd Ofördelat servicebyrå Planering och prog-
Totalt 423 559 529 Viss egen nostisering C"l 

utrustning l'll 

3 
Skogs- Drift 3 705 3 605 3 180 Utnyttjar Enhet för Löne- och ekonomi- l'll = styrelsen Utveckling 330 725 495 privata administrativ administration "' = Ofördelat servicebyråer rationalisering Statistikproduktion 3 

Totalt 4035 4330 3675 540 inkl. utveckling Skogsbruksplanering 3 
av ADB-system = 

Fiskeristy- Drift '"Datadetalj"' för Övervakning av ut-
:::;-

Egen utrustning =o IJQ 
relsen Utveckling Utnyttjar Göte- drift och ländskt fiske 0 

Ofördelat 614 669 756 borgs universi- utveckling Statistikproduktion 
., 

Totalt 614 669 756 484 tetsdatacentral Licens- och bidrags-
administration 

Statens Drift I 526 I 567 1637 Utnyttjar Central data- Registrering och 
livsmedels- Utveckling 330 150 150 Uppsala data- funktion för analys av tillsatser 
verk ()fördelat maskincentral drift och ut veck- och förekomster av 

Totalt 1856 1717 1787 16501 Viss egen ling I under olika ämnen i livs- +-
utrustning uppbyggnad) medel ·X 

Statens Drift 424 501 555 Egen utrustning Veterinärmedicinsk 
veterinär- Utveckling journalföring 
medicinska Ofördelat 
anstalt Totalt 424 501 555 



.;.. .fi>rts. Jordbruksdepartementet 

:>:i 
;;:.: Myndighet 

~ 
ADB-kostnader Anskaffnings

belopp för 
utrustning 
1980-1982 

ADB-organisation Huvudsakliga 
användningsområden 

"" "' ::: -
I 
"' ::::: 

~ 
<: ..., 

~ 

Statens 
naturvårds-
verk 

Typ av verk- 1979/80 1980/81 1981/82 
samhet (I 000-tal kr.) (I 000-tal kr.) (I 000-tal kr.) 

Drift 3 331 5 022 3 767" 
Utveckling 2 301 1565 I 19s2 
Ofördelat 38 
Totalt 5632 6587 5000~ 

Il 0\)\)-ta\ kr.) 

1795~ 

Driftform Särskilda 
ADB-enheter 

Utnyttjar statliga Enhet för Kontroll av kemiska 
datacentraler 
samt privat 
servicebyrå 
Viss egen 
utrustning 

produktregis!- produkter (produkt-
ret inkl. drift och registret J 
utveckling. Tillsynsverksamhet 
ADB-sektion enligt miljöskydds-
för utveckling lagen (på regional 

nivå via länsstyrel
serna) 

~ Statens Drift 
Utveckling 
()fördelat 
Totalt 

196 Egen utrustning Administration av 
persondosmätning ~ strålskydds

:: institut4 

196 360 

Dessutom utnylljar miljödatanämndcn ADB för hantering av uppgifter som belyser miljöförhållanden och miljöpfiverkandc faktorer till en hcrliknad 
kostnad av 4 44.'.'i 000 budgetåret 1980/81. Betriiffande miljödataniimndens förslag om fortsatt verksamhet hiinvisas till heUinkandet Hättre miljöinformation 
!SOU 1980: 24J. 
1 Heloppet avser omläggning från Hiomedicinskt centrum till en dedicerad dator för hl. a. tillsatsrcgistret. 
~ Beloppet inkluderar ej lönekostnader och avser endast SNV:s kostnader tej Hinsstyrelsernas). Det senare gliller alla tre budgetåren. 
·' Investeringen avser s~1väl terminalutrustning som minidatorer. 
4 Strålskyddsinstitutet började utnyttj;1 ADH for hantering av miitresultat under 1980/81. 
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XI. Ha11dl'isdcpt1rtl'111c111C1 

Myndighet A Dl:l-kostnadcr Anskaffnings- /\DB-nrganisat it>n I lll\'Udsaklig;.1 
belopr för anv:indnings11mdden 

Typ av verk- 1979/80 1980.'81 l98UC utrustning Driftform S~irskilda 
sam het (I 000-taf kr. I 1 I 000-ta! kr. I f f 000-ta! kr. I 1980- 191(~ :\ DB-cnhec.:r 

11 000-tal kr.) 

Kommerskolk- Drift L:tnytljar rrivat Stat istikprndukti11n 
gium Utveckling servic·ebyn\ 

()fördelat 3h5 391 431 
Totalt 365 391 431 

Statens pris- Drift 1425 1268 2 177 U1ny1t,iar Sta1istikbyri'111 But iksregist erforing 
och kartl'll- Utveckling StPl'id10lms f<>r bl.a. 
niimnd Ot'ördclat datorcentral l<)Zl utveckling 

TPtalt 1425 12611 2177 nch pri\'at 
servi.:ebyr<'1 

Konsument- Drift 666 745 833 Utnyttjar DAF:\ ':jtat i sli kprnd ukt ion 
verket Utveckling och pri\'at :\rendchantering 

()fördelat scrviccbyr[1 
T<italt 666 745 8.U 

Patent- och Drift 3 150 5 098 5019 Egen utrustning ADH- 1>t:h /\R- .\rendehanlcring 
registrerings- Ltvcckling I :?36 2 160 2819 Utnyttjar sektion fi>r drift l:lolagskonlroll 
verket Ofiirde lat privata och ut\'eckling Varumiirkesbyriins 

Totalt 4386 7 258 7 8:\8 4495 1 servicebyr;ler verksamhet 

Övcrstvrclsen Drift 1465 I 4n2 1629 Utnyttjar DAF:\ :\llm;in enhet Se beskrivning i 
for ek1ino- Utvel'kling 401 329 685 och StPcklll>lms fiir hl.a. drift avsnitt 2.2 
miskt försvar ()fördelat ,, ·'·' 39 datorcentral 1 QZ l <>ch ut veckling 

Totalt 1901 11126 235J 

Gcneraltull- Drift 7427 7 398 8991 Viss egen utrust- ADl:l-enhet for Ekonomiadministration 
styrelsen L'tvo.:ckling I 049 421 2 2~4 ning. Litnyltjar drift u.:h Statistikprnduktion 

()fördelat D:\FA o..:h SCB t1l\'eckling Varuregistrering 
Totalt 8476 71119 11275 200Cf 

1 I samband med iiversyn a\· bola~shyrlin har en kravspecifikatinn fiir uppbyggnad av ett datasy,t.:-m utarbc:tah. l.'trustningen avses anskaffas i etapper: 
central dator o..:h 20 terminaler under 198 l!lC och \'tlc:rligare .'\Il terminall'r under 1982/83. 
~ Avser första <!lappen av anskaffning av utrnstnlng till ett riksomfattande system med lPkal dataregistrering a\· tulldeklaratio11er. surn avses införas 
sul'cessivt under forutsiittning att nu pågilende fi.irsiiksvcrks:1mhet utfolkr positivt. 

~ 



XII. Arhetsmark11adsdeparte1111'11tet 

Myndighet ADB-kostnader Anskaffnings- ADB-organisation Huvudsakliga 
belopp för användningsområden 

Typ av verk- 1979/80 1980/81 1981/82 utrustning Driftform Särskilda 
sam het (I 000-tal kr.) (I 000-tal kr.) (I 000-tal kr.) 1980-1982 ADB-enheter 

(I 000-tal kr.) 

Arbetsmark- Drift 61 013 66790 70500 Utnyttjar DAFA Sektion för ADB Se beskrivning i 
nadsstvrclsen Utveckling 31982 42 305 56545 och privata i förmedlings- avsnitt 2.2 vad avser 

Ofördelat servicebyråer arbetet. drift ADB i den platsför-
Totalt 92995 109095 127045 17 628 1 Viss egen och utveckling. mediande verksam-

utrustning Sektion för heten. 
de allmänna Statistikproduktion 
ADB-systemen-. Ekonomiadministration 
utveckling Personaladministration 

Arbetarskydds- Drift 6355 Utnyttjar DAf A Se beskrivning i 
styrelsen Utveckling 2850 Viss egen avsnitt 2.2 vad avser 

Ofördelat 3 765 5 624 utrustning informationssystemet 
Totalt 3765 5624 92052 211 om arbetsskador. 

I nformationssystem 
om dels yrkes-
hygieniska mätningar 
dels skadliga expo-
neringar. 
Registrering av 
arbetsställen (1981/82) 

Statens Drift 2408 2610 2660 Utnyttjar DAF A-' Hantering av ut-
invandrar- Utveckling 1392 1878 2660 länningsärenden 
verk Ofördelat 

Totalt 3800 4488 5320 

1 AMS bygger f. n. ut terminalsystemet för arbetsförmedling I sökning/matchning). Efter viss försening levererades 150 terminaler under 1980 varav 60 
installerades på s. k. modellkontor för försöksverksamhet. Under forsla halvåret 1981 planerades en utbyggnad med 52 terminaler varav 42 för sökning/ 
matchning och 10 för kulturarbelsförmedlingen. Under 1981/82 planerar AMS ytterligare utbyggnad med ca 220 terminaler. 
0 I I 00 000 avser systemut veckling av informationssysh:mcl för arbetsskador. I 750 000 avser uppbyggnaden och 750 000 drift av ett samordnat arbetsstäl
leregister for arbetarskydds verket. 
-' En översyn av systemet har påbö1jats. Invandrarverkels nuvarande bedömning är all el! alternativ som bygger på egen dator är att föredra. Verket 
föreslår därför alt preliminärt 8 200000 n:servcras för budgetiirct 1982/83. Därav utgör ca 4 500000 investeringskostnader för utrustning och ca 1500000 
nmltiggningskostnadcr. 
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XIII. Bo.1·1adsdcpar1emc111l't 

~ "'C ., 
Q 

Myndighet ADB-kostnader Anskaffnings- ADB-<irganisation Huvudsakliga "Cl = helopp för användningsområden 0 -"' Typ av verk- 1979/80 1980/81 1981/82 utrustning Driftform Särskilda &: 'I:) 

Q. oc: 
sam het (] 000-tal kr.l I I 000-tal kr.) (] 000-tal kr.) 1980-1982 ADB-enheter "' = Q. ---(I 000-tal kr. l ... oc: 

"Cl -.. .. 
Bostads- Drift 1540 1 555 1625 Utnytt,iar DAFA Kan~lihyrå för Ekonomiadministration :i -..,, = styrelsen Utveckling 765 1275 I 780 bl. a. drift 3 = ... 

Ofördclat 1245 1245 I 300 och utveckling a 
Totalt 3550 4075 4705 :l ~ 

Statens in- Drift Egen utrustning 
;" 

Datorenhet for Analyser av det !le:: 
stitut för Utveckling drift och svenska husbeståndet = 
hyggnads- Ofördclat 1224 I 868 2 383 utveckling 

~ 

forskning Totalt 1224 1868 2383 121 ,.... .. , 
Statens Drift Utnyttjar Stock-

r:> 
Dokument- och 3 

planverk Utveckling holms dator- ärendehantering r:> = Ofiirdelat 30 100 100 central tQZl "' = Totalt 30 IOO 100 140 3 
Statens Drift 3 071 4021 4 793 Egen utru-,tning Sektion for drift Ekonomiadministration 3 

= lantmiiteri- Utveckling 3 765 4043 2 908 Utnyttjar DAFA Tekniska beräkningar ::;> 
verk ()fördelat och privat =o 

Totalt 6836 8064 7701 3 256 1 servicehyr.i T.I 
Q ., 

1 Beloppet avser uthyte av dator och terminaler till de lokala överlantmätarmyndighctcrna och fa,tighetsbildningsmyndighetcrna. 
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XIV. lnd11stridcpart1·mc111et 
;.-. -c: 
~ ., 

0 

Myndighet ADH-kostnader Anskaffnings- ADll-organisation Huvudsakliga - '!' = 
belopp for användningsområden Q. -c -c 

Typ av verk- 1979iKO 19KO/KI 1981/82 utrustning Driftform Siirskilda ;!l. oe ., = sam het () 000-tal kr. l (I 000-tal kr. l (I 000-tal kr. l I 980- I 9K2 ADB-enheter s: --Il 000-tal kr.) ... oe 
'C -c: .. 

Drift K96 I 052 1220 Utnyttjar Stock- Statistikproduktion 
:4. -Statens ,., = 

industriverk Utveckling 199 240 328 holms dator- (energiområdet l 3 = ... 
Ofördelat central (QZ! Ekonomiska analyser a 

~ Totalt I 095 1292 1548 355 och privat ~ 

servicebyrä i" 
:r.I 
!),) 

Sveriges Drift 39K2 4 520 4082 Egen utrustning i\DH-enhet Hantering av gcolo- !...i 
gc:ologiska Utveckling 2 871 3 385 3 021 Utnyttjar for drift och giska mhtdata 
undersökning ()fördelat 213 240 213 universitets- utveckling Dokumenthantcring ~ 

Totalt 7066 11145 7 316 I 15~ datacentraler I":> 

(UDAC och QZl 3 
I":> = 

Statens kiirn- Drift lfi3 188 303 Egen utrustning Övervakning av kärn-
,_,, 
!),) 

kraftsinspek- t..:tvcckling 100 energimaterial 3 
tion ()fördelat Statistikpniduktion 3 

Totalt 163 1118 403 310 !),) ..., ., 
Styrelsen för Drift I 115 1140 I 225 Utnyltjar Ekonomiadministrati1>n l),)o 

~ 
teknisk ut- t..:tvcckling 315 110 100 privat Dokumenthantcring e ., 
veckling ()fördelat servicebyrii 

T<llalt 1430 1250 1325 

Statens Drift 400 400 500 Utnyttjar Ekonomiadministration 
provnings- Utveckling privat Tillsyn av iidelme-
anstalt 1 ()fördelat servicebyrå tall handeln 

Totalt 400 400 500 
'.J> 

Statens Drift I 855 I 720 I 825 Utnyttjar Ekonomi- och lönr- ._,, 

skeppsprov- Utveckling I 135 I 330 1475 Göteborgs administration 
ningsanstalt Ofördelat universitets-

Totalt 2990 3050 3300 ()5 datacentral 

1 Uppgifterna avser endast anstaltens administrativa ADll-verksamhet. 
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Myndighet 

Liinsstyrel-
serna 
!varav :!I 
med egen an
läggning\ 

ADB-kostnader 

Tvp av verk- 1979/80 I lJXOtX I 198 UC 
s;imhcl (I 000-tal kr. I (I 000-tal kr. I I I 000-tal kr. I 

Drift 
Uveckling 
()fördelat 
Totalt 

75 000 1 

Anskaffnings
belorp fiir 
utrustning 
1980-1982 
C I 000-tal kr.I 

9002 

ADH-organisation 

Drift1'1mn Siirskilda 
J\DH-cnheter 

Dataenheter 
for drift 

Huvudsakliga 
anviimlningsområden 

Se beskrivning i 
avsnitt ::!.~ 

Personal- och ekono
miadministration vid 
vissa hinsstyrelser 

1 Beloppet. som endast avser l'"'"'"""lk1>.111111</e11 vid li1nsstyrclscrnas dataenheter. har beriiknals pC1 följande siill: Antalet tjiinster I 1980-07-01 enligt 
anslagsframstiillningarna I>< medelliin for anstiillda vid liinsslyrelsens dataenhet i Stockholm t 102 000 kr.ii'lri. diin:fter avrundning nedåt till jiimna milj. kr. 
Uinsstyrelscrnas utrustningskostnader nmfattas a\· redovisade bel1>pp fiir riksskattcverkct thurndtitel VIlll. 
' Avser utrustning vid Stockholms länsstyrelse. Hclwv för folkbokföring 1>ch beskattning redovisas under riksskal!t>verket. 
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2.2 Viktigare ADB-tillämpningar (system) inom statsl'örvalh1ingcn 

Nedan beskrivs några större anviindningsomrilden for ADB inom stats

förvaltningen. 

ADB-tillämpningarna (systemen) beskrivs kortfattat med avseende på 

bakgrund. syfte. användningsomräden. omfattning. systernstruktur och 

planerad utveckling. Dessutom redovisas i vissa fall kostnader hämtade ur 

anslagsframställningarna för budgetåret 1981/82. 

Riitt.1Tiisenclets informationssystem ( RI) 

Syftet med riittsväsendets informationssy~tem ( Rl l iir friimst all förenkla 
och förbiittra informationsutbytet mellan myndigheterna inom riittsviisen
det samt mellan dessa myndigheter och andra myndigheter med vilka de 
har ett frekvent utbyte av information. I samhand därmed söker man också 
på olika sätt rationalisera kontorsarbetet inom myndigheterna. Ett annat 
huvudsyfte iir att skapa underlag för planeringen inom riiltsviisende!. 

RI är ink tänkt att bli ett datasystem utan en rad friin varandra skilda 
delsystem där driften sker på olika datoranläggningar. 

Systemen i RI kan hiinforas till följande tre större problemomritden: 
- System för brottsmålsförfarandet i vid mening hos polis. åklagare och 

de allmänna domstolarna samt for förfarandet inom kriminalvården 
(BROTTSRll. 

- System för diarieföring. beslutsregistrering. te.xthehandling och infor
mationssökning i departement och vissa myndigheter och diirmed sam
manhängande frågor !LAGRI/RÄTTSDATAJ. 

-System för planering och uppföljning inom riittsviisendet IPLANR(). 
Inom BROTTSRI finns en rad rutiner i drift. Rikspolisstyrelsen ansvarar 

för den automatiska uatabdrnndlingen av flertalet rutiner. Vid styrelsen 
databehandlas dom och slutligt beslut i brottsmiil. strafförcliiggandc av 
ordningsbot, brottsanmälan. uppgift som i särskild ordning liimnas an
gäende person som är misstänkt för brott (personblad) samt annan hand
ling med uppgifter för det allmiinna kriminalregistret eller centrala polisre
gistret. Vid databehandlingen framstiills meddelanden till olika myndighe
ter. Samtidigt registreras automatiskt data som skall ingå i det allmänna 
kriminalregistret. de centrala polisregistren och körkortsregistren. 

Även delsystem för kriminalvården är i drift. De ingår i BROTTSRI. 
DAFA svarar för datordriften i denna del. 

Det huvudsakliga syftet med LAGRI är att förenkla och förbättra vissa 
kontorsrutincr i departement och domstolar och alt i samband därmeu 
skapa biittre rutiner för information om besluten i lagstirtningsfö1farandet 
och om rättspraxis till såväl departement. domstolar och andra myndighe
ter som enskilda. De första ADB-systemen med detta syfte infördes 1972 i 
justitiedepartementet. regeringsrätten och kammarrätterna. De finns nu 
inom mänga myndigheter. bl. a. domstolsverket och generaltullstyrelsen. 
DAFA svarar för den tekniska driften. Flertalet av de dataregister som 
ingår i LAGRI kommer att öppnas för allmiinheten för sökning via termina
ler. Denna grupp av register benämns RATTSDATA. Bestämmel!'>er här
om är intagna i förordningen ( 1980: 628) om riittsdatasystemet. 

RJ-projektct leds av samarbetsorganet för rättsväsendets informations
system (SARI ). 
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Polis1·iisc11dcts svstcm 

Som tidigare niimnts svarar rikspolisstyrelsen för driften av en stor del 
BROTTSRI. 

Utöver Rl-rutinerna har rikspolisstyrelsen ett stort antal rent polisiära 
rutiner avseende bl. a. 
- efterlysta personer samt personer som inte får vistas i landet 
- signalement och särskilda kännetecken 
- fingeravtryck 
- spaningsverksamhet 
- eftersökta fordon 
- stulet och förkommet gods 
- passregistrering 
- personaladministration 

Rikspolisstyrelsens ADB-resurser har samlats till en dataenhet. I denna 
ingår en planeringssektion. fem systemsektioner och en driftsektion. Polis
viisendet disponerar en dataanläggning med 4!0 textskärmsterminaler cen
tralt och lokalt placerade ute i polisdistrikten. Terminalerna ger riksomfat
tande direktåtkomst till de centrala polisregistren och är anslutna till trafik
säkerhets verkets datoranläggning. 

Under 1978179 genomfördes en utredning om polisväsendets behov av 
ADB-utrustning under perioden fram till 1985. Utredningen lämnades till 
regeringen 1979. En föreslagen anskaffning av 121 textskärmar m. m. un
der 1980/81 (ca 8. I milj. kr. J prövas f. n. av regeringen. 

En förstudie med syftet att behandla polisväsendets framtida ADB
struktur kommer att genomföras av rikspolisstyrelsen och statskontoret 
gemensamt under 1980/81. 

Fastighetsda tasysteme t 

Riksdagen beslöt 1968 att ett centralt ADB-baserat fastighetsregister 
som ersätter tidigare jord- och stadsregister och som är enhetligt för land 
och stad skulle byggas upp. Vidare beslöt riksdagen 1970 att ett centralt 
inskrivningsregister som ersätter tidigare fastighets- och tomträttsböcker 
skulle införas med användande av ADB. De båda registren är tekniskt 
samordnade. 

I fastighetsdatasystemet ingår uppgifter om fastigheter och samfällig
heter. Totalt beräknas antalet levande och avregistrerade fastigheter f. n. 
uppgå till ca 4 milj. 

Centralnämnden för fastighetsdata tCFDJ inrättades 1968 och har till 
uppgift att genomföra fastighetsdatareformen i den mån detta inte ankom
mer på annan myndighet. 

1973 beslöt riksdagen att ett första driftsystem omfattande fastighetsre
gister och inskrivningsrcgister skulle införas för begränsade delar av landet 
(prop. 1973: I. CU 1973: 8. rskr 1973: 9). Driftsystemet är nu i drift med 
rätts verkan i Uppsala och delar av Uiivleborgs och Stockholms län. 

För driften anlitas DAFA i Gävle. 
1979 tillkallades sakkunniga (utredningen om den fortsatta fastighctsda

tavcrksamheten, FADlR - Dir 1979: 85) för att utreda frågan om ett 
riksomfattande system för fastighetsregistrering. FADIR beräknas lägga 
fram e\l förslag i början av 1981. 

Kostnaden för ADB-driften var budgetåret 1979/80 22,5 milj. kr. och 
beräknas för budgetåret 1980/81 till 22.0 milj. kr. För budgetåret 1981/82 
begärs 27.7 milj. kr. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 3 Gemensamma frågor 57 

ADB-system inom ./i:ir.\"l'aret 

Inom försvaret används ADB p~i milnga siitt. En mycket stor del utgörs 
av administrativ datahchandling. Flertalet ADB-systern iir avsedda för 
enskilda myndigheters vcrksamhetsornri1dcn. 

De större ADB-systemen i försvaret iir följande: 
- System för operativ ledning i krig samt för krigsplanläggning i fred. 

(Provsystcm) 
- System för data om krigs- och fredsorganisationcn. Systemen är 

avsedda att betjäna förbandsproduktionen inom respektive försvarsgren 
och redovisar organisationens uppbyggnad samt dess personella och mate
riella innehåll. 

- Personaladministrativt system för anställd personal inom främst för
svarsgrenarna <PAF). Systemet innchäller data om personal. organisation 
och befattningar. tjänster och löner. utbildning samt historik. Som komple
ment till PAF har på vissa myndigheter utvecklats lokala PA-system. 

- Värnpliktsverkets system för inskrivning och personalredovisning. 
Systemet innehåller data om värnpliktiga samt civilförsvarspliktig perso
nal. 

- System för förnödcnhetsförsörjning och materielunderhåll. Ett flertal 
sådana ADB-system finns i drift. F. n. pågår arbete inom försvarets mate
rielverk med att driftsätta ett för försvarsmakten gemensamt redovisnings
system för förnödenheter. Detta system avses ersiitta de försvarsgrens visa 
förnödenhetsrcdovisningssystem. En vidareutveckling av befintligt reserv
delsredovisningssystem utreds. Försök pilgår eller planeras med datorstöd 
för materielunderhåll på flera lokala myndigheter. 

- System för ekonomisk redovisning, bl. a. kassaredovisning. kostnads
redovisning, "koncernredovisning". tidredovisning. revision och ekono
misk statistik. Systemet är en försvarsspecifik variant av system S. 

- System för att underlätta hudgetarbetet avseende preliminär och 
slutlig budget i första hand på lokal nivå <DAPU. DAtorstöd i Planering. 
budgetering och Uppföljning). Systemet har under åren 1978-80 införts 
inom armen. marinen och flygvapnet samt vid vissa centrala myndigheter. 

- System för produktionsplanering av försvarets materielverks produk
tion under perspektiv- och programplaneperioden. budgetering av verk
samheten för genomförandearet samt registrering och redovisning av ge
nomförd verksamhet (utfallsregistrering). 

- System för verkstadsdrift som bl. a. består av tidredovisning. löneut
räkning. redovisning/fakturering. produktions~ och likviditetsuppföljning 
samt budget. 

- System för data om försvarets fastigheter samt förhyrda lokaler. bl. a. 
tekniska och ekonomiska register vid fortifikationsförvaltningen samt 
ADB-system för projektplanering inom fort- och byggnadsverksamheten. · 

- System för materiel- och personalredovisning. krigsorganisation samt 
för övningsverksamheten inom civilförsvaret. 

I tekniskt hänseende är flertalet ADB-system s. k. satsvisa system av 
konventionell typ. Övergång till terminalanvändning har genomförts. på
går eller planeras i flera fall. Driftmässigt är databehandlingen i huvudsak 
förlagd till försvarets datacentral (FDCJ. som består av l'cm regionalt 
spridda driftenheter. 

Till grund för den långsiktiga inriktningen av verksamheten pä ADB
området inom försvaret ligger ett regeringsbeslut 1975. FRI har f. n. ett 
regeringsuppdrag att se över den gällande långsiktiga inriktningen. Upp
draget skall redovisas till regeringen före utgången av 1980. 
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AIJB-.1Tstcm inom den a/lmiinna .fl"irsiikri11Rn1 

Statskontoret och riksförsiikringsverket !RFVJ ril.'.k 1907 i uppdrag att i 
samråd med de allmiinna försiikringskassorna utreda miijlighcterna all 
genom användning av ADB och pft annat sätt rationalisera administratio
nen inom den allmiinna försäkringen (det s. k. RAFA-projeklell. Utred
ningen gällde inledningsvis sjukförsäkring och pension men vidgades i 
tilliiggsdircktiv ( 1968) till att iiven gälla de allmänna barnbidragen. Prelimi
närt systeml"örslag avlämnades till regeringen 1970. Ell etappvis! infiirande 
av systemen päbörjades 1973. Driften förlades till en datoranhiggning i 
Sundsvall. Efterhand har systemen utvidgats till att omfalla allt ller iiren
cleslag. Systemen inom den allmiinna försiikringcn omfattar i forsla hand 
rutiner för administration av pensioner. allmiinna barnbidrag och bidrags
förskott samt sjukförsäkringen. I sjukförsiikringssystemet ingiir l'örutom 
sjuk- och förtildraförsiikringen iiven dcbyskm för bl. a. studiestöd for 
vuxenutbildningen och utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildningen. 
värnpliktspcnning m. m. 

Systemen syftar i l'örsta hand till att under!Litta arbetet inom de allmänna 
försäkringskassorna samt att genom snabbare och biittre tillg.i"111g till stati
stik förbiittra förutsättningarna för planering och personaldimensionering 
vid kassorna. 

ADB-systemen ombesörjer rcgisterföringl~n. Systemet for den allmiinna 
pensioneringen omfattar 1.8 milj. pcnsioniirer. medan systemet for barnbi
drag och bidragsförskott omfattar 1.8 milj. bidragsmollagare. S.iukförsJk
ringssystemet omfattar 6.8 milj. försiikrade. 

Via de olika systemen inom den allmiinna försiikringen utbetalades 1979 
medel motsvarande ::!tV:·~ av bruttonationalrnidukten IBNPI. 

Vissa registerdata utnyttjas gemensamt i de tre ~ystemen: bidrag. pen
sion m:h sjukförsäkring. Det iir emellertid i princip fräga om tre fristi1cndc 
systern med skilda register. Systemen utnyttjar riksförsiikringsverkets da
toranläggning och driftorganisation i Sundsvall (tekni~ka byri'lnl. Dessut
om kan terminalutrustningen p~1 försiikringskassornas central- och lokal
kontor ute i landet anviindas för ~.amt liga system. Till systemet iir f. n. 
omkring I ::!00 textskiirmstcrminaler anslutna. 

Den ständigt ökande volymen bearbetningar föranledde regeringen atl 
tillsiitta en utredning (ALLFA-kommillen, S 1977: 10) för att studera förut
sättningarna för en föriindrad datordriftorganisation. bl. a. utnyttjande av 
regionalt planerade datorer vid sidan av datoranliiggningcn i Sundsvall. 

ALLFA-utreclningen har publicerat en liigcsrapport. Av denna framg<ir 
att kommittens huvudalternativ för framtida datordriftstruktur iir en för
delning av sjukförsiikringssystcmet till landets ::!6 allmänna försiikringskas
sor (centralkontor) och ett bihehiillande av bidrags- och pensionssystem i 
Sundsvall. Kommittens slutbctiinkandc beriiknas föreligga i bör:jan av 
1981. 

Bil- och körkorf.\rCRistren 

Bil- och körkortsregistren syftar till att underliitta handliiggningen av 
fordonsrcgistrering. körkort m. m. samt tillhandahi'tlla information för ut
rednings- och planeringsaktiviteter pi"1 en rad omräden. bl. a. tratiksiiker
hetsområdet. 

Riksdagen beslöt 1969, i samband med iindradc riktlinjer l'ör l"ordonsre
gistreringcn. att inrätta ett ADB-baserat riksomfattande fordonsregister. 
Tvft år senare beslöts att införa ett körkortsregistcr som tekniskt och 
organisatoriskt skulle samordnas med bilregistret. Ett särskilt organ -
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bilregisternämmlcn - inrättades samm<1 år för planering. utveckling och 
idrifttagning av de nya bil- och körkortsregistren. Omläggningen av regist
ren påbörjades 1972 och slutfördes under 1973. Under 1973 llyttades även 
den datoranläggning som används för registerföringen från Stockholm till 
Örebro. Bilregisternämnden upphörde 1975. Registeransvaret och driften 
av datoranläggningen överfördes då till trafiksiikerhetsverket <TSV ). 

Bilregistret används som hjälpmedel för administration av bl. a. kontroll~ 
besiktning av fordon. fordonsskatt. kilometerskatt. trafikförsäkringskon
troll och kontroll av försäkringsinnehav samt för beredskapsplanläggning. 
Dessa arbetsuppgifter utförs främst på länsstyrelserna. 

Registren är vidare viktiga hjälpmedel för polisen i trafikövervaknings
och spaningsarbetet. Polisen kan från terminal via rikspolisstyrelsens da
tor hämta upplysningar ur registren. 

Länsstyrelserna svarar för registreringen och TSV för registerhåll
ningen. I bilregistret finns f. n. uppgifter om 4,9 milj. fordon och i körkorts
registret om 4.2 milj. körkortsinnehavare. 

Till systemet är ca 350 textskärmsterminaler anslutna. Av dessa är 
omkring 300 placerade hos länsstyrelserna. Resterande terminaler är pla
cerade vid bl. a. TSV och olika försäkringsbolag. Direktförbindelse finns 
till rikspolisstyrelsens system. Utöver nyssnämnda terminaler kan därige
nom ca 400 te.xtsktirmsterminalcr hos bl. a. polismyndigheter kommunice
ra med trafiksäkerhetsverkets datorsystem. Några av de större försäk
ringsbolagen är anslutna via en datorväxel direkt med TSV:s datoranlägg
ning. Detta resulterar i att ytterligare ca 2 000 terminaler har tillgång till 
vissa registeruppgifter från TSV. 

TSV:s framtida datorbehov utreds f. n. av TSV i samräd med statskon
toret. En förutsättning for utredningsarbetet är att nuvarande scrvicenivii 
skall bibehållas. Vissa preliminära bedömningar föreligger. Tekniska och 
ekonomiska skäl talar för att det centrala systemet skall hytas ut efter 
första halvåret 1982. Byte av maskinutrustning och terminaler beräknas 
kosta 30-40 milj. kr. 

Kostnaderna för ADB-driften var budget{tret 1979i80 23.0 milj. kr. och 
beräknas för budgetåret 1980/81 till 26.8 milj. kr. För budgeti'tret 1981/82 
begärs 29.9 milj. kr. 

L11jtj{1rt.n·erkets ADB-1·erksamhet 

Luftfartsverket utnyttjar ADB för såväl administrativa som tekniska 
ändamål. 

Verket har investerat ca 2 milj. kr. i utrustning för registrering och 
förbearbetning inom den ekonomiska redovisningen. DAFA svarar för den 
huvudsakliga bearbetningen av de ekonomiska och person<1ladministrativa 
rutinerna. 

Vid DAF A finns även ett samnordiskt system för analys av llyghaveri/ 
störningsinformation som luftfartsverket är huvudman för. 

För de tekniska systemen används datorer dels inom llygtrafiktjänsten. 
dels inom flygplatstjänsten vid de större llygplatserna. 

Inom tlygtrafiktjänsten finns datorer vid de största områdeskontrollcen
tralerna bl. a. för bearbetning och presentation av uppgifter från radarsta
tioner inom det aktuella området. Mindre datorer används för fjärrmanöv
rering av radar- och kommunikationsstationer. larmindikeringar samt vissa 
väderdatagivare. Datoriseringen påbörjades under 1970-talet och hittills 
har ca 75 milj. kr. investerats. 

Inom flygplatstjänsten används datorer vid Arlanda. Landvetter och 
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Sturup för visuell presentation av passagerarinformation. bagagesortering 
samt manövrering od1 övervakning av el-. YVS- m.:h fältljusanläggningar. 
Investeringarna för dessa ändamål har uppgfitt till ca 16 milj. kr. 

Post1•erkcts ADB-1·erksamhet 

Inom postverket används ADB sedan länge i olika produktionssystcm. 
Ett stort system är postgirosystemet. Det iir uppbyggt kring optiska läsare 
för inbetalningskort samt ett stort datasystem som bokför hetalningar och 
sköter postgirokonton. Omfattande serviceåtaganden gentemot postgirots 
kunder finns också genom en li'tng rad tilläggstjänstcr. Postgirot sköter 
också på entreprenad PK-bankcns personkontosystem samt vissa reskon
tra för sparkonton. 

Postkontoren iir utrustade med sammanlagt ca 3 600 postkassemaskiner 
anslutna till minidatorer. Dessa står i sin tur i förbindelse med det centrala 
systemet. 

För redovisning och dataregistrering finns separata system vid postver
kets åtta redovisningsccntraler hestående av en minidator med optisk 
läsare samt tcxtskärmsterminaler. Dessa system står i förbindelse med det 
centrala systemet via teleniitet. 

Post verket iir en stor organisation med över 2 000 tjänstcstälkn och mer 
än 60000 anställda. En stor mängd olika system linns utvecklade siirskilt 
inom det administrativa området. bl. a. för löner. pcrsonalredovisning och 
ekonomisk redovisning. Resultatenheterna Postens adressregister. Post
verkets industrier och Frimärksavdelningen har också egna minidatorba
serade system. Systemutveckling. programmering och datordrift sysselsät
ter omkring 330 personer. 

Postverket håller f. n. på att utveckla vissa nya tjänster baserade på 
telekommunikationer och datateknik. 

Totalt beräknas postverkets ADB-kostnader 1980 uppgå till ca 140 milj. 
kr.. varav ca IO milj. kr. utgör utvecklingskostnader. 

SJ:s ADB-1·erksamhet 

SJ bedriver en omfattande och mångskiftande verksamhet med järn
vägs-. buss- och färjetrafik som grund. I denna ingår iiven verkstäder för 
underhåll och reparationer av järnvägs- och landsvägsfordon samt flera 
materielförrf1d. Verksamheten är geograliskt spridd över hela landet. 

ADB används som hjälpmedel för platsbokning och fördbiljettförsälj
ning, kostnads- och intäktsredovisning, materielredovisning. avlöningssy
stem. lokledning. vagnefterforskning/transportövervakning (godsvagnar). 
framställning av tidtabeller. tågplaner rn. rn. 

Databehandlingen bedrivs med hjiilp av tvä lfr. o. m. 1981 tre) stora 
datorer. Utveckling, underhåll och drift av datasystemen iir koncentrerade 
till ADB-sektionen inom ekonomiavdelningen. Ute i landet är 600- 700 
terminaler anslutna till de centrala datorerna. ADB-sektionen har ca 150 
anställda varav omkring 100 svarar för drift och underhilll och 50 för 
utveckling av nya ADB-system. Kostnaderna för ADB-sektionen uppgår 
till ca 38 milj. kr. per år varav personalkostnaden utgör ca 20 milj. kr. och 
kostnaderna för central datorutrustning ca 13 milj. kr. (budgetiiret 1980/ 
81). 

F. n. moderniseras och vidareutvecklas systemen för platsbokning. fiird
biljettförsäljning och materielredovisning. Samtidigt ut vecklas ett system 
for kalkylering av hur kostnader och intäkter fördelas per trafikområde. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 3 Gemensamma frågor hl 

Tcle1·erkcts ADB-1·crksa111hct 

Televerket anviimlcr ADB för llcra olika iindam[1l. De viktigaste iir att 
- förenkla beställningsmottagning. orderhantering och fakturering 
- informera allmänheten om kataloguppgifter samt lämna svar pil num-

merförfrågningar 
- förbättra utnyttjande! av televerkets anläggningar genom all la fram 

uppgifter om beläggning i niilel. prognoser för teletrafiken sam! slalistik 
över underhållsbehov 

- ekonomi- och resultatredovisning 
- styra materielflödet och lagervolymer 
- förenkla rutiner för personaladministration genom dels beriikning av 

löner. skatter etc. dels framställning av personal- och löneslalislik. 
Databehandlingen bedrivs på tre orter (Stockholm. Göteborg och Kal

mar). Dessutom linns lokala minidatorer. 
Verksamheten är f. n. starkt centraliserad. En markerad distribuering 

kan förviintas de närmaste ~'iren i samband med nyutveckling och omar
betning av gamla tillämpningar. 

Kostnaderna för den administrativa ADB-verksamheten beriiknas för 
budgetftret 1980/81 till 168 milj. kr. Av dessa utgör 62 milj. kr. personal
kostnader avseende de 530-ADB-verksamma. 

I sammanhanget bör även niimnas att televerket inom ramen för tele
kommunikationerna även svarar för dataöverföring. bl. a. del allmänna 
dataniit som häller pf1 att byggas upp. Verket tillhandahftller iiven vissa 
andra tjänster med anknytning till teleöve1t'öring och datateknik. 

SCB:s statistiska il~fimnatio11ssyste111 

Statisktiska centralbyrfm (SCB) hör till de myndigheter som tidigt bör
jade utnyttja ADB-teknik som ett hjiilpmedel i verksamheten. SCB har ett 
stort antal statistikgrensanpassade ADB-system som i varierande grad är 
integrerade med varandra. Med hjiilp av dessa system förser SCB sam
hällsplanering och annan samhällelig verksamhet med information. 

Som grund för statistikproduktionen inom olika statistikområden tjänar 
centrala register. Dessa är för individsidan registret över lolalbefolkningen 
<RTBJ. för företagssidan det centrala förctagsregislrel (CFRl Pch för den 
areella sidirn lanlbruksregistret (LBRJ. 

Karakti-iristiskt för de slalisliska informalionssystemen iir all utdata fr~in 
systemt:n alltid iir aggrt:gerade eller i sammanstiilld form. 

Det finns dock undantag frfrn principen om aggregerade uttag fr{rn ADl3-
systemen. Sålunda har lantbruksrt:gistret ocksii en i särskild ordning rcgk
rad individadministrativ användning (berilkning och utbt:talning av skör
deskadeersättning). 

F. n. pågår ett omfaltande utvccklingsarbete inom det statistiska databc
handlingsomrildet inom SCB. Bl. a. eflerslriivas ökad samordning t. ex. 
biittre jämförbarhel mellan data i olika delar av ADB-systemen och möjlig
heter till flexibla uttag av statistiska produkter ur dessa. El! aktuellt 
exempel på ulvecklingsarhetet ilr uppbyggnaden av en regionalstatistisk 
databas !RSDB ). Syftet med denna ilr bl. a. att genom utnyttjande av ny 
teknik göra SCB:s produkter lättare tillgängliga hos regionala och lokala 
konsumenter av statistik (t. ex. länsstyrelser. kommuner och myndigheter 
med regional förvaltning). För att uppnå detta syfte avses den regionalsta
tistiska informationen bli lagrad i databaser hos SCB för bearbetning via 
textskiirmsterminaler utplacerade hos användarna. Systemet utformas så 
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att endast aggregerade uppgifter. dvs. uppgifter som inte röjer enskilda 
individer. kommer att kunna tas fram via krminal. Försöksv..:rksamhet 
pågår. ADB-driften iir förlagd till SCB:s datorcentral i Örebro. 

Samordnat person- och adressregister I SPAR J 

Riksdagen beslöt 1976 att införa ett centralt befolkningsregister. SPAR. 
Beslutet hade föregåtts av en lång rad utredningar under första hiilften av 
70-talet. Datainspektionen (Dl) föreslog 1974 att ett central uppdaterings
register. CUR. skulle inrättas. Tanken var att registret i första hand skulle 
användas för. uppdatering av andra register varför inneh;\llet var ytterst 
begränsat. Förslaget utmynnade senare i ett utredningsuppdrag :lt stats
kontoret. som innehar att statskontoret tillsammans med riksskatteverket 
och DAFA skulle utarbeta ett nytt förslag. 

Enligt riksdagsheslutet skulle registret starta inom ett ilr och vara fullt 
utbyggt inom tre ftr. l beslutet gjordes DAFA totalansvarig för SPAR. dvs. 
även registeransvarig i datalagens mening. 1976 togs SPAR i drift. 

Syft.ct med registrets tillkomst var att begriinsa antalet hdolkningsregis
ter inom såväl den statliga som privata sektorn. Antalet perSl'nregister 
hade under slutet av 60- m.:h början av 70-talct nämligen ökat kraftigt 
samtidigt som den allmänna integritetsdebatten hade tagit fart. Det ansiigs 
lämpligt att försöka samla de funktioner som SPAR numera har till ett enda 
register. 

SPAR har följande funktioner: 
- personsökning med hjälp av personnummer 
- uppdatering av andra register med uppgifter om de föriimlringar som 

intriiffat under perioden 
- urvalsdragning (utsökning av millgrupper) på basis av angivna krit..:ri-

er 
- personnummersökning med hjiilp av födelsedatum. namn och adress 
SPAR kan i dag erbjuda sina kunder full service pli samtliga dess<1 

omräden. 
Registret innehiiller uppgifter om personnummer. namn. adress. civil

stånd, medborgarskap. barn. taxerad inkomst. fastighetsinnehav m. m. 
Den framtida utvecklingen beriiknas medföra ett ökat utnylljande av 

SPAR för siirskilt vissa tjiinster (I. ex. urval av miilgrupperL Dessutom 
måste registerinneh{1llet i viss utsträckning anpassas till marknadens be
hov. 

Datalagstiftningskommillen har i ett betänkande om SPAR föreslagit 
vissa registerföriindringar. Man föresli'tr vidare att en särskild lag om 
SPAR utfärdas. Den innehär att tjiinster som kan utföras av SPAR skall 
styras till SPAR. En proposition lprop. 1980/81:621 i frägan har nyligen 
framlagts. 

System S: Ett generellt ADB-redm·i.111ing.1·s1·stc·111 fi"ir .11atsliin·11/t11i11gc11 

Riksrevisionsverket ( RR V) fick 1967 regeringens uppdrag att genomföra 
en omorganisation av redovisnings- och revisionsverksamheten irlllm den 
civila delen av statsförvaltningen. Uppdraget innehar ocksä att utveckla 
och införa ett ADB-baserat redovisningssystem vilket kom att benämnas 
system S. En första version av systemet togs i drift vid ett antal myndighe
ter 1968. Därefter har myndigheterna successivt anslutits till systemet som 
numera - i en eller annan form - l)mfattar hela statsförvaltningen. 

Syftet med systemet är att effektivisera och förenhetliga den statliga 
redovisningen och att samordna olika delar diirav. 
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System S består av tre delsystem: 
Ett är i huvudsak avsett för myndighetens redovisning gentemot anslag 

och av tillgångar och skulder samt för utbetalning via postgirot. Till syste
met är knutet vissa hjälprutincr för reskontrabokföring. 

Ett annat delsystern är till för kostnads- och intäktsbokföring och inne
fattar ocks~l rutiner för kostnadsfördclning. 

Dessa två delsystern är primiirt avsedda för den enskilda myndigheten. 
Det tredje delsystemet är väsentligen till för att betjäna den centrala 

riksredovisningen vid RRV. 
Delsystemen är nära integrerade med varandra på så siitt att en enda 

transaktion ger upphov till registrering i samtliga delsystem. 
Till delsystemet för riksredovisning är samtliga myndigheter anslutna. 

Försvarsmyndigheterna liksom affärsverken och vissa större myndigheter 
har egna redovisningssystem för internt bruk och utnyttjar följaktligen inte 
''myndighetsdclen'" i system S. I system S registrerades under budgetåret 
1979/80 ca 14 milj. transaktioner. 

Den dataregistrering m. m. som sker före den egentliga databehandling
en sker normalt vid ett antal redovisningscentraler (f. n. 27 st.). Systemet 
är ett s. k. satsvis och sekvensiellt bearbetande system. All databehandling 
sken:entralt vid DAFA. 

F. n. pågår ett arbete som syftar till alt undersöka behovet och möjlighe
ten av att i tekniskt avseende förändra systemet så att det bättre motsvarar 
de krav som anviindarna ställer på ett modernt redovisningssystem. Det är 
hiirvid närmast fråga om att undanröja vissa tekniska ofullkomligheter i 
systemet. 

Redovisningscentralernas och RRV:s kostnader för databehandling och 
registreringsutrustning var för budgetåret 1979/80 17,8 milj. kr. och beräk
nas för hudgetäret 1980/81 till 17,6 milj. kr. För budgetåret 1981/!Q begärs 
19.0 milj. kr. 

ADB-system Ji>r fi1/kbok/i:iri11g och heskattning ( RSI A FB) 

ADB har använts som hjälpmedel inom folkbokföringen m:h skatte
administrationen sedan mitten av I 960-talet. Riksdagen beslöt 1975 att ett 
nytt system. AFB-systemet. skulle utvecklas och införas. Inom ramen för 
detta infördes ett utvidgat ADB-stöd vid taxering i första instans 1979. Nya 
uppbördsrutiner införs under perioden 1980-1981. Folkbokföringssyste
met har programmerats om och togs i drift 1980. Fastighetsredovisningen 
läggs över till ett nytt system i samband med fastighetstaxeringen 1981. 
Nya kontrollrutiner har succesivt införts fr. o. m. 1979 inom företagsbe
skattningsområdet. 

ADB-systemet för folkbokföring och beskattning syftar till att genom 
utnyttjande av ADB förenkla och effektivisera administrationen inom des
sa områden. Ett nytt ADB-system var bl. a. förutsättningen för att tjänste
mannataxering (och därmed förlängd taxerings period) skulle kunna infö
ras. Det gamla ADB-systemet behövde vidare bytas ut bl. a. till följd av det 
tekniska underhållet. 

Det nya systemet innehåller följande funktioner: fastighetsredovisning 
inkl. fastighetstaxering. personredovisning. allmänna val, registrering av 
juridiska personer. debitering av prcliminiir skatt, uppbörd av skatt. in
komst- och förmögenhetstaxering. avräkning mellan preliminär och slutlig 
skatt, omräkning av slutlig skatt, underlag för kontroll och revision samt 
mervärdeskatt. 

De centrala och regionala skatteregistren omfattar alla skattskyldiga (ca 
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7 .8 milj). Därutöver finns n:gister över företag och ett antal korsreferensrc
gister. 

Folkbokföringsregistren omfatlar samtliga folkhokförda fysiska perso
ner (ca 8.3 milj). 

Fastighctsregistrcn innchii.ller uppgifter om samtliga fastigheter (ca 30 
milj) och deras ägare (ca 3,5 milj). 

Systemstrukturen för folkbokföring och fastighetsredovisning iir regio
nal (bearbetning på 21 liinsdatorer). För skattesystemet iir systemstruk
turen central/regional med bearbetningar dels på länsdatorerna dels pli 
central dator på riksskatteverkct <RSV). 

Tekniskt består systemet bl. a. av följande komponenter: 
- en central datoranläggning vid RSV 
- regionala datoranläggningar vid 21 länsstyrelser samt en tcstanlägg-

ning 
- ca 600 textskärmsterminaler 
- ca 400 arhetsplatser för dataregistrering. 
Den centrala datoranläggningen vid RSV används för det centrala skat

teregistret. I registret finns uppgifter om fysiska personer och organisatio
ner som är aktuella i olika skattefunktioner. Registret skall vara tillgängligt 
via terminal hos skattemyndigheter pft olika nivåer. 

Vid de regionala anläggningarna finns ett skatteregister som är ett sam
lingsbcgrcpp för olika ADB-register vid länsstyrelserna. Det regionala 
skatteregistret har motsvarande registeruppgiftcr som det centrala med 
undantag för vissa administrativa uppgifter som endast finns centralt. 

Samtliga länsstyrelser och lokala skattemyndigheter har terminal
utrustning för frågor och viss dataregistreringsutrustning för registrering 
av deklarationer. kontrolluppgifter m. m. 

Den planerade utvecklingen inbegriper hl. a. ett fortsatt genomförande 
av olika delrutiner under 1981 och 1982 samt avveckling av föråldrade 
länsdatorer t. o. rn. 1981. Planer finns också på att utveckla ett nytt mer
värdcskattesystcm till mitten av 1980-talet. Rutiner för val m. m. flyttas till 
nya datorer under 1981. 

RSV: s kostnader för ADB-driften inkl. utrustningskostnadcr för läns
styrelserna var budgetåret 1979/80 41,5 milj. kr. och beräknas för budget
året 1980/81 till 59.1 milj. kr. För budgetftret 1981/82 begärs 77.3 milj. kr. 

Redm·isningssystem för exek11tio11.1Täsendct ( REXJ 

Genom beslut 1966 uppdrog Kungl. Maj:t åt dåvarande cxekutionsvii
sendets organisationsnämnd <EON) att i samarbete med statskontoret göra 
en förstudie om möjligheterna att utnyttja ADB för vissa arbetsuppgifter 
inom exekutionsväsendet. Riksskatteverket tRSV) öve11og 1973 från EON 
exekutionsväsendets centralmyndighetsuppgifter. inkl. ADB-verksamhe
ten. I reglcringsbrev för budgetåret 1975/76 förordnade regeringen. att 
RSY i samarbete med statskontoret och RRV skulle bedriva fortsatt ut
vecklings- och försöksverksamhet med ett riksdatasystem för exekutions
väsendet (REX). 

REX är infört vid samtliga kronofogdemyndigheter i Södcrmanlands län 
(ursprungligt försöksliin). Uppsala län. Stockholms län samt Göteborgs 
och Bohus län. Förberedelser för genomförandet av REX vid de sju 
kronofogdemyndigheterna i Malmöhus län pågår. Hela länet beräknas vara 
anslutet till systemet under första halvåret 1981. Därmed kommer REX att 
omsluta ca 53 1:f, av den exekutiva verksamheten. 

Syftet med REX är att förbättra indrivningsresultatet och minska per-



Prop. 1980/81: IOO Bilaga 3 Gemensamma frågor 

sonalbehovet vid kronofogdemyndigheterna genom att förse myndigheter
na med säkert och dagsaktuellt indrivningsunderlag. 

Systemet används bl. a. för automatisk avisering. bevakning. kontroll 
och redovisning. Periodisk framtagning av indrivningsunderlag för fiillar
bctc görs av systemet efter fastlagda urvalsregler. som gör det lättare för 
den exekutiva personalen att rikta sin verksamhet i första hand mot ek 
mest angelägna gäldenärerna. 

Den ur systemet framtagna statistiken kan bl. a. användas som underlag 
för bedömning av personalbehovet vid respektive kronofogdemyndig
heter. 

REX-rcgistrct innehåller personuppgifter om kronofogdemyndigheter
nas gäldenärer och gäldenärernas skulder - företrädesvis restförda skat
ter. allmänna avgifter och böter. F. n. omfattar registret ca 450000 gälde
närer och ca 1800000 skulder. 

För datordriften av REX används f. n. DAFA. 133 textskärmsterminalcr 
och 120 skrivare är anslutna till systemet. 

Regeringen har 1980 fastställt kommittedirektiv !Dir 1980: 291 för utred
ning om ett ADB-baserat redovisningssystem för exekutionsväsendct. En 
särskild utredare har fått i uppdrag att utreda frågan om hur ett sådant 
ADB-system bör utformas. I uppdraget ingär att göra en utviirdering av det 
hittills på försök drivna systemet och att pröva frågan om decentraliserade 
verksamhetsformcr för ett ADB-baserat redovisningssystem. Vidare bör 
övervägas hur de olikheter i verksamheten som beror på kronofogde
distriktens skiftande storlek skall beaktas. Utrcdningsarbetet skall redovi
sas till regeringen senast våren 1981. 

RSV: s kostnader för ADB-driften inkl. utrustningskostnader för krono
fogdemyndigheterna var budgetåret 1979/80 12,2 milj. kr. och beräknas för 
budgetåret 1980/81 till 19.9 milj. kr. För budgetåret 1981/82 begärs 24.2 
milj. kr. 

Statligt liineutriikningssystc111 ( SLÖRJ 

Statskontorct har enligt regeringens beslut 1975 och 1976 successivt 
infört ett statligt löneuträkningssystem (SLÖR) vid de civila statliga myn
digheterna med undantag av bl. a. vägverket. Affärsverken omfattas inte 
av SLÖR-systemet. En särskild version av systemet ( F/SLÖRJ har införts 
inom försvaret och polisväsendet. 

SLÖR har vidareutvecklats ur ett förslag till ett mer omfattande perso
naladministrativt informationssystem för statsförvaltningen ( PAI ), som 
statskontoret presenterade för Kungl. Maj:t 1972. 

Arbetet med införandet av SLÖR har skett i enlighet med en uppgjord 
anslutningsplan enligt följande: . 

- 1976 anslöts riksåklagarcn ( RA). 
- I 977 anslöts ett flertal mindre högskolor i samband med högskolere-

formen. 
- 1978 anslöts samtliga myndigheter vilka tidigare använt televerkets 

lönesystem. 
- 1979. anslöts de myndigheter som tidigare använt försvarets civilför

valtnings lönesystem. 
Under 1980 har de myndigheter som tidigare använt Uppsala datacen

trals (UDAC) eller postens lönesystem anslutits. Den I juli 1980 var 
samtliga anslutningar genomförda. 

Statens lönc- och pensionsverk övertog huvudmannaskapet för SLÖR 
från statskontoret den I juli 1980. 

5 Rih"dai:cn 1980181. I sam/. Nr 100. Bilaga 3 
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I SLÖR ingår uppgifter om löne- m:h semesterförh<illanden. inkomster 
01.:h skalleavdrag. Systemet utnyttjas i löne-. skalle- och personaladmini
strationen. Det ger också underlag för matrikclföring och -pensionsulriik
ning samt statistik för SCB och de avtalsslutande parterna. Arbetshclast-. 
ningen hos myndigheten minskar genom att systemet har hög automatik 
vid löneheräkning. semesterredovisning. bevakning. kontering och ledig
hetsredovisning. 

Lönesystemet är upphyggt i huvudsak kring fyra register: 
- Personregistret innehi\ller all grundläggande aktuell information om 

löntagaren som hehövs för löneberäkningen. 
- Rapportregistret innehåller uppgifter om utnyttjade löneart..::r samt 

data för rapportering av hl. a. semester. ledighet. övertid. vikariat. och 
skatt. 

- Myndighetsregistret innehåller myndigheternas identifikation samt 
vissa koder för anslutningsformcn till amlra system. 

- Tabellregistret innehåller koder och konstanter för kontroll av olika 
ändamål. 

SLÖR omfattade i september 1980 ca JOO myndigheter. Antalet löneut
hctalningar var ca 158 000 och nettolönen för uthetalningarna omkring 600 
milj. kr. 

Systemet utnyttjar tre driftställen. nämligen DAFA:s anläggningar i 
Stockholm och Gövle samt UDAC. DAFA i Stockholm iir huvuddrift
stiille. där iiven programunderhåll och utveckling sker. UDAC är driftställe 
för huvuddelen av universiteten och högskolorna. 

Stalskontoret har pil regeringens uppdrag 1979 i en plancringsprome
moria (stkt 1979: 231 redovisat förslag till en förstudie om W.ngsiktig ut
veckling av SLÖR. 

SPV:s ADB-kostnader för SLÖR heräknas för hudgetåret 1980/81till24 
milj. kr. För budgetåret 1981/82 begärs 24 milj. kr. 

l'ersonaladmi nist ra t il'f i1{/imn11 t ionssyst em (I' I i 

Utveckling av ett ADB-ba>erat system för hantering av personalinfor
mation ingii:k som en del av qatskontorets tidigare översyn av den statliga 
personaladministrationen. L1tvecklingsarbetet resulterade 1974 hl. a. i det 
personaladministrativa systemet OPAi för vilket statens pcrsonalniimnd 
(SPNI hlev huvudman. OPAi-systemet var till en hör:jan enhart avsetl för 
myndigheter som skulle omlokaliseras frfrn Stol:kholm. 

Genom uthyggnaden av statens löneuträkningssystcm (SLÖR) kom 
myndigheterna alt belastas med en dubhclrapportering av data till håde 
SLÖR och OPAi. Regeringen heslöt därför 1976 om en utredning av den 
personaladministrativa informationsbehandlingen. Utredningen redovi
sade 1977 förslag om etl nytt personaladministrativt informationssyslcm 
(Pli. 

Regeringen uppdrog 1977 åt slatskontorcl all tillsammans med SPN 
ut veckla ell system i huvudsaklig övercnssliimmelse med utredningens 
förslag. I uppdraget sades hl. a. att del personaladministrativa systemet 
skulle vara frivilligt och avgiftsfinansierat. Vid planeringen av införandet 
skulle hänsyn tas till genomförandeplanen i SLÖR. Regeringen föreskrev 
vidare all OPAi skulle avvecklas. 

PI logs i drift 1980 samtidigt med att OPAi-systemet avvecklades. Hu
vudmannaskapet för PI övergick i juli 1980 till statens löne- och pensions
verk (SPVI. PI Utnyttjar de i SLÖR registrerade personuppgifterna. 

Genom PI underlättas bl. a. uppföljning och analys av personalläget. 
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planering på lång sikt, jämställdhetsredovisning och uthildningsplanering. 
Systemet består av fyra register. varav tre innehåller olika personalad

ministrativa uppgifter I personregister. tjänsteregister och utbildningsregis
ter). Det fjärde är ett bestiillningsregister. Uppgifterna kombineras och 
sammanställs på olika sätt allt efter myndighetens beställningar. 

ADB-driften är förlagd till DAF A i Stockholm 
Anslutningen till PI är av följande storleksordning: 

Antal myndigheter 
Antal anställda 

1980-07 

12 
30000 

1981-01 

18 
45000 

1981-07 
(prognos) 

32 
60000 

Den långsiktiga utvecklingen kommer att ske parallellt med utvecklingen 
av SLÖR. 

SPVs ADB-kostnader för PI-systemet beräknas för budgetåret 1980/81 
till 2.4 milj. kr. För budgetåret 1981182 begärs 2.5 milj. kr. 

System får automatiserad matrike({åring och pn1sio11s11triik11i11g 

Genom beslut 1975 föreskrev regeringen att statskontoret i samråd med 
SPY och SPN skulle utveckla ett system för automatiserad matrikelföring 
och pensionsuträkning. Statskontoret föreslog 1977 till regeringen att ett 
ADB-system för dessa funktioner borde införas i statsförvaltningen. 

Regeringen beslöt 1979 att systemet skulle genomföras i huvudsak enligt 
redovisad plan för anslutning av myndigheter till matrikelregistret. Sy
stemansvaret överfördes 1980 till SPY. Enligt beslut skulle statskontoret 
även fortsättningsvis medverka i arbetet med systemet. 

Under arbetet med att ta fram överföringskrav från övriga lönesystem 
har det framkommit att de överföringskrav som gällde för SLÖR måste 
anpassas till krav som gäller för samtliga lönesystem. 

Problemen kring kravspecilikation och idrifttagande av matrikclregistret 
har medfört att produktionen tills vidare upphört och att ytterligare anslut
ning av myndigheter inte sker. Efter driftstoppet har arbetet koncentrerats 
på att ta fram en ny användarkravspecifikation. 

Utvecklingsarbetet bedrivs nu med sikte pil all försöksverksamheten 
skall återupptas under början av I 981. 

SPV:s kostnader för matrikelprojektet var budgetfiret 1979/80 1.2 milj. 
ki-. och beräknas för budgetåret 1980/81 till 2,3 milj. kr. För budgetåret 
1981/82 begärs 2.4 milj. kr. 

ADB-systl'm fiir hih/iotcks1·iise11det (LI BRIS J 

Statskontoret tick 1967 i uppdrag att utreda möjligheterna att rationalise
ra de vetenskapliga bibliotekens arbetsformer med tekniska hjälpmedel. På 
grundval av detta arbete framlade statskontoret ett förslag till ett ADB
baserat informationssystem - LIBRIS ( Lihrary Information System). För
söksdrift och vidareutveckling har därefter pågått i olika etapper. 

LIBRIS omfattar datorrutiner för katalogisering och lokalisering av litte
ratur samt uttag av olika katalogprodukter. Systemet syftar bl. a. till att 
reducera den tidskrävande s. k. primärkatalogiseringen av utliindskt mate
rial. De datorlagrade uppgifterna används också av de anslutna biblioteken 
för att direkt via terminal få svar på frågan om var en viss publikation 
finns. 

Vidare framst~ills fortlöpande Svensk bokförteckning genom uttag av 
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aktuellt material ur databasen som f. n. omfattar ca 500000 hibliografiska 
poster. 

Kungliga bihlio"teket (KB) ansvarar fr. o. m. 1978 för den driften av 
LIBRIS. Utvecklingsansvaret har under 1979 överförts till delegationen 
för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning (OFI). 

För driften av LIBRIS utnyttjas sedan juli 1980 DAF A. 21 bihliott:k lir 
f. n. fast anslutna. Under hösten 1980 kommer antalet fast anslutna termi
naler att uppgå till ca 170. 

KB har av DFI erhållit medel för en förstudie som syftar till att pröva ett 
system med sökfunktioner i såväl LIBRIS som folkhibliotekens datasy
stem (BUMS). Förstudien ska enligt planerna vara avslutad under hösten 
1980. 

Kostnaden för ADB-drift var budgetåret 1979/80 4.4 milj. kr. och beräk
nas för budgetåret 1980/81 till 5.2 milj. kr. För budgettlret 1981182 begärs 
11.2 milj. kr. 

Studiestödets i11Jimnatio11ssyste111 I ST/SJ 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) startade hösten 1973 ett projekt för 
att utveckla ett ADB-baserat informationssystem för den studiesociala 
administrationen inom CSN och studiemedclsnämnderna. Utvecklingspro
jektet som har bedrivits i samråd med statskontoret upphörde 1978 då 
systemet togs i full drift. 

Syftet med studiestödets informationssystem (STIS) lir i första hand att 
effektivisera administrationen av studiestödet och ge de studerande hättre 
service bl. a. genom kortare behandlingstider. l:khandlingstiden för ansö
kan om studiemedel skall inte hehöva överstiga fyra veckor ens under den 
brådaste tiden. Systemet syftar även till att uppnå större slikerhet i verk
samheten genom bättre kontroller m. m. 

STIS-systemet innehåller bl. a. funktioner för 
- registrering via tcrmimtl av studiemcdelsansökningar. uppskovsan

sökningar m. m. 
- heräkning och kontroll av studiemcddshelopp m. m. samt utskrift av 

beslutsmeddelanden och studieförsiikran/-intyg 
- bevakning av inbetalningar (avgifter och återkrav) 
- utskrift av in- och utbetalningskurt m. 111. 

I systemet administreras hådc utbetalning (ca 2000 milj. kr. per ärl och 
återhetalning (ca 300 milj. kr. per år) av studiemedel. Antal studiestödsta
gare i registret lir ca 500000. CSN och de sex studiemedelsnämnderna har 
tillgång till systemet o<:h registren via 90 tcxtskärmsterminaler. CSN an
svarar för systemet. Datordriften är förlagd till DAFA. 

En planerad utökning av system.et innehlir att ett ADB-system utvecklas 
för hanteringen av ansökningar från utländska medborgare om rlitlen till 
svenskt studiestöd. 

Ett nytt datasystem för återkrav av studiestöd ut vecklas f. n. av CSN i 
samråd med statskontoret och datainspektionen. Systemet beriiknas att tas 
i drift vid årsskiftet 1980/81. 

Kostnaden för ADU-drift var budgetåret 1979/80 9.5 milj. kr. och beräk
nas för budgetåret 1980/81 till I 0. 7 milj. kr. För budgeHiret 1981 /82 beglirs 
11.4 milj. kr. 

ADB-system l'id ö1·1•rstyrelsen .f('ir ekonomiskt ji"ir.1·1·11r 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEFJ har under lång tid anviint 
sig av l DB i sin verksamhet. Följande system tir i drift eller under 
utveckling 
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- affärs- och lagerredovisningssystemet I BUSAJ 
- statistik- och planc:ringssystemct 
- systemet för oljerapportering 
- beriikningsmodellcr. 
BUSA skall ge underlag för affärs- och lagringsvcrksamhetcn samt för 

den ekonomiadministrativa verksamht:ten dvs. planeringen för uppbygg
nad av bcredskapslager m. m. Statistik- och planeringssystcmel anviinds 
för planering främst inom överstyrelsen men iiven för del ekonomiska 
försvaret i övrigt. För driften av båda dessa system utnytljas DAF A. 

Systemet för oljerapportering är fortfarande under ulvc1:kling och syftar 
bl. a. till alt underlätta uppföljning av försö1:jningsliiget. Sammanställningar 
ur systemet utgör dessutom underlag för rapporteringen till I EA (lnterna
lional Energy Agency). 

Berii~ningsmodellerna används för all räkna fram underlag for bedöm
ning av beredskapslagringen. För delta ändamål utnyttjas Stockholms 
datorcentral (QZ). 

Mol bakgrund av att ADB-verksamheten inte givit förviintal resultat 
anser ÖEF att en analys av informationsbehovct och förutsiitlningarna för 
datorstöd i överstyrelsens verksamhet är önskvärd. Regeringen har diirför 
1980 givit ÖEF i uppdrag att i samräd med statskontorct utreda överstyrel
sens behov av information och lämplig databehandling av denna. 

ADB-system in<lfn arhctsnwrk11ad.1·1·crkct 

ADB utnyttjas sedan liinge för olika ändamäl inom arbetsmarknadsver
ket (AMY). Ett antal administrativa ADB-system anviinds som stöd för 
olika vcrksamhdsgrcnar inom arbetsmarknadsslyrelsen (AMS) eller som 
underlag för verksamhetsplancringen. Andra system utgör hjälpmedel i 
den platsförmedlande verksamheten vid arhetsförmedlingskontoren. Inom 
1.lclla område pågår ett omfattande utvccklingsarbelt! med olika försöks
verksamheter. 

Ansvaret for de ADB-system som utvecklats eller iir i drift inom arbcts
marknadsvcrket ligger hos AMS. Ansvaret för drift. underh{ill och teknisk 

veckling regleras i avtal mellan AMS och de scrvicebyriler som anlitas. 

System för framställning av platslistor 

Sedan några år anviinds ett ADH-syslem för framställning av listor över 
alla lcdiganmiilda arbeten. Systemet omfattar funktioner för registrering 
och statistikföring av lediga platser. framställning av platslistor samt in
kodning och ullag av statistik över arbc:tssökandt:. 

Platslistorna (en per liin) framsliills på fem produktionsorler dit uppgifter 
om nya platser och andra fi.iriindringar dagligen insamlas för fotosiillning. 
tryckning och distribution. 

För den dagliga registreringen anviinds 190 terminaler med lokal lag
ringskapacitet. Underlaget för platslislorna framställs bl. a. vid DAFA. 

System för terminalsökning och automatisk bevakning 

Systemet omfallar följande funktioner: 
- sökning via terminal bland lediga platsa 
- bevakning av nytillkommande platser för arbetssökandes riikning 
-'-- uppdatering av registren var:je nall med de nytillkommande platserna. 
Systemet har prövats sedan hudgetäret 1976177 och utviirderas fortlö

pande. För provdriften har medel beviljats t. o. m. budgetåret 1980/81 
motsvarande ca 140 terminalarbetsplatser. Endast ett 20-tal av dessa har 
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installerats och tagits i drift. Uppgifter överför<, varje dygn friln de fem 
produktionsorterna till systemets centrala datahas. Fiir ändamålet utnytt
jas en privat servicchyrii (Control Data ABI. 

Modellkontor 

Försöksverksarnhct med s. k. modellkontor har inletts i en första etapp 
vid förmedlingskontoret i Södcrmanlands hin. Nya användningsområden 
iir uppföljning av lediga platser och arhetssökande samt sökning i arbetsgi
varregister. Syftet iir hl. a. att ge personalen bättre information 1.lcls 01:-r 

resultatet av förmedlingens insatser för de arhetssökande. dels de h:dig<i 
platserna. Avsikten iir i:iven att förenkla de manuella rutinerna genom att 
slopa blanketter. statistikkort m. m. Försöksverksamheten med modell
kontoren skall ge underlag för st~illningstagandc om hur ADl3-tekniken 
biist kan utnyttjas i platsförrncdlingsarhctcl. 

ln.fimnatio11ssyste111 om arbetsskador (ISA I 

Arbetarskyddsstyrclscn har enligt beslut av riksdagen (rskr I 977i7X: 1471 
blivit huvudman för ett informationssystem om arbetsskador vilket ersiit
ter den tidigare yrkesskadestatistiken. lnformationssystemet lllgs i drift 
1979. Syftet med systemet iir att ge underlag för arbctarskyddsstyrelsi.·n~ 
uppföljning av arbetsmiljölagen och för tillsynsmyndigheternas och arhets
marknadsparternas förebyggande arbete. Det skall dessutom vara hak
grundsrcgister för utrednings- oi:h förskningsarhetc samt ge umlcrlag for 
officiell statistik över arbetsskador. 

Registret. som lagras m:h bearbetas på DAFA. omfattar alla inträffade 
arbetsskador under ett år. ca 190000. Ett hundratal uppgifter lagras om 
varje skada. lnrapporteringen av arbetsskadeanmiilningarna sker fr~111 yr
kesinspeklionsi.listrikten. Inom tre distrikt bedrivs försök.werksamhct med 
terminaler för registrering av uprgifterna. Yllerligarc en försiiksvcrksam
hct har just päböi:_iats för att pröva <itkomsten till registerinnch~illct direkt 
via terminal. 

Under budgetilret 1979/80 har en översyn av arhetarskyddsverkets hela 
ADB-verksamhet genomförts och redovisats för regeringen. Med anled
ning hiirav behandlas verkets ADB-verksamhet utförligt i hilaga 15 till 
budgetpropositionen under anslaget till arbctarskyddsstyrelsen. 

Kostnaden för ADB-drift var hudgetfin::t 1979180 3.0 milj. kr. och hcriik
nas för hudgctårct 19X0/81 till 4,2 milj. kr. För hudgefriret hegiirs 4.5 milj. 
kr. 

3 Orientering om utredningar m. m. 

ADB-tekniken och dess utveckling under 1970-talet har föranlett ell 

antal utredningar som berör siiviil anviindningen av ADB inom olika verk

samhetsområden som fri'1gor av mer principiell karaktiir. Flera utredningar 

studerar datateknikens effekter och utvecklingsmöjligheter p{1 olika områ

den. I avsnitt 3.1 redovisas de pågilende utredningar. som hed~imts vara av 

intresse, samt avgivna och planerade hetiinkanden eller rapporter. I av.,;nitt 

3.2 ges exempel pli publikationer som på ett översiktligt siitt beskriver den 

statliga ADB-verksamheten. 
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3.1 Utredningar på ADB-området 

Här förtecknas pågående utredningar och deras avgivna eller planerade 

publikationer. Avslutningsvis nämns några viktigare betänkanden (mutsv.) 

som avgivits av nu avslutade utredningar. 

Ptlgåendl' utredningar 

Departement 

Justitie
dcpartc
men tel 

Social
departementet 

Budget
departementet 

Ulredningens namn 
- huvuduppgifkr 

Datalags! iftningskom
mitten ID/\LK) - Över
syn av Datalagen. ADB 
och offentlighets
principen 

FADIR-kommillcn 
- Utredning av den 
fortsatta fas1 ighel s
dataverksamheten 

Direkliv 

Dir. Ju 197h: 05 
Tilliiggs-
dir. 1980: 14 

Dir. 1979:85 

ALLFA-ulredningen - Dir. 1977: 52 
ADB inom allmiinna 
försiikringen m. m. 
- Förslag om liimplig 
organisation av dator
driften inom riksför
siikringsverkets verk
samhetsomr[1de efter 
1980 

ADB~anskaffningsut- Dir. 1979: 71 
redningen - Utredning 
av vissa frågor rö-
rande den samordnade 
anskaffningen av ADB-
utrustning i statsför-
valtningen 

Hetiinkanden 
tidsplan m. m. 

Personregister - Datorer ·
lntegritt'l rsou 1978: 54) 

Förfa11ningsreglering av 
SPAR m. m. IDs Ju 1979: 19) 

Offentlighetsprincipen oeh 
ADB !SOlJ 1980:31) 

Diskussionsprnmemoria plane
rad lill slulet av 1981. 

Diirefter iiterstiir mins! cll 
<lrs arbeh:. 

Cenlralniinmden fi.ir 
fastight'lsdata <C:FD! har p[1 
FAOIR:s uppdrag utarbetat: 
- E11·arenheter av faslig
hetsdatasystcmel. Uppfölj
ning av omläggning. infiiran
Je och drift. 
- Erfarenheter av fastig
hetsdatasystemet. i\nviind
ningen inom kreditorganisa
tioner m. m. 
- Driftsystem I som rikssy
stem. Etl centralt och tre 
regionala alternativ. 

Domstolsverket och 1.antmli
lcriverkcts erfarenheter av 
drithystem I finns i l'M
forrn. 

l'rinciphetiinkwrde planera~ i 
decemher 1980. Slutbdänkan
de ell ;lr senare. 

ADH inom den allmlinna för
säkringen p:I IS90-talct och 
diireflcr lDs S 1979: 41 

S/111hetii11kand<' planeras i 
bör:ian :iv 1981 

S/111he1ii11ka11Je planeras 
till deccmher 1980 
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Departement 

Utbildnings
departementet 

Arbetsmark
nadsdepate
mentet 

Industride
partementet 

Utredningens m1mn Direktiv 
- huvuduppgiftcr 

Informationsteknolo- IJir. 1978: 5 
giutredningen - Över-
syn av den nya infor
m:.itionsbiirarnas ut
vecklingsmöjligheter. 
förtjänster och brister 

Dataeffektutredning- IJir. 1978: 6 
en - Utredning av da-
tateknikens effekter 
på sysselsättning och 
arbetsmiljö 

Data- och elektronik- Dir. 1978: 66 
kommitten <DEK l - Ut-
redning av datatek-
nikens och elektroni-
kens effekter på nä-
ringslivets utveck-
ling 

Stat.:ns industriverks 
!SIND) utredningsar
bete avseende svensk 
elektronikindustri. 
nuläge och utveck
lingsmöjligheter 

PM 1978-07-20 
uppriittad 
inom indu
stridepar
tementet 

72 

lktiinkanden 
tidsplan m. m. 

Nya vyer. Datorer och nya 
massmedier - hot eller 
löfte"' !SOU 1979: 69l 

Planerat s/111/1etii11kw1d<' 
första halvåret 1981. 

l'uhlict'rad<' fli(Jf'Orl<'r: 
Datorer i arbetslivet. 
Datoriseringens betydelse 

. i rörsiikringsbranschen - en 
förstudie 
Bankernas datorisering under 
KO-talet - invc>teringar. 
planer och visioner. 
Pla11crade rapporter: 
Effekter inom verkstads- och proccss
industrin. (l:lygger på dataeh;ktronik
kommittens material och pwgnoser.) 
Effekter i försiikringsbranschcn och 
bankerna. 
Kontorsautomationens effekter i offent
lig förvaltning. 
Datorisering inom varuhandel 
och distribution. 
Dcbattskrift om datorer och 
rationalisering. 
Dessutom tinns planer pii en rapport 
om datorer och utbildning. 
S/111hetiinkande planeras under 1981. 

P11hlicerat mlllaial: 
Industri- och forskningspl>
litiska program inom data
och clektronikomnldet tDS I 
1980:7). 
Datateknik och industripoli-
tik tSOU 1980: l7l 
Datateknik. ekonomisk till-
växt och syssds~ittning <Tre 
uppsatser sammanstiillda av DEKl. 
Planerad<' skrijil'r: 
Datorstvrd konstruktion och 
tillverkning i verkstadsindustrin. 
Delrappori om proccssindustrin. 
De tvii sistnämnda utredningarna 
sammanfattas i t:ll dclhe
tiinkande i början av 1980. 

Sluttidpunkt for utredningen 
har inte angivits. 

Elektronikindustrin i Sveri-
ge. IJel I. Komponenter och 
utbildning. Huvudrapport 
1SIND 1979:6). Sammanfattning 
tSIND 1979: 7J. 
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Departement 

Kommundepar
tementet 

Utredningens namn 
- huvuduppgiftcr 

ADB-hcrcdningsgruppen 
- förslag dels till en 
samlad lösning for den 
regionala 11ch lokala 
samhiillsplancringens 
informati11nsförsörj
ning. dels till hur ADH 
kan bidra till ratio
nalisering inom liins
styrelscrna <friinsett 
skatteavdelningarna). 
Viss försi.iksverksam
hct med planerad ut
viirdering december 
1980. 

REX-utredningen -
Utformning av ett 
ADB-baserat redovis
ningssystem för exc
kutionsviisendet in
kluderande utvärde
ring av det pa försök 
drivna REX-projektet 

Direktiv 

Dir. C 1973: Ofi 
Tilliiggsdir. 
1979:03 

Dir. 1980: 29 

Vissa viktigare hetiinkandenlrapporter m. m. 

Propositioner 

Hctiinkandcn 
tidsplan m. m. 

ADB inom samhiilbplanering
cn !Ds Kn 197fi: l-·2J 
ADB i den regionala sam
hiillsphmc:ringen 1Ds Kn 1976: 7l 

Pla11cn1de l'<lflfl<ll'll'l'ilie1ii11/w11d<"t1: 
Rationalisering inom 
liinstyrelserna (u<om 
skatteavdelningarna) med 
hjiilp av ADB. 
Preliminiirt förslag 
om samhi'tllsplanc:-
ri.ngens inforrnationsflirsö1:i
n111g. 

S/11thl'tii11/.:1111dc planaas till 
försommaren 1982. 

Planerad redovisning juni 1981. 

1979/80: 124. Den centrala organisationen för rationalisering och ADB i 

statsförvaltningen. 

1978/79: 121. Användningen av ADB i statsförvaltningen. 

Offentliga utredningar (avslutade) 

SOU 1979:93. ADB och samhällets sårbarhet: betänkanden av sårbar

hetskommittcn (SÅRKJ. 

SOU 1979: 72. Rationalisering och ADB i statsförvaltningen: betiinkan

de av utredningen om central rationalisering och ADB. 

Ds B 1979: I. Datakonkurrens: betänkande av monopolutredningen. 

Os Fö 1978: 4. ADB och samhällets sårbarhet: lägesrapport från sårbar

hetskommitten (SÅRKJ. 

SOU 1976: 58. ADB och samordning: samordning av ADB-verksamhe

ten inom den offentliga förvaltningen: betänkande av datasamordnings

kommittcn <DASKJ. 
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3.2 Några informationskällor 

Inom de centrala rationaliseringsorganens ram framtas ett antal skrifter 
som beskriver den statliga ADB-verksamheten. Produktionen utgörs dels 
av rapporter från projekt- och utredningsarbeten dels av årliga publika
tioner. Statskontorets skrifter förtecknas i en årlig sammanställning (nr I 
varje år i statskontorets rapportserie). 

Nedanstående förteckning omfattar några av de publikationer som över
siktligt beskriver den statliga ADB-verksamheten utöver det material som 
redovisats i avsnitt 3.1. Förteckningen får ses som ett exempel på tillgäng
lig information. En mer fullständig sammanställning utgör bl. a. nyss
nämnda rapportförteckning. 

Statskontoret 

Statskontoret och försvarets rationali
seringsinstitut 

Försvarets rationaliseringsinstitut 

Riksdataförbundet 

Katalog över statliga ADB-system 1980 
- översiktlig information om statsför
valtningens ADB-baserade informa
tionssystem <Sikt rapport 1980: 22L 

Statliga datorer 1980 - översikt över 
det statliga utrustningsinnehavet. 

Anslagsframställningen för budgetåret 
1981 /82 avseende reservationsanslaget 
Vlll B2 Anskaffning av ADB-utrust
ning. 

ADB-handbok för statsförvaltningen. 
Allmän del - redovisning av föreskrif
ter som reglerar användningen av ADB i 
statsförvaltningen <Stkt rapport 
1980: 20). 

Handlingsprogram för metodstöd på 
ADB-området - inriktning av de cen
trala rationaliseringsorganens insatser 
<Stkt rapport 1980: 13). 

Slutrapport under slutet av 1980 från 
översynen av gällande långsiktiga in
riktning av utvecklingen av försvarets 
datorstödda informationssvstem 
"Struktur 90". -

Systemkatalog 79 - översiktlig infor
mation om försvan:ts ADB-baserade in
formationssystem. 

80-talet på en bricka - framtidsstudie 
rörande datateknikens utveckling och 
samspelet mellan tekniken och samhäl
let under 1980-talet < 1980). 
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Kungl. hov- och slottsstaterna 

BUDGETDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Wirten 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

1980-12-23 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser de kungl. hov

och slottsstaterna 

Första huvudtiteln 

Fråga rörande uppställningen av första huvudtiteln 

Jag vill inledningsvis, mot bakgrund av vissa förslag i ämnet från riks

marskalksämbetet, ta upp en fråga om uppställningen av den första huvud

titeln på statsbudgetens utgiftssida. 

Statsbudgetens första huvudtitel. kungl. hov- och slottsstaterna, är inde
lad i två avdelningar, nämligen A. Kungl. hovstaten och B. Kungl. slotts

staten. Denna indelning av första huvudtiteln i två delar härrör från beslut 

vid 1840/41 års riksdag och har bestått sedan dess. Första avdelningen 
skulle omfatta anslagen till konungens och övriga kungl. personers egen 

disposition, för vilka endast kvitto och ej redovisning erfordrades. Under 

andra avdelningen skulle redovisas de kostnader för de kungl. slotten som 

åvilar staten. För de anslag som är upptagna under andra avdelningen 

föreligger redovisningsskyldighet inför riksdagens revisorer och övriga 

statliga revisionsorgan. De budget- och redovisningsprinciper som besluta

des 1840/41 har setts över i någon större omfattning endast en gång, 

nämligen åren 1944 (prop. 1944: 228, SU 1944: 88, rskr 1944: 248) och 1945 

(prop. 1945: I första huvudtiteln, SU 1945: I. rskr 1945: I). De förändringar 

som då vidtogs rörde i första hand redovisningen av slottens vård. under

håll och drift men rubbade inte de konstitutionella grundreglerna för första 

huvudtitelns uppställning. 

Antalet anslag under första huvudtiteln har successivt minskat. Kungl. 

hovstaten omfattar numera dels ett anslag <A I) till Hans Maj:t Konungens 

I Riksdagen /980i8/. I sam/. Nr 1110. Bilaga./ 
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och Jet Kungl. Husets hovhållning. Jcls ett anslag I A 2) till underhåll och 

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

Kungl. slot!sstaten omfattar endast anslaget IB Il De kungl. slotten: Drift

kostnader. 

Riksmarskalksiimhetet 

Genom riksmarskalksämbetets försorg har utarbetats en promemoria 

med förslag om en ändrad uppställning av första huvudtiteln så att Jet 

anslag som bekostar unJerhållet och vården av inventarierna i de kungl. 

slotten hänförs till kungl. slottsstaten i stället för som nu till kungl. hovsta

ten. I promemorian anförs bl. a. följande. 

Anslaget A 2. Underhåll och vård av möblt!r samt anJra staten tillhöriga 

inventarier i de kungl. slotten bekostar verksamheten vid kungl. husge

rådskammaren. Husgerådskammarens uppgift är att svara för underhåll 

och vård av de konstverk, möbler och andra inventarier som tillhör staten 

men disponeras av Konungen, alt vetenskapligt bearbeta samlingarna samt 

att genom skrifter och visningsverksamhet presentera samlingarna för 

allmänhet och forskare. Dessutom förvaltar husgeriidskammaren de Ber

nadotteska familjestiftelsernas bestånd av möbler, konst och konsthant

verk samt administrerar Bernadottehiblioteket. Slutligen biträder husge

rådskammaren vid tillfällig möblering för representation o. dyl. Husger{1ds

kammaren lyder organisatoriskt under riksmarskalksämhetet. 

Husgerådskammaren har sin bakgrund i det reniissanshov som växte 

fram med Stockholms sloll som meJelpunkt efter Gustav Vasas makttill

triide i bö1:ian av 1500-talet. Handhavare av de dyrbarheter som under 

denna tid och den efterföljanJe stormaktstiden samlades i de olika kungl. 

slotten blev så småningom den institution som i dag har benämningen 

kungl. husgerådskammaren. Efter det stora slottshygget i Stockholm kom 

under 1700-talet en fastare organisation och konstnärlig miilsiillning att 

prägla husgerådskammaren. som framför allt under den gustavianska tiden 

spelade en viktig roll för utvecklingen av den svenska inreJningskulturen. 

Efter en passivare period under 1800-talet inträffade kring sekelskiftet en 

vetenskaplig och konstnärlig aktivering. och år 1915 lösgjordes husgeråds

kammaren från den egentliga hovförvaltningen och blev en självstiindig 

institution under riksmarskalksämbetet. Till uppgifterna har numera fogats 

att genom utställningar. populiira publikationer. föreliisningar och skolun

dervisning förmedla kunskap om samlingarnas historia. sammansiittning 

och karaktär. Husgerådskammaren iir i dag en av landets stora museiinsti

tutioner med ett omfattande vetenskapligt ansvar. De förvaltade samling

armt är även internationellt sett utomordentligt betydande och delvis uni

ka. De beses årligen av ca 600000 personer. 

Genom husgerådskammarens historiska samhörighet med den mera 

egentliga hovhållningen har statsanslagen till kammaren. alltsedan de först 

började utgi'i år 1815, anvisats under kungl. hovstaten och följaktligen 
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betraktats närmast som apanagemcdcl. Användningen av medlen är inte 

underkastade sedvanlig statlig revision. Medlen anvisas vidare av riksda

gen som ett obetecknat anslag och får således inte överskridas. 

Nuvarande ordning för anvisande av stalsmedel till kungl. husger[ids

kammaren är inte helt ändamålsenlig. Första huvudtitelns indelning i an

slag ger knappast en korrekt bild av fördelningen mellan å ena sidan 

utgifterna för statschefens representativa funktioner och därmed samman

hängande ändamål och å andra sidan kostnader för museal. byggnads

vårdande och vetenskaplig verksamhet. Nuvarande ordning med ett maxi

merat anslag utan rcdovisningsregler till en institution som är att jämställa 

med ett betydande statligt museum ler sig otidsenlig och medför även vissa 

andra nackdelar. 

Första huvudtitelns avdelning A. Kungl. hovstaten bör därför inskrän

kas till att omfatta statsutgifterna för Konungens hovhållning i egentlig 

mening. dvs. anslaget Hans Maj:t Konungens och det Kungl. Husets 

hovhållning. Avdelningen B. Kungl. slottsstaten bör med bibehållen be

nämning omfatta dels anslaget De kungl. slotten: Driftkostnader. dels ett 

nytt anslag kallat Kungl. husgerådskammaren. 

Den budgetmässiga regleringen av husgerådskammarcns verksamhet 

bör så långt möjligt anpassas till förhållandena vid jämförbara statliga 

institutioner. I likhet med anslaget till driftkostnader vid de kungl. slotten 

bör husgerådskammarens anslag anvisas förslagsvis. vilket gör det möjligt 

för regeringen att på samma sätt som för statliga myndigheter kunna medge 

anslagsöverskridanden i administrativ ordning. Exempelvis möjliggörs en 

reglering av överskridandebehov på grund av nya löneavlal genom en 

centralt utfärdad författning. Redovisningsrutinerna vid husgerådskam

maren bör kunna förenklas genom tillämpning av system S och anslutning 

till kammarkollegiets redovisningsccnlral. För husgcrådskammaren bör 

fastställas en stat med indelning i lönekostnader. sjukvård. rescersiittning

ar. lokalkostnader och expenser. m. m. Husgerftdskammarens insatser 

avseende möblering o. dyl. för rent representativa behov m. m. bör liksom 

hittills finansieras genom ett visst tillskott av medel från anslaget Hans 

Maj:t Konungens och det Kungl. Husets hovhållning. 

FörcJraf;amlen 

Riksmarskalksiimbetcts förslag om en överföring av de anslagsmedel 

som bekostar underhållet och vården av möbler och andra inventarier i de 

kungl. slotten från kungl. hovstaten till kungl. slottsstaten är inte enbart en 

fråga om hur anslagen grupperas på statsbudgeten. Om förslaget genom

förs får det konsekvenser även för det siitt på vilket anslagen disponeras 

och redovisas. Som framgått av det föregående är anslagen till hovstaten 

obetccknade. dvs. regeringen har inte någon möjlighet att överskrida anvi

sade belopp utan att begära riksdagens medgivande till detta. Regeringen 

har inte brukat ge några särskilda anvisningar för användningen av ansla

t:! Riksdll!i<'ll 1980181. I suml. Nr 100. Bilagu 4 
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gen och någon revision i den ordning som förekommer för statliga myn

digheters verksamhet förekommer inte heller. För anslag till kungl. slotts

staten utfärdar däremot regeringen regleringsbrcv. som på samma sätt som 

för statsmyndighcterna styr användningen av anslagen. Anslagsdisposi
tionen har också fogats in i det statliga redovisningssystemet (system S) 

och den statliga revisionsorganisationen. 

Jag delar den uppfattning som har kommit till uttryck i den av riksmar

skalksämbetet överlämnade promemorian. nämligen att den verksamhet 

som bedrivs av kungl. husgerådskammaren naturligt hör samman med den 

som finansieras under kungl. slottsstaten och att förutsättningarna för 

husgerådskammarens verksamhet numera liknar vad som gäller för ståt

hållarämbetet och för de statliga myndigheterna i allmänhet. Likheten är 

betydligt mindre med de förutsättningar som gäller för användningen.av de 

anslagsmedcl som är knutna till konungens representativa funktioner. Jag 

förordar därför att kungl. hovstaten renodlas till att omfatta endast ansla

get till konungens och det övriga konungahusets hovhållning. I den mera 

begränsade utsträckning som husgerådskammarens verksamhet direkt tar 

sikte på representationsfunktionen hos statschefen bör också detta -

liksom hittills - bekostas ur sistnämnda anslag. 
Mitt förslag beträffande statsbudgetens första huvudtitel för nästa bud

getår bygger på en sålunda ändrad uppställning. Jag vill dock betona att 

detta inte innebär någon rubbning av de gällande konstitutionella 

grundförutsättningarna för första huvudtitelns indelning. Jag återkommer i 

det följande till anslagsberäkningen för husgerådskammarens verksamhet. 
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A.KUNGL.HOVSTATEN 

AI. Hans Maj:t Konungens och det Kungl .. Husets hovhållning. Anslaget är 

för innevarande budgetår uppfört i statsbudgeten med 8 175 000 kr. 

Med beaktande av ökade lönekostnader för hovförvaltningens personal 

och inträffade prisstegringar förordar jag att anslaget höjs till 8950000 kr. 

för nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Hans Maj:t Kvnunge11s och det K1111gl. Husets hm·hål/11i11g 

för budgetåret 1981/82 anvisa ett anslag av 8950000 kr. 

B. KUNGL. SLOTTSSTATEN 

B 1. De kungl. slotten: Driftkostnader 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

10006223 

9779000 

11 188000 

Stockholms slott används som bostad åt konungen samt som representa

tions- och kontorslokaler. I Stockholms slott är bl. a. riksmarskalksämbe

tet, ståthållarämbetet. husgerådskammaren och Bernadottebiblioteket in

rymda. Vissa delar av slottet visas även för allmänheten. Drott11i11gholms 

slott begagnas av konungen och visas för allmänheten. Ulriksdals slo11 

avses närmast utnyttjas för vetenskapliga konferenser m. m. Haga slott 

används som bostad för prominenta personer från utlandet, vilka är den 

svenska regeringens gäster. Gripsholm.1· slo11 utnyttjas som museum och 

för utställning av en del av svenska statens porträttsamling. Striimslwlms 

s/011 visas för allmänheten. För användningen av hela Strömsholms krono

egendom finns en samarbetsgrupp, tillkallad av länsstyrelsen i Västman

lands län, med representanter för bl. a. byggnadsstyrelsen, domänverket. 

kommunen och landstinget samt Ridfrämjandet. Rosershergs slo11 dispo

neras sedan år 1966 till större delen av civilförsvarsstyrelsen. De två 

övervåningarna i slottet har dock fått behålla sin ursprungliga karaktär och 

visas för allmänheten. Också Tullgarns slol1 är upplåtet för visning. 

Under detta anslag avlönas f. n. 70 lönegradsplacerade anställda, varav 

25 i park- och trädgårdsvård och elva för lokalvård. Härtill kommer ett· 

tiotal arvodister med uppdrag av deltids- eller bisysslckaraktär. Från an

slaget utbetalas vidare vissa övergångsvis utgående understöd till två för

månstagare samt andra omkostnader än för fastighetsunderhåll av de 

kungl. slotten. 
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Riksmarskalksiimhetet har - i anslutning till en framställning från ståt

hållarämbetet - hemställt att 11 188000 kr. anvisas för driften av de kungl. 

slotten under nästa budgetår. 

Trots att behoven av omvårdnad av slotten stiger och att antalet be

sökande med därav följande krav på visningsservice ökar har ståthållaräm

betet mot bakgrund av regeringens anvisningar till de statliga myndigheter

na och i syfte att anpassa verksamheten till nya behov och samtidigt 

bedriva verksamheten så rationellt som möjligt. undersökt vilka bespa

ringsmöjligheter som finns sedan hänsyn tagits till avtalsenliga löneökning

ar samt stigande lokalkostnader och allmänna omkostnader. Utgångspunk

ten har därvid varit en reell anslagsminskning med 2 %. 

I. Ståthållarämbetet är ansvarigt for Konungens och den kungliga famil

jens säkerhet. Den förestående utflyttningen till Drottningholms slott har 

föranlett överläggningar mellan ståthållarämbetet, rikspolisstyrelsen, läns

polischefen i Stockholms län, byggnadsstyrelsen och överkommendanten i 

Stockholm. Syftet har varit att samordna ståthållarämbetets säkerhetsåt

gärder med insatserna från polisiärt och militärt håll samt att i möjligaste 

mån omfördela och begränsa åtgärderna. Det har visat sig möjligt att delvis 

täcka behovet genom omdisposition av slottsvakter från Stockholms slott 

och genom ianspråktagande av slottsvaktmästare från Drottningholms 

slott. Att på detta sätt helt klara det av rikspolisstyrelsen bedömda ökade 

behovet av inpasseringskontroll är emellertid inte möjligt. Ståthållarämbe

tet begär däti"ör medel för nyanstiillning av tre deltidsanställda slotts

vakter. med uppehåll i tjänstgöringen under juli och augusti, organisato

riskt placerade vid Stockholms slott. Kostnaden belöper sig på 155 000 kr. i 

lönekostnader och 7 000 kr. i expenser. 
2. Vid Strömsholms slott har tillgänglighet och attraktivitet ökat under 

senare år. Särskilt efter bildandet av ett naturreservat år 1979 har besöks

frekvensen ökat påtagligt. Vid slottet finns i dag en heltidsanställd slotts

vaktmästare. Därutöver finns möjlighet att anställa en extra vaktmästare 

under sommarhalvåret. Det är emellertid svårt att rekrytera till en på detta 

sätt konstruerad halvtidstjänst. Det är också svårt att klara arhetsuppgif

terna vintertid med en ensam vaktmästare. För vissa arbetsuppgifter är det 

också från arhetarskyddssynpunkt olämpligt med en ensamt arbetande 

vaktmästare. Slottsförvaltningen har därför begärt att halvtidstjänsten om

vandlas till en heltidstjänst. Den s. k. samarbetsgruppen fi"ir Striimslwlms

omrädet har tillstyrkt detta. 

Ståthållarämbetet finner frågan om en personell förstärkning vid Ströms

holms slott angelägen. En sådan förstärkning vore i och för sig möjlig att 

finansiera med de besparingar som en tillämpning av 2 '-/!.-minskningen 

medför. Med hänsyn till de speciella förstärkningsbehov till följd av säker

hetsproblemen på Drottningholms slott som föreligger för budgetåret 1981/ 

82 är emellertid ståthållarämbetet inte berett att föra fram förslag om 

ytterligare personal vid Strömsholms slott. Ståthållarämbetet avser emd

lertid att senare återkomma i denna fråga. 
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3. Ståthållarämbetets lokalvårdsansvar kommer att utökas med av 

kungl. husgerådskammaren disponerade lokaler i Stockholms slott. Detta 

föranleder en ökning av lokalvårdskostnaderna. 

Sammanfattningsvis innebär ståthållarämbetets budgetförslag att en real 
minskning genomförs vad avser den på omvårdnad och visning inriktade 

verksamheten samtidigt som en av säkerhetsskäl oundgängligen nödvändig 

förstärkning av bevakningen genomförs. Ståthållarämbetet måste emeller

tid framhålla att en sådan gradvis försämring av servicen gentemot allmän

heten inte kan fortgå utan allvarliga konsekvenser. 

Medelsbehovet för drift av de kungl. slotten under nästa budgetår fram

går av följande sammanställning: 

Utgifter 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Parkers och triidgårdars underhåll 

Inkomster 

V ppbördsmedel 

Nettoutgift 

FöredraRanden 

Anvisat 
1980/81 

6731000 
22000 
39000 

2 710000 
241000 
630000 

10373000 

594000 

9779000 

Förändring till 
1981/82 

+ 640000 
2000 

+ 6000 
+ 895000 

75000 
+ 90000 

+J 554000 

+ 145000 

+1409000 

Jag har ingen erinran mot riksmarskalksämbetets förslag till anslag för 
nästa budgetår. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till De kungl. slotten: Driftkostnader för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 11 188 000 kr. 

B 2. Kungl. husgcrådskammaren 

1979/80 Utgift 1 

1980/81 Anslag1 

1981/82 Förslag 

2411000 

2 755 000 

3035000 
1 Anslaget Underhåll och vård av möbler samt andra staten tillhöriga inventarier i 
de kungl. slotten. 

Som inledningsvis redovisades har riksmarskalksämbetet föreslagit att 

anslaget U ndcrhåll och vård av möbler samt andra staten tillhöriga inven

tarier i de kungl. slotten, vilket i statsbudgeten för budgetåret 1980/81 är 

uppfört med 2755000 kr. under kungl. hovstaten, tas upp som ett nytt 

förslagsanslag under kungl. slottsstaten med benämningen Kungl. husge

rådskammaren. 
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Rik.1·11111r.1/.:.a/ksii111hetet har - i anslutning till en av kungl. husgcråds

kammaren gjord framställning - hemstiillt att för ifrägavarande iindamål 

under niista hudgetär anvisas ett anslag av 3 262 000 kr. 

Verksamheten vid husgeddskammaren hekostas budgctfaet 1980/81 

från anslaget Underhåll m:h vård av möbler samt andra· staten tillhöriga 

inventarier i de kungl. slotten (2755000 kr.). bankriintor (Ca 100000 kr.). 

ersättning från hovförvaltningen motsvarande en halv intendcntstjiinst (ca 

70 000 kr.) samt inkomster fr~in försäljning av entrehiljetter. vykort. publi

kationer m. m. Dessa visningsmedel utnyttjas. i likhet med vad som g:iller 

för stföhållarämbetet och statliga museer i allmänhet. för :indamål som iir 

direkt knutna till visningsverksamhetcn. 

Verksamheten inom husgerfidskammaren iir organiserad på en förem<ils

avdclning. en textilavdelning. en stu-dieavdelning och lkrnadottcbibliote

ket. Personalen uppgår till 24 helårstjänster. varav en överintendent. en 

slottsbibliotekaric och tre intendenter. Härtill kommer ett antal arvodistcr 

med uppdrag av deltidskaraktär. Statens arbetsgivarverk medverkar på 

regeringens uppdrag vid de överläggningar som förekommer med de an

ställdas organisationer. Löneut vecklingen anpassas därmed till förhållan

dena på det statliga området. Kollektivavtal om anställnings- och arbets

villkor m. m. har träffats med de ar:iställdas organisationer. 

Antalet besökare vid de av husgerådskammaren förvaltade samlingarna 

har stigit och kraven på visningsservice ökar. Omvårdnaden av det omfat

tande materialet kriiver ocksä ökade insatser. En förstärkning av husge

rttdskammarcns resurser är enligt husgcrådskammare.ns mening välmoti

verad. Kammaren har iiven tidigare framfört förslag om bl. a. medel för en 

fotograf för vetenskaplig dokumentation. en snickare och en museitek

niker för tillsynen av statens möbler. textilier och konstföremål. en tjänst 

som museiassistent och en assistenttjänst för olika administrativa och 

kamerala frågor vid visnings- och utställningsverksamheten samt fi.ir om

vandling av en bitriidestjänst från halvtid till heltid. Angelägenheten av 

dessa önskemål består. Mot bakgrund av regeringens anvisningar för stats

myndigheternas budgetarbete avstår husgerådskammaren emellertid från 

att aktualisera dessa krav för budgetåret 1981/82 men vill samtidigt fram

hålla att en fortgående ökning av gapet mellan resurser och servicekrav får 

allvarliga konsekvenser. 
Husgerådskammarens förslag till anslagsframställning för budgetåret 

1981/82 innebär således endast t:n anpassning av befintlig verksamhet till 

nya budgettekniska förutsättningar. En utgångspunkt har varit att hovför

valtningen liksom hittills som uppdrag finansierar husgerådskammarcns 

insatser för rent representativa ändamål. Visningsverksamhcten bör lik

som hittills budgeteras särskilt. Anslaget bör också enligt husgcrådskam

marcns mening kompenseras för det förhållandet att anvisade anslag tidi

gare har kunnat lyftas i sin helhet vid budgetårets ingång och därefter göras 

räntebärande. Vid anpassningen till det statliga budgetsystemet uppstår 
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iiven föriindringar i fråga om lokalkostnader och sjukvi'trd. Upprustnings

kostnaderna för Bernadottebiblioteket bör redovisas siirskilt. 

Fiiredraga11de11 

Jag har redan i det fiiregäende angett att jag ansluter mig till riksmar

skalksämbetets förslag om att kostnaderna för verksamheten vid kungl. 

husgerådskammaren bör föras upp under rubriken kungl. slottsstaten. Niir 

det gäller beräkning av anslag för ntista budgetår har jag utg{1tt från befint

lig verksamhet och beaktat bortfallet av de tillfälliga anslagsförstärkningar 

i samband med iordningställande! av Drottningholms slott till ett mera 

stadigvarande residens för statschefen som för budgetåret 1980/81 ingår i 

anslaget Underhåll och vård av möbler samt andra staten tillhöriga inven

tarier i de kungl. slotten. Jag anser inte att n~tgon kompensation hiir 

beriiknas för förlorade ränteinkomster vid övergången till den nya ordning

en för anslagets anvisande m:h användning. Det nya anslaget hör vara ett 

förslagsanslag. 

Min inedelsheriikning för nästa budgetår framgilr av följande samman

ställning. Jag finner det iindam[tlscnligt att omkostnaderna för den upprust

ning av Bernadottebibliotckcts samlingar som statsmakterna beslutade om 

vid riksmötet 1978/79 (prop. 1978/79: 100 bil. 4. FilJ 1978179: 21. rskr 1978/ 

79: 197) redovisas särskilt. 

Utgifter 

Lönekostnader 
Sjuk värd 
Reseersi1ttningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Nvanskaffning av textilier 
Oinkostnader f"ör Bernadotlebiblioteket 

Inkomster 

U pphi\rdsn1edel 

Nettoutgift 

2 507 000 
10000 
20000 

250000 
165000 
11.'iOOO 
35000 

3 !02000 

h7000 

3035000 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanstiillningcn hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kungl. husgerädskammaren för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 3 035 000 kr. 

Bifall till mina förslag till mcdelsheräkning för nästa budgetår innebär att 

första huvudtitelns slutsumma för budgetåret 1981 /82 kommer att uppgå till 

23 173 000 kr. Detta betyder en ökning i jämförelse med det för budget{iret 

1980/81 anvisade beloppet med 2 464 000 kr. 
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Register 

sid. Anslag kr. 

Fråga rörande uppställningen av första 

huvudtiteln 

A. Kungl. hovstaten 

5 Hans Maj:t Konungens octi det Kungl. · 

Husets hovhållning 8950000 

B. Kungl. slottsstaten 

5 De kungl. slotten: Driftkostnader 11 188000 

7 Kungl. husgerådskammaren 3035000 

14223000 

Totalt för kungl. hov- och slottsstaterna 23173000 

Norstedts Tryck~ri, Stockholm 1980 







Bilaga 5 till budgetpropositionen 1981 

Justitiedepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1980/81: 100 
Bilaga 5 

Till justitiedepartementet hör polis- och åklagarväsendet, de allmänna 

domstolarna, de allmiinna förvaltningsdomstolarna. bostadsdomstolen. 

hyres- och arrendenämnderna. rättshjälpsnämnderna. de allmänna advo

katbyråerna och domstolsverket. kriminalvården och hrottsförebyggande 

rådet. Inom departementets område faller också den verksamhet som 

utövas av justitiekanslern, fideikommissnämnden. datainspektionen. cen

tralnämnden för fastighetsdata, bokföringsnämnden och brottskadeniimn

den. 

Justitiedepartementet svarar för beredning av lagstiftningsärenden på 

många områden av samhällslivet. 

Utgifterna inom justitiedepartementets område beräknas under hudget

året 1981/82 komma att öka med 543,8 milj. kr. Beräkningarna har i regel 

gjorts med utgångspunkt från myndigheternas besparingsalternativ. det 

s.k. huvudalternativet. 

Verksamheten inom justitiedepartementets område beräknas omsluta 

totalt 6 872,9 milj. kr. 

Polis- och åklagan'äsendet 

På grund av det ansträngda statsfinansiella Higet föreslås inte några nya 

tjänster inom polisväsendet. Det finns emellertid vissa verksamheter som 

måste prioriteras framför andra. Det gäller kampen mot narkotikabrott och 

den organiserade och den ekonomiska brottsligheten samt utredningar i 

utlänningsärenden. I propositionen föreslås därför att resurserna inom 

polisväsendet fördelas om så att ytterligare sammanlagt ett 40-tal polismän 

sätts in för de ändamål som har angetts nu. Härav heräknas 16 kriminalpo

lismän för att bekämpa den organiserade och den ekonomiska brottslighe

ten, 20 för bekämpning av narkotikabrott och ytterligare några för utred

ningar i utlänningsärenden. 

Inom polisen finns fortfarande ett stort antal vakanta tjänster. Vakanslä

get har emellertid förbättrats under budgetåret 1980/81. För att komma till 

rätta med vakanserna föreslås att t'JOO aspiranter fär tas in på polishögsko

lan. 

I Riksdagen 1980181. I .l'aml. Nr 100. Bilaga 5 
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Inga nya tjänster tillförs åklagarväsendet. Medel beräknas emellertid för 

att ge åklagare den utbildning som behövs för kampen mot den organisera

de och den ekonomiska brottsligheten. 

Domstolsväsendet 

Trots en stigande mål- och ärendetillströmning kan arbetsläget i de 

allmänna domstolarna alltjämt betraktas som tillfredsställande. På grund 

av de arbetsuppgifter som tingsrätterna och hovrätterna avses överta vid 

ikraftträdandet av utsökningsbalken den I januari 1982 tillförs domstolarna 

40 nya tjänster. Motsvarande resurser vid länsstyrelserna dras samtidigt 

in. 

I regeringsrätten och kammarrätterna är arbetssituationen tillfredsstäl

lande. Däremot är balansläget alltjämt bekymmersamt i länsrätterna även 

om antalet balanserade mål har börjat sjunka något. De förstärkningar som 

tillfördes för balansavarbetning vid länsrättsreformen och under inneva

rande budgetår måste behållas. Under budgetåret 1981/82 torde resurserna 

i betydande utsträckning få tas i anspråk för de mål som kommer in med 

anledning av 1981 års allmänna fastighetstaxering. 

Den mellankommunala skatterätten avses fr.o.m. den I juli 1981 brytas 

ut från riksskatteverket och bilda en fristående allmän förvaltningsdomstol 

med vissa funktioner gemensamma med länsrätten i Stockholms län. 

Kriminalvården 

Den -uppåtgående tendensen i beläggningen på kriminalvårdsanstalterna 

har fortsatt under år 1980. Beläggningen på de allmänna häktena har varit 

hög under året. Antalet häktade har ökat med omkring 25 procent jämfört 

med föregående år. 
Riksdagen har vid behandlingen av 1980 ärs budgetproposition godkänt 

den av regeringen framlagda principplanen för förändringar inom lokalan

staltsorganisationen. I enlighet med planen har regeringen lämnat projek

teringsuppdrag för nya lokalanstalter i Huddinge, Täby och Kristianstad. 

Medel har beräknats för köp av mark till ytterligare lokalanstalter under 

åren 1979 och 1980. De nya lokalanstalterna i Umeå och Borås beräknas 

kunna tas i bruk under våren 1981 resp. hösten 1982. Därmed kommer sex 

nya lokalanstalter att ha färdigställts. 

Översynsprojekt 

Som har framhållits i besparingspropositionen (prop. 1980/81: 20 bil. I s. 

I) görs systematiska översyner och omprövningar av pågående verksam

heter inom departementets område. En sådan översyn genomförs f.n. 

beträffande kriminalvårdsstyrelsen. Ett förslag till omorganisation av 
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brottsförebyggande rådet har nyligen lagts fram av en särskild utredning. 

Inom kort påbörjas en översyn av rikspolisstyrdsen. En utredning om 

1975 års reform av domstolsadministrationen har tillsatts. En mer genom

gripande översyn av rättshjälpen övervägs f.n. i regeringskansliet. 

Sammanfattning 

Förändringarna inom justitiedepartementets område i förhållande till 

budgetåret 1980/81 framgår av följande sammanstiillning. Beloppen anges i 

milj. kr. 

Anvisat Förslag Föriind-
1980/81 19Kl/82 ring 

Andra huvudtiteln 

A. Justitiedepartementet m. m. 55.1 51!.4 + 3.3 
13 . Polisväsendet 31143.3 3 868.6 + 225.3 
c. .Ä.klagarväsendet 177.5 197.0 + 19.5 
D. Domstolsväsendet m. m. 961.3 I 071.6 + 110.3 
E. Kriminalvården I 151.0 I 284.h + 133.6 
F. Rättshjiilp m. m. 222.5 254.7 + 32.2 
G. Övriga myndigheter 4:!.7 48.3 + .~.h 

H. Diverse 75.7 89.7 + 14.0 

Summa för justitiedcpartementet 6329.1 6872,9 +543,8 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 
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Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser justitiedepar

tementets verksamhetsområde 

Andra hu\'lu/titeln 

Lagstiftningsfrågor 

Justitiedepartementet svarar för beredningen av lagstiftningsärenden på 

miinga områden av samhällslivet. Viktiga riittsomr{iden utgörs av grund

lagstiftningen. familjerätten. köprätten och annan förmögenhetsrättslig 

lagstiftning, upphovsrätten. proeessrätten och straffrätten. Jag herör här 

några viktiga lagstiftningsärenden som är aktuella. Niir det gäller straff

rättsomrädet kommer jag att hehandla aktuella lagar och lagförslag i det 

följande avsnittet om åtgärder mot brott. 

Det ansträngda s<tmhällsekonomiska higet får hetydelse även för lagstift

ningens omfattning och inriktning. Lagförslag som innebiir ökade kostna

der för staten eller kommunerna måste så lCmgt möjligt undvikas. Viktigt ilr 

ockst1 att noggrant pröva all lagstiftning som Higger ökade förpliktelser pf1 

enskilda och på företag. Över huvud taget iir det angcliiget att iaktta 

återhltllsamhet i lagstiftningsarbetct. En diimpning av lagstiftningstakten 

gör att lagarna kan hli biittre förankrade i de enskilda medborgarnas 

riittsmedvetande. samtidigt som de riittstilliimpande myndigheternas arbe

te underlättas. Att lagstiftningstaktcn diimpas innebär bl.a. att nya utred

ningar inte bör tillsättas om det inte finns speciella skiil. 

Myået av lagstiftningen på centrala riittsomräden har tillkommit i nor

diskt samarbete. Detta har resulterat i all vi i stor ut'>triickning har iiver

ensstiimmande lagregler i de nordiska länderna. Enligt min mening iir 

denna riittslikhet av stor betydelse. Det finns diirför anledning att inte bara 

vidmakthålla utan ocks{i bygga ut det nordiska lagstiftningssamarbetet. S{i 

har ocksft skett på senare tid. bl.a. genom f1terkommamk justitieminister

möten och fortlöpande diskussioner mellan dem som i övrigt sysslar med 

lagstirtning. 
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Av de olika rättsomräden där ett reformarbete pågår vill jag först nämna 

grundlagsomrädet. Centrala frågor som rör främst vårt valsystem utreds av 

grundlagskommitten (Ju 1980:01). Kommitten skall bl.a. överväga om vi 

bör gå över till en ordning med skilda tidpunkter för riksdags- och kommu

nalval och om valperioderna bör förlängas. Även vissa andra frågor som 

rör demokratins arbetsformer faller under kommittens uppdrag. Grund

lagskommitten väntas avlämna ett betänkande under våren 1981. 

I detta sammanhang kan jag också nämna att 1978 års vallagskommittc i 

betänkandet (SOU 1980:45) Översyn av vallagen 2 har lagt fram förslag till 

ändringar i vallagen som skall kunna tillämpas vid 1982 års val. Ändringar

na. som huvudsakligen är av valteknisk natur. avser bl.a. indelningen i 

valkretsar vid kommunalvalen. 

Frågan om förstärkt skydd för yttrandefriheten i massmedierna utreds 

av yttrandefrihetsutredningen Uu 1977: 10). I debattbetänkandet (SOU 

1979:49) Grundlagsskyddad yttrandefrihet har utredningen diskuterat de 

principiella huvudfrågorna angående yttrandefrihetens rättsliga villkor. 

Betänkandet har blivit föremål för en omfattande rcmissbchandling (Os Ju 

1980:5). 

Nära samband med yttrandefriheten har principen om allmänna hand

lingars offentlighet. Datalagstiftningskommittcn (Ju 1976:05) har nyligen 

lagt fram ett betänkande (SOU 1980:31 l där det föreslås nya lagregler som 

syftar till att förstärka offentlighetsprincipen i fråga om myndigheternas 

upptagningar för ADB. 

Offentlighetsprincipen begränsas genom regler om sekretess. En ny 

sekretesslag har år 1980.antagits av riksdagen. Den lagen innefattar en 

samlad reglering av sekretess för allmänna handlingar och tystnadsplikt för 

offentliga tjänstemän. Lagen bygger på grundsatsen att största möjliga 

öppenhet skall gälla i förhållandet mellan myndigheter och enskilda. 

Ett av de viktigaste målen för lagstiftningsarbetet är att få till stånd en 

större rättstrygghet för den enskilde. Både sekretcsslagstiftningen och de 

grundlagsreformcr som beslöts år 1979 i fråga om skydd för de medborger

liga fri- och rättigheterna m.m. utgör delvis led i dessa strävanden. Också i 

andra lagstiftningsärenden är rättssäkcrhetssynpunkterna vägledande. 

Den tidigare nämnda datalagstiftningskommittcn har i uppdrag att stärka 

skyddet för den enskildes integritet och har genom tilläggsdirektiv under år 

1980 fått i uppdrag att utarbeta förslag till en generell personregisterlag

stiftning, en lagstiftning som alltså - i motsats till den gällande datalagen -

inte är bunden till en viss informationsteknik. Tvångsmedelskommitten (Ju 

1978:06) överväger frågor om telefonavlyssning och liknande tvångsmedel. 

Huvuduppgiften för kommitten är att åstadkomma en avvägning av den 

enskildes behov av skydd för sin personliga integritet och samhällets 

intresse av att i vissa situationer kunna ingripa med olika tvångsåtgärder. 

Ett betänkande där vissa grundläggande frågor behandlas väntas bli avläm

nat under år 1981. 
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Från både enskilda och allmänna synpunkter är det självfallet av stor 

vikt att alla former av myndighetsutövning sker på ett riktigt sätt. ·1)än

steansvarskommitten (Ju 1979: 13) ser över det nuvarande ansvarssystemet' 

för offentliga funktionärer. I kommittens uppdrag har också ingått att 

överväga behovet av de begränsningar som nu gäller i fråga om rätten för 

målsägande att väcka åtal och skadeståndstalan mot vissa högre tjänste

män på grund av brott som de har begått i utövningen av offentlig tjänst. I 

ett nyligen lämnat betänkande ms Ju 1980: 13) har kommitten föreslagit att 

både det särskilda åtalsförbudet och inskränkningen av riitten att föra 

skade ståndstalan i princip avskaffas. 

Till utredningar med särskild uppgift att stärka den enskildes rättssäker

het hör också förvaltningsrättsutredningen IJu 1978:09) som har till uppgift 

att se över förvaltningslagen m.m. Kommitten kommer inom en nära 

framtid att lägga fram ett delbetänkande. I enlighet med riksdagens önske

mål sker inom en särskild kommitte <Ju 1978:03) en utviirdering av tillämp

ningen av lagen om tillfälligt omhändertagande tLTO) och lagen om om

händertagande av berusade personer m.m. ( LOBL Vidare kan nämnas att 

riksdagen under hösten har förelagts förslag om ändringar i kreditupplys

nings- och inkassolagarna som är iignade att stärka den enskildes stiillning i 

förhållande till kreditupplysnings- och inkassoföretag. 

Rättegångsförfarandet vid de allmänna domstolarna ses över av rätte

gångsutredningen (Ju 1977:06). Målsättningen för utredningsarbetet är att 

handläggningen i både brottmål m:h tvistemål skall bli så enkel och smidig 

som möjligt utan att rättssäkerheten sätts ål sidan. På broltmålssidan är del 

en angelägen uppgift för utredningen alt föreslå olika åtgärder för att tiden 

mellan den brottsliga gärningen och lagföringen skall bli så kort som 

möjligt. På den punkten överväger utredningen bl.a. om s.k. jourdomstolar 

bör inrättas. 

Jag har nyligen tagit initiativ till en översyn av rättshjälpssystemet i syfte 

att göra systemet effektivare och mindre kostnadskrävandc. Som ett första 

resultat av delta arbete har en del förslag lagts fram i hesparingsproposi

tionen. Översynsarbetet fortsätter nu i samarbete mellan i första hand 

justitiedepartementet och domstols verket. Avsikten är emellertid alt de 

mera långsiktiga frågorna skall anförtros åt en särskild utredning. 

Frågor om häktning och anhållande m.m. har behandlats av en särskild 

kommilte i betänkandet SOU 1977:50. En annan kommitte, åtalsrättskom

mitten, har föreslagit nya regler om åtalsunderlåtelse m.m. i syfte att 

minska antalet brottmål vid domstolarna (SOU 1976:47). Vid remissbe

handlingen har en omfattande kritik riktats mot de båda betänkandena. På 

några punkter kan det dock finnas anledning att vidta lagändringar med 

anledning av kommitteförslagen. Hit hör bl.a. frågan om att begränsa 

antalet förundersökningar i fall då det kan förutsättas att åtalsunderlåtelse 

skulle komma att meddelas. Hänsynen till bl.a. målsägandens intressen 

talar emellertid starkt mot att vidga möjligheterna till åtalsunderlåtelse i 
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förhållande till vad som gäller f.n. Jag återkommer till den frågan i ett 

följande avsnitt. 

Förslag till en ny utsökningsbalk har nyligen förelagts riksdagen. Genom 

den nya balken flyttas de hittillsvarande överexekutorsuppgifterna frän 

länsstyrelserna till kronofogdemyndigheterna, samtidigt som utmätnings

förfarandet görs smidigare och effektivare. 

Utsökningsbalken föranleder omfattande följdändringar i annan lagstift

ning. Förslag härom kommer att läggas fram under våren. 

Konkurslagstiftningen reformeras etappvis. Sedan den I januari 1980 

gäller nya regler om konkursförvaltning och tillsyn i konkurs. Avsikten 

med de nya reglerna är bl.a. att man skall få bättre möjligheter att komma 

till rätta med den omfattande ekonomiska brottslighet som f.n. förekom

mer i samband med konkurser. 

De bestämmelser om konkurskarantän som riksdagen har antagit under 

år 1980 är ägnade att ytterligare försvåra illojala beteenden i samband med 

näringsverksamhet. Bestämmelserna innebär att en näringsidkare som har 

gått i konkurs under vissa förutsättningar skall kunna förbjudas att bedriva 

näringsverksamhet efter konkursen. 

Även den familjerättsliga lagstiftningen är föremål för ett omfattande 

reformarbete. De hittillsvarande etapperna i reformarbetet har bl.a. gällt 

giftermål och skilsmässa, faderskap och vårdnad om barn samt underhåll 

till barn och frånskilda. Under år 1981 väntas familjelagssakkunniga (Ju 

1970:52) lägga fram förslag om äktenskapets ekonomiska rättsverkningar, 

samboende utan äktenskap och olika arvsfrågor. Tanken är att huvuddelen 

av de nya reglerna skall ingå i en ny äktenskapsbalk. 

Utredningen (Ju 1977:08) om barnens rätt har till uppgift att utarbeta 

förslag som kan stärka barnens rättsliga ställning. Som ett första led i detta 
reformarbete har det införts ett uttryckligt förbud mot aga i föräldrabalken. 

Utredningen har därefter lagt fram ett betänkande (SOU 1979:63) som bl.a. 

rör frågor om vårdnad och umgängesrätt. Ett av utredningens förslag 

innebär att tvängshämtningar av barn i princip blir avskaffade. 

Namnlagsutredningen har lagt fram förslag till nya regler om namn (SOU 

1979:25). Syftet med förslaget är bl.a. att namnlagstiftningen bättre än f.n. 

skall ge uttryck för jämställdheten mellan kvinnor och män. Namnlagsför

slaget liksom det tidigare berörda förslaget om vårdnad om barn m.m. 

övervägs nu i departementet. Hithörande frågor diskuteras också med de 

övriga nordiska länderna. 

Justitiedepartementet har gemensamt med handelsdepartementet hu

vudansvaret för konsumentpolitiken. Denna politik syftar till att på olika 

sätt, bl.a. genom lagstiftning, stärka konsumenternas ställning. 

På försäkringsområdet får konsumenterna ett förstärkt skydd genom den 

nya konsumentförsäkringslag som gäller fr.o.m. den I januari 1981. Lagen 

innehåller bl.a. regler om betalning av försäkringspremier, förnyelse av 

försäkring och nedsättning av försäkringsersättning. Ett lagförslag som 
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nyligen har antagits av riksdagen innebär att preskriptionstiden förkortas i 

förhållandet mellan näringsidkare och konsumenter. 

Konsumenttjänstutredningen har under år 1979 lagt fram förslag till en 

konsumenttjänstlag, som innehåller betydelsefulla regler om bl.a. repara

tions- och servicearbeten I SOU 1979:36). Förslaget har remissbehandlats 

m:h övervägs nu i departementet. Förslaget har också. liksom ett förslag 

till produktansvarslag som har lagts fram av produktansvarskommitten 

(SQU 1979:79). varit föremål för nordiska överläggningar. 

En annan kommittc som har varit verksam på konsumentområdet är 

hemförsäljningskommitten. som i sitt slutbetänkande (SOU 1979:76) bl.a. 

har föreslagit att de som sysslar med hemförsäljning skall vara skyldiga att 

i förväg lämna underrättelse till dem de vill besöka. Tanken på en sådan 

aviseringsplikt har utsatts för stark kritik under remissbehandlingen. m:h 

jag har kommit till den slutsatsen att förslaget i den delen inte bör genomfö

ras. Däremot finns det anledning att göra en del andra iindringar i hemför

säljningslagen. En proposition i ämnet avses bli förelagd riksdagen till 

våren. 

Konsumentköpsutredningen IJu 1977: 131 har till uppgift att se över 1973 

års konsumentköplag och bygga ut de regler som skyddar konsumenterna i 

samband med köp. Utredningen har också fött i uppdrag att överväga de 

mindre företagens ställning. särskilt detaljisternas förhilllande till sina leve

rantörer. 

På den allmänna köprättens område föreligger sedan några år tillbaka ett 

förslag till en ny köplag (SOU 1976:66). Förslaget har fått vila i avvaktan 

på bl.a. det arbete beträffande internationella köp som har bedrivits inom 

FN. Det arbetet har nu resulterat i en konvention som står öppen för 

tillträde. En nordisk arbetsgrupp har nyligen bildats med uppgift att dels 

överväga om de nordiska länderna bör ansluta sig till konventionen. dels 

pröva möjligheterna att fä fram en ensartad nordisk köplagstiftning. Det är 

min förhoppning att vi inom inte alltför lång tid rår en modern köprättslig 

lagstiftning och att vi också kan bevara den betydelsefulla nordiska rätts

likheten på detta område. 

En särskild kommittc 11 u 1978: I 0) har tillkallats med uppdrag att se över 

kommissionslagen. Syftet är att skyddet för bl.a. handclsagenter och han

delsrepresentanter skall förbättras. En annan utredning (Ju 1979:091 syss

lar med frågan om skydd för företagshemligheter. Ytterligare en utredning 

har nyligen lagt fram ett betänkande ISOU 1980:42) med förslag till nya 

regler om arbetstagares uppfinningar. 

Också på transporträttens område förbereds ny lagstiftning. Här kan 

nämnas att en utredning (Ju 1972:04) i slutet av år 1980 har offentliggjort ett 

omfattande förslag ISOU 1980:37) till ny järnvägstrafiklag. från sjölags

utrcdningen (Ju 1977: 16) väntas inom kort ett delbetänkande som handlar 

om redaransvarets begränsning och om passagerarbefordran till sjöss. 

F.n. förbereds inom departementet en promemoria med förslag till änd-



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 9 

ringar i atomansvarighetslagen I 1968:45). Ändringarna har sin upprinnelse 

bl.a. i en revision av de internationella konventionerna i iimncl m:h innebär 

bl.a. att de i lagen angivna beloppen för skadeständsansvar vid en atom

olycka höjs. 

På bostads- och fastighetslagstiftningens omdde har arrcndclagskom

mitten (Ju 1975:04) och hyresrättsutredningen (Ju 1975:06) viktiga utred

ningsuppgifter. Betiinkanden från de båda utredningarna viintas under år 

1981. Förslag till regler om bestämmande av tomträttsavgäld m.m. läggs 

inom kort fram av tomträttskommitten <Ju 1977:121. 

På grundval av ett betänkande från vattenlagsutredningcn ISOU 

1977:27) har ett förslag till ny vattenlag utarbetats. Förslaget, som inom 

kort kommer att överlämnas till lagrådet. innehåller bl.a. nya tilli\tlighets

regler för vattenföretag. Vidare sker en allmän modernisering av den 

nuvarande vattenlagen. 

Förra året tillsattes en kommittc (Ju 1979: 11) med uppgift att se över 

fastighetsbildningslagen. Syftet är bl.a. att förfarandet i fastighetsbild

ningsärenden skall förenklas och att fastighetsregistren skall saneras ge

nom att onyttiga rättigheter o.d. upphör. En annan utredning. 

pantbrevsutredningen (Ju 1979:02). som också tillsattes år 1979. har till 

uppgift att se över lagstiftningen om panträtt i fast egendom. fartyg och 

luftfartyg. Andra utredningar prövar frågor om företagsinteckning, pant

sättning av byggnader på annans mark och skadestånd vid miljöskador (Ju 

1972: 12. 1977:05 och 1978:08). Jag vill i sammanhanget också nämna 

småhusköpkommittcn (Ju 1975:02). som till v<lren väntas lägga fram för

slag om fastighetsmäklarnas verksamhet. 

En särskild utredning. som nyligen har tillsatts (Ju 1980:04). har fått i 

uppdrag att utreda frågor om äganderätt till lägenhc:ter i flerfamiljshus. I 

första hand skall utredningen gå in p[1 de fastighctsriittsliga förutsättningar

na för ett sådant ägande. Samtidigt skall klarläggas vilka åtgiirder som 

skulle behövas för att skapa lämpliga skatte- och finansicringsreglcr i ett 

system med ägarlägenheter. 

Reformarbetet fortsätter också inom associationsrätten. Ett första steg 

togs genom tillkomsten av den nya aktiebolagslagen I 1975: 13851 och bok

föringslagen I 1976: 125). Frågor som gäller handelsbolag och koncerner har 

utretts av 1974 års holagskommitte (Ju 1974:21 ). medan spörsmål beträf

fande stiftelser behandlas av stiftelseutredningen (Ju 1975:0 I). På grundval 

av ett betänkande från bolagskommittcn har regeringen lagt fram förslag 

till bl.a. en ny handelsbolagslag (prop. 1979/80: 143). Propositionen. som 

nyligen har antagits av riksdagen. innehåller också bestämmelser på grund

val av promemorior från brottsförebyggande rådet om revisorers verksam

het och om ett bättre skydd för det hundna kapitalet i aktiebolag. Vidare 

behandlas frågan om särskilda regler i aktiebolagslagen som är särskilt 

anpassade till de små företagen. 

En annan proposition, som också har antagits av riksdagen Cprop. 1979/ 
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80: 144l, innehåller nya redovisningsreglcr för ekonomiska föreningar. 

När det slutligen gäller immaterialsrättsområdet pågår utredningsarbete 

i varumärkesutredningen (Ju 1974: IOl och upphovsrättsutredningen (Ju 

1976:02). En utredning har också tillsatts med uppgift att se över patent

processen (Ju 1979:03). 

2 Åtgärder mot brott 

Allmänna synpunkter 

I bilt1Ra 5. I lämnas vissa statistiska uppgifter jämte kommentarer om 

brottsutvecklingen, om verksamheten inom polisen, åklagarmyndighe

terna. de allmänna domstolarna och kriminalvården och om rättsväsendets 

resurser för åtgärder mot brott. 

De uppgifter om brottsutvccklingen som redovisas i underbilagan gör att 

det fortfarande är mest realistiskt att räkna med en ökning av antalet 

brottsbalksbrott under kommande år. Kurvan över anmälda brott ligger 

också absolut sett på en hög nivå. Till detta kommer det kända förhållandet 

att det verkliga antalet brott sannolikt väsentligt överstiger antalet anmälda 

brott. Skillnaden, det s.k. mörkertalet, varierar ganska mycket efter brot

tets art och svårighetsgrad. Säkerligen ärt.ex. mörkertalet högt i fråga om 

sådan brottslighet som räknas till den ekonomiska kriminaliteten. 

En antalsmässigt ganska stor ökning under år 1980 kan konstateras för 

förmögenhetsbrottens del. Särskilt oroande är det dock enligt min mening 

att väldsbrottsligheten fortsätter att öka. Oron accentueras av att det 

grövsta våldet - mord. dråp. grov misshandel samt rån - under senare år 

har ökat mest, låt vara att det här rör sig om ganska låga siffror i absoluta 

tal. Våldsbrotten tycks med åren också i allt större omfattning förövas mot 

offer som har varit okända för gärningsmannen: risken för den enskilde att 

bli utsatt för gatuvåld är likväl fortfarande liten. 

Siffrorna för våldsbrottsligheten talar sitt tydliga språk om personligt 

lidande för många människor. Men också på andra sätt drabbas enskilda 

personligt och ekonomiskt hårt av en omfattande kriminalitet. Till detta 

skall läggas mycket stora kostnader för näringsliv och samhälle. Att kam

pen mot det samhällsonda som en utbredd kriminalitet utgör måste få hög 

förtur kan det enligt min mening inte råda' något tvivel om. 

Kampen mot brottsligheten kräver i första hand insatser från samhällets 

sida. Men också sammanslutningar, företag och enskilda måste ta del i 

uppgiften i olika former. Det är i det brottsbekämpande arbetet viktigt att 

inte visa en överslätande attityd mot olagliga handlingar. Att människor av 

varandra fordrar respekt för strafflagens hud är givetvis inte liktydigt med 

att inta en hård och oförsonlig hållning mot de - inte sällan socialt 

handikappade - personer som är kriminellt belastade. 

Samhällets åtgärder mot brott måste sättas in på många olika områden. 
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Det är nödvändigt att se kriminaliteten i dess sammanhang med andra 

sociala förhållanden. En försvagning av familjegemenskapen kan skapa en 

otrygghet för de unga som ibland får utlopp i asociala beteenden. Brister i 

boendemiljön och i skolan kan också leda till sociala störningar. Ungdoms

arbetslöshcten utgör ett allvarligt problem. som även från brottsförcbyg

gande synpunkt måste följas noga. Ofta går viigen till kriminalitet över 

missbruk av olika slag. Många brott har samband med narkotikamissbru

ket. Att alkoholmissbruket är en starkt bidragande orsak till mycken 

brottslighet. t.ex. våldsbrottslighet, är sedan länge belagt genom forskning 

och utredningar. För att man skall kunna bemästra nu nämnda och andra 

förhållanden som drar in människor i kriminalitet krävs ett arbete som till 

stor del ligger utanför justitiedepartementets ansvarsområde men som 

faller under begreppet brottsförebyggande verksamhet i begreppets vid

sträckta bemärkelse. Jag vill bl.a. erinra om det viktiga arbete som bedrivs 

inom det av regeringen tillkallade samordningsorganet för alkoholfrågor 

och som syftar till att finna åtgärder för att komma till riitta med alkohol

missbruket och dess skadeverkningar. 

Det faller sig i detta sammanhang naturligt att knyta an till den på senare 

tid förda diskussionen om utlänningarnas brottslighet. Till en inte obetyd

lig del rör det sig här otvivelaktigt om brott begångna av personer som har 

ingen eller endast lös anknytning till Sverige eller som i varje fall har ett 

kriminellt förflutet från andra länder. Det kant.ex. vara fråga om interna

tionellt förgrenad narkotikahantering. I den mån det är så. blir motåtgär

derna i första hand polisspaning efter brott och lagföring samt åtgärder mot 

den illegala invandringen. Annan brottslighet har mera sin jordmån i soci

ala svårigheter och motsättningar som ofta möter vissa invandrargrupper i 

vårt land. Skall vi i grunden komma till rätta med denna brottslighet. måste 
de kriminalpolitiska åtgärderna gå hand i hand med ett långsiktigt och 

målmedvetet arbete för att inlemma invandrarna i det svenska samhället -

självfallet med respekt för deras kulturella särart. 81.a. är det viktigt att 

invandrarna ges en klar bild av betydelsefulla drag i den svenska rättsord

ningen. En informationsinsats härvidlag förbereds f.n. av justitiedeparte

mentet och myndigheter inom dess verksamhetsområde. 

Jag anser det angeläget att tillägga att en redovisning av utlännings-

. brottsligheten inte är något självändamål utan har sitt berättigande endast 

om vi kan få vägledning om hur vi skall gripa oss an uppkomna problem. 

Som jag har betonat i olika sammanhang får vi aldrig glömma att den helt 

överväldigande delen av våra invandrare är laglydiga och lojalt anpassar 

sig till de normer som gäller i det svenska samhället. 

Som jag antydde nyss innefattar begreppet brottsförebyggande verksam

het i vid mening åtgärder från en mängd olika samhällsorgan. När det gäller 

den brottsförebyggande verksamhet i mera begränsad bemärkelse som 

faller på justitiedepartementet och myndigheterna inom dess verksamhets

område torde det stå klart att arbetet måste bedrivas med önskemålet att 
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nedbringa kriminaliteten som en mera omedelbar utgångspunkt och inte 

kan utvidgas till allmänt syftande insatser av social natur. l linje härmed 

betonades exempelvis i förra årets budgetproposition att polisens brotts

förebyggande verksamhet främst bör ta sikte på ungdomar som har begått 

brott och som befinner sig i brottsbenägna miljöer. Här har vidare verk

samheten inom brottsförebyggande rådet stor betydelse. Att man inte skall 

underskatta möjligheten att genom konkret syftande brottsförebyggande 

åtgärder nå positiva resultat visas bl.a. av utfallet av de åtgärder som år 

1971 vidtogs mot checkmissbrukct. jfr rapporten !BRÅ 1980:4) När check

bedrägerierna försvann. 

De instrument som står till förfogande för kriminalpolitiken i mera snäv 

mening är lagstiftning och förfogande över personella och andra resurser. 

Den åtstramning av de statliga utgiftsåtagandena som är nödvändig för 

att den svenska ekonomin skall komma i balans kan inte undgå att få 
verkningar också i fråga om de resurser som ställs till förfogande för 

brottsbekämpning. Sakens stora vikt har likväl gjort det möjligt att i det 

väsentliga behålla nuvarande resurser för åtgärder mot brott ograverade. 

För att tillgodose några särskilt angelägna behov föreslår jag i det följande 

en viss omfördelning av tillgängliga resurser. Denna väg får emellertid 

beträdas med försiktighet. 

Narkotikabrottsligheten 

Enligt en färsk rapport (Ds S 1980:5) är antalet missbrukare av tung 

narkotika mellan 10 000 och 14 000 personer. Missbruket sprider sig allt 

mer utanför storstadsområdena. Det iir ett allvarligt tecken att bruket av 

särskilt farliga preparat. såsom heroin. blir vanligare. Den allra grövsta 

narkotikabrottsligheten tycks domineras av utländska gärningsmän. som 

ibland agerar i formliga syndikat. 

Narkotikamissbruket - som f.ö. ofta går hand i hand med alkoholmiss

bruk - skördar många offer i form av sjuka och socialt utslagna. Det har 

också samband med en omfattande brottslighet vid sidan av själva den 

olagliga narkotikahanteringen. Att narkotikamissbruket har en vidsträckt 

egendomsbrottslighet i släptåg är väl bekant. Nya rön tyder dessvärre 

också på att den förut omtalade ökningen av våldshrottsligheten delvis har 

sina rötter i s.k. subkulturer med medlemmar som är drog- eller alkohol

missbrukare. Narkotikamissbruket har vidare ett samband med en organi

serad brottslighet som endast delvis är kombinerad med missbruk. Hit hör 

- förutom illegal narkotikahantering - bl.a. olaglig klubb- och spclverk

samhet och koppleri. 

Mot denna bakgrund framstår det som en ytterst angelägen uppgift att 

bekämpa narkotikabrottsligheten och att försöka komma till rätta med 

drogmissbruket. Som jag redan har antytt är medlen inte bara kriminalpoli

tiska, utan stora ansträngningar måste också göras på det sociala vårdom

rådet. 
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I en proposition som nu ligger på riksdagens bord (prop. 1980/81 :76) har 

regeringen föreslagit att minimistraffet för grovt narkotikabrott och för 

grov varusmuggling avseende narkotika skall höjas från ett till två års 

fängelse. Syftet är att än kraftigare än f.n. markera samhällets avståndsta

gande till den - ofta internalionellt förankrade - narkotikahantering där 

gärningsmännen kallhamrat utnyttjar andra människors drogberoende. 

Riksåklagaren har i början av år 1980 utfärdat nya anvisningar för 

åtalsunderlåtelse i fråga om innehav av mindre mängder narkotika. Anvis

ningarna innebär en inte oväsentlig skärpning i förhållande till vad som 

tidigare gällde och gör det möjligt att åtala också de smålangare som bildar 

sista ledet i hanteringskedjan. F.ö. gäller att polisen alltid är skyldig att 

ingripa mot dem som visar sig inneha narkotika. även om det rör sig om 

små mängder för eget bruk. I sammanhanget vill jag framhålla betydelsen 

av att man ser allvarligt på bruket av alla slag av narkotika. även I.ex. 

cannabispreparat. 

Nyligen har regeringen till lagrådet hänskjutit ett förslag som bl.a. går ut 

på att straftbcstiimmelse införs med sikte pä fall där obehöriga ringer in 

recept pii narkotikapreparat och andra Hikemedel. Enligt förslaget förenk

las vidare reglerna om förverkande av narkotika. injektionssprutor och 

kanyler. Här kan också nämnas att inom brottsförcbyggande rådet (BRÅJ 

pågår arbete med att se över brottsbeskrivningarna i narkotikastrafflagen. 

Under senare år har genomförts en betydande utbyggnad av polisens 

resurser för att bekiimpa narkotikabrottslighet. Bl.a. har narkotikarotlar 

inrättats i 24 polisdistrikt. Senast har dessa budgetåret 1980/81 tillförts 16 

nya polismanstjänster. Det kommande budgetåret bör den personal som är 

avdelad för narkotikafrågor förstiirkas genom att vissa polismanstjiinstcr 

disponeras om. Det ofta komplicerade arbetet med att utreda narkotika

brottsligheten kan diirigenom göras iinnu effektivare. 

Rikspolisstyrelsen har i en skrivelse den 5 december 1980 begiirt bl.a. 

lagändringar som skapar bättre möjligheter för polisen att använda tek

niska hjälpmedel under spaning och utredning i fråga om narkotikabrott. 

Frågan är av den natur att den kriiver särskilda överväganden. Inom 

departementet förbereds f.n. tilläggsdirektiv i ämnet till tvängsmedelskom

mittcn <Ju 1978:06). 

Narkotikamissbruket skapar stora problem inom kriminalvården. Det 

har beräknats att 25- 30 procent av de intagna på kriminalvårdsanstalterna 

missbrukar droger. Ett ökande antal intagna avtjänar långa fängelsestraff 

för grova narkotikabrott. 

En självklar strävan måste vara att intagna utan narkotikaproblem för

skonas från att komma i kontakt med narkotika. liksom att missbrukarna 

avskärs från tillförsel av droger och i stället får vård för sitt missbruk. 

försök med små narkotikafria avdelningar pågår f.n. vid några riksan

stalter. Försöksvcrksamheten med en siirskild behandlingskedja för in

tagna med narkotikaproblem. det s.k. Österåkerprojektct. har bedrivits i 
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snart tre år. I detta sammanhang bör nämnas det särskilda försök. som 

pågår i Stockholms och Uppsala län med s.k. kontraktsvård för narkotika

missbrukare som har begått brott. 

Ansträngningarna att dela upp de intagna efter narkotikaberoende och 

behandlingsbehov har fått stöd genom en nyligen genomförd ändring i 

lagen om kriminalvård i anstalt ( prop. 1980/81: I I. En ny bestämmelse ger 

rätt att förelägga en intagen att lämna urinprov även om man inte har någon 

direkt misstanke om att han är narkotikapåverkad. 

Det kan givetvis inte tolereras att narkotikadömda fortsätter att driva sin 

brottsliga verksamhet under anstaltstiden. En särskild utredare (Ju 

1980:03) har fått i uppdrag att kartlägga hur permissionsinstitutet används 

när det gäller främst dem som är dömda för grova narkotikabrott. Under

sökningen omfattar också tillämpningen av de bestämmelser som i övrigt 

reglerar sådana intagnas kontakter med yttervärlden. Det ingf\r i utreda

rens mandat att föreslå de lagändringar som kan behövas med tanke på 

samhällsskyddet. Utredningen beräknas bli klar under första halvån:t 

1981. 

Den ekonomiska och den organiserade brottsligheten 

Som organiserad brottslighet räknar man i allmiinhet kriminaliserad 

verksamhet som både till uppläggning rn.:h syfte kan liknas vid ett närings

fång. Jag har på tal om narkotikabrottslighekn redan niimnt exempel på 

organiserad brottslighet. Termen ekonomisk brottslighet fftr i den allmänna 

debatten inte sällan en ganska diffus innebörd. En vanlig avgränsning g~ir 

emellertid ut på att det skall röra sig om sf\dan brottslighet inom ramen för 

en tilltlten näringsverksamhet som bedrivs mera planmässigt och syftar till 

ekonomisk vinning. Skattebrott och valutabrott som faller under denna 

beskrivning är exempel ptt ekonomiska brott som innehiir att någon undan

drar sig förpliktelser mot det allmänna. Men de ekonomiska brotten kan 

också rikta sig mot en större eller mindre krets av enskilda. t.ex. vissa 

bedrägerier och allvarligare gäldcnärsbrott. 

Olika försök har gjorts att uppskatta samhällets förluster till följd av den 

ekonomiska brottsligheten. Vad som är säkert är att det handlar om myc

ket stora belopp. Det är emellertid inte det enda skälet till att bekämpande! 

av denna typ av kriminalitet har fått s~i stort - och enligt min mening 

berättigat - intresse under senare år. Skadeverkningarna iir niimligen 

flera. Konkurrensen mellan olika företag blir t.ex. lätt snedvriden. Mest 

betänkligt iir kanske att de ekonomiska brotten kan sätta stora medborgar

gruppers lojalitet mot regelsystemet på skalleriittens och det ekonomiska 

livets område i övrigt på svåra prov. 

Under de senaste åren har statsmakterna gjort stora ansträngningar för 

att komma till riitta med den organiserade och den ekonomiska brottslighe

ten. 
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Med början under budgetåret 1977178 har polisen hittills tillförts tillhopa 

104 polismanstjänster för att bekämpa denna brottslighet. En särskild 

organisation för ändamålet har - förutom vid rikspolisstyrelsen - tillska

pats i de tre storstäderna och på ytterligare fem orter i landet. En kraftig 

satsning har gjorts på utbildning av i första hand poliser och åklagare men 

också av domare. Medel har vidare ställts till förfogande för att det skall bli 

möjligt att fastare knyta utomstående expertis till brottsutredningarna. Av 

indirekt men stor betydelse är givetvis också den fortgående upprustning

en av resurser för skatte- och avgiftskontroll. 

I regeringsförklaringen till pågående riksmöte sägs att kampen mot den 

ekonomiska och den organiserade brottsligheten ytterligare skall intensi

fieras. För detta behövs ett tillskott av personal inom polisen för ändamå

let. Också denna förstärkning får åstadkommas genom en omfördelning av 

tjänster inom polisväsendet. 

Skall ansträngningarna att komma åt den ekonomiska kriminaliteten bli 

framgångsrika. krävs ett smidigt och väl fungerande samarbete mellan 

berörda myndigheter. På grundval av en promemoria i ämnet från rikspo

lisstyrelsen. riksåklagaren. riksskatteverket. generaltullstyrclscn och riks

banken har regeringen i juni 1979 uppdragit åt BRÅ att. såvitt gäller 

åtgärder mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten. se över 

bestämmelserna om informationsutbyte och anmiilningsskyldighet mellan 

myndigheterna och om sekretess mellan dem samt föreslå lagstiftningsåt

gärder. En särskild arbetsgrupp inom BRA. som har anförtrotts uppdraget 

i första hand. har i en första etapp av sitt arbete analyserat frågan huruvida 

tillkomsten av den nya sekretesslagen förändrar möjligheterna till utbyte 

av sekretesskyddat material. Gruppen har funnit att det. på ett undantag 

när. inte blir någon försämring. Undantaget avser viss information från 
riksbanken. Regeringen har därför i prop. 1980/81 :78 föreslagit en lagäml

ring på denna punkt. I propositionen redovisas också regeringens bedöm

ning av sekretesslagens inverkan på informationsutbytet mellan myndighe

ter i kampen mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten. 

Vid sidan av sådana åtgärder som resursförstärkning och organisatoris

ka förändringar pågår också en bred översyn av den lagstiftning som kan 

påverka organiserad och ekonomisk brottslighet. En central uppgift faller 

härvidlag på den organisation som har byggts upp inom BRA. Den består i 

sina huvuddrag av en styrgrupp med bl.a. företrädare för samtliga riks

dagspartier och av särskilda arbetsgrupper. Dessa utgörs i huvudsak av 

representanter för berörda myndigheter och av andra experter. 

Riksdagen beslutade våren 1980 att skärpa bestämmelserna mot sakhä

lcri (prop. 1979/80:66). Lagstiftningen grundades på en promemoria från 

BRÅ och har som syfte att öka möjligheterna att beivra den organiserade 

häleriverksamheten. På riksdagens begäran har regeringen därefter beslu

tat att låta utreda de civilrättsliga reglerna om godtrosförvärv (Ju 1980:06). 

En förstärkning av rättsställningen för dem som genom brott har förlorat 

egendom skulle kunna ytterligare motverka hälcribrottslighet. 
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Samtidigt som riksdagen beslutade om häleribestämmelserna antog den 

nya regler om åtalsprövning vid vållande till kroppsskada. Efter ändringen 

blir det lättare att lagföra sådana brott av detta slag som beror på brister i 

arbetsmiljön. 
BRÅ har vidare presenterat en promemoria om dobbleribrottet. Delar av 

denna ligger till grund för en proposition ( 1979/80: 179) om ändring i brotts

balken m.m .. som nyligen har antagits av riksdagen. Lagstiftningsåtgär

derna riktar sig mot fastighetsägare som främjar illegal spelklubbs verksam

het genom att upplåta lokaler för klubbarna. 

F.n. övervägs inom justitiedepartementet lagförslag på grundval av tre 

andra promemorior från BRÅ som har utarbetats inom ramen för det nu 

aktuella projektet. Längst har ett förslag till en ny bestämmelse i brottsbal

ken mot miljöbrott kommit: det har remitterats till lagrådet tillsammans 

med ett förslag till omfattande ändringar i miljöskyddslagen. utarbetat 

inom jordbruksdepartementet. Bestämmelsen om miljöbrott innebär bl.a. 

en kriminalisering av föroreningar o.d. som kan medföra hälsorisker eller 

andra betydande olägenheter i miljön. Preskriptionstiden för åtal förlängs. 

- De två andra promemoriorna från BRÅ gäller advokaters verksamhet 

och förbättrad kontroll vid aktiebolags likvidation. BRÅ har nyligen till 

regeringskansliet överlämnat ytterligare två promemorior. en om skatte

regler vid utlandstransaktioner och en om beskattning av räntefria lån till 

arbetstagare. Närmast är att vänta en promemoria med förslag till nya 

regler om bokföringsbrott. 

Ett betydande antal lagstiftningsåtgärder som berör organiserad och 
ekonomisk brottslighet har - vid sidan av dem som har föreslagits av BRÅ 

- vidtagits under de senaste åren eller förbereds inom en nära framtid. 

Intresset av att denna kriminalitet bekämpas bevakas numera fortlöpande i 

lagstiftningsarbetet. På justitiedepartementets område kan nämnas den 

under förra våren beslutade reformen om konkurskarantän ( prop. 1979/ 

80:83). Inom departementet förbereds nu en promemoria med övervägan

den angående ekonomiska sanktioner mot företag i vars verksamhet har 

begåtts brott. 
Det skulle föra för långt att här gå in på övriga åtgärder som direkt eller 

indirekt riktar sig mot ekonomisk brottslighet. Av central betydelse är 

självfallet de regler som tar sikte på att hindra undandragande av skatter. 

tullar och avgifter till det allmänna. Jag kan i första hand hänvisa till 

översikten över åtgärder mot brott i föregående års budgetproposition och 

till redogörelsen i den gångna höstens besparingsproposition (prop. 1980/ 

81:20 s. 91-99). 

Åtskilliga av de föreskrifter som ytterst riktar sig mot ekonomisk brotts

lighet bygger på tanken att man bör minska frestelsen att begå sådana brott 

eller. genom administrativa kontrollåtgärder och nya rutiner, söka före

bygga brottsliga handlingar. I viss mån uppkommer här ett dilemma för 
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lagstiftaren. Kontrollnivån kan nämligen bli så hög att den blir ett hot mot 

enskildas integritet eller i varje fall upplevs så. Och de bördor som läggs på 

företag och enskilda kan bli alltför betungande. Viktigt är självfallet också 

att de nya bestämmelser som kan behövas uppfyller alla rimliga krav på 

rättssäkerhet. Det ingår i BRÅ:s uppdrag att försöka belysa dessa avväg

ningsproblem. 

Polisens verksamhet 

Det står klart att polisen inte har eller kan få så stora resurser att den 

effektivt kan gripa in mot all brottslighet. Det kommer därför alltid att vara 

av betydelse hur polisens resurser fördelas mellan olika angelägna upp

gifter. En prioritering till vissa arter av brott får dock inte leda till att andra 

kategorier lämnas helt åt sidan. Man måste vidare hålla i minnet att 

missförhållanden i samhället i stor utsträckning kan och bör mötas med 

andra åtgärder än de straffrättsliga. 

Ytterst ankommer det på den lokala polisorganisationen att bedöma mot 

vilka slags brott tillgängliga resurser i första hand skall sättas in. Därvid 

kan hänsyn tas till att förhållandena varierar mellan olika delar av landet. 

Liksom har skett i tidigare budgetpropositioner kan det emellertid vara 

ändamålsenligt att här peka på vissa typer av kriminalitet som, allmänt 

sett, bör ägnas särskild uppmärksamhet. 

I det föregående har jag förordat att särskilda insatser skall göras mot 

narkotikabrottsligheten och mot den organiserade och den ekonomiska 

brottsligheten. Av detta framgår att jag anser att man bör prioritera kam

pen mot dessa brott högt. Jag vill vidare lägga stor vikt vid att våldsbrotts

ligheten i dess olika former motarbetas genom skärpt övervakning bl.a. på 

allmänna platser och genom snahb utredning av begångna övergrepp. Ett 

område som inte heller får sättas i andra hand är det som gäller ingripanden 

mot ungdomsbrottsligheten. Här kan polisen - som redan sker - göra en 

viktig insats i den rent förebyggande verksamheten. Det kan tilläggas att en 

särskild arbetsgrupp inom BRÅ behandlar åtgärder beträffande unga lag

överträdare. 

Under en följd av år har polisen förstärkts med ett sammantaget stort 

antal nya tjänster. Som har framgått anser jag att för nästa budgetår den 

polispersonal som är avdelad för att utreda ekonomisk brottslighet och 

narkotikabrottslighet bör förstärkas genom omfördelning av tjänster inom 

polisorganisationen. På samma sätt bör ett antal tjänster tas i anspråk för 

utredning av utlänningsärenden m.m. Däremot medger det statsfinansiella 

läget nu inte något nettotillskott av tjänster inom polisen. Detta spelar 

emellertid på kort sikt inte någon avgörande roll, eftersom många tjänster 

är vakanta. Tills vidare torde dt:t mest verksamma medlet för att förbättra 

polisens arbetssituation och öka dess slagkraft vara att minska vakan

serna. Jag föreslår att ett så förhållandevis stort antal aspiranter som 600 

2 Riksdagen 1980181. 1 sam/. Nr 100. Bila{?a 5 
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antas till polishögskolan under nästa budgetår. l förening med den höga 

intagningen också under de närmast föregående åren kommer detta 

otvivelaktigt att leda till en påtaglig förbättring av vakansläget. 

Rikspolisstyrelsen har i maj 1980 överlämnat två rapporter till regering

en som rör dels vissa frågor om utrustning i de polisdistrikt där det finns 

kärnkraftverk. dels den polisiära beredskapen vid vissa allvarliga brotts

liga angrepp. Som jag närmare redogör för i det följande kommer jag att 

föreslå alt berörda polisdistrikt får ökade materiella resurser och att riks

polisstyrelsen får i upp drag att undersöka hur beredskapen bör utformas i 

Stockholms. Göteborgs och Malmö polisdistrikt. 

Frågan om de framtida formerna för prioriteringar av polisens verksam

het hör till dem som behandlas i den i början av hösten lämnade princippro

positionen ( 1980/81: 13) angående polisens uppgifter. utbildning och organi

sation. Det förutsätts där att den grundläggande inriktningen av polisens 

insatser vid behov skall kunna bestämmas av statsmakterna i fastare 

former än hittills. samtidigt som polisstyrelserna och länsstyrelserna i 

betydligt högre grad än nu får ett självständigt ansvar för att förverkliga 

statsmakternas beslut liksom för att anpassa verksamheten i övrigt till 

lokala och regionala förhållanden. Förutom ett förstärkt regionalt och 

lokalt medborgarinflytande inom polisväsendet innebär propositionen bl.a. 

en delvis ny regional organisation inom polisväsendet och viktiga föränd

ringar i fråga om polisutbildningen. 

Den översyn som ligger till grund för propositionen kan ses som en 

utvärdering av den reform år 1965 varigenom polist:n förstatligades och 

omorganiserades. Det iir betydelsefulla föriindringar som nu förestår. Sam

tidigt får resultatet av översynen betecknas som ett mycket gott betyg fö 
den svenska polisen. 

Påföljdssystemet 

Hittills har jag i huvudsak uppehållit mig vid sådana åtgärder inom 

rättsväsendet som går ut på att förebygga och förhindra brottslighet samt 

uppdaga och utreda begångna brott. Det säger sig emellertid självt att 

reaktionssystemets utformning och praktiska tillämpning har en central 

ställning inom kriminalpolitiken. 

Under senare år har vissa av de värderingar som lades till grund för 

brottsbalkens påföljdssystem kritiserats eller satts i fråga i olika utredning

ar och i den kriminalpolitiska debatten. Kritiken mot gällande straffsystcm 

har speciellt tagit fasta på att de frihetsberövande påföljderna har visat sig 

ha övervägande negativa konsekvenser. Den har emellertid ocksä gått ut 

på alt kriminalvården i frihet inte är så effektiv som man hoppades när 

brottsbalken kom till. 

Kritiken fick till resultat all det för halvtannat år sedan påbörjades en 

mera allmän översyn på straffrättens och kriminalvårdens områden. Över-
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synen görs av två parlamentariska kommitteer. Vägledande för utrednings

arbctet är enligt direktiven !Dir 1979:34 och 35) att användningen av 

frihetsberövande påföljder bör minskas och längden av de frihetsberö

vande påföljder som ändå förekommer förkortas. Samtidigt är det enligt 

direktiven - med tanke på behovet av att förebygga brott - nödvändigt att 

finna alternativ till frihctsstrafT som i möjlig mån innebär en effektivering i 

förhållande till den nuvarande kriminalvården i frihet. Arbetet har förde

lats så mellan kommitteerna att den ena. fängclsestraflkommitten (Ju 

1979:04), behandlar i huvudsak frågor som har anknytning till fängelse

straffets utformning och vissa därmed sammanhängande organisatoriska 

frågor. medan den andra. frivårdskommitten (Ju 1979:05). har till uppgift 

att utreda frågor om den framtida utformningen av kriminalvärden i frihet 

och om alternativ till frihetsstraff. 

Som jag förklarade i fjolårets översikt fäster jag personligen stora för

hoppningar vid att utredningsarbetet skall leda fram till en minskad an

vändning av de för den enskilde nedbrytande och för samhället kostsamma 

frihetsstraffen. Enligt min mening bör man. allmänt sett. söka sig fram mot 

ett påföljdssystem som bygger på insikten att de straffrättsliga pMöljderna 

ofrånkomligt behövs för att hålla tillbaka brottsligheten men som samtidigt 

är så utformat att det tillgodoser höga krav pf1 humanitet och riittssiikcrhet. 

Det översynsarbetc som utförs av fängelsestraffkommittcn och frivårds

kommitten samt av förmögenhetsbrottsutredningen Uu 1976:04> (se om 

denna i det följande I spänner över stora delar av brottsbalken. Också i våra 

nordiska grannl1inder bedrivs ett längtsyftandc reformarbete pä straffrät

tcns område. Ett samarbete angående strartlagstiftningen förekommer se

dan många år inom den nordiska straffrättskommittcn. Vid ett möte i 

Stockholm i december 1980 mellan representanter för de berörda nationel

la utredningskommitteerna har dragits upp vissa ytterligare riktlinjer för ett 

nordiskt samarbete under reformverksamhetens g{ing. Jag hälsar med till

fredsställelse det tillfälle som här bjuds att fördjupa det nordiska lagstift

ningssamarbetet på ett centralt omr?tde. 

Direktiven till fängelsestraftkommitten och frivårdskommittcn förutsät

ter att vissa frågor kan tas upp med förtur. Fiingelsestraflkommitten har i 

delbetänkandet (SOU 1980: 1) 14 dagars fängelse föreslagit att den all

männa minimitiden för fängelse slinks. Betänkandet har lagts till grund för 

en proposition i ämnet (prop. 1980/81:44), som f.n. är under riksdagens 

behandling. Frivårdskommittcn planerar ett delförslag under första halv

året 1981 om en effektivering av skyddstillsynen och om intensivövervak

ning. 

Det igångsatta utredningsarhetet hindrar inte all andra delreformer som 

ligger i linje med tankarna i direktiven genomförs efter hand. År 1979 

beslutade riksdagen att avskaffa den tidsobestämda päföljden ungdomsfiin

gelse med verkan fr.o.m. 1980. (kh nyligen har regeringen till riksdagen 

överlämnat en proposition ( 1980/81 :76) i vilken föreslt1s att den sista kvar-
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varande påföljden som innebär kriminalvård i anstalt under obestiimd tid. 

nämligen internering, skall utmönstras ur brottsbalkens påföljdssystem. 

Samtidigt föreslås ändringar i brottsbalken som skall hindra att interne

ringens slopande försvagar samhällets skydd mot den grövsta brottslighe

ten. Dessa ändringar gäller villkorlig frigivning från fängelse och 

straffskärpning vid återfall i särskilt allvarlig brottslighet. 

Böter och andra ekonomiska rättsverkningar kan inom ett vidsträckt 

område vara effektiva som sanktioner vid regelövertriidclser. samtidigt 

som de saknar de frihetsberövande påföljdernas nackdelar. Jag har redan 

nämnt att frågan om ekonomiska sanktioner främst mot företag p{1 grund 

av brott i näringsverksamhet behandlas i en kommande departementspro

memoria. Övervägandena i denna blir en fortsättning av det förut gjorda 

utredningsarbetet angående företagsböter. Av intres~e är vidare att riksda

gen i slutet av 1980 beslutade om en höjning av ramarna i brottsbalken för 

bötesstraffet. betingad av penningvärdets föriindringar efter balkens till

komst (se prop. 1980/81 :38). Yiteskommittcn (Ju 1979:01) har i ett del

betänkande (SOU 1980:7) behandlat frågan om straffriittslig kompensation 

vid bortfall av förvandlingsstraff för böter. Betiinkandet och remissvaren 

över det övervägs f.n. i departementet. Kommitten ägnar sitt fortsatta 

arbete åt en översyn av vitesinstitutet. 

Kriminah·ården 

I enlighet med de riktlinjer för utformningen av kriminalvilrdens an

staltssystcrn som antogs genom 1973 ärs kriminalvårdsreform har riksda

gen vid behandlingen av 1980 års budgetproposition godkänt en princip

plan för förändringar i lokalanstaltsorganisationen. Planen innebiir att nya 

lokalanstalter uppförs i områden som f.n. har brist på platser. i första hand 

Stockholmsområdet. Vidare förutsätts i planen att ett antal anstalter från 

1800-talet samt vissa andra anstalter. som är i mycket dåligt skick. hyts ut. 

De nya lokalanstalterna har omkring 40 platser var. I samtliga kommer 

det alt vara möjligt att placera kvinnor. Anstalterna är inrättade enligt 

smågruppsprincipcn. Vatje avdelning har i allmiinhet fem platser. vilket 

ger goda möjligheter till diffcn:ntiering. Härigenom kan många problem 

lösas på anstalten utan att mera ingripande åtgärder behöver vidtas. Anta

let förflyttningar mellan anstalter kan I.ex. nedbringas. Utsikterna att 

komma till rätta med narkotikaproblemen ökar m:kså väsentligt. 

Angående narkotikaproblemen vid kriminalvf1rdsanstalterna kan jag i 

övrigt hänvisa till vad jag har sagt i det föregående. 

Förutsättningarna för en vidgad verksamhet med marknadsanpassad 

ersättning inom kriminalvärden kartläggs av en är 1979 tillkallad kommitte 

(Ju 1979:08). I direktiven (Dir. 1979: 104) for kommitten understryks sär

skilt att man så långt som det är möjligt bör närma anstaltstillvaron till 

normala förhållanden enligt den s.k. normaliseringsprincipen. 
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I den tidigare nämnda propositionen 1980/81: I om ändringar i lagen om 

kriminalvård i anstalt föreslogs nya regler om isolering och om andra 

begränsningar av gemensamheten för de intagna. Förslaget grundades i 

denna del på betänkandet (SOU 1979:4) Avskildhet och gemenskap inom 

kriminalvården. Propositionen innebar också att placering på en s.k. speci

alavdelning vid en kriminalvårdsanstalt lagregleras. Riksdagen har nyligen 

antagit förslagen. 

De särskilda brotten 

Översynen av brottsbalken gäller inte bara påföljdssystemet. Också i 

fråga om de enskilda brotten förbereds ändrad lagstiftning, så att straffbe

stämmelserna efter hand kan anpassas till ändringar i samhällsförhållan

dena och förskjutningar i de allmänna värderingarna. 

Jag har förut nämnt förmögenhetsbrottsutredningen. Denna har i upp

drag att se över 8-11 kap. i brottsbalken. 1977 års sexualbrottskommittc 

(Ju 1977:03) behandlar sedlighetshrotten i 6 kap. i balken. Militäransvars

komittens (Ju 1977:09) mandat gäller en översyn av 21 och 22 kap. i 

brottsbalken. Stöldutredningen (Ju 1980:02) skall kartlägga det svinn inom 

handeln som har sin orsak i butikssnatterier och föreslå åtgärder för att 

minska denna brottslighet. 

Riksdagen behandlar f. n. ett förslag i proposition 1979/80: 176 till ändring 

av brottsbalkens föreskrifter om spioneri m.m. Lagrådsremissen med för

slag till straffbestämmelser i brottsbalken om miljöbrott är redan nämnd. 

Inom justitiedepartementet övervägs åtgärder med anledning av slutbetän

kandet (SOU 1980:8) från integritetsskyddskommitten, med titeln Privatli

vets fred. 

Målsägandens ställning 

Den kriminalpolitiska debatten ställer - helt naturligt - i allmänhet den 

brottslige i centrum. Enligt min mening har det emellertid i alltför hög grad 

skett på bekostnad av brottsoffret - målsäganden - vars intressen lätt 

hamnar i bakgrunden. Jag skall avslutningsvis ta upp ett par frågor som 

gäller målsägandens ställning. 

När åklagaren väcker åtal är han i princip skyldig att även bevaka 

målsägandens skadeståndsanspråk. Målsäganden har också i allmänhet en 

rätt att själv i andra hand väcka åtal. I betänkandet <SOU 1976:47) Färre 

brottmål har åtalsrättskommitten föreslagit regler som gör det möjligt för 

åklagaren att avstå från åtal i betydligt större utsträckning än f.n. Kommit

ten föreslår också att målsägandens andrahandsrätt att väcka åtal för brott 

under allmänt åtal skall avskaffas. - Starka skäl talar enligt min mening 

mot att dessa förslag genomförs. Målsägandens intresse bör inte ytterligare 

vika för lagöverträdarens. Man kan inte heller bortse från att målsägan-
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dens åtalsrätt uppfattas som en yttersta rättssäkerhetsgaranti. I detta sam

manhang kanjag erinra om att tjänsteansvarskommitten (Ju 1979: 13) nyli

gen har lämnat ett förslag till ändring av de regler som f.n. begränsar 

målsägandens rätt att väcka åtal och skadeståndsanspråk mot vissa högre 

tjänstemän på grund av brott som har begåtts i utövningen av tjänsten. 

M~iligheterna för målsäganden att få ut skadestånd av den som har 

begått brottet är ofta små. När inte heller försäkringsersättning står till 

buds. kan målsäganden i viss utsträckning gottgöras av allmänna medel. 

med stöd av brottsskadclagen. Denna ersättningsanordning är enligt min 

mening av stort värde. 

Ett brott utsätter mycket ofta målsäganden för psykiska påfrestningar. 

Skadeverkningarna kan bli särskilt allvarliga vid våldsövergrepp. Det ingår 

i uppdraget för 1977 års sexualbrottskommittc att överväga hur fasta 

rutiner kan skapas så att en kvinna som har varit utsatt för sexualbrott eller 

våld i andra former kan få omedelbar hjälp. 

Behovet av att hjälpa målsäganden under tiden närmast efter brottet är 

emellertid av allmängiltig art. Här bör polisen, inom ramen för sin hjälpan

de verksamhet. i samarbete med bl.a. de sociala myndigheterna kunna 

göra en viktig insats. En försöksverksamhet i Malmö på området har 

nyligen avslutats. Genomförs den ordning som har förordats i propositio

nen om polisens uppgifter. utbildning och organisation. kommer det att 

finnas ökade möjligheter för lokala initiativ av detta och liknande slag. 
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A. JUSTITIEDEPARTEMENTET M. M. 

A J. Statsråds beredningen 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 

7 362 260 

8426000 

8881000 

Reseersättningar !även utrikes resor) 
Expenser 
Representationsbidrag 

1980/81 

25 
19 

44 

7770000 
130000 
490000 

36000 

8426000 

Beräknad ändring 
1981/82 

+382000 
+ 17000 
+ 56000 

+455000 

Anslaget bör beräknas enligt den tvåprocentiga bcsparingsmodell som 

tillämpas i årets budgetförslag. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 8 881 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statsrådsheredningen för budgetåret 1981/82 anvisa ett för

slagsanslag av 8 881 000 kr. 

A 2. Justitiedepartementet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 

24119729 

25 186000 

27341000 

Reseersättningar (även utrikes resor) 
Expenser 

1980/81 

80 
76 

156 

22840000 
500000 

1846000 

25186000 

Beräknad ändring 
1981/82 

+1940000 
+ 40000 
+ 175000 

+2155000 
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Anslaget bör beräknas enligt den tvåprocentiga besparingsmodell som 

tillämpas i årets budgetförslag. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 27 341 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Justitiedepartementet för budgetåret 1981182 anvisa ett för

slagsanslag av 27 341 000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

18420229 

19500000 

20000000 

Reservation 3 485 666 

Några nya kommitteer har tillsatts under år 1980. Dessa är grundlags

kommitten. stöldutredningen. permissionsutredningen. ägarlägenhetsut

redningen. utredningen om alkoholutandningsprov som bevismedel vid 

trafiknykterhetsbrott. utredningen för all se över gällande ordning i fråga 

om godtrosförvärv av stöldgods m. m. och utredningen för att följa upp 

1975 års reform av domstolsadministrationen. 

Under år 1980 har följande kommitteer slutfört sina uppdrag. nämligen 

integritetsskyddskommittcn, utredningen angående ny lagstiftning om be

fordran med järnväg. massmediekoncentrationsutredningen, utredningen 

om rätten till arbetstagares uppfinningar, fyndlagstiftningsutredningen. 
BRA-utredningen och utredningen med uppdrag att se över valkretsindel

ningen vid riksdagsval i Malmöhus län. 

Jag beräknar högst I, I milj. kr. under anslaget för fortsatt utredning om 

informationssystem för rättsväsendet lRIJ. 
Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamhe

ten bör anslaget föras upp med 20000000 kr. för nästa budgetår. Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1981/82 anvisa ett rescrva

tionsanslag av 20000000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

718813 

I 050000 

1200000 

Reservation I 596 122 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 1200000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1981 /82 anvisa ett rescrvations

anslag av 1200000 kr. 
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A 5. Information om lagstiftning m. m; 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 
1981/82 Förslag 

2251692 

1000000 
I 000000 

Reservation 19017 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Information om lagstiftning m. m. för budgetåret 1981/82 

anvisa ett reservationsanslag av I 000000 kr. 
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8. POLISVÄSENDET 

B I. Rikspolisstyrelsen 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

180868000 

192814000 

204 797000 

Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för polisväsendet. 

Inom styrelsen finns en avdelning med två polisbyråer, en avdelning med 

en teknisk byrå och en utbildningsbyrå samt en avdelning med en personal

byrå, en kanslibyrå, en registerbyrå och en enhet för datafrågor. Vidare 

finns en säkerhetsavdelning med tre byråer (anslag B 2). 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar och 

expenser m. m. 
Därav utomnordiska resor 

Lokalkostnader 
Passformulär m. m. 
Centralt anordnad utbildning 
Avgifter till datamaskinfonden 
m.m. 
Bidrag till kostnader för 
gemensam kontorsdrift 
m. m. i kv Kronoberg 

Rikspolisstyrelsen 

1980/81 

323 
219 
542 

85 396000 
250000 

6190000 
1270000) 

49440000 
4600000 
3 500000 

33 282000 

10 156000 

192814000 

Beräknad ändring 1981/82 

Rikspolis
styrelsen 

+ 7693000 

+ 1725000 
(+ 70000) 
+ 6854000 
+ 600000 
+ 2565 000 

+ 1111000 

+ 2048000 

+22596000 

Före
draganden 

+ 3412000 

+ 400000 
(+ 15000) 
+ 6984000 
+ 460000 
+ 1350000 

- 1382000 

+ 759000 

+Il 983000 

I. Pris- och löneomräkningen utgör 20 441 000 kr.. varav 6 138 000 kr. 

avser löner till tjänstemän och 250000 kr. avlöningsförmåner och arvoden 

till heltidsanställda extralärare och timlärare vid polishögskolan. Styrelsen 

föreslår att medel för arvoden till externa lärare vid centralt anordnad 

utbildning förs över från anslagsposten Lönekostnader till anslagspostcn 

Centralt anordnad utbildning. Arvodeskostnaderna beräknas till I 250000 

kr. 

En arbetsgrupp inom rikspolisstyrelsen har arbetat ut ett förslag som 

innebär att polislärare efter fem år som lärare skall få tjänstgöra i praktiskt 

fältarbete under sex månader. Styrelsen föreslår att sex lärare får genom-
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föra sådan praktiktjänstgöring under budgetåret 1981/82 och att vikarier för 

dem får anställas. Lönekostnaderna för det beräknas till ca 400000 kr. 

Vidare föreslår styrelsen att tio civillärare rår genomföra praktiktjänstgö

ring under en vecka. Kostnaderna för det beräknas till ca 35 000 kr. 

Styrelsen föreslår att anvisade medel för konsultuppdrag - utöver 

prisomräkningen - ökas med 370000 kr. 

Huvudförslaget innebär att ca 25 tjänster inte kan återbesättas när va

kanser uppkommer samt att kostnaderna för konsultuppdrag, resor och 

expenser måste skäras ned. 

2. Under anslagsposten Reseersättningar och expenser m. m. yrkar sty

relsen bl. a. att ramen för utomnordiska resor höjs med 70000 kr. 

I fråga om inventarier begär styrelsen 85 000 kr. för att skaffa mikrofilm

läsare till styrelsens passcentral. 100 000 kr. för anskaffning av specialut

rustning för arbetsplatser vid fingeravtryckscentralen och 100000 kr. för 

utbyte av en composer MT/72 vid sambandscentralcn samt 150000 kr. för 

utbyte av andra inventarier vid styrelsens registerbyrå. 

Vidare yrkar styrelsen bl. a. att anvisat belopp för publikationstryck 

ökas med 250000 kr. för tryckning av informationsbroschyrer m. m. för 

invandrare samt att 35 000 kr. anvisas till utbildningsmateriel m. m. vid 

styrelsens interna kurser. 

3. Styrelsen yrkar att posten Centralt anordnad utbildning bl. a. ökas 

med 270000 kr. för utbildning av helikopterförare m. m .. 230000 kr. avse

ende resekostnader för externa lärare och 100000 kr. för kursavgifter till 

riksåklagaren, statens invandrarverk, Föreningen Norden m. fl. för delta

gare som anmäls av rikspolisstyrelsen. 

Föredraganden 

I prop. 1980/81: 13 om polisens uppgifter. utbildning och organisation 

m. m. har regeringen på min föredragning föreslagit ingripande förändring

ar i polisväsendets organisation, bl. a. föreslås en decentralisering i fråga 

om resursfördelning. ADB. utbildning och tjänstetillsättning. I propositio

nen har jag konstaterat att ett genomförande av de framlagda förslagen 

kommer att leda till ett minskat behov av personal vid rikspolisstyrelsen. 

Frågan om en översyn av rikspolisstyrelsen har även behandlats i prop. 

1980/81: 20 om besparingar i stats verksamheten. m. m. 

För att komma tillrätta med vakanssituationen inom polisorganisationen 

har under de senaste åren antagits ett större antal polisaspiranter till 

polishögskolan än under tidigare år. Samtidigt har det inrättats ett förhål

landevis begränsat antal polismanstjänster. De vidtagna åtgärderna har 

medfört att antalet vakanser avsevärt har minskat. Med hänsyn till detta 

och till att inga nya tjänster föreslås för nästa budgetår bedömer jag det 

tillräckligt att beräkna medel för 600 polisaspiranter vid polishögskolan. 

En polischefskurs med 20 aspiranter bör anordnas under budgetåret 

1981/82. 
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För nästa budgetår bör medel för rikspolisstyrelsens verksamhet beräk

nas med utgångspunkt i rikspolisstyrelsens huvudförslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Rikspolisstyre/sen för budgetåret 1981 /82 anvisa ett förs lags

anslag av 204 797 000 kr. 

B 2. Särskild polisverksamhet för hindrande och uppdagande av brott mot 

rikets säkerhet m. m. 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

98300000 

108500000 

Rikspvlisstyrel.H'll föreslår att anslaget förs upp med 110 379 000 kr. 

Föredra!:anden 

Anslaget bör föras upp med 108500000 kr. Ökningen av anslaget beror 

till största delen på automatiska kostnadsökningar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Siirskild polisverksam het fiir hindrande och 11ppdaRa11dl' ar 

brott mot rikets säkerhet m. m. för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 108500000 kr. 

B 3. Statens kriminaltekniska laboratorium 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

112 264000 

12547000 

14237000 
1 Anslaget B 8. Statens kriminaltekniska laboratorium. 

Rikspolisstyrelsen är chefsmyndighet för laboratoriet som är beläget i 

Linköping. 

Chef för laboratoriet är en professor. Laboratoriet är organiserat på tre 

avdelningar. 

Laboratoriets arbetsuppgifter består huvudsakligen i att utföra kriminal

tekniska undersökningar åt polis- och åklagarmyndigheter samt domstolar 

och att bedriva självständig forskning inom sitt verksamhetsområde. 
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1980/81 

Personal 

Handläggande personal 60 
Övrig personal 10 

70 

Anslag 

Lönekostnader 8651000 
Sjukvård 16000 
Reseersättningar. expenser 

m.m. 597000 
Därav utomnordiska resor (40000) 

Lokalkostnader 2751000 
Övriga utgifter 250000 
Utrustning 297000 
Bidrag till Centrum för fo-

rcnsisk vetenskap 

12562000 

Ersällning för utförda un-
dersökningar m. m. -15000 

12547000 

Rikspolisstyre/sen 

Beräknad ändring 1981/82 

Rikspolissty
relsen 

+3 
+I 

+4 

+1311000 

+ 100000 
!+ 5000) 
+ 584000 
+ 50000 
+ 343 000 

+ 125000 

+2513000 

+2513000 

Föredra
ganden 

+1017000 

+ 40000 
(-) 

+ 530000 
+ 50000 
+ 53000 

+1690000 

+I 690000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. I 564000 kr.. varav 830000 kr. avser 

löneomräkning. 

Om huvudförslaget skulle tillämpas på statens kriminaltekniska labora

torium kommer det att innebära att ca 2.5 tjänster inte kan återbesättas när 

vakanser uppkommer samt att kostnaderna för resor och expenser måste 

skäras ned. 

2. Kemiska sektionen bör tillföras en tjänst som kemist på grund av att 

antalet narkotikaärenden har ökat kraftigt och att en ytterligare ökning 

med största sannolikhet kan förväntas ( + 119 245 kr.). 

3. Även på biologiska sektionen har ärendetillströmningen ökat kraftigt 

under 1970-talet. Sektionen bör därför tillföras en tjänst som kemist 

( + 119 245 kr.). 

4. Kansliet bör med hänsyn till arbetsbelastningen tillföras en tjänst som 

förste byråassistent/byråassistent ( + 119 245 kr. I. 

5. Den kemiska och biologiska avdelningen hör tillföras en tjänst som 

laboratorieassistent ( +95 676 kr.). 

6. Styrelsen föreslår bl. a. att 55 000 kr. anvisas för inköp av en tjänste

bil för laboratoriets transporter och 585 000 kr. för viss utrustning till 

laboratoriets verksamhet. 
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7. Linköpings universitet har tagit initiativet till att upprätta ett centrum 

för forensisk vetenskap. Kostnaderna för ett sekretariat föreslås bli betal

da genom bidrag från polisverket. socialstyrelsen och universitet. För 

budgetåret 1981/82 beräknas polisverkets andel till 125 000 kr. 

Fiiredraganden 

Antalet narkotikautredningar har ökat i landet. vilket också har påverkat 

laboratoriets arbetssituation. Frtm utrednings- och spaningssynpunkt iir 

det ytterst viktigt att så snabbt som möjligt kunna fä uppgifter för identifie

ring och haltbestämning samt för att utröna om olika narkotikapartier har 

gemensamt ursprung. En snabb handläggning iir också siirskilt viktig i 

narkotikarnål eftersom flertalet inblandade regelmässigt är frihetsberövade 

och särskilda tidsfrister gäller för åklagare och domstolar. Laboratoriet har 

i dagens läge svårt att handlägga ärendena med önskvärd snabbhet och 

ärendetillströmningen ökar. Att tillämpa huvudförslaget pä laboratoriets 

lönekostnader är mot denna bakgrund uteslutet. För nästa budgetår bör 

därför medel för laboratoriet beräknas med utgångspunkt från en begrän

sad tillämpning av huvudförslaget. 

Med hiinvisning till sammanstiillningcn beräknar jag anslaget till 

14 237 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens kriminaltekniska lahoratori11m för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 14 237 000 kr. 

8 4. Lokala polisorganisationen: Förrnltningskostnader 

1979/80 utgift 13 057 664 000 

1980/81 Anslag 3107373000 

1981 /82 Förslag 3 305 63 I 000 
1 Anslaget B 6. Lokala polisorganisationen: 1-'örvaltningskostnader. 

Rikspolisstyrelsen utövar som central förvaltningsmyndighet högsta in

seendet över polisväsendet. Länsstyrelsen är högsta polismyndighet i 

länet. l varje län utom i Gotlands län finns hos liinsstyrelsen en liinspolis

chcf. Länen är indelade i polisdistrikt. Antalet polisdistrikt är 118. I varje 

polisdistrikt finns en polisstyrelse. 
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Personal 

Tjänstemiin i polischefs-
karriären 

Övriga polismän (exkl. 
personal i rekry-
tt=ringskarcn) 

Annan personal 1 

Anslag 

Lönekostnader till polis-
personal 

Lönekostnader till extra 
polismän lpolisaspiran-
ter) m. tl. 

Lönekostnader till admini-
strativ personal m. tl. 

Ersiillningar till sak-
kunniga 

Sjukvård 
Reseersällningar. cxpen-

ser m. m. 
Lokalkostnader 
Kostnader för förpassning. 

polititransporter samt för 
kost och sjukvård av om-
händertagna personer m. m. 

Ersällningar för skador på 
polismäns lösa egendom 

Ersiillning åt enskilda för 
biträde åt ordningsmakten 

Vissa kostnader för for-
undersökning m. m. 

Övriga utgifter 
Bidrag till kostnader 

för gemensam kontors-
drift m. m. i kv. 
Kronoberg 

1980/81 

277 

15 850 
4088.5 

20215,5 

2 333 798000 

297990000 

7 500000 

12 705 000 
4400000 

114494000 
304505000 

9680000 

180000 

50000 

5 940000 
I 000000 

14831000 + 
43107073000 

Beriiknad iindring 1981/82 

Rikspolis
styrelsen 

+ 4 

+346 
2+ 50 

+400 

+280619000 

+ 30498000 

+ 4 300000 

+ 1905 000 
+ 660000 

+ 18655000 
+ 56 712000 

+ 1452000 

+ 37000 

+ 891000 

3 226 000 

+398955000 

Före
draganden 

-32n56ooo 

+ 23264000 

+4J5 262 000 

+ 1905 000 
+ 600000 

+ 5 118000 
+ 56 .W9000 

+ 1452000 

+ 20000 

+ 560000 

+ I 234000 

+198558000 

1 Dessutom finns ett antal. motsvarande 806 årsarbetskrafter. s. k. vakansmedels
tjänster. 
2 Dessutom yrkas inlösen av 100 tidigare inrättades. k. vakansmedelstjiinstcr. 
3 Dock föreslås inlösen av 150 s. k. vakansmedelstjiinster. 
4 Därutöver har riksdagen anvisat 300000 kr. för kostnader för skyddskommitteer 
m. m. Dessa medel har inte ställts till rikspolisstyrelsens förfogande. 

Rikspolisstyre/sen 

I. Pris- och löneomräkning 338 776 000 kr. 

Om huvudförslaget skulle tillämpas på anslaget kommer delta att till 

allra största delen drabba kostnaderna för personal. vilket skulle innebära 

att ca 700 tjänster inte kan återbesättas när vakanser uppkommer. 
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2. Polisstyrelserna har yrkat sammanlagt I 940 och länsstyrelserna 1670 

nya tjänster. 

Rikspolisstyrelsen föreslår för budgetåret 1981 /82 att 150 nya polis

manstjänster och SO nya tjänster för administrativ personal inrättas och 

fördelas på följande sätt. 

Styrelsen föreslår fyra nya polisintendenttjiinster. Till polisstyrelses 

kansli föreslås fem tjänster. För övervakningstjänst föreslfis 140 tjänster av 

vilka 20 är avsedda för fortsatt utbyggnad av kvarterspolisverksamheten 

och tre föreslås för helikopterverksamhet. Till trafikövervaknig föreslås 20 

tjänster. 

Styrelsen föreslår vidare all 70 tjänster för vikariats- och förstiirknings

tjänstgöring inrättas. 

För utredning och spaning föreslår styrelsen 111 tjänster. Av dessa iir 16 

avsedda för nya ekonomiska rotlar i Växjö. Halmstad. Västerås och Luleå 

polisdistrikt. Av 20 tjänster som föreslås för insatser mot narkotikabrotts

ligheten är tolv avsedda för förstärkning av befintliga narkotikarotlar. sex 

för rikskriminalsektionen samt en tjänst för Göteborgs resp. Malmö polis

distrikt. Avsikten är att dessa polisdistrikt kontinuerligt skall hålla en 

kriminalinspektör vardera till förfogande för underrättelseenheten vid 

rikskriminalsektionen. Vidare föreslås tio tjänster för handläggning av 

utlänningsärenden. Av dessa tjänster föreslås två till vardera Säffle. Ar

vika och Strömstads polisdistrikt. en tjänst till vardera Västerås. Viixjö 

och Lunds polisdistrikt samt en tjänst till rikskriminalsektionen. Vidare 

föreslås tio tjänster för kriminalteknisk verksamhet och därav är tre av

sedda för vardera Handens och Nacka polisdistrikt (nya rotlar) samt fyra 

tjänster för förstärkning av befintliga rotlar. Återstående 55 kriminalpolis

manstjänster är avsedda främst för förstärkning av vålds-. spanings- och 

allmänna utredningsrotlar. 

Dessutom föreslär styrelsen att 100 s. k. vakansmedelstjänster liises in. 

Rikspolisstyrelsen har diirjämte den 7 maj 1980 överliimnat två utred

ningsrapporter till regeringen. Rapporterna behandlar polisinsatser vid 

skydd av kärnkraftverk och polisiär beredskap vid vissa allvarliga brotts

liga angrepp. 

Fiiredraganden 

Rikspolisstyrelsen har begärt en förstärkning av den lokala polisorgani

sationen med 350 nya polismanstjänster och 50 nya tjänster för administra

tiv personal. Dessutom har styrelsen begärt att IOO s. k. vakansmedelstjän

ster skall lösas in. 

Under en lång följd av år har polisen förstärkts. Detta har gällt såväl 

ordningspoliscn som kriminalpolisen. Eftersom intagningen av aspiranter 

till polishögskolan inte har anpassats efter antalet tjänster i full utsträck

ning har detta medfört att polisväsendet har drabbats av stora vakanser. 

dvs. många tjänster har inte kunnat besättas i avsaknad av sökande. Detta 
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har speciellt drabbat storstadsområdena eftersom rekryteringen av polis
män har gått lättare på landsbygden. Sannolikt har även det många gånger 

svåra tjänstgöringsklimatet för polismän i storstadsområdena spelat in. 

Såväl min företrädare som jag har därför sett det som en av de främsta 

uppgifterna att dels försöka öka rekryteringen av storstadsungdom till 

polisen och dels öka intagningen till polishögskolan så att vakanserna 

minskar. Det har till följd av dessa åtgärder redan inträtt en betydande 

förbättring av vakanssituationen både inom och utom storstadsområdena. 

Som jag tidigare har nämnt under anslaget B I. Rikspolisstyrelsen har jag 

beräknat medel för 600 aspiranter vid polishögskolan. Detta innebär ännu 

en kraftig satsning för att kunna fylla upp de personalstater som riksdagen 

och regeringen tidigare har beslutat om. 

På grund av det statsfinansiella läget har jag inte räknat medel för några 

nya polismanstjänster. Inte heller för den administrativa personalen har jag 

beräknat några ytterligare tjänster. Däremot bör 150 s. k. vakansmedels

tjänster lösas in. 

Det finns emellertid viss verksamhet inom polisen som jag har bedömt 

måste prioriteras. Detta gäller kampen mot den organiserade och den 

ekonomiska brottsligheten, narkotikabrottsligheten samt utredningar av 

utlänningsärenden. 
Jag kommer därför att i samband med utfärdande av regleringsbrev 

föreslå att resurserna inom polisväsendet omfördelas så att sammanlagt ett 

40-tal polismän sätts in på de områden som jag nyss har nämnt. varav 

ytterligare 16 kriminalpolismän för den organiserade och den ekonomiska 

brottsligheten. Sistnämnda antal överensstämmer med rikspolisstyrelsens 

yrkande. Jag kommer vidare att i regleringsbrevet för nästa budgetår 

föreslå regeringen att ytterligare fyra rotlar inrättas för denna verksamhet. 
De satsningar som har genomförts för att bekämpa narkotikabrottslighe

ten har gett resultat. Emellertid bedömer jag att fortsatta kraftfulla sats
ningar för att bekämpa denna brottslighet är nödvändiga. Jag avser därför 

föreslå regeringen att ytterligare 20 kriminalpolismän avdelas för denna 

verksamhet. Även detta är i enlighet med rikspolisstyrelsens yrkande. 
Resurserna bör ställas till förfogande genom omfördelning. 

Jag har i olika sammanhang betonat vikten av att väntetiderna vad avser 

utredningar i utlänningsärenden nedbringas. Det är vidare av största vikt 

att polisen får möjligheter att vidta åtgärder mot den illegala invand.ring 

som för närvarande försvårar genomförandet av vår invandringspolitik. 

Jag ämnar därför föreslå regeringen att ytterligare några tjänster omförde

las för dessa ändamål. Jag har också för avsikt att föreslå regeringen att 

ytterligare två s. k. utlänningsrotlar inrättas. 

3 Riksdagen /980181. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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Polisiär beredskap l'id vissa allvarliga brottsliga angrepp 

I september 1975 begärde Stockholms polisdistrikt hos rikspolisstyrel

sen att viss personal i första och tredje vaktdistrikten skulle organiseras till 

en särskild sammanhållen enhet. Enheten skulle stå under central ledning 

och få särskild utbildning för att kunna ingripa vid händelser av mer 

allvarligt slag. Rikspolisstyrelsen fann att starka skäl talade för en organi

satorisk förändring och överlämnade i februari 1976 frågan till regeringen 

för avgörande. 

I maj 1976 beslöt regeringen att ärendet skulle överlämnas till 1975 års 

polisutredning. 

I januari 1977 avlämnade utredningen ett förslag som innebar att de 

piketgrupper som fanns i första och tredje vaktdistrikten skulle behållas 

där men utökas med 16 polismän till sammanlagt 100 polismän samt 32 

ersättare, vikarier. Piketgrupperna skulle dessutom få speciell utbildning 

för att kunna användas vid allvarligare händelser som terrordåd. tagande 

av gisslan etc. Ett på utredningens förslag grundat regeringsförslag antogs 

av riksdagen (prop. 1977/78: 100 s. 42 fl). 

Rikspolisstyrelsen har därefter i maj 1980 till regeringen överlämnat två 

rapporter. Den första rapporten rör polisinsatser vid skydd av kärnkraft

verk. Denna rapport behandlar jag under innevarande anslag under rubri

ken ··Utbildning av personal i polisdistrikt som har kärnkraftverk" och 

under anslaget 8 6. lnköp·av motorfordon m. m. Den andra rapporten rör 

polisiär beredskap vid vissa allvarliga brottsliga angrepp. 
l rapporten som rör den polisiära beredskapen vid vissa allvarliga brotts

liga angrepp har rikspolisstyrelsen föreslagit bl. a. att piketstyrkorna i 

Stockholm skall förstärkas och delas upp mellan alla vaktdistrikten utom 

Arlanda. Rikspolisstyrelsen har framhållit att det enligt styrelsens mening 

inte finns något annat alternativ än att utöka piketstyrkorna i Stm:kholm. 

Inget annat polisdistrikt anses ha de personella och materiella resurser som 

krävs. 
Administrativt skulle de nya beredskapsstyrkorna organiseras som en 

gemensam enhet i ordningsavdelningens centralsektion och personalen 

skulle tjänstemässigt placeras där. Operativt skulle piketgrupperna emel

lertid helt förankras i vaktdistriktcns organisation. Totalt skulle antalet 

polismän i de utökade grupperna uppgå till 266. alltså en fördubbling 

jämfört med i dag. 
Rapporterna har remitterats till överbefälhavaren. statens kärnkraftin

spektion. statens strålskyddsinstitut samt länsstyrelserna i Stockholms. 

Uppsala, Kalmar, Malmöhus och Hallands liin. Samtliga remissinstanser 

är i princip positiva till att särskilda polisiära beredskapsgrupper inrättas. 

Den successiva utbyggnaden av kärnkraftverk i olika delar av landet gör 

det befogat att förstärka den polisiära beredskapen mot terroristangrepp 

och likartade allvarliga brottsliga aktioner. Del vore enligt min mening helt 
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oförsvarligt om samhället skulle avstå från att skaffa sig tillräckliga re

surser att möta hot av sådant slag. Jag vill erinra om att principerna för 

polisens handlande under extra ordinära situationer av det slag som avses 

nu nyligen har behandlats i prop. 1980/81: 13 (s. 129-132). 

För egen del anser jag att övervägande skäl talar för att de polisiära 

resurser som skall kunna användas vid särskilt allvarliga händelser får en 

decentraliserad organisation. Genom en sådan lösning sprider man ansva

ret för och ledningen av den berörda polispersonalen på flera händer. 

Vidare når man den fördelen att de olika enheterna inom sina områden får 

större lokalkännedom. Dessutom får de kortare utryckningstider och kan 

snabbt sättas in i resp. distrikt vid de särskilt allvarliga händelser som det 

här är fråga om. 

Jag anser att det är angeläget att betona att vad saken giiller är att 

organisera grupper av polismän som får särskild utbildning och träning för 

ansvarsfulla och svåra uppgifter och som kan agera tillsammans när terror

dåd och andra sådana aktioner inträffar. Meningen är däremot inte att de 

uttagna polismännen skall fungera som en särskild styrka i det dagliga 

polisarbetet. Där skall de fullgöra uppgifter av vanligt slag tillsammans 

med andra polismän. utan att särskild hänsyn tas till deras uppgifter i 

samband med allvarliga brottsliga angrepp. 

Stockholms polisdistrikt har det största antalet tjänster på ordningsav

delningen och därmed också den bredaste rekryteringsbasen och den 

största beredskapen. De polisdistrikt som skall kunna komma ifråga vid en 

decentraliserad lösning måste ha en stor personalstat. detta främst mot 

bakgrund av att beredskapsskäl gör att det går åt mycket personal för att 

täcka hela dygnet. Av denna anledning är det endast Göteborgs och Malmö 

polisdistrikt som jämte Stockholms kan komma ifråga för speciellt utbil

dade piketgrupper. Vid mycket allvarliga händelser bör givetvis utbyte 

mellan de tre distrikten kunna förekomma. Naturligtvis kan grupperna i 

Göteborg och Malmö inte vara lika stora som de i Stockholm. 

I enlighet med det sagda har jag för avsikt att föreslå regeringen alt den 

ger rikspolisstyrelsen i uppdrag att undersöka hur den polisiära beredska

pen mot vissa allvarliga brottsliga angrepp för framtiden skall kunna vara 

organiserad i Stockholms, Göteborgs och Malmö polisdistrikt. Rikspolis

styrelsen bör efter samråd med dessa polisdistrikt inte bara ge förslag till 

storleken på de resp. grupperna utan även förslag till transportmedel. 

materielbehov etc. för de berörda distrikten. Som framhållits i prop. 1980/ 

81: 13 s. 132 bör tjänstgöring av en piketgrupp i ett annat distrikt än 

stationeringsdistriktet följa allmänna principer för polisförstärkning. Riks

polisstyrelsen bör vid sina undersökningar hålla sig inom de personella 

ramar som i dag gäller för de tre distrikten. 
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Uthildning m· personal i polisdistrikt som har kiirnkri(ftrerk 

Rikspolisstyrelsen bör inom ramen för de medel som anvisas för utbild

ning under anslaget B I. Rikspolisstyrelsen och detta anslag börja utbilda 

personal i de polisdistrikt som har kärnkraftverk. Dessutom hör rikspolis

styrelsen ge utbildning åt personal i sådana polisdistrikt som i ett första 

skede skall förstärka de polisdistrikt som har kärnkraftverk. Beträffande 

särskild utrustning till de polisdistrikt som har kärnkraftverk hänvisar jag 

till vad jag har anfört under anslaget B 6. Inköp av motorfordon m. m. 

Betänkandet Ha11dliigg11ing m· w1miilnin[<ar mot polispersonal 

l betänkandet (SOU 1979: 71) Handläggningen av anmälningar mot po

lispersonal har föreslagits att särskilda enheter inom åklagarväsendet skall 

inrättas för att utreda anmälningar mot polismän. Förslaget innebär vidare 

bl. a. att beslut varigenom sådana anmiilningar avskrivs i efterhand skall 

anmälas i den lokala polisstyrelsen. 

Vid remissbehandlingen av betänkandet har förslaget att skapa särskilda 

utredningsenheter fått ett blandat mottagande. Positivt instiillda iir bl. a. 

LO och kriminalvårdsstyrelsen. medan t. ex. justitiekanslern m:h statens 

ansvarsnämnd avstyrker. Förslaget till lekmannainsyn har däremot godta

gits av flertalet instanser. 

I ett läge där yttersta återhållsamhet måste iakttas med att binda staten 

vid nya utgifter bör enligt min mening förslaget att inriitta särskilda utred

ningsenheter inom äklagarväsendet inte genomföras nu. Enligt beräkning

ar i betänkandet skulle en sådan utredningsorganisation niimligen kriiva 

bl. a. 14 nya handläggartjiinster. medan bara fem heriiknas kunna dras in. 

Vid detta ställningstagande har jag även beaktat att enligt den uppfattning 

som har redovisats såväl av utredningen som av flertalet remissinstanser. 

däribland justitieombudsmannen. kraven på rättssäkerhet m:h objektivitet 

i och för sig tillgodoses redan genom den nuvarande ordningen. Detta 

hindrar inte att det från andra synpunkter skulle kunna tänkas innebära 

fördelar att inrätta sådana enheter. Frågan får prövas i senare samman

hang. Mot den angivna bakgrunden har jag inte nu beräknat medel för 

tjänster vid särskilda utredningsenheter inom åklagarviisendet. 

Enligt riksi1klagarens och rikspolisstyrelsens anvisningar gäller f. n. att 

frågan om förundersökning skall inledas på grund av anmälan mot en 

polisman skall prövas av en åklagare i ledande ställning och att en sådan 

åklagare skall leda förundersökningen. Dessa principer om omedelbart 

åklagarintriide m. m. är enligt min mening av största vikt för att handlägg

ningen av dessa ärenden skall fä förtroende hos allmänheten. Jag avser 

diitför att senare föreslå regeringen att ta in dessa regler i regeringsförfatt

ningar. 

I det sammanhanget avser jag också att föreslä kompletteringar av 

handläggningsreglerna i andra hänseenden i syfte att ytterligare minska 
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risken för att objektiviteten i det nuvarande systemet skall sättas i fråga. 

Enligt anvisningarna gäller f. n. att det "beroende på brottets art och 

omständigheterna i övrigt bör prövas om förhör skall hållas av polisman 

från eget polisdistrikt eller från annat polisdistrikt inom länet eller av 

kommissarie vid länspolischefens expedition". Enligt min mening bör man 

nu som ett obligatorium - utom för distrikt med särskilda utredningsen

heter (Stockholm, Göteborg och Malmö) - slå fast att förhör skall hållas 

av någon som tjänstgör i ett annat polisdistrikt än den misstänkte. Vidare 

bör gälla att förundersökningsprövning alltid - alltså även när det inte har 

gjorts någon anmälan mot en polisman - skall göras av åklagare, om någon 

har skadats till följd av polismans verksamhet eller under vistelse i polisar

rest och skadan är av allvarligare art. Jag avser vidare att i huvudsaklig 

överensstämmelse med kommitteförslaget föreslå en regel enligt vilken de 

särskilt utsedda ledamöterna i polisstyrelsen alltid i efterhand skall infor

meras om ett beslut varigenom ett ärende av aktuellt slag har avskrivits. 

Ledamöterna får då som en yttersta rättssäkerhetsgaranti möjlighet att 

begära överprövning av åklagarens beslut. De frågor som jag har angett nu 

kan regleras genom förordning och det ankommer alltså på regeringen' att 

fatta beslut i ämnet. 

Huvudalternativet bör inte tillämpas på den lokala polisorganisationen 

såvitt gäller medlen till lönekostnader för polismanstjänster. Som en för

klaring till den kraftiga förskjutningen av medel mellan två av anslagspos

terna till lönekostnader vill jag nämna att jag från anslagsposten för löne

kostnader till tjänstemän har brutit ut lönekostnaderna för den administra

tiva personalen. Medel för denna personal har beräknats under anslagspos
ten för lönekostnader till övrig extra personal och tillfällig arbetskraft. 

Berörda anslagsposter bör därför hädanefter benämnas Lönekostnader till 

polispersonal resp. Lönekostnader till administrativ personal m. fl. 

Med hänsyn till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till /,okala polisorganisationen: Förrnltningskostnader för bud

getåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 3 305 631 000 kr. 

B 5. Lokala polisorganisationen: Utrustning 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

116717000 

15279000 

10478000 

Reservation 

1 Ar.slaget B 7. Lokala polisorganisationen: Utrustning. 

10765000 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 38 

1980/8\ Ber~ik nad ändring 1981 /82 

Inventarier och annan ut
rustning till förhyrda 
och nya polislokaler 

Inventarier och utrustning 
till polishögskolan 

Möbler, kontorsmaskiner och 
andra inventarier 

Personlig utrustning 
Övrig utrustning 

Rikspolisstyrelse 11 

11849000 

264000 

I 035 000 
1931000 

200000 

15279000 

Rikspolis
styrelsen 

48000000 

870000 

4435000 
> 545 000 
2 575 000 

59425000 

Före
draganden 

6878000 

275 000 

I 075000 
1950000 

300000 

10478000 

I. För inköp av inventarier och annan utrustning till nya polislokaler 

beräknar styrelsen 48000000 kr.. varav I milj. kr. som reserv för oförut

sedda lokalbehov. 

2. För utbyte av förslitna möbler. kontorsmaskiner och andra inventa

rier vid polishögskolan i Solna och Ulrikdsdal. polishundsektionen i Sollef

teå samt trafikutbildningssektionen i Strängnäs begär styrelsen 870000 kr. 

3. Styrelsen begär sammanlagt 4 435 000 kr. till möbler och andra inven

tarier. Till följd av föreslagna personalökningar och för komplettering av 

möbler och andra inventarier beräknas 2480000 kr. För kontorsmaskiner 

beräknas I 955 000 kr. 

4. För personlig utrustning yrkar styrelsen totalt 3 545 000 kr. varav 

2430000 kr. för nyanskaffning av utrustning till 800 polisaspiranter. 

5 a. För förvaringsskåp och utrustning för larmskydd och manöverbord 

m. m. begär styrelsen 200000 kr. 

5 b. För kriminalteknisk utrustning beräknar styrelsen I 300000 kr. 

5 c. För inköp av utbildningsmateriel beräknar styrelsen 400000 kr. 

5 d. För anskaffning av kartutrustning (diavisionsapparaterJ beräknas 

55000 kr. 

5 e. För utbyte och nyanskaffning av bl. a. ett antal räddningsbåtar med 

motor och trailer samt kroppsskyddsutrustning och mörkersiktmedcl be

gär styrelsen 500000 kr. 

5 f. För fjällräddningsutrustning beräknas 120000 kr. 

Föredragande11 

För inköp av inventarier och annan utrustning till nya polislokaler beräk

nar jag 6878000 kr., varav 1 milj. kr. som reserv för oförutsedda lokalbe

hov (I). Vidare beräknas 275 000 kr. för utbyte av inventarier och annan 

utrustning vid polishögskolan i Solna och Ulriksdal. polishundsektionen i 

Sollefteå samt trafikutbildningssektionen i Strängnäs 12). Under posten 
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Övrig utrustning beräknar jag medel för bl. a. spaningsutrustning såsom 

avancerade kikare och kameror för att i första hand användas vid narkoti

kaspaning (5). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

!0478000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lokala polisorganisationen: Utmstning för budgetåret 

1981182 anvisa ett rescrvationsanslag av 10478000 kr. 

B 6. Inköp av motorfordon m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

130811000 

29831 000 

43315000 

Reservation 37223 000 

1 Anslaget B 2. Polisverket: Inköp av motorfordon m. m. 

1980/81 Beräknad ändring 1981 /82 

Rikspolis- Föredra-
styrelsen ganden 

Bilar och motorcyklar m. m. 24510000 43 328 000 35 485 000 
Radioutrustning m. m. 2471000 8068000 2155000 
Hästar och hundar m. m. 2650000 3475000 3 125 000 
Trafikövervaknings-

materiel m. m. 200000 2 704000 2 500000 
Utveckling av ny utrustning 100000 50000 

29 831000 57675000 43315000 

Rikspolisstyre/sen 

Av reservationen under budgetåret 1979/80 avser 26 958 000 kr. medel till 

radioutrustning. Medlen får inte disponeras utan regeringens medgivande. 

I. För den lokala polisorganisationen föreslår styrelsen sammanlagt 44 
nya fordon, varav 17 personbilar med hänsyn till den föreslagna personal

ökningen. 

Styrelsen anser att det utbyte som började under budgetåret 1977/78 av 

personbilar avsedda för patrullering med en polisman mot bilar avsedda för 

patrullering med två polismän bör fortsätta. Det fr. o. m. budgetåret 

1975/76 påbörjade försöket med förlängning av brukningstiden för bilar bör 

vidare fortsätta. 

Sammanlagt bör 580 bilar och 50 motorcyklar bytas ut för en kostnad av 

41 590000 kr. 

För utbyte av tio transportvagnar för motorcyklar beräknas 250000 kr. 

och för utbyte av 20 terrängskotrar beräknas 500000 kr. 

För installation av områdesnavigcringsutrustning (RNA V) i tre helikopt

rar begär styrelsen 240000 kr. 
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Enligt regleringsbrevet för 1980/81 har regeringen medgett att styrelsen 

inom en kostnadsram av 4900000 kr. i 1979 års prisläge får beställa sex 

polisbåtar med leverans under budgetåren 1981/82-1983/84. För budget

året 1981182 begär styrelsen 1900000 kr. för delbetalning av de beställda 

båtarna. Dessutom yrkar styrelsen 950000 kr. för inköp av en ny båt. 

2. För modifiering av polisväsendets radiosystem 70. komplettering 

med fjärrmottagare. nattkoppling av stationer m. m. begär styrelsen 

250000 kr. 

Styrelsen yrkar 450000 kr. för ytterligare 45 bärbara radiostationer. 

För modifiering av fjällradionätet i Västerbottens län och Norrbottens 

län har styrelsen i samarbete med televerket beräknat den totala kostnaden 

till 3.2 milj. kr. För budgetåret 1981/82 begär styrelsen I 075000 kr. samt 

bemyndigande att lägga ut beställningar på tillhopa 2 125 000 kr. med betal

ningsutfall under budgetåren 1982/83 och 1983/84. 

Styrelsen yrkar 2 milj. kr. för inköp av ytterligare talkrypteringsutrust

ning. 

För installation och anskaffning av radio- och anpassningsutrustning för 

semimobil dataterminal behövs 60000 kr. 

För tralikövervakningen i Stockholm begär styrelsen två TY-kameror 

till en kostnad av 575 000 kr. 

Televerket övergår till ett nytt tclesystem i fordon. Styrelsen yrkar att 

tio utrustningar byts ut till en kostnad av 140000 kr. 

För speciell radioutrustning för helikoptrar begär styrelsen 140000 kr. 

3. Styrelsen yrkar 200000 kr. för att byta ut tio hästar. 2975000 kr. för 

utbyte av 85 övervakningshundar och 250000 kr. för att byta ut fem 

narkotikahundar. Bidraget till Svenska brukshundsklubben för avelsbe

främjandc åtgärder fö;·eslås utgå med oförändrat belopp 50000 kr. 

4. För komplettering, utökning och utbyte av trafikövervakningsmate

ricl begär styrelsen totalt 2704000 kr.. varav sammanlagt 795000 kr. för 

inköp av alkoholmätare. 

5. För teknisk utveckling av ny utrustning inom polisområdet yrkar 

styrelsen 100000 kr. 

Rikspolisstyrelsen har dessutom i en särskild rapport (omnämnd under 

anslaget B 4 Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader) yrkat att 

de polisdistrikt där det linns kärnkraftverk skall tilldelas viss materiel för 

sammanlagt 5.1 milj. kr. 

Föredraganden 

För utbyte av ca 500 bilar och ca 20 motorcyklar beräknar jag omkring 

35, I milj. kr. Jag beräknar också medel för inköp av fem nya bilar. Vidare 

beräknar jag medel för utbyte av fem terrängskoterpaket (I). 

För att öka flygsäkerheten har jag beräknat medel för en utrustning för 

områdesnavigering att installeras i en av styrelsens helikoptrar (I). Jag har 

även beräknat medel för speciell helikopterradioutrustning till en helikop

ter (2). För dessa ändamål har jag beräknat totalt 108 000 kr. 
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Enligt bemyndigande föregående budgetår (prop 1979/80: IOO bil. 5. s. 

32 f.) fick styrelsen beställa sex polisbåtar i utbyte mot äldre båtar. I 

enlighet med bemyndigandet har jag beräknat 1,9 milj. kr. som delbetal

ning I I). 
Genom beslut den 20 november 1980 har regeringen medgett att 18,4 

milj. kr. av reservationen får tas i anspråk för inköp av centralutrustning. 

basradionät och fordonsstationer för Stockholms, Göteborgs och Malmö 

polisdistrikt. 

För inköp av radioutrustning har jag beräknat sammanlagt ca 2.2 milj. 

kr.. varav 100000 kr. för fortsatt utbyggnad av talkrypteringssystemet och 

84000 kr. för installation av televerkets nya telefonsystem i vissa bilar. 

Inom ramen för de medel styrelsen totalt får disponera inom anslaget 

nästkommande budgetår har jag beräknat 275 000 kr. för modernisering av 

fjällradionätet i Västerbottens och Norrbottens län 12). 

Jag beräknar medel för utbyte av sammanlagt 80 hundar och IO hästar 
(3). 

För fortsatta inköp av alkoholmätare av såväl fältmodell som bordsmo

dell har jag beräknat sammanlagt 450000 kr. (4). 

För utveckling av ny utrustning på polisens område har jag beräknat 

50000 kr. (5). 

Enligt rikspolisstyrelsens bedömning bör de polisdistrikt som har kärn

kraftverk inom sitt område (Tierps, Oskarshamns, Lunds och Varbergs 

polisdistrikt) tillföras materiel för sammanlagt ca 5, I milj. kr. 

Materielen består huvudsakligen av sambandsutrustning, bilar, insats

släpvagnar med utrustning, kroppsskyddsutrustning, utrustning för strål

skydd, förstärkningsvapen, avspärrningsutrustning. tårgasutrustning 

m. m. Utrustningen skall förvaras i polisdistrikten och kunna tas fram vid 

ett eventuellt haveri eller ett brottsligt angrepp mot ett kärnkraftverk. 
Liksom de remissinstanscr som har hörts över rikspolisstyrelsens rap

port delar jag rikspolisstyrelsens uppfattning att de polisdistrikt som har 

kärnkraftverk bör få särskild utrustning. 
Med hänsyn till de relativt stora kostnader som är förenade med en 

omedelbar upprustning av de berörda polisdistrikten bör dock tillförseln av 

materiel ske efter hand. Rikspolisstyrelsen bör också så långt det är möjligt 

täcka behoven genom omfördelning. 

För nyanskaffning av materiel har jag för de fyra polisdistrikten beräknat 

sammanlagt 2 milj. kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

43 315000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Inköp av motorfordon m. m. för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag av 43 315 000 kr. 
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B 7. Underhåll och drift av motorfordon m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1118077000 

126131000 

144582000 

' Anslaget B 3. Polisverket: Underhåll och drift av motorfordon m. m. 
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1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Rikspolis- Föredra-
styrelsen ganden 

Underhåll och drift av 
fordon m. m. 105 075 ()()() + 25 636 ()()() +16458000 

Underhåll och vård av 
materiel m. m. 21056000 + 4410000 + 1993000 

126131000 +30046000 +18451000 

Rikspolisstyre/sen föreslår att anslaget förs upp med 156177000 kr. 

Om huvudförslaget skulle tillämpas på anslaget kommer det att innebära 

att dyrbar utrustning· måste placeras i "malpåse". 

Föredraganden 

Under posten Underhåll och vård av materiel m. m. beräknar jag, efter 

samråd med statsrådet Holm, 1450000 kr. till driftsbidrag för statens 

hundskola i Sollefteå. 

En tillämpning av huvudförslaget bör inte avse anslagsposten Underhåll 
och drift av fordon m. m. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

144 582 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Under/ull/ och drift a1• motor.fordon m. m. för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 144582000 kr. 

B. 8. Gemensam kontorsdrift m. m. inom kvarteret Kronoberg 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

1000 

I 000 

1980/81 

23 
51 

74 

Beräknad ändring 1981/82 

Rikspolis
styrelsen 

+6 

+6 

Före
draganden 
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Förvaltningskontoret för kvarteret Kronoberg ingår som en sektion i 

rikspolisstyrelsens kanslibyrå. Kontorets huvuduppgift är att svara för 

samordning och ledning av kontorsdriften för de olika lokalnyttjarna i 

kvarteret. Förvaltningen avser följande myndigheter: rikspolisstyrelsen. 

Stockholms polisdistrikt med vaktdistrikt, kriminalvårdsverkets allmänna 

häkte i Stockholm, åklagarmyndigheten i Stockholms åklagardistrikt. delar 

av Stockholms tingsrätt samt byggnadsstyrclsens fastighetsdrift. Dessut

om ingår brottsförcbyggande rådet och datainspektionen i den gemensam

ma telefonväxeln. Antalet tjänstemän inom kvarteret uppgår till ca 3 000. I 

kontorsdriften ingår telefontjänst, lokalvård, post- och godsmottagning. 

tele- och svagströmsservice. inventarieservice. reproduktionscentral. sim

hall och bevakning samt förvaltning av sport- och motionshallar, hör- och 

filmsalar, restaurang och cafeteria. garage och parkeringsutrymmen. 

Kostnaderna för kontorsdriften fördelas i förhållande till den lokalyta 

som varje myndighet disponerar. Den ersättning myndigheterna betalar 

tillförs anslaget, som i statsbudgeten förs upp endast med ett formellt 

belopp av I 000 kr. Regeringen fastställer i regleringsbrevet en stat för 

verksamheten. 

Rikspolisstyre/sen 

Styrelsen föreslår en utökning med sammanlagt sex tjänster. 

För kvalificerade kontorsgöromål vid förvaltningskontorets kansli be

hövs ytterligare en assistent/kansliskrivare ( +91 857 kr.). Enheten inventa

rieservice kräver en förstärkning med två hantverkare ( + 183 714 kr. l för 

betjäning av tillsammans ett 60-tal lokaler över hela staden med allt som 

gäller standardinredningar. Dessutom behövs tjänsterna för konstruktion. 

tillverkning och installation av specialinredningar för den polisiära verk

samheten och säkerhetsskyddet. För underhåll av belysning resp. led

ningsdragning i samband med installationsarbcten behövs två vcrkstadsbi

träden ( + 175 106 kr. l som ytterligare förstärkning. 

För att klara arbetsbelastningen vid reproduktionscentralen krävs en 

utökning av personalstyrkan med ett tryckeribiträde< +87 553 kr.). 

Inom ramen för lokalkostnaderna yrkar styrelsen medel för ytterligare 

fem lokalvårdare ( +437765 kr.) för en jourgrupp för särskild vård av de 

lokaler där verksamheten pågår dygnet runt. 

Reproduktionscentralens kostnader för expenser debiteras nyttjarna i 

förhållande till utfört arbete. 

De beräknade kostnaderna för förvaltningskontoret och rcproduktions

centralen framgår av följande sammanställning. 
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UrK(fier 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Kostnader för reproduktionscentralen 

tcndast expenser) 

//lkomster 

Bidrag till kontorsdriften från 
lokalnyttjarna 

Ersättning för vid reproduktions
centralen utfört arbete 

Erslittning från utomstående för nyttjande 
av anläggningar inom kv. Kronoberg 

f-öredraganden 

Beriik111ul kostnad 1981182 

10193000 
48000 
16000 

18467000 
10 585 000 

690000 39999000 

38595 000 

690000 

714000 39999000 

44 

Kostnaderna för kontorsdriften och reproduktionscentralen beräknar 

j<tg med utgångspunkt från en begränsad tillämpning av huvudförslaget 

preliminärt till ca 35.7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Gemensam kontorsdrifi m. m. inom harteret Kronoherg för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

8 9. Diverse utgifter 

1979/80 Utgift 

t 980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

120942000 

6000000 
5 ()()() 000 

1 Anslaget B 5. Polisverk\:\: Diverse utgifte.r. 

Frän detta anslag betalas bl. a. bidrag till internationella kriminalpolisor

g;misationen i Paris (Interpol), till enskilda anställda för studier av betydel

se för polisväsendet och till föreningar för anställda vid polisväsendet. I 

övrigt bestrids från anslaget bl. a. kostnader för efterspaning av försvunna 

personer. Kostnader för sildan polis verksamhet som inte skall betalas från 

annat anslag betalas från detta anslag efter beslut av regeringen. 

Rikspolisstyre/sen föreslår att anslaget förs upp med 6 140000 kr. 

f"iiredraganden 

Jag beräknar anslaget till 5 000 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Di1-erse utg{lier för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsan

slag av 5 000000 kr. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 

B 10. Byggnadsarbeten för polisväsendet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1133 124 738 

55000000 

32000000 
1 Investeringsanslaget KB Il: I Polishus m. m. 

Behållning 

45 

1952242 

Från anslaget betalas utgifter för investeringar i byggnader för främst 

polisväsendet samt för inlösen av polishus. 

Byggnadsstyrelsen 

Efter polisväsendets förstatligande den I januari 1965. då staten åtog sig 

att svara för lokaler till polisväsendet, har ett stort antal polishus uppförts 

efter kommunala och enskilda åtaganden. Denna del av polishusbyggan

det, som skett i samarbete med byggnadsstyrelsen, har avvecklats. Staten 

har löst in ett antal av dessa hus. Enligt beslut av regeringen får styrelsen 

träffa köpeavtal för förvärv av färdigställda polishus enligt vilka betalning

en av köpeskillingen delas upp på flera budgetår. Avtal som träffas under 

budgetåret 1980/81 samt under tidigare budgetår träffade avtal får medföra 

kostnader om tillsammans högst 15 milj. kr. per budgetår. Avtalen skall 

godkännas av regeringen. Styrelsen föreslår att 15 milj. kr. får disponeras 

för budgetåret 1981/82 för förvärv av färdigställda enskilt eller kommunalt 

byggda polishus. 

Genom beslut den 14 juni 1974 uppdrog regeringen åt byggnadsstyrelsen 

att projektera nybyggnad av förvaltningsbyggnad i A 1·esta med lokaler för 

polis-, åklagar- och kronofogdemyndigheterna. Byggnadsstyrelsen redovi

sade i skrivelse den 29 maj 1979 förslag till ändrad kostnadsram och 

hemställde om byggnadsuppdrag. Nybyggnaden omfattar ca 4100 m2 

rumsarea vilket motsvarar ca 6400 m2 totalarea. Kostnaden är beräknad 

till 21.5 milj. kr. i prisläget den I april 1979 vilket motsvarar 23.8 milj. kr. i 

prisläget den I april 1980. 

Föredraganden 

I prop. 1980/81: 20 om besparingar i statsverksamheten. m. m. har rege

ringen på min föredragning mot bakgrund av det rådande ekonomiska läget 

förordat att de av byggnadsstyrelsen anmälda behoven av omfattande 

byggnadsinvesteringar för polisväsendet bör omprövas. En utgångspunkt 

bör vara att endast lokalförändringar som bedöms oundgängligen nödvän

diga för verksamheten kan komma i fråga. Jag har dock i propositionen 

betonat att detta inte bör hindra planeringen av projekt som kan ingå i den 

s. k. investeringsreserven och som skall kunna utföras när så är lämpligt 

med hänsyn till sysselsättningsläget. 

För nästa budgetår beräknar jag 10 milj. kr. för inlösen av polishus som 

har uppförts efter kommunala eller enskilda åtaganden. 
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I förslaget till investeringsplan har jag beaktat sådana av byggnadsstyrel

sen föreslagna ramhöjningar som föranleds av den allmänna byggnadskost

nadsstegringen. 

I mitt förslag till investeringsplan för jag upp en kostnadsram samt 

beräknar medel för en ny ji)n·altninRSb)·ggnad i A l't'.1·ta med lokaler för 

polisen, åklagarmyndigheten och kronofogdemyndigheten. 

Chefen för budgetdepartementet kommer senare denna dag att. i anslut

ning till redovisningen av anslaget till byggnadsstyrclsen. behandla frågor 

om ändrad finansiering m. m. av vissa projekteringskostnadcr. I förslaget 

till investeringsplan har jag i enlighet med denna redovisning under rubri

ken Projekteringskostnader beräknat medel för fortsatt finansiering av de 

kostnader som har lagts ned för projektering av en .fi>rrnltningshyggnad i 

Nii.qjö. 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande invcste

ringsplan och anslagsberäkning. 

lnvesteringsplan (I 000-tal kr.) 

Projekt Kostnadsram 

79-04-01 80-04-01 Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 
80-06-30 1980/81 1981182 

Projekt färdigställda före 1979-07-01 
men ännu ej slutredovisade 182535 182820 174 393 7 571 556 

Förvaltningsbyggnad i Sollentuna 55 200 60000 36419 19000 4000 
Förvaltningsbyggnad i Norrtiilje 24900 24900 22 522 2100 200 
Förvaltningsbyggnad i Enköping 23 )()O 24900 16989 5 500 2000 
Förvaltningsbyggnad i Ljungby 18300 18500 13 365 4600 500 
Förvaltningsbyggnad i Hagfors 20600 22200 15 747 6000 400 
Förvaltningshyggnad i Karlskoga 20400 22 500 5 285 12 500 4000 
Förvaltningsbyggnad i Lindesberg 21000 21500 14623 4500 I 000 
Förvaltningsbyggnad i Ludvika 20400 21000 13 984 4500 1000 
Förvaltningsbyggnad i A vcsta 23800 I 375 7000 
Förvaltningshyggnad i Piteå 14900 14900 Il 848 2000 900 
Förvaltningshyggnad i Kalix 14200 13500 12028 900 500 
Förvaltningsbyggnad i Boden 22500 21600 16677 3 500 1200 
Diverse om- och tillbyggnader 2050 2 300 1400 900 
Inköp av förvaltningsbyggnader 

för polisen m. fl. 44178 15000 10000 
Projekteringskostnadcr 219 3000 3000 
Erfarenhetsmiissig reduktion 

av medelshehovet 14 719 5 156 

440085 474420 399652 77352 32000 

Anslagsberäknini.: (I 000-tal kr. I 

Meddstillg~ing Beräknad medelsförbrukning 

Behållning 1980-07-0 I 22 352 1980/81 77 352 
Anslag 1980/K I 1981/82 32000 

statsbudget 55000 
Anslag för 1981/82 tförslagl 32000 

I09352 I09352 

Bygg- Färdig-
start stiillan-
år- de 
män. år-män. 

78-12 80-11 
78-08 79-12 
78-12 80-08 
79-01 80-07 
79-04 80-09 
80-01 81-07 
78-10 80-06 
78-12 80-07 
81-08 83-03 
78-02 79-10 
78-03 79-10 
78-04 80-06 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för polis

väsendet inom de kostnadsramar som jag har förordat i det 

föregående 

2. till Byggnad.rnrhcte11 ji"ir poli.1·1·iisendet för budgetåret 1981/82 

anvisa ett reservationsanslag av 32 000 000 kr. 
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C. ÅKLAGARV ÄSENDET 

C I. Riksåklagaren 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

6935000 

7120000 

7732000 

Riksåklagaren (RÅ) är den högste åklagaren och leder åklagarväscndet i 

landet. RÅ:s kansli är organiserat på två byråer. kanslibyrån och tillsyns

byrån. Vid sidan härav finns viss personal för RÅ:s egen åklagarvcrksam

het. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcseersättningar och expenser 

Därav utomnordiska resor 
Lokalkostnader 

Riksäk/agarn1 

1980/81 

20 
24 

44 

5 795000 
25000 

789000 
( IOllOlll 
511000 

7120000 

Beräknad iindring 1981/82 

RÅ 

+615000 

+ 79000 
(-) 

+ 95000 

+789000 

Före
draganden 

+512000 

+ 6000 
(-) 

+ 94000 

+612000 

Pris- och löncomräkning m. m. 789000 kr. varav 546000 kr. avser löne

omräkning. 

Fiiredraganden 

För nästa budgetår bör medel för riksåklagarcns verksamhet beriiknas 

med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Uiksåk/agaren för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsan

slag av 7732 000 kr. 

C 2. Läns- och distriktsåklagarmyndighcterna 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

175486000 

170397000 

189271000 
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Sammanlagt finns i landet 21 länsåklagarmyndigheter. Tre av dessa är 

gemensamma för vardera två län. Länsåklagarmyndigheterna fullgör åkla

garuppgiften bl. a. när den är särskilt krävande. Chefen för en länsåklagar

myndighet utövar ledningen av åklagarverksamheten inom myndighetens 

verksamhetsområde. Förutom länsåklagarmyndigheterna i länen finns fyra 

länsåklagare för speciella mål. 

Landet är indelat i 86 åklagardistrikt. Stockholms, Göteborgs och 

Malmö åklagardistrikt ingår inte i någon länsåklagarmyndighets verksam

hetsområde. Chef för åklagarmyndigheten i dessa tre distrikt är en över

åklagare som har motsvarande uppgift som chefen för en länsåklagarmyn

dighet. Åklagarmyndigheterna i de övriga 83 åklagardistrikten lyder under 

länsåklagarmyndigheterna och har som chef en chefsåklagare. 

Personal 

Länsåklagare och överåklagare 
Chefsåklagare. kammaråklagare 

och distriktsåklagare 
Assistentåklagare/distrikts

åklagare till förfogande 
Åk lagaraspiranter 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar och expenser 

Därav utomnordiska resor 
Lokalkostnader 
Gemensam kontorsdrift 

Riksåklagaren 

1980181 

38 

388 

142 
35 

550 

1153 

142 103 000 
300000 

7 347000 
(70000) 

19004000 
1643 000 

170397000 

Beräknad ändring 1981/82 

RÅ 

+2 

-2 

+15753000 

+ 636000 
(-) 

+ 1507000 
+ 633 000 

+18529000 

Före
draganden 

+2 

-2 

+ 16978000 

+ 238000 
(-) 

+ 1499000 
+ 159000 

+18874000 

I. Pris- och löneomräkning 18319000 kr., varav 15753000 kr. avser 

löneomräkning. 

Om huvudförslaget tillämpas på anslagen Riksåklagaren och Läns- och 

distriktsåklagarmyndigheterna föreslår riksåklagaren att hela besparingen 

läggs på det senare anslaget. Ytterligare nedskärningar inom anslaget 

Riksåklagaren skulle nämligen allvarligt påverka verksamheten inom riks

åklagarens kansli. Kommer huvudförslaget att tillämpas i sin helhet inne

bär dec att utrymme för praktiktjänstgöring praktiskt taget helt saknas och 

att notarieutbildningen avsevärt begränsas. 

2. I Stockholms åklagardistrikt bör en kammaråklagartjänst inrättas i 

utbyte mot en assistentåklagartjänst. 

4 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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3. I Göteborgs åklagardistrikt bör en kammaråklagartjänst inrättas i 

utbyte mot en assistentåklagartjänst. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för den regionala och lokala åklagarverk

samheten beräknas med utgångspunkt från en begränsad tillämpning av 

huvudförslaget. 

Två kammaråklagartjänster bör inrättas i utbyte mot två assistentåkla

gartjänster. 

Utredningar av brott som har anknytning till den organiserade och den 

ekonomiska brottsligheten är många gånger mycket komplicerade. Förun

dersökningsledarna måste ha kunskaper i bl. a. företagsekonomi. Under 

åren 1978-1979 har 25 åklagare genomgått en särskild utbildning. Medel 

beräknas för att ytterligare högst 12 åklagare under våren 1982 får genomgå 

motsvarande utbildning. 

Beträffande betänkandet Handläggning av anmälningar mot polisper

sonal ( SOU 1979: 71) hänvisar jag till vad jag har anfört under anslaget B 4. 

Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader. 

Under posten Reseersättningar och expenser. delposten Inventarier. 

beräknas 75 000 kr. för kostnader i samband med inflyttningen i nya lokaler 

för åklagarmyndigheten i Karlskoga åklagardistrikt. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

189271000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Läns- och distriktsåk/a,;tmnymliJ,:heterna för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 189271000 kr. 
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D. DOMSTOLSV ÄSENDET M. M. 

Vissa data om domstolarna 

(I uppgifterna om ringsriillerna och Jänsriiflt'rna iir antal över J 000 avrundade till jiimna hundratal.) 

1977 1978 1979 I.I- I. I-
30.6.79 30.6.80 

Allmänna domstolarna 

lliigsta domstolen 
Inkomna mål och ärenden 1 2 51i 2 365 2 746 1458 1662 
Avgjorda mål och ärenden~ 2 371 1925 2 544 1289 I 283 
Utgående balans2 I 168 1199 1439 1497 1740 

Horriittema 

Inkomna mål 12669 13987 14131 7 247 7681 
Avgjorda mål 12 701 13082 13 881 7199 7 540 
Utgående balans 4248 4637 4881 4610 4999 

Tingsriitterna 
Inkomna tvistemål och brottmål 139900 134600 137 700 67 IOO 71600 
Avgjorda tvistemål och bruttmiil 139600 133 800 135 300 68 IOO 69900 
Utgående balans tvistemål och brottmål 54 lllO 51 IOO 53000 48 500 54600 

Inkomna fastighctsmäl 4 300 4 700 4900 2 300 2 200 
Avgjorda fastighetsmål 4300 4800 4500 2 IOO 26110 
Utgaende balans fastighetsmål 2900 2700 -' 100 2900 3 200 

Inkomna mäl om lagsökning och betalnings-
föreläggande 285 300 329400 414300 197 900 227 800 

Inkomna domstolsärenden 25 200 23 500 19600 9800 10300 
Avgjorda domstolshrcnden 24 300 23 500 19700 10200 9800 
Utgående balans domstolsärenden 6900 6700 6500 6 IOO 7000 

Inskrivningsäremlen J 684900 1888900 2 799500 I 182 200 I 223 IOO 
Gravations- och iiganderiittsbevis 580 200 545 700 '•69900 381 200 286000 

1 inkl. skrifter. 
2 utom skrifter. 

1977 1978 1979 I.I- I.I-
30.6.79 30.6.80 

Allmänna förvaltningsdomstolarna 

Regeringsriittcn 
Inkomna mäl 5 943 5932 5 296 3050 2 211 
Avgjorda mål 5659 5 588 5 572 2770 2496 
Utgående balans 3 225 3 571 3 289 3 839 2998 

Ka 11111wrr1/ ttcrna 

Inkomna mål 21 768 21772 20636 11771 9998 
Avgjorda mål 29 IOO 2h 787 22891 12 548 10428 
Utgående balans 19677 14835 12 702 14116 12 274 

1975176 1976177 1977,'78 l978i79 1979i80 

Uinsriitterna 
Inkomna mål 202 500 216600 224 300 212800 173 600 
Avgjorda mål 204 700 186 500 192800 184800 143000 
Utgående balans 163900 188800 214800 241500 26~ 600 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 5 Justitiedepartementet 

1977 

Bostadsdomstolen och hyresnämnderna m. m. 

80.1"/adsd11ms10/en 
Inkomna mål 
Avgjorda mål 
Utgående balans 

Hyresnämnderna 
Inkomna ärenden 
Avgjorda ärenden 
Utgående balans 

Arrende11äm11dernu 
Inkomna ärenden 
Avgjorda ärenden 
Utgående balans 

D I. Domstolsverket 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

35481563 

39600000 

42500000 

454 
428 
245 

18537 
18029 
7789 

I 043 
719 
716 

52 

1978 1979 

598 609 
544 633 
299 '277 

22635 34972 
21708 28714 
8604 15 217 

1628 1198 
1591 1310 

746 612 

Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för de allmänna dom

stolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna, bostadsdomstolen, ar

rendenämnderna, hyresnämnderna, rättshjälpsnämnderna och de all

männa advokatbyråerna. Domstolsverket har också till uppgift att på det 

allmännas vägnar föra talan mot beslut i rättshjälpsfrågor. 

Domstolsverket leds av en styrelse. Chef för domstolsverket är en 

generaldirektör. Inom verket finns en organisationscnhct, en ekonomien

het, en personalenhet, en juridisk enhet och ett revisionskontor. Dessutom 

finns ett sekretariat och en disciplinnämnd. 
Från anslaget bestrids också kostnader för verksamheten vid notarie

nämnden, tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet och besvärs

nämnden för rättshjälpen. 

I.I- I.I-
30.6.79 30.6.80 

307 366 
346 359 
262 285 

17 312 2~ 630 
15996 24443 
JO 355 11710 

722 748 
745 593 
706 762 
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1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Dom- Före-
stolsverket dragandcn 

Personal 

ljandläggande personal 53 +I 
Ovrig personal 79 

132 +I 

Anslag 

Lönekostnader 17 700000 + 1674000 + 1600000 
Sjukvård 20000 + 2000 
Reseersättningar I 100000 + 88000 + ·30000 

därav utrikes resor (35 00()) (-) (-) 

Lokalkostnader 1600000 + 834000 + 850000 
Expenser 2030000 13000 + 170000 
Efterutbildning inom 

domstolsverkets verk-
samhctsområde 2 500000 + 225000 + 250000 

Blanketter m. m. inom 
domstolsvcrkets verk-
samhetsområdc 5000000 

Datorbearbetning 9000000 
Rättsfallspublicering 650000 + 65000 

39600000 +2875000 +2900000 

Domstols1·crket 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 3 630000 kr. 

2. De besparingar som domstolsverket enligt huvudförslaget har redovi

sat innebär att anslaget efter pris- och löneomräkning minskas med 

I 134 000 kr. Domstolsverket bedömer det möjligt att åstadkomma dessa 

besparingar. 

3. För att tillgodose behovet av ökade personalsociala insatser yrkar 

domstolsverket att en tjänst som personalkonsulent inrättas vid verkets 

personalenhet. 

4. För att kunna rekrytera en person med erfarenhet av tjänstgöring i 

chefsdomarbefattning och därigenom få möjligheter att förbättra kontakten 

med myndigheterna inom verksamhetsområdet yrkar domstolsverket en 

tjänst som överdirektör i utbyte mot en byråchefstjänst vid organisations

enheten. 

Fiircdraganden 

Anslaget har beräknats med utgångspunkt i huvudförslaget. Den av 

domstolsverket yrkade tjänsten som personalkonsulent bör inrättas inom 

ramen för tillgängliga medel. 

Jag har nyligen tillkallat en särskild utredare för att följa upp 1975 års 

reform av domstolsadministrationen (dir. 1980: 83). Behovet av en överdi

rektörstjänst vid verket hör till de frågor som utredaren har att pröva. 
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Under anslagsposten Efterutbildning inom domstolsverkets verksam

hetsområde bör liksom tidigare beräknas medel för information till nämn

demän och bidrag till nämndemannasammanslutningar. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Domstolsverket för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsan

slag av 42 500000 kr. 

D 2. Allmänna domstolarna 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

676638542 

662900000 

745 200000 

Allmänna domstolar är tingsrätterna. hovrätterna och högsta domstolen. 

Tingsrätterna är allmänna underrätter. Det finns f. n. 100 tingsrätter. 

Hovrätterna är överrätter i de mål som fullföljs från tingsrätterna. Hov~ 

rätterna är Svea hovrätt ( 15 avdelningar. varav 13 för allmänna mål och två 

för vatten- och fastighetsmål). Göta hovrätt (fyra avdelningar), hovrätten 

över Skåne och Blekinge (fem avdelningar). hovrätten för Västra Sverige 

(sex avdelningar). hovrätten för Nedre Norrland (två avdelningar) och 

hovrätten för Övre Norrland (två avdelningar). 

Högsta domstolen är överrätt i de mål som fullföljs från hovrätterna. 

Domstolen är delad på tre avdelningar. I domstolen finns 25 justitieråd. 
Tre av dessa tjänstgör i lagrådet som f. n. har två avdelningar. För högsta 

domstolen finns ett särskilt kansli till vilket revisionssekreterare är knutna. 

Från anslaget betalas också kostnaderna för de kansligöromål för statens 

ansvarsnämnd som fullgörs av Svea hovrätt. 

Personal 

Högsta dom.Ho/en 
Justitieråd, kanslichef 

och revisionssekreterare 
Övrig personal 

llm·rätterna 
Domare och hovrättsfiskaler 
Övrig personal 

Tingsrätterna 
Domare 
Tings notarier 
Övrig personal 

1980/81 

63 
53 

312 
202 

656 
635 

2 341 

4262 

Beräknad ändring 1981/82 

Oomstols
vcrkel 

+27 

+27 

Före
draganden 

+ 9 
+ 7 

- I 
+10 
+15 

+40 
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1980/81 Beräknad ändring 1981 /82 

Domstols- Före-
verket draganden 

Anslag 

Lönekostnader 508200000 +53931000 +60000000 
Sjukvård I 000000 + 300000 + 300000 
Rcseersättningar 5 500000 + 440000 + 400000 
Lokalkostnader 93 500000 +16551000 + 16200000 
Expenser 21 700000 + 7 800000 + 2 100000 

därav engångsutgifter (-) (+ 3 000000) (-) 

Ersättningar till 
nämndemän 33 000000 + 3 300000 + 3300000 

662900000 +82322000 +82300000 

Domstol.sFerket 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 73 822 000 kr. 

2. De besparingar som domstols verket enligt huvudförslaget har redovi

sat innebär att anslaget efter pris- och löneomräkning minskas med om

kring 11.5 milj. kr. Detta motsvarar omkring 100 årsarbetskrafter. Konse

kvenserna skulle bli en ökning av antalet balanserade mål i domstolarna. 

3. Domstolsverket yrkar att de extra avdelningarna vid Svea hovrätt 

och hovrätten över Skåne och Blekinge ordinariesätts. 

4. För Örebro tingsrätt yrkar domstolsverket en tjänst för chefsrådman i 

utbyte mot en rådmanstjänst. 

5. Domstolsverkct föreslår att en rådmanstjänst inrättas vid var och en 

av Huddinge, Värnamo och Helsingborgs tingsrätter i utbyte mot ett 

göromålsförordnande som rådman vid Huddinge tingsrätt och en tjänst för 

tingsfiskal vid var och en av Värnamo och Helsingborgs tingsrätter. 

6. För var och en av Södra Roslags tingsrätt och Uppsala tingsrätt yrkas 

en tjänst för handläggare av administrativa arbetsuppgifter ( + 50000 kr. l. 

7. Domstols verket begär medel för ytterligare 25 biträdestjänster vid 

tingsrätterna (+2,5 milj. kr.). 

8. Som ett led i upprustningen av inventariebeståndet yrkar domstols

verket att anslagsposten till expenser räknas upp med 3 milj. kr. för 
engångsutgifter för inventarier. 

9. För att kunna öka genomförandetakten för ADB inom inskrivnings

väsendet begär domstols verket ytterligare medel ( + 2 950 000 kr.). 

Föredraga11de11 

Mål- och ärendetillströmningen till de allmänna domstolarna har under 

åren 1979 och 1980 ökat i alla instanser. Detta har, trots en samtidig 

höjning av avverkningstakten. på sina håll lett till en viss ökning av antalet 

oavgjorda mål och ärenden. I stort sett har domstolarna kunnat bemästra 

problemen. En tillämpning av huvudförslaget såvitt avser de allmänna 

domstolarnas lönekostnader bör emellertid inte komma i fråga. 
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Den ökade måltillströmningen måste i det rådande budgctliiget 1 allt 

väsentligt mötas med rationaliseringsåtgän.ler och med omfördelningar av 

de tillgängliga resurserna. Olika åtgärder övervägs - inom m:h utom 

justitiedepartementet - för att begränsa tillströmningen av mål och ären

den till domstolarna och effektivare utnyttja de resurser som finns. 

Inom regeringskansliet övervägs f. n. frågan om en allmän översyn av 

ansöknings- och expeditionsavgifterna vid de allmänna domstolarna på 

grundval av stämpel skatteutredningens betänkande !Ds B 1980: 7). Försla

gen har sin största betydelse på statsbudgetens intäktssida men kan själv

fallet inverka även på måltillströmningen. bl. a. om förslaget att avskaffa 

avgiftsfriheten för landsting och kommuner genomförs. Det förtjänar upp

märksammas att den summariska processen f. n. i betydande utsträckning 

anlitas för indrivning av bcloppsmässigt begränsade statliga och kommuna

la fordringar. 

Rättegångsutredningen (Ju 1977: 06) har i uppdrag att se över riitteg;ings

förfarandet vid tingsrätterna. Utredningsarbctet syftar till ett smidigare 

och billigare förfarande. Utredningen väntas lägga fram sitt huvudbetän

kande under år 1981. 

Försöks verksamheten med telefon i rättegång fortsätter under år 1981. 

Departementspromemorian !Ds Ju 1980: 6) Förenklad domskrivning 

övervägs f. n. inom justitiedepartementet efter remissbehandling. Vissa 

vinster skulle utan tvivel stå att linna om man även utanför den ram som 

dras upp i promemorian kan förkorta och förenkla domsskrivningen. som 

f. n. upptar en stor del av domstolspersonalens arbetstid. 

Departementspromemorian <Ds Ju 1980: 12) Högsta domstolens och re

geringsrättens arbetsformer remissbehandlas f. n. De åtgärder som där 

föreslås bör kunna bidrn till att de balanser som har uppstiitt i högsta 

domstolen bl. a. till följd av det stora s. k. skattefjällsmålet kan bringas 

ned. 
Vid Göteborgs tingsrätt förbereds försök att med hjälp av ADB-teknik 

rationalisera handläggningen av mål om betalningsföreläggande. 

Fastighctsdataverksamheten. som syftar till en rationalisering av fas

tighetsregistreringen och inskrivningsväsendet, kommer att f'å stor bety

delse för resursåtgången vid landets tingsrätter. Reformen är nu genom

förd i Uppsala län och i större delen av Stockholms och Gävleborgs län. 

Domstolsverket har nyligen inlett en översyn av vattendomstolarnas 

verksamhet inför ikraftträdandet av den planerade nya vattenlagen. Ett 

annat projekt inom domstolsverket avser hovrättsavdelningarnas organisa

tion. 

Jag vill i detta sammanhang nämna att jag överväger att föreslå regering

en att utfärda tilläggsdirektiv till rättegångsutredningen att se över rätte

gångsförfarandet även i hovrätterna. Till de frågor som tilläggsdirektiven 

kan komma att avse hör domförhetsfrågorna i sådana mål som avgörs utan 

medverkan av nämndemän. 
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Till första halvåret 1981 planeras en departementspromemoria om olika 

frågor som berör främst tingsrätterna. Bl. a. kan övervägas om den nuva

rande sammansättningen i brottmål med fem nämndemän bör finnas för 

alla mål. Även frågan om ett vidare användningsområde för strafföreläg

gande hör till de ämnen som kan komma att tas upp där. 

En annan fråga som från besparingssynpunkt bör bli föremål för utred

ning är tingsrätternas och hovrätternas sammanträden på andra orter än 

kansliorten (tingsställen och hovrättsting). 

Domstolsverket föreslog år 1977 att vissa tingsrätter med gemensam 

kansliort vid lämplig tidpunkt borde slås samman. Betydande besparingar 

kan enligt min mening göras om detta förslag genomförs. Förslaget är inte 

förenat med några nackdelar från servicesynpunkt för allmänheten. Jag 

avser därför att föreslå regeringen att Möre och Ölands tingsrätt förenas 

med Kalmar tingsrätt, Jämtbygdens tingsrätt med Östersunds tingsrätt och 

Umebygdens tingsrätt med Umeå tingsrätt. Sammanslagningarna bör ske 

vid en tid som bestäms senare. Frågan om en sammanslagning av Sjuhä

radsbygdens tingsrätt med Borås tingsrätt får t. v. anstå. 

Hovrätterna och tingsrätterna avses den I januari 1982 bli tillförda nya 

arbetsuppgifter på grund av utsökningsbalken. Medel - för ett halvt bud

getår - har för detta ändamål beräknats för sammanlagt 15 tjänster vid 

hovrätterna och för sammanlagt 25 tjänster för tingsnotarier och biträden 

vid tingsrätterna. Motsvarande resurser vid länsstyrelserna för överexeku

torsverksamheten dras samtidigt in. Fem av tjänsterna i hovrätterna bör 

avse ledamotstjänster. Med hänsyn till den förväntade målfördelningen 

bör därför två tjänster för hovrättsråd tillföras Svea hovrätt och en tjänst 

för hovrättsråd tillföras var och en av Göta hovrätt. hovrätten över Skåne 

och Blekinge samt hovrätten för Västra Sverige (+2250000 kr.). 

Tillskottet av tjänster föranleder en uppräkning med 300000 kr. av 

expensposten, som i övrigt har beräknats med utgångspunkt i huvudförsla

get. 

Den extra avdelningen vid Svea hovrätt, som tillkom år 1975. bör nu 

ordinariesättas. Vid hovrätten bör därför inrättas en ordinarie tjänst för 

hovrättslagman och en ordinarie tjänst för hovrättsråd, tillika vice ordfö

rande på avdelning. i utbyte mot motsvarande göromålsförordnanden. 

Hovrätten för Västra Sverige bör på grund av den ökade måltillström

ningen och som ett led i uppbyggnaden av hovrättens sjätte avdelning inom 

ramen för tillgängliga medel tillföras ytterligare en tjänst för hovrättsråd. I 

gengäld bör en vakantsatt rådmanstjänst dras in. 

Tjänsten vid Malmö tingsrätt som rådman. tillika vice ordförande på 

avdelning, bör inom ramen för tillgängliga medel ersättas med en tjänst 

som chefsrådman. 

För att möta den kraftiga ökningen av mål och ärenden vid Huddinge 

tingsrätt har fr. o. m. den I januari 1981 inrättats ytterligare en ordinarie 

tjänst för rådman vid denna domstol. I gengäld har en tjänst som extra 
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rådman vid Luleå tingsrätt dragits in. Vidare har regeringen på grund av 

den stigande måltillströmningen medgett att en vakantsatt rådmanstjänst 

vid vardera av Handens tingsrätt och Uppsala tingsrätt återbesätts. En 

tjänst som fastighetsråd vid tingsrätterna skall enligt regeringens beslut 

t. v. hållas vakant. 

Sedan Kungsbacka kommun har väckt frågan om att förlägga en tings

rätt till Kungsbacka genom en uppdelning av domkretsen för Varbergs 

tingsrätt har regeringen den 20 november 1980 funnit att tillräckliga skäl för 

en ändrad domkretsindelning i norra delen av Hallands län inte kan anses 

föreligga. 

I enlighet med riksdagens beslut (JuU 1979/80: 8, rskr 1979/80: 88) har en 

undersökning av frågan om ersättningen till nämndemän och deras tjänst

göringsförhållanden m. m. inletts av en projektgrupp inom justitiedeparte

mentet. I avbidan på resultatet av denna undersökning bör en av penning

värdeförsämringen betingad höjning av nämndemannaarvodena ske. Jag 

avser att senare föreslå regeringen en sådan höjning fr. o. m. den l juli 1981 

och har beaktat detta vid medelsberäkningen. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att vid Svea hovrätt inrätta en ordinarie 

tjänst för hovrättslagman och en ordinarie tjänst för hovrättsråd, 

tillika vice ordförande på avdelning, båda tjänsterna med beteck

ningen o och lön enligt chefslöneavtalet, 

2. bemyndiga regeringen att vid Malmö tingsrätt inrätta en ordinarie 

tjänst för chefsrådman med beteckningen o och lön enligt chefs

löneavtalet, 

3. till Allmänna domstolarna för budgetåret 1981/82 anvisa ett för

slagsanslag av 745 200000 kr. 

D 3. Allmänna förvaltningsdomstolarna 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

194149097 

211400000 

242100000 

Allmänna förvaltningsdomstolar är länsrätterna. kammarrätterna och 

regeringsrätte n. 

Länsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar närmast under kammar

rätterna. Det finns 24 länsrätter. 

Kammarrätterna är överrätter i de mål som fullföljs från bl. a. länsrät

terna. Fr. o. m. den I januari 1981 blir kammarrätterna första besvärsin

stans i kommunalbesvärsmål. Det finns fyra kammarrätter. kammarrätten i 

Stockholm (sju avdelningar). kammarrätten i Göteborg (sju avdelningar), 
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kammarrätten i Sundsvall (fyra avdelningar) och kammarrätten i Jönkö

ping (tre avdelningar). 

Regeringsrätten är högsta allmänna förvaltningsdomstol. Regeringsrät

ten är överrätt i de mål som fullföljs från kammarrätterna. Dessutom är 

regeringsrätten högsta instans i patentmål. Domstolen är delad på fyra 

avdelningar. I domstolen finns 23 regeringsråd. Två av dessa tjänstgör f. n. 

i lagrådet. För regeringsrätten finns ett kansli till vilket rcgeringsrättssck

reterare är knutna. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Domstols- Före-
verket dragandcn 

Personal 

Re11erin11srii11e11 
Regeringsråd. kanslichef och 

regeringsrättssekreterare 60 
Övrig personal 48 

Kwnm11rrt111ern11 
Domare och fiskaler 208 
Övrig personal 120 

Liinuätterna och mellankom-
munala ska11eriillen 
Domare 156 
Personal med berednings- och 
.. föredragandeuppgifter 415 + 9 
Ovrig personal 400 + 7 

1407 +16 

Anslag 

Lönekostnader 176300000 + 17607000 +22780000 
Sjukvård 300000 
Reseersättningar 1200000 + 1000000 + 850000 
Lokalkostnader 18900000 + 6585 000 + 3270000 
Expenser 6600000 + 5710000 + 2 800000 
Ersättningar till nämndemän 8100000 + 800000 + I 000000 

211400000 +31702000 +30700000 

Domstolsverket 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 31702000 kr. 

2. De besparingar som domstols verket enligt huvudförslaget har redovi

sat innebär att anslaget efter pris- och löneomräkning minskas med drygt 4 

milj. kr. Detta motsvarar omkring 35 årsarbetskraftcr. Konsekvenserna 

skulle bli en minskning av de förstärkningsinsatscr som har satts in vid 

länsrätterna för att komma till rätta med den nuvarande balanssituationen. 
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Föredraganden 

Kommunalbesvärsreformen 

60 

Den nya instansordningen för kommunalbesvärsmål gäller fr. o. m. den I 

januari 1981 (prop. 1979/80: 105. KU 1979/80: 46. rskr 1979/80: 270. SFS 

1980: 274). Reformen innebär att kammarrätterna övertar länsstyrelsernas 

uppgift som första besvärsinstans och att regeringsrätten - med krav på 

prövningstillstånd - blir slutinstans. De ökade arbetsuppgifterna för kam

marrätterna bör med hänsyn till kammarrätternas nuvarande arbetsläge 

kunna klaras av inom ramen för tillgängliga medel. 

Länsrättcrnas balanser 

Medan såväl regcringsrättens som kammarrätternas arbetsläge numera 

är tillfredsställande är länsrätternas balanssituation alltjiimt mycket be

kymmersam. Under budgetåret 1979/80 steg balanserna - trots att antalet 

inkommande mål sjönk från drygt 212000 till drygt 173000 - från ca 

240000 till ca 260000. Som jag förutsåg i 1980 års budgetproposition torde 

detta väsentligen ha sin förklaring i en nedsatt effektivitet i samband med 

övergången till den nya länsrättsorganisationen. Jag har e1farit att balan

serna under hösten 1980 m:dbringades till ca 240 000 mål. Att tillämpa 

huvudförslaget på de allmänna förvaltningsdomstolarnas lönekostnader är 

redan mot denna bakgrund uteslutet. 

Huvudparten av de mål som kommer att fullföljas med anledning av 1981 

års allmänna fastighetstaxering kan antas komma in till länsrätterna under 

mitten av år 1981 och avgöras av Uinsriitterna under år 1982. Det finns inte 

anledning att räkna med att det skall komma in ett lägre antal fastig

hetstaxeringsmål än som kom in i samband med 1975 års fastighetstaxe

ring. omkring 50000. Jag räknar med att det hundratal personer som f. n. 

finns som förstärkningsorganisation får tas i anspråk för att möta också 

tillströmningen av fastighetstaxeringsmål. Något ytterligare tillskott av 

personal - vare sig för balansavarbetning eller för handläggning av fastig

hetstaxeringsmålen - bör inte nu komma i fråga. Om målutvccklingen 

drastiskt skulle förändras får frågan anmälas för regeringen på nytt. 

I detta sammanhang bör nämnas att justitiedepartementet under somma

ren 1980 har verkställt en enkät bland de allmänna förvaltningsdomsto

larna för att fånga upp olika uppslag för att förenkla skatteprocessen. 

Svaren övervägs f. n. inom justitie- och budgetdepartementen. Jag vill 

även erinra om de åtgärder som i departementspromemorian ( Ds Ju 

1980: 12) Högsta domstolens och rcgcringsrättens arbetsformer föreslås för 

att förenkla regeringsrättens arbete. 

Liinsrätternas lokalisering 

I samband med länsrättsreformen väcktes frågan om att förlägga länsrät

terna till andra platser iin residensorterna. 

I 1979 års budgetproposition (prop. 1978/79: 100 bil. 5 s. 76-77) anförde 
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min företrädare beträffande lokaliseringen av länsrätterna bl. a. att arbets

situationen vid de dåvarande länsdomstolarna var sådan att alla möjlighe

ter måste tas till vara att så snart som möjligt nedbringa balanserna till en 

från rättssäkerhetssynpunkt godtagbar nivå. En utlokalisering av vissa 

länsrätter skulle i varje enskilt fall leda till sådana störningar av verksam

heten att frågan inte borde tas upp förrän balanserna hade arbetats ned. I 

avbidan härpå borde länsrätterna vara förlagda till residensorten. 

I justitieutskottets av riksdagen godkända betänkande f)uU 1978/79: 26 

s. I0-13 J anförde utskottet i denna del bl. a. att det var utomordentligt 

angeläget att länsrättsreformens genomförande inte ledde till en försämring 

av den för både allmänhet och personal otillfredsställande balanssitua

tionen i länsdomstolarna. Enligt utskottets mening var det ofrånkomligt att 

en utlokalisering av en länsrätt till någon annan ort än residensorten av 

personalpolitiska och andra praktiska skäl under inledningsskedet skulle 

inverka negativt på arbetet i länsrätten. Att bringa ned balanserna till en 

från rättssäkerhetssynpunkt godtagbar nivå fick enligt utskottets mening 

anses vara ett så angeläget önskemål att det f. n. måste sättas före intresset 

att av regionalpolitiska eller sysselsättningspolitiska skäl redan nu lokali

sera en länsrätt till någon annan ort än residensorten. Utskottet ansåg sig 

därför inte kunna tillstyrka att en länsrätt f. n. lokaliserades till sådan ort. 

Frågan om lokaliseringen av länsrätterna borde emellertid utredas vidare 

och det slutliga ställningstagandet från regeringens sida tas så snart utred

ningsarbetet hade avslutats. 

Som jag tidigare har framhållit är länsrätternas arbetssituation alltjämt 

mycket bekymmersam. Det stora antal mål som kan väntas med anledning 

av 1981 års allmänna fastighetstaxering kommer att medföra ytterligare 

påfrestningar för organisationen. Mot denna bakgrund finner jag det inte 
tillrådligt att störa arbetet i länsrättsorganisationt:n genom att nu sätta 

igång en mera omfattande utredning av frågan om en omlokalisering av 

länsrätter. För denna ståndpunkt talar även det rådande budgetläget. Detta 

hindrar inte att man i enskilda fall kan ha skäl att ~tudera saken närmare, 

t. ex. när fråga uppstår om byte av lokaler för en länsrätt, vilket kan bli 

fallet i Kalmar. Jag avser därför att fortlöpande följa utvecklingen på 

området. 

Mellankommunala skatterätten 

Mellankommunala skatterätten prövar enligt 73 § taxeringslagen 

(1956:623) bl.a. besvär i taxeringsmål när den skattskyldige har en för

värvskälla som i fråga om beskattningsort är att hänföra till skilda län. 

Rätten prövar även besvär som rör frågan i vilket län en taxering skall ske. 

Mellankommunala skatterätten har sitt kansli i riksskatteverket. 

I prop. 1977 /78: 170 om fristående länsdomstolar föreslogs att mellan

kommunala skatterätten skulle brytas ut från riksskatteverket. Organisato

riska skäl talade enligt propositionen för att domstolen administrativt 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 5 Justitiedeparte~entet 62 

samordnas med länsrätten i Stockholms län. Riksdagen fattade därefter ett 

principbeslut i enlighet med propositionens förslag <KU 1977178:47, rskr 

1977178: 308). Beslutet har, som jag nämnde i 1980 års budgetproposition, 

inte verkställts i avbidan på ställningstagandena till företagsskattebered

ningens betänkande !SOU 1977: 86) Beskattning av företag. 

Efter samråd med chefen för budgetdepartementet har jag funnit att 

beredningen inom regeringskansliet av företagsskatteberedningens förslag 

inte längre utgör hinder mot att principbeslutet om mellankommunala 

skatterätten nu verkställs. Övervägande skäl talar för att mellankommu

nala skatterätten blir en självständig myndighet som använder viss utrust

ning och vissa tjänster gemensamt med länsrätten i Stockholms län. 

Mellankommunala skatterätten bör ges ställning av en allmän förvalt

ningsdomstol. Den faller därmed under justitiedepartementets ansvarsom

råde och domstols verket blir central förvaltningsmyndighet för domstolen. 

Jag avser att föreslå regeringen att ta upp frågan om de författningsänd

ringar som behöver riksdagens beslut. i första hand i lagen ( 1971: 289) om 

allmänna förvaltningsdomstolar. i en proposition till riksdagen i bö1jan av 

år 1981. 

Vid meddsberäkningen har jag räknat in den ökning av anslaget som 

överOyttningen av mellankommunala skatterätten medför. 

Övrigt 

Vid länsrätten i Stockholms län linns en tjänst som rådman, tillika vice 

ordförande på avdelning. Denna tjänst bör inom ramen för tillgängliga 

medel ersättas med en tjänst för chefsrådman. 

Som jag nämnde vid behandlingen av anslaget för de allmänna domsto

larna avser jag att senare föreslå regeringen en av penningvärdeförsäm

ringen beroende höjning av nämndemannaarvodena. Jag har beaktat detta 

vid medelsberäkningen. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att vid länsrätten i Stockholms län inrätta 

en ordinarie tjänst för chefsrådman med beteckningen o och lön 

enligt chefslöneavtalct, 

2. till Allmiinna för\'{/ltnin!{sdomstolarna för budgetåret 1981/82 an

visa ett förslagsanslag av 242 100000 kr. 

D 4. Bostadsdomstolen och hyresnämnderna m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

25999101 

26900000 

30340000 

Hyresnämnderna har till uppgift bl. a. att medla och vara skiljeniimnd i 

hyrestvister samt att avgöra vissa typer av sådana tvister. Arrendenämn-
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derna har motsvarande uppgifter i arrendetvister. Hyresnämnder och ar

rendenämnder finns för samtliga län. En hyresnämnd har gemensamt kans

li med en arrendenämnd. Sådana kanslier, som i vissa fall är gemensamma 

för två eller flera län, finns på tolv orter. Chefen för kansliet är det 

hyresråd som har utnämnts eller förordnats till det. 

Bostadsdomstolen är fullföljds- och slutinstans i de ärenden som avgörs 

av hyresnämnderna. 

Personal 

8t1s1adsdt1111slt1/e11 
Domare och föredragande 
Övrig personal 

l/yrcs11iim11dema 
Ordförande 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Domstols1·erket 

1980/81 

14 
8 

31 
95 

148 

21800000 
50000 

500000 
3 700000 

850000 

26900000 

I. Pris- och löneomräkning 3 061 000 kr. 

Beräknad iindring 1981 /8:! 

Dornstols
verket 

+:!037000 
+ 5000 
+ 40000 
+ 911000 
+ 68000 

+3061000 

Före
draganden 

+2440000 

+ 50000 
+ 900000 
+ 50000 

+3440000 

2. De besparingar som domstols verket enligt huvudförslaget har redovi

sat innebär att anslaget efter pris- och löneomräkning minskas med 494 000 

kr. Konsekvenserna skulle bli en ökning av målbalanserna. 

3. Domstolsverket yrkar att en tjänst som byrådirektör inrättas vid 

hyresnämnden i Göteborg i utbyte mot en personlig tjänst som byrådirek

tör. 

Föredraganden 

Antalet inkommande mål och ärenden har ökat kraftigt både hos 

bostadsdomstolen och i hyresnämnderna. De förstärkningsinsatser som 

har anvisats för innevarande budgetår måste därför behållas och huvud

förslaget bör inte tillämpas på posten för lönekostnader. Den personliga 

byrådirektörstjänsten vid hyresnämnden i Göteborg bör inom ramen för 

tillgängliga medel kunna föras upp på personalplanen. 
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Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bostadsdomsto/en och hyre.rniimnderna 111. 111. för budget<lret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 30340000 kr. 

D 5. Utrustning till domstolar m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

3930784 

11000000 

5 000 000 

Reservation 11924 716 

Från anslaget bestrids kostnader för inköp av utrustning och inventarier 

för myndigheterna inom domstolsverkets förvaltningsområde - med un

dantag av de allmänna advokatbyråerna - . konsultkostnader i samband 

därmed samt kostnader för flyttning. 

Domstolsl'erkct beräknar medelsbehovet för budgetåret 1981/82 till 

7950000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar anslagsbehovet till 5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utrustning till domstolar m. m. för budgetåret 1981/82 anvisa 

ett reservationsanslag av 5 000000 kr. 

D 6. Byggnadsarbeten för domstolsväsendet 

1979180 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

114847711 

9500000 

6500'tl00 

Behållning 

1 lnvcstcringsanslagct KB Il: 2. Byggnadsarhetcn för domstols väsendet. 

13 122942 

Från anslaget bestrids utgifter för investeringar i byggnader för dom

stolsväscndet. 

Byggnadsstyrelsen beräknar det sammanlagda medelsbehovet för bud

getåren 1980/81 och 1981/82 till 20,5 milj. kr. För budgetåret 1981/82 

beräknar byggnadsstyrelsen medelsbehovet till 5.5 milj. kr .. vilket innebär 

en minskning med 4 milj. kr. i förhållande till anslaget för innevarande 

budgetår. För tiden den I april 1979-den I april 1980 beräknar styrelsen 

den allmänna byggnadskostnadsutvecklingen till 11 % .. 

Fiiredragandcn 

Regeringen uppdrog genom ett beslut den 7 december 1978 åt byggnads

styrelsen att projektera en ombyggnad för Sölvesborgs tingsriitt t. o. m. 

bygghandlingar. Projektet skulle ingå i byggnadsstyrelscns projekterings-
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reserv. Byggnadsstyrelsen har sedermera hemställt om regeringens upp

drag att utföra ombyggnaden. Kostnaderna för ombyggnaden beräknas till 

3,2 milj. kr. i prisläget den I april 1980. Lokalsituationen vid tingsrätten är 

sådan att det är påkallat att ombyggnaden genomförs så snart som möjligt. 

I investeringsplanen bör föras upp en kostnadsram av 3.2 milj. kr. för 

ombyggnad för Sölvesborgs tingsrätt. 

Jag har i mitt förslag till investeringsplan beaktat byggnadsstyrelsens 

förslag till uppräkning av kostnadsramen för ombyggnad för en provisorisk 

säkerhetssal för Stockholms tingsrätt med 200000 kr. utöver vad som är 

motiverat med hänsyn till den allmänna byggnadskostnadsutvecklingen. 

Uppräkningen föranleds av att mera omfattande byggnadsåtgärder har 

behövts än vad som kunde förutses när den preliminära kostnadsramen 

beräknades. 

Jag har inte något att erinra mot de ändringar av kostnadsramarna för 

övriga pågående byggnadsobjekt som byggnadsstyrelsen har föreslagit. 

Ändringarna föranleds av den allmänna byggnadskostnadsutvecklingen. 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investe

ringsplan och anslagsberäkning. 

Investeringsplan (I 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

79-04-01 80-04-01 Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 
80-06-30 1980/81 1981/82 

Objekt färdigställda före 
1979-07-01 men ej slut-
redovisade 49830 49730 45110 4620 

Högsta domstolens kansli, 
ombyggnad 10950 11500 10 132 I 000 368 

Tierps tingsrätt, nybyggnad 9400 10000 8240 1500 260 
Falu tingsrätt, 

om- och tillbyggnad 10750 11850 2 572 7000 2000 
Stockholms tingsrätt, 

ombyggnad 12500 3000 89 1700 1200 
Sölvesborgs tingsrätt, 

ombyggnad 3 :!00 2000 
Projektcringskostnader 2899 2000 2000 
Erfarenhetsmässig reduktion av 

medelsbehovet 5197 1328 

83430 89280 69042 12623 6500 

1 Preliminärt beräknat kostnadsram. 

Anslagsberäkning (I 000-tal kr.) 

Medels tillgång Beräknad medelsförbrukning 

Behållning 1980-07-01 3 123 198()/81 12 6:!3 
Anslag för 1980/81 9500 1981/82 6500 
Anslag för 1981/82 (förslag) 6500 

19123 19123 

5 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 

Bygg-
start 

Färdig
ställande 

år-mån år-mån 

78-08 80-03 
78-09 79-12 

79-10 81-05 

80-12 81-06 

81-09 82-05 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för dom

stolsväsendet inom de kostnadsramar som jag har förordat i det 
föregående, 

2. till Byggnadsarbeten för domstolsväsendet för budgetåret 1981/ 
82 anvisa ett reservationsanslag av 6500000 kr. 
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E. KRIMINALVÅRDEN 

E I. Kriminalvårdsstyrelsen 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

160448886 

58121000 

64616000 
1 Anslaget F I. Kriminalvårdsstyrelsen. 

67 

Kriminalvårdsstyrclsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden 

om kriminalvård. Styrelsen är chefsmyndighet för regioncheferna. krimi

nalvårdsanstalterna, de allmänna häktena och skyddskonsulentorganisa

tionen. Styrelsen tillhandahåller personal och annan service för den verk

samhet som bedrivs av kriminalvårdsnämnden och interneringsnämnden. 

Dessa nämnder är centrala organ som handlägger vissa ärenden rörande 

dem som har dömts till fängelse eller internering. U ngdomsfängelsenämn

dens verksamhet upphörde vid utgången av mars 1980. 

Kriminalvårdsstyrclscn leds av en styrelse. Inom kriminalvårdsstyrel

sen finns två avdelningar, en för vård och tillsyn och en för arbete och 

utbildning. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Kriminalvårds- Före-
styrelsen dragandcn 

Personal 

Handläggande personal 147 
Övrig personal 181 

328 

Anslag 

Lönekostnader 39377000 +4091000 +4469000 
Sjukvård 100000 
Reseersättningar och expenser 5 197000 + 609000 + 371 000 

därav utrikes resor (40000) (-) (-) 

Lokalkostnader 6530000 + 1216000 + 1240000 
Förhyrd datamaskintid m. m. 6917000 + 915000 + 415000 

58121000 +6831000 +6495000 

Kriminalvårds.1·tyrelsen 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 5 882 000 kr. 

2. Med hänsyn till ökade utgifter för datamaskinutrustning beräknar 

kriminalvårdsstyrelsen utöver prisomräkning ytterligare medel under an

slagsposten Förhyrd datamaskintid m. m. l + 500 000 kr.). 
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1:·aredraRanden 

I 1980 års budgetproposition !bil. 5 s. 84-851 anfördes att kriminalvårds

styrclsens organisation bör ändras i huvudsak i enlighet med de riktlinjer 

som har dragits upp i betänkandet (Os Ju 1979: 7) Kriminalvårdsstyrelsens 

organisation. Förslaget har lämnats utan erinran av riksdagen (Ju U 1979/ 

80: 34. rsh.r 1979/80: 282). I den nuvarande organisationen ingår. inräknat 

tillfälliga förstärkningar i form av inlånad personal frän linjeorganisa

tionen, omkring 400 personer. Regeringen har uppdragit åt kriminalvårds

styrelsen att lämna förslag till en detaljorganisation for styrelsen som 

omfattar 360 fasta tjänster. Den planerings- och samordningsenhet som 

skall ingå i den nya organisationen beräknas bli inrättad under första 

halvåret 1981. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 64 616 000 kr. och hemställer att regeringen fiireslår riksdagen 

att till Kri111inali·ärdsstyre/.1·e11 för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 64616000 kr. 

E 2. Kriminalvårdsanstalterna 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1741492564 

863 280000 

990989000 
1 Anslaget F 2. Kriminalvånlsanstalterna. 

Den I juli 1980 fanns inom kriminalvården 19 riksanstalter med I 362 

slutna och 464 öppna platser, 53 lokalanstalter med 884 slutna och I 216 

öppna platser samt 23 hiikten med I 184 platser. Riksanstalterna är direkt 

underställda kriminalvårdsstyrclsen. medan häktena. lokalanstalterna och 

skyddskonsulentdistrikten är organiserade i 13 n:gioncr. I ledningen för 

varje region finns en kriminalvårdsdirektör. 

1980/81 Ueriiknad ändring I 98 l/K2 

Kriminalvårds- Före-
styrclscn dragandcn 

Personal 

Styresmän m. fl. 293 + 11 
Läkare. psykologer .14.5 + Il - 4 
Sjukvtirdspcrsonal 48,5 + 4 + 4 
Tillsynspersonal 2 794 + 76 - 9 
Personal i arbetsdrift 555 + 17 
Kontors personal 274.5 + 3.5 
Maskinper~onal 58 
Förråds- och ekonomipersonal 299 + :?.6 + 12 

4356,5 +148,5 + 3 
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1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Anslag 

Lönekostnader 576977000 
Sjukvård m. m. för personal 1048000 
Reseersättningar och expenser 10312000 
Lokalkostnader 85 483 000 
Inköp och underhåll av bilar 3 150000 
Utspisning 35 857 000 
Beklädnad och sängkläder 10 847 000 
Hälso- och sjukvård 12 826000 
Idrotts- och bildningsverksam-

het m.m. 2618000 
Biblioteksverksamhet 1126000 
Omkostnader för permitterade, 

frigivna m.11. 8000000 
Transport av intagna m.11. 11857000 
Tjänstedräkt 461000 
Bidrag till intagnas familjer 338 000 
Underhåll av tekniska hjälp-

medel för bevakning 465000 
Ersättning för vård på anstalter 

som inte tillhör kriminalvår-
den 871000 

Frivillig kontaktverksamhet 140000 
Gemensamma funktioner i 

kvarteret Kronoberg 2 955 000 
Diverse utgifter 1279000 
Arbets- och studieersättningar 

inom arbetsdriften 18000000 
Råvaror m. fl. utgifter för 

arbetsdriften 78670000 

863280000 

Kriminalvårds
styrclscn 

+ 75499000 
+ 90000 
+ 1503000 
+ 21994000 
+ 578000 
+ 3 944000 
+ 4518000 
+ 1698000 

+ 790000 
+ 583 000 

+ 720000 
+ 8 783 000 
+ 168000 
+ 47000 

+ 184000 

+ 101 000 
+ 70000 

+ 207000 
+ 179000 

+ I 800000 

+ 11014000 

+134470000 

Före
draganden 

+ 76093000 
+ 352000 
+ 499000 
+ 17 332000 
+ 280000 
+ 3 944000 
+ 5 653 000 
+ 898000 

+ 157000 
+ 74000 

+ 720000 
+ 8 343 000 
+ 28000 
+ 22000 

+ 35000 

+ 91000 
+ 10000 

+ 262000 
+ 102000 

+ I 800000 

+ 11014000 

+127709000 

Intäkter inom arbetsdriften redovisas på statsbudgetens inkomstsida 

under Uppbörd i statens verksamhet, posten Inkomster vid kriminalvär

den. 

Kriminalvårdsstyrelsen 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 116 346 000 kr. 

2. Platsantalet vid bostadsavdelningarna vid de slutna riksanstalterna 

Hall, Norrtälje och Tidaholm bör minskas. Tjänster yrkas för 30 vårdare 

(+3909000 kr.). 

3. På grund av det ökade antalet långtidsdömda bör sammanlagt 23 

stängda platser tas i bruk vid de slutna riksanstalterna Kumla och Härnö

sand. Medel beräknas för två tjänster som tillsynsman, nio som vårdare 

och två som verkstadsförman (+I 768000 kr.). 

4. Ett behandlingshem bör inrättas i kriminalvårdens Göteborgsregion 

för att bereda intagna som missbrukar narkotika vård i enlighet med 34 § 
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lagen om kriminalvård i anstalt. Styrelsen föreslår att en fastighet i Lödöse 

förvärvas för ca 3 milj. kr. 

5. Personalen vid allmänna häktet i Stockholm bör förstärkas med en 

tjänst som assistent. sju tjänster som tillsynsman. elva som vårdare. två 

som förrådsförmän. fyra som biträde, varav en på halvtid. och fyra tjänster 

som ekonomibiträde ( + 3 844 000 kr.). 

6. Med hänsyn till att de administrativa och kurativa arbetsuppgifterna 

vid kriminalvårdsanstalterna har ökat avsevärt sedan kriminalvårdsrefor

men trädde i kraft bör en tjänst som assistent inrättas vid var och en av 

lokalanstalterna Haparanda, Hudiksvall och Tygelsjö, vilka f. n. saknar 

assistentpersonal. Dessutom bör ytterligare en assistenttjänst tillföras 

lokalanstalten Håga. För personaladministrativa uppgifter vid kriminal

vårdsanstalten Malmö och allmänna häktet i Göteborg beräknas medel för 

sammanlagt två tjänster som handläggare. ( +851 000 kr.) 

7. Vid regionkanslierna och vissa riksanstalter bör inrättas sammanlagt 

tolv tjänster som psykolog, varav två på halvtid. Därvid kan motsvarande 

arvodesmedel för psykiatrisk och psykologisk konsultation dras in. 

8. Trots det ökade antalet tjänster som översköterska saknar alltjämt ett 

flertal anstalter sjukvårdsutbildad personal. Dessutom råder sedan länge 

brist på anstaltsläkare. Behovet av ytterligare översköterskor är därför 

stort. För budgetåret 1981/82 yrkas fyra tjänster (+547000 kr.) 

9. Sammanlagt tio tjänster som vårdare med visitationsuppgiftcr bör 

inrättas vid vissa anstalter. För förstärkningar i övrigt av tillsynspersona

len vid anstalter och häkten beräknas ytterligare tio tjänster. ( + 2 091 000 
kr.). 

10. För den ökade studieverksamheten vid vissa större riksanstalter 

begärs tolv tjänster som studieledare. Samtidigt kan tre tjänster som vår

dare och nio som arbetsledare dras in. Till anstalter med s. k. enmansverk

städer yrkas nio tjanster som vcrkstadsförman. För avlösare åt arbetsle

dare inom jordbruksdriften beräknas sex tjänster på halvtid som förman. 

(+I 136000 kr.J. 

11. För att ersätta intagna i köksarbete yrkas ytterligare 15 tjänster som 

kokerska och fem som ekonomibiträde (+2309000 kr.). 

12. Fritidsverksamheten vid de slutna riksanstalterna behöver förstär

kas. Tjänster yrkas för fyra fritidsassistenter. Dessutom beräknas ytterli

gare medel för utrustning m. m. under anslagsposten Idrotts- och bild

ningsverksamhet m. m. ( + 740000 kr.). 

13. Medel begärs för produktion av program för videoband. Program

men skall användas i behandlingsarbetet med narkotikamissbrukare, för 

frigivningskurser och för utbildning av bl. a. övervakare och personunder

sökare ( + 250 000 kr.). 

14. Utöver prisomräkningen har beräknats 200000 kr. för inköp och 

underhåll av bilar samt 425 000 kr. för att täcka vissa kostnader för sådan 

biblioteksverksamhet som inte betalas av kommunerna. Dessutom har 
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under anslagsposten Hälso- och sjukvård beräknats 800000 kr. för analys 

av urinprov. 

Förvaltning arfastigheter 

Kriminalvårdsstyrelsen förvaltar fastigheter för kriminalvårdsändamål 

till ett vid utgången av budgetåret 1979/80 sammanlagt bokfört värde av ca 

415 milj. kr. 

Driftstat för fastigheter som förvaltas av kriminalvårdsstyrelsen: 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Kriminalvårds- Före-
styrelsen draganden 

lntiik.ter 
Ersättning för lokaler som 

upplåts till statsmyndigheter 33 042000. +6608000 +2041000 
Hyror och arrenden för lokaler 

och markområden som 
upplåts till enskilda 4000000 + 800000 + 800000 

37042000 +7 408000 +2841000 

Kos trw d er 
Drift- och underhålls-

kostnader 29090000 +6560000 +2145000 
Hyres- och arrendekostnader 

m.m. 2000000 + 300000 + 300000 
Avskrivningar 4 700000 + 300000 + ~00000 

35 790000 +7160000 +2745000 

Örerskoll att tillföras stats-
budgeten 1252000 + 248000 + 96000 

Ersättning för lokaler som upplåts till statsmyndigheter redovisas som 

utgift under anslagsposten Lokalkostnader för kriminalvårdsanstaltcrna. 

Under posten Drift- och underhållskostnader beräknar kriminalvårds

styrelsen ca 14 milj. kr. för åtgärder som avser fastighetsunderhåll och ca 

21 milj. kr. för ombyggnad och komplettering. 

Avskrivningarna beräknas på gällande fastighets be stånd och med beak

tande av verkställda grundavskrivningar till 1.25 % av det bokförda hygg

nadsvardet. 

Fiiredraganden 

Den uppåtgående tendensen i beläggningen på kriminalvårdsanstalterna 

har fortsatt under år 1980. Beläggningen på de allmänna häktena har varit 

hög under året. Antalet häktade har ökat med omkring 25 procent jämfört 

med föregående år. 

Av en undersökning av brottmålsdomar, som under hösten 1980 gjorts 

inom justitiedepartementet, framgår att andelen domar med frihets

berövande påföljd ökar och att strafftiderna tenderar att bli längre. 
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Den ökade tillströmningen av häktade personer har medfört bl. a. att 

häktcsplatserna i vissa kriminalvårdsrcgioncr inte täcker behovet. Situa

tionen har under senare tid varit särskilt besvärande i kriminalvårdens 

Malmöregion. 

Med hänsyn till utvecklingen inom anstaltsorganisationen bör anslaget 

inte beräknas enligt huvudförslaget. 

Ett antal kriminalvårdsanstalter saknar alltjämt sjukvårdsuthildad perso

nal samtidigt som llera läkartjänster inom anstaltsorganisationen är va

kanta på grund av den rådande läkarbristen. Jag heriiknar diirför medel för 

fyra tjänster som översköterska. varvid fyra liikartjänster kan dras in (8). 

Vid kriminalvårdsanstalter med s. k. enmansverkstäder bör inrättas 

sammanlagt sju tjänster som arbetsledare. Därvid skall motsvarande antal 

tjänster dras in inom arbetsdriftens jord- och skogsbruk ( 10). 

För att ersätta de intagna i köksarbetet vid kriminalvårdsanstalterna har 

under budgetåren 1978/79-1980/81 inrättats sammanlagt 52 tjiinstcr för 

kökspersonal. Jag beräknar medel för ytterligare tolv tjänster för sådan 

personal under budgetåret 1981/82 ( 11 ). 

U ndcr anslaget E 8. Byggnadsarbeten för kriminalvården förordar jag att 

ett tekniskt bevakningssystem installeras vid kriminalvårdsanstalten Hall. 

På grund härav har jag räknat ned förevarande anslag med ett belopp som 

motsvarar nio tjänster för vårdare. Dessa används f. n. för bil bevakning av 

anstaltens ytterområde. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningarna 

beräknar jag anslaget för nästa budgetår till 990989000 kr. och hemställer 

att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna den av mig beräknade driftstaten för .Mrrnlt11i11g m· 

f i1 stig heter. 

2. till Kri111i11a/1·årdsanstaltenw för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 990989000 kr. 

E 3. Frivården 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

1157909916 

160 3 79 000 

174241000 

I Anslaget f 3. rrivardcn. 

Från anslaget bestrids kostnaderna för frivårdsorganisationens och 

övervakningsnämndernas verksamhet samt ersättningar till övervakare. 

Frivårdsorganisationen består fr. om. den I januari 1981 av 66 skydds

konsulentdistrikt. Antalet övervakningsniimnder är fr. o. m. samma tid

punkt 49. De är lokala organ för kriminalvården i frihet. 
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1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Personal 
Konsulent- och assistent-

personal 
Läkare, psykologer 
Sjukvårdspersonal 
Tillsynspersonal 
Kontorspersonal 
Personal på akutvårdsavdelning 
Personal på hotell 
Personal på inackorderingshem 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar och expenser 

därav nordiska resor 
Lokalkostnader 
Driftkostnader för fri-

vårdsanläggningar m. m. 
Ersättningar till övervakare 
Behandlings- och stödåtgärder 
Bildnings- och kontakt-

verksamhet 
Bidrag till enskild fri-

vårdsverksamhet 

Kriminalvårdsstyrelsen 

506 
4 

22 

243 
6 

22 
13 

816 

108312000 
250000 

6438000 
(2000) 

14 172 000 

530000 
20000000 
6588000 

140000 

3949000 

160379000 

Kriminal
vårds
styrelsen 

+ I 
+ 7,5 

+ 2,5 

+11 

+ 11658000 
+ 3000 
+ 742 000 

(-) 

+ 3088000 

+ 48000 

+ 922000 

+ 20000 

+ 444000 

+16925000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 16473 000 kr. 

Före
draganden 

+ 11374000 
+ 50000 
+ 291000 

(-) 

+ 3224000 

+ 48000 

- I 588000 

+ 10000 

+ 453000 

+13862000 

2. Åtta tjänster som psykolog, varav en halvtidstjänst, bör inrättas inom 

frivårdsorganisationen. Därvid kan motsvarande arvodesmedel för psykia

trisk och psykologisk konsultation dras in. 

3. Den försöksverksamhet med juridisk hjälp till klienter, som sedan fem 

år bedrivits vid frivårdens behandlingscentral i Stockholm, bör permanen

tas genom att en tjänst som assistent inrättas ( + 139000 kr.). 

4. Fem tjänster på halvtid som ekonomibiträde yrkas för avlösare åt 

husmor vid fem frivårdshotell ( + 313 000 kr.). 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för verksamheten inom frivården beräknas 

med tillämpning av huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

174241000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Frh·ården för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 

174241000 kr. 
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E 4. Maskin· och verktygsutrustning m. m. 

1979/80 V tgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

12032287 

9200000 

11500000 

Reservation 

1 Anslaget F 4. Maskin- och verktygsutrustning m. m. 

Kriminalvårdsstyre/sen 

74 

12600241 

Kriminalvårdsstyrelsen föreslår en uppräkning av den totala kostnadsra

men från 13 353 000 kr. till 16 328000 kr. 
Det sammanlagda medelsbehovet under anslaget för budgetåren 1980/81 

och 1981/82 beräknas av styrelsen till (9606000+ 11964000) 21570000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar behovet av ytterligare medel under anslaget för nästa 

budgetår till 11 500 <KlO kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Maskin- och 1-erktygsutrustning m. m. för budgetåret 1981/82 

anvisa ett reservationsanslag av 11500000 kr. 

E 5. Engångsanskaffning av inventarier m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

16712681 

2800000 

3400000 

Reservation 

' Anslaget F 5. Engängsanskaffning av inventarier m. m. 

Kriminalvårdsstyre/.1·en 

12996936 

Kriminalvårdsstyrelsen föreslår en uppräkning av den totala kostnadsra

men från 14 236 000 kr. till 28 548 000 kr. 

Det sammanlagda medelsbehovet under anslaget för budgetåren 1980/81 
och 1981/82 beräknas av styrelsen till (5 000000+ 12 000000) 17 000000 kr. 

Föredragande11 

Jag beräknar behovet av ytterligare medel under anslaget för niista 

budgetår till 3 400 O<Kl kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till E11gängsanskqf.fi1i11g m· inw11tarier m. m. för budgetåret 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 3400000 kr. 

E 6. Utbildning av personal m. fl. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

15 148564 

5 106000 

5441000 

I Anslaget F 6. Utbildning av personalm. n. 

Reservation 1530987 
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Från anslaget bestrids vissa utgifter för utbildning av kriminalvårdsver

kets personal, personundersökare och övervakare samt utgifter för prak

tikcentra för studerande vid socialhögskola. 

Kriminalvårdsstyrelsen begär en höjning av anslaget med I 264000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar behovet av ytterligare medel under anslaget för nästa 

budgetår till 5 441 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Uthildning al' personal m.f1. för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag av 5 441 000 kr. 

E 7. Vårdutbildningsnämnden 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

13953291 

4123000 

4400000 
1 Anslaget F 7. VånJutbildningsnämndcn. 

Reservation 1206327 

Från anslaget bestrids utgifter för de gemensamma kurser som vårdut

bildningsnämnden anordnar för vård- och tillsynspersonal vid kriminalvår

dens anstalter, ungdomsvårdsskolor samt vårdanstalter för alkoholmiss

brukare. 

Vårdutbi/dningsnämnden 

Nämnden föreslår att väntetiden på utbildning successivt förkortas och 

beräknar medclsbehovet för budgetåret 1981/82 till 7010000 kr. För att 

behålla den nuvarande utbildningstakten beräknas ell medelsbehov av 

4535000 kr. 

Fiiredraganden 

Jag beräknar medels behovet för nästa budgetår till 4 400000 kr. och 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vårduthildningsnämnden för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag av 4 400 000 kr. 

E 8. Byggnadsarbeten för kriminalvården 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

146 773 022 

48000000 

Behållning 14547 590 

1 lnvesteringsanslaget KB Il: 3 Vissa byggnadsarheten för kriminalv~lrden 
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Från anslaget bestrids utgifter för större byggnadsföretag inom kriminal

vården. 

Kriminalvårdsstyre/sen beräknar det sammanlagda medclsbehovet un

der budgetåren 1980/81 och 198 l/82 till 121.6 milj. kr. och begär en höjning 

av anslaget med 21 milj. kr. Styrelsen föreslår att nya lokalanstalter börjar 

uppföras i Karlskoga, Kristianstad och Stockholm-Täby samt att ytterli

gare tre lokalanstalter projekteras. Ny- och ombyggnadsarbeten planeras 

för sammanlagt 90,2 milj. kr. vid kriminalvårdsanstalterna Hall. Hällhy, 

Härlanda, Härnösand. Kumla, Malmö. Mäshult, Norrtälje, Roxtuna. Sin

geshult. Skenäs, Smälteryd, Tidaholm. Tillherga och Tygelsjö. För ett 

flertal mindre omfattande byggnadsobjekt vid olika anstalter beräknas 23,3 

milj. kr. 

Fiiredra1<1111dc11 

Riktlinjer i fråga om utformningen av kriminalv:'trdcns anstalter antogs 

genom 1973 års kriminalvårdsreform. Riksdagen har vid behandlingcn av 

1980 års budgetproposition godkänt en principplan för förändringar i lokal

anstaltsorganisationen (prop. 1979/80: 100 bil. 5 s. 68- 72). Planen innebär 

att nya lokalanstalter uppförs i områden som för närvarande har brist på 

lokalanstaltsplatser. i första hand Stockholmsområdet. Vidare förutsätts i 

planen att ett antal anstalter från 1800-talct samt vissa andra anstalter som 

är i my1:ket dåligt skick byts ut. 

F. n. byggs nya lokalanstalter i Borås och Umeå. Den scnarc anstalten 

beräknas komma i bruk under våren 1981. Regeringcn har l~imnat prnjckte

ringsuppdrag för nya lokalanstalter i Huddinge, Täby och Kristianstad. 

Regeringen har beslutat att Kristianstadsanstalten skall ingå i byggnadssty

relsens investeringsreserv för att kunna utföras när sft är lämpligt med 

hänsyn till sysselsättningslägct. Medel har under i'tren 1979 och 1980 beräk

nats för köp av mark till ytterligare lokalanstalter. 

Jag har beräknat en preliminär kostnadsram av 29 milj. kr. för den nya 

lokalanstalten i Täby. 

l den gällande investeringsplanen har preliminärt beräknats 2,9 milj. kr. 

för en om- och tillbyggnad av administrationslokaler vid kriminalvårdsan

stalten Norrtälje. Jag beräknar nu en kostnadsram av 6.9 milj. kr. för detta 

objekt. Genom höjningen av kostnadsramen kan det nuvarandc platsanta

let behållas oförändrat. Det tidigare alternativet skulle ha medfört en 

nedskärning med 20 platser. 

Den nuvarande bilbevakningcn vid kriminalvårdsanstalten Hall bör er

sättas med ett tekniskt hevakningssystem av ungefär samma typ som 

tidigare har installerats vid kriminalvårdsanstalterna Kumla och Norrkö

ping. För ändamålet beräknas en kostnadsram av 2 250000 kr. 

Under Diverse objekt beräknas for äldre objekt 18662000 kr. samt för 

eventuella hyggnadsobjekt, som av särskilda skäl bör kunna siittas i gäng 
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skyndsamt. 5 milj. kr. Med hänsyn härtill förordar jag att kostnadsramen 

Diverse objekt förs upp med 23 662 000 kr. 

Jag förordar att medel för nästa år anvisas enligt följande investcrings

plan och anslagsberäkning. 

lnvesteringsplan (I 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförhrukning 

79-04-01 80-04-01 Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 
80-06-30 1980/8 I 1981/82 

Borås (lokalanstaltl 24300 26920 1569 IOOOO 10000 
Fastighetsförvärv 15000 18000 8000 5000 
Hagcby (lokalanstalt) 3108 3450 3277 150 23 
Hall !larmsystcm) 2 250 2 250 
Helsingborg llokalanstalt) 17200 17200 14852 1600 
Håga (verkstad) 2 850 3477 2651 500 326 
Kalmar (verkstad) 2912 2933 2 718 194 21 
Luleå !lokalanstalt) 18000 18000 15459 1000 
Norrtälje (om- och tillbyggnad 

av administrationslokaler) 12900 6900 I 000 
Orretorp (fritidshyggnad, om-

och tillbyggnad av verkstads-
byggnad. maskinhall för jord-
bruksdriften l 4033 4070 3 706 327 37 

Slutförande av vissa äldre objekt 540 194 346 
Huddinge (lokalanstalt) 123 000 121xoo 784 3 500 IOOOO 
Tillberga <fritidsbyggnadJ 2670 2750 1928 742 80 
Tillbcrga <förråd. skärmtak) 3050 3080 2 783 267 30 
Tygclsjö <kök. matsals- och 

administrationsbyggnad l 4620 4 700 3 858 762 80 
Täby (lokalanstalt) 129000 1500 4000 
Umeå (lokalanstalt) 21500 23 700 7856 12000 2600 
Diverse objekt 22450 23662 16450 1622 5 501 
Projekteringskostnader 4000 4000 

168133 217 892 78085 46510 44948 

1 Preliminär kostnadsram. 

Anslagsberäkning ( I 000-tal kr.) 

Medels tillgång Beräknad medelsförbrukning 

Behållning 1980-07-01 4548 1980/81 46510 
Anslag för 1980/81 48000 1981/82 44948 

Erfarenhetsmässig 
Anslag för 1981 /82 reducering av 

(förslag) 30000 medelsbehovet -8910 

82548 82548 

I enlighet med nu gällande principer för avskrivning av nya kapitalinve

steringar i fastigheter som förvaltas av kriminalvårdsstyrelsen bör endast 

50 % av investeringskostnaderna för nytillkommande objekt tas upp som 

tillgångsvärde i förmögenhetsredovisningen. 

Bygg- Fiirdig-
start ställande 
år-mån år-män 

80-12 82-06 

79-05 79-12 
81-07 82-09 

79-05 80-07 
78-03 79-09 

78-09 80-08 
81-06 

81-08 82-12 
81-06 
81-06 

78-11 79-11 
82-04 84-04 
79-10 81-03 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för krimi

nalvården inom de kostnadsramar som jag har förordat i det 

föregående, 
2. bemyndiga regeringen att fastställa tillgångsvärden i enlighet 

med vad jag har anfört i det föregående, 

3. till Byggnadsarbeten för kriminalvården för budgetåret 1981/82 

anvisa ett reservationsanslag av 30000000 kr. 
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F. RÄTTSHJÄLP M. M. 

F 1. Rättshjälpskostnader 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1197942533 

180000000 

210000000 
1 Anslaget E I. Rättshjälpskostnader. 

79 

Från anslaget bestrids de rättshjälpskostnader som enligt rättshjälpsla

gen (1972: 429: omtryckt 1979: 240) skall betalas av allmänna medel, dvs. 

framför allt ersättningar till offentliga försvarare och biträden vid allmän 

rättshjälp. 

Domsto/s1·erket 

Domstols verket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1981 /82 till 

216000000 kr. 

Föredraganden 

De i besparingspropositionen ( 1980/81: 20) upptagna och nyligen av riks

dagen godkända ändringarna i rättshjälpslagstiftningen beräknas leda till 

besparingar med omkring 16 milj. kr. per år. Med hänsyn till detta och till 

beräknad belastning i övrigt kan uppräkningen av anslaget begränsas till 30 

milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rättshjälpskostnader för budgetåret 1981/82 anvisa ett för

slagsanslag av 210000000 kr. 

F 2. Rättshjälpsnämnderna 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1 Avser halva budgetåret. 

13536895 

7500000 

8300000 

Rättshjälpsnämnderna handlägger ärenden om rättshjälp. 
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1980/81 Berliknad ändring 19)1.1/82 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Dom.1·111/sl'erket 

15 
35 

50 

5 890000 
20000 
90000 

1200000 
300000 

7 500000 

I. Pris- och löneomräkning 825 000 kr. 

Domstols- Före-
verket draganden 

+562000 +570000 

+ 7000 
+231000 +200000 
+ 25000 + 30000 
+825000 +800000 

2. De besparingar som domstolsverket enligt huvudförslaget har redovi

sat inneb~ir att anslaget efter pris- och löneomräkning minskas med 136 000 

kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar medel för rättshjälpsnämndcrna med utgångspunkt i hu

vudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Riittshjii/psnämndema för budgetåret 1981/82 anvisa ett för

slagsanslag av 8 300 000 kr. 

F 3. Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

13 192 726 

I 000 
1000 

1 Anslaget E 3. Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet. 

1979/80 1980/81 1981/82 
Utfall Beräknar 

Domstols- Domstols-
verket verket 

Resultat 
Intäkter 240968000 43400000 43 950000 
Kostnader 41952000 43400000 43950000 

Resultat -984000 0 0 

Driftbidrag I 106996 2 IOOOOO 2200000 

Föredra-
gandcn 

43950000 
43950000 

0 

2 350000 

2 Exklusive intäkter från anslaget E 3. Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverk
samhet. 
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De allmänna advokatbyråernas främsta uppgift är att lämna biträde och 

rådgivning enligt rättshjälpslagen (1972: 429; omtryckt 1979: 240). Om det 

kan ske utan hinder för den verksamhet som bedrivs enligt rättshjälpsla

gen, skall byråerna även lämna annat biträde i rättsliga angelägenheter. De 

allmänna advokatbyråerna skall i princip vara självbärande och skall kon

kurrera på lika villkor med enskilda advokatbyråer. 

Numera finns 32 allmänna advokatbyråer. Tre av byråerna har filialkon

tor på annan ort. Vid de allmänna advokatbyråerna finns 296 tjänster, 

varav 138 för advokater och annan juristpersonal samt 158 för övrig perso

nal. Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för de allmänna 

advokatbyråerna. 
Anslaget Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet är ett förslags

anslag som tas upp med ett formellt belopp på I 000 kr. Under anslaget 

redovisas kostnader och intäkter för verksamheten vid de allmänna advo

katbyråerna. Anslaget får i princip inte belastas. För att lösa likviditets

problem för uppdragsverksamheten förfogar de allmänna advokatbyråerna 

över en rörlig kredit i riksgäldskontoret. Den uppgår f. n. till 7 milj. kr. 

Domstolsverket 

Domstolsverket framhåller i sin anslagsframställning att det ekonomiska 

resultatet av verksamheten vid de allmänna advokatbyråerna under bud

getåret 1979/80 har gått tillbakajämfört med budgetåret 1978179. då verk

samheten gav full kostnadstäckning för byråerna sammantagna. Orsaken 

till detta är en minskad ärendetillströmmning främst under andra halvåret 

1979. Under första halvåret 1980 har ärendetillströmningen åter ökat. 

Minskningen under 1979/80 väntas därför vara av övergående natur. Enligt 

beräkningarna inför budgetåret 1979/80 skulle verksamheten vid de all
männa advokatbyråerna sammantagna medföra full kostnadstäckning. För 
byråerna uppnåddes en genomsnittlig kostnadstäckning på 98 %. Förlusten 

uppgick till 984 000 kr. 

Föredraganden 

Regeringen beslöt den 26juni 1980att anslaget Allmänna advokatbyråer: 
Uppdragsverksamhet skulle belastas med 3 192 726 kr. som utgör en del av 

de ackumulerade förlusterna vid de allmänna advokatbyråerna t. o. m. 

budgetåret 1979/80. De förluster som har uppstått vid de allmänna advo

katbyråerna under budgetåret 1979/80 eller tidigare har därmed i huvudsak 

täckts. 
I 1979 års budgetproposition (1978179: 100 bil. 5 s. 84) anmälde min 

företrädare att han hade för avsikt att föreslå regeringen att norra allmänna 

advokatbyrån i Stockholm skulle läggas ned och ersättas av tre nya all

männa advokatbyråer i Stockholmsområdet. Norra allmänna advokat

byrån lades ned den I juli 1980. Samtidigt inträttades tre nya allmänna 

advokatbyråer i Stockholmsområdet. I samband med nedläggningen av 

6 Riksda!fen 1980181. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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den förutvarande norra allmänna advokatbyrån har vissa kostnader upp

stått för övertalig personal. som inte har kunnat placeras om till annan 

verksamhet. Kostnaderna per år beräknas - efter avdrag för intäkter från 

advokatverksamhet - till 150000 kr. Dessa kostnader bör enligt min 

mening särredovisas i förhållande till den övriga advokatverksamheten. De 

bör dälför inte redovisas under detta anslag utan bestridas från anslaget 

Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag. Medel för ändamålet bör få tas i 

anspråk från anslaget redan för innevarande budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Allmänna advokatbyråer: Uppdragsrerksamlzet för budget

året 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

F 4. Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

11106996 

I 950000 

2350000 
1 Anslaget E 4. Bidrag till allmänna advokatbyråer. 

Från anslaget utgår driftbidrag till de allmänna advokatbyråerna, fram

för allt för vissa prestationer som byråerna utför av sociala skäl. 

Domstolsverket beräknar mcdelsbehovet för budgetåret 1981/82 till 

2200000 kr. 

Föredraganden 

I likhet med domstols verket beräknar jag medelsbehovet för de nuvaran

de ändamålen till 2 200 000 kr. 

Som jag har anfört under avsnittet Allmänna advokatbyråer: Uppdrags

verksamhet bör vissa kostnader som har samband med nedläggningen av 

den förutvarande norra allmänna advokatbyrån i Stockholm bestridas från 

anslaget. Som jag också nämnde där hör medel för det ändamålet kunna tas 

i anspråk redan för innevarande budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Allmänna adl'Okathyråer: DrUlhidrai; för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 2 350000 kr. 

F 5. Ersättning åt vittnen m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

131732611 

33000000 

34000000 
1 Anslaget E 5. Ersättning åt vittnen m. m. 
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Från anslaget bestrids en mångfald olika kostnader för rättegångs väsen

det, däribland ersättning av allmänna medel till vittnen. målsägande och 

tolkar samt kostnader för personundersökningar i brottmål. I vissa fall be

strids från anslaget utgifter för rättegångar där staten är part. 

Föredraganden 

Regeringen har uppdragit åt domstolsverket att göra en inledande kart

läggning inom ramen för den av riksdagen begärda översynen av systemet 

för ersättningar till vittnen m. fl. vid domstol <JuU 1979/80: 14. rskr 1979/ 

80: 90). Kartläggningen skall redovisas i en rapport till regeringen senast 

den 30 juni 1981. 

Jag avser att senare för regeringen anmäla frågan om en på grund av 

penningvärdeförsämringen föranledd höjning av vittnesersättningarna 

fr. o. m. den 1 juli 1981. Vid medelsberäkningen har jag beaktat detta. 

Jag beräknar det sammanlagda medelsbehovet till 34 milj. kr. och hem

ställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning åt l'ittnen m. m. för budgetåret 1981 /82 anvisa ett 

förslagsanslag av 34000000 kr. 
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G. ÖVRIGA MYNDIGHETER 

G t. Justitiekanslern 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

12652 800 

2215000 

2454 000 
1 Anslaget A 7. Justitiekanslern. 

Justitiekanslern (JK) är regeringens jurist, bevakar statens rätt och har 

tillsyn över dem som utövar offentlig verksamhet. Han fullgör också vissa 

uppgifter enligt bl. a. tryckfrihetsförordningen, 8 kap. rättegångsbalken, 

datalagen ()973: 289, omtryckt 1979: 334) och lagen (1977: 20) om TV-

övervakning. 

1980/81 Beräknad ändring 1981182 

JK Före-
draganden 

Personal 

I::Jandläggande personal 7 
Ovrig personal 3 

10 

Anslag 

Lönekostnader 1849000 +lh8000 +204000 
Sjukvård 2000 
Rcseersättningar 50000 + 5000 + 5000 

därav utrikes resor 115 000) (-) (-) 
Lokalkostnader 245 000 + 12800 + 13000 
Expenser 69000 + 58500 + 17000 

2215000 +244300 +239000 

JK 

Någon förändring av verksamheten hos JK har inte ägt rum under 

budgetåret 1979/80. Antalet ärenden har emellertid ökat. Ärendebalansen 

har dock kunnat hållas på samma; låga nivå som tidigare. 

I. Pris- och löneomräkning m. ih. 194 300 kr. 

2. Besparingarna enligt huvudförslaget innebär att personalen måste 

minskas. Detta medför att handläggningstidcn för ärendena blir längre. 

Dessutom försvinner också i huvudsak möjligheterna för JK att ta egna 

initiativ i tillsynsverksamheten liksom också möjligheten att biträda andra 

myndigheter med att besvara juridiska frågor, något som nu ofta sker. 

3. För komplettering av möbler m. m. och för köp av litteratur begär JK 

ett engångsbelopp om sammanlagt 50000 kr. 
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Föredraganden 

I betänkandet (SOU 1978: 59) JK-ämbetet - Översyn av justitiekans

lerns arbetsuppgifter och statens tvistehandläggning har JK-utredningen 

föreslagit bl. a. att den uppgift att bevaka statens enskilda rätt som JK nu 

har skall läggas på en ny central myndighet i stället. en statsadvokat. 

Betänkandet har remissbehandlats. 

Enligt min mening kan vissa principiella skäl åberopas för att uppgiften 

att bevaka statens enskilda rätt förs över från JK till en annan centralin

stans. Jag anser emellertid att en sådan överföring skulle föra med sig 

olägenheter i form av bl. a. ökade statsutgifter. Några större praktiska 

fördelar skulle knappast stå att vinna. Jag vill därför inte i det rådande 

statsfinansiella läget förorda någon sådan omorganisation. 

En annan fråga som har aktualiserats under remissbehandlingen av JK

utredningens betänkande är om inte myndigheternas beslutanderätt i olika 

rättsliga angelägenheter (skadereglering, fordringsindrivning och annat) 

bör göras mera enhetlig och decentraliseras. Vad frågan gäller är i princip 

om varje myndighet normalt bör kunna betros med att själv från fall till fall 

avgöra om den behöver ta hjälp av någon annan eller inte. En särskild fråga 

är om detta bör gälla inte bara i utomrättsliga angelägenheter utan också i 

domstolstvister. Dessa frågor övervägs nu i regeringskansliet. 

En tillämpning av huvudförslaget bör inte avse anslagsposten för löner. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Justitiekanslern för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsan

slag av 2454000 kr. 

G 2. Fideikommissnämnden 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1347073 

365000 

386000 
1 Anslaget A 8. Fideikommissnämnden. 

Fideikommissnämnden handlägger ärenden enligt lagen (1963: 583) om 

avveckling av fideikommiss och permutationslagen (1972: 205). Nämnden 

består av ordförande och fyra andra ledamöter. För nämndens kansli finns 

en kanslichef. 
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Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Fideikommissniimnden 

1980/81 

2 

328000 
1200 

14000 
11200 
10600 

365000 

Beräknad iindring 1981/82 

Nämnden 

'+20500 

+ 1500 
- l 000 

+21000 

Före
draganden 

+21000 
200 

+ 800 
600 

+21000 

En viss nedgång av det totala antalet ärenden har skett under de senaste 

åren, Minskningen av antalet permutationsärenden förväntas fortsätta. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 29 300 kr. 

2. Huvudförslagets besparingar innebär en minskning av medlen för 

sammanträden och för expenser. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel till fideikommissnämndens verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i nämndens huvudförslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Fideikommi.1"rniimnden för budgetåret 1981 /82 anvisa ett för

slagsanslag av 386000 kr. 

G 3. Centralnämnden för fastighetsdata 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

125746673 

26000000 

28 700000 
1 Anslaget D 6. Centralnämnden för fastighetsdata. 

Centralnämnden för fastighetsdata (CFDJ har till uppgift att bygga upp 

fastighets- och inskrivningsregister som förs med hjälp av automatisk 

databehandling IADBJ. 

Nämnden leds av en styrelse. Chef för nämnden är en övcrdirektör. 

Inom nämnden finns fem enheter. en teknisk enhet. en fastighetsregistcr

enhet. en inskrivningsregisterenhet. en utvecklingsenhet och en administ

rativ enhet. 
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1980i81 Beräknad ändring 1981 /82 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

I. Förberedelser för 
genomförande av be
slutade reformer 

2. Reformgenomförande 
3. Produktion 

Avgår intäkter under 
anslaget 

CFD 

67 
19 

86 

5 000000 
8350000 

13 650000 

27000000 

I 000000 

26000000 

CFD 

+I 
+2 

+3 

+ 540000 
+3740000 
+ 1910000 

+6190000 

+ 500000 

+5690000 

Före
draganden 

+2 700000 

CFD:s framställning om anslag för budgetåret 1981/82 grundar sig på de 

riktlinjer för fastighetsdataverksamheten som lades fast av statsmakterna 

vid behandlingen av anslag m. m. till nämnden under våren 1978 och som 

vid efterföljande behandlingar åren 1979 och 1980 inte har ändrats. Enligt 

dessa riktlinjer skall under tiden t. o. m. budgetåret 1981/82 - etapp I -

drygt 600000 fastigheter föras över till fastighets- och inskrivningsregister 

som förs med hjälp av ADB. För den första etappen har lagts fast en 

ekonomisk ram. 

Förslaget i anslagsframställningen inncbiir att 630000 fastigheter skall 

vara överförda till driftsystem I vid slutet av budgetåret 1981/82. CFD 

lägger fram en plan för att samordna genomförandet av driftsystem 1 med 

det arbete som bedrivs av fastighetsdata- och inskrivningsn:gisterkommil

ten (JuU 1979:07; FADIRI. Enligt planen utvidgas driftsystem 1 till att 

omfatta de fyra län i vilka reformarbete har påbörjats !Stockholms. Uppsa

la. Malmöhus och Gävleborgs län). Reformen kan vara helt genomförd i 

dessa län vid utgången av år 1983. Driftsystem I kommer då att omfatta 1 

milj. fastigheter. Planen utgår från att ett eventuellt modifierat driftsystem 

som grundas på F ADIR:s kommande förslag kan tas i bruk tidigast vid 

slutet av år 1983. Personalförstärkningar i form av nya tjänster vid nämn

den är inte nödvändiga för att genomföra planen. För den utökning av 

driftområdet som följer av det redan pågående reformarbetet behövs emel

lertid tre tjänster som hör samman med driften. Genom vidgningen av 

driftområdet inbesparas samtidigt långt fler tjänster. 

CFD beräknar medclsbehovet till 31690000 kr. 
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Fiiredraga11de11 

Riksdagen har genom beslut den 15 februari 1978 !prop. 1977/78: 15. CU 

1977/78: 5. rskr 1977/78: 134) och den 18 maj 1979 (prop. 1978/79: 114. CU 

1978/79: 36. rskr 1978/79: 358) beslutat om riktlinjer för fastighetsdataverk

samheten. 

F ADIR har i yttrande över CFD:s anslagsframställning tillstyrkt att 

genomförandetakten ökas under budgetäret 1981 /82 men ansett sig ink ha 

anledning att ta ställning till om en ökning av takten förutsätter ytterligare 

resurser. FADIR har vidare avstyrkt att driftsystem I införs i Malmöhus 

län innan riksdagen har beslutat om fastighetsdataverksamhetens framtida 

utformning. Om F ADIR kommer fram till att ett nytt ADB-system hör 

införas vid sidan av driftsystem I finns det nämligen llera skäl att välja 

Malmöhus län som första område för det nya systemet. I sitt till ftrsskil'tet 

1980/81 planerade principbetänkande kommer FADIR att redovisa frå
gorna om skilda eller gemensamma system för fastighetsregister och in

skrivningsregister och om en regionaliserad eller på annat sätt spridd 

datordrift. Det kan enligt FADIR bli aktuellt att driftsystem I får fortleva 

sin tekniskt/ekonomiska livstid ut i de län <lär det har införts och det är d[t 

enligt F ADIR lämpligast att systemet omfattar ett geografiskt sammanhål

let område. 

I avbidan på resultatet av FADIR:s arbete hör reformgenomförandet 

enligt min mening bedrivas i oförändrad takt och med oförändrad inrikt

ning. Arbetet med att införa driftsystem I i Malmöhus liin bör alltsä 

fortsätta. Jag beräknar medelsbehovet för CFD under budgetåret 1981/82 

till 28.7 milj. kr. Med utgångspunkt från den taxesättning som datamaskin

centralen för administrativ databehandling !DAFA) f. n. förutser för bud

getåret 1981 /82 beräknar jag därvid kostnaderna för datordriften vid DAF A 

till 8.5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Centralniimnden får .fi1stighetsdata för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förs lagsanslag av 28 700 000 kr. 

G 4. Datainspektionen 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

15020305 

I 000 

I 000 
1 Anslaget A 9. Datainspektionen. 

Datainspektionen har som central förvaltningsmyndighet att pröva frå

gor om tillstånd samt att utöva tillsyn enligt datalagen t 1973: 289. omtryckt 

1979: 334), kre<litupplysningslagen ( 1973: 1173) och inkassolagen 

(1974: 182). 
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Datainspektionen kds av en styrelse. Chef för inspektionen är en gene

raldirektör. Inom inspektionen finns en enhet för tillståndsärcndcn. en 

enhet för tillsynsiirenden samt ett sekretariat för information och admini

strativa uppgifter. 

Personal 

l:fondläggandc personal 
Ovrig personal 

Anslag 

U11':ifier 
I. Tillståndsverk

samhet 
~ Tillsynsvt!rksam

het 
3. Information 

U1iphiirJ.1·mede/ 
Inkomster vid 

datainspektionen 

Nettoutgift 

1979/80 
Utfall 

17 
8 

25 

3 596900 

2 089 742 
122fi73 

5809315 

-789010 

5020305 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Datainspek- Föredra-
lioncn ganden 

21 +I 
9 +2 

30 +3 

2724000 +542000 +31fi000 

3 043 000 +268000 +267000 
141000 + 50000 + 24000 

5908000 +860000 +607000 

-5907000 -859000 -606000 

1000 1000 1000 

Tillståndsverksamhetcn innefattar tillståndsprövning enligt datalagen. 

kreditupplysningslagen och inJ..:assolagen samt prövningen av de anmäl

ningsärenden som avses i I ~ andra stycket datakungörelsen ( 1973: 291). 

Tillsynsverksamheten omfattar tillsyn enligt de tre nämnda lagarna. 

lnformationsprogrammet omfattar information om främst innebörden av 

de tre lagarna till de registeransvariga, allmänheten och utlandet. 

Datainspektionen 

Från den I juli 1973. då datainspektionen inrättades, fram till den 30juni 

1980 har ca 30 700 ärenden av alla slag kommit in. Antalet icke avslutade 

ärenden var vid utgången av första halvåret 1980 ca I 700. Detta innebär en 

ökning med ca 200 ärenden i förhållande till antalet balanserade ärenden 

vid halvårsskiftet 1979. Under år 1979 kom sammanlagt 4175 ärenden in 

till inspektionen. Med undantag för år 1974, då ansökningar skulle göras 

för alla de personregister som då redan var i drift, är det den högsta 

ärendetillströmning som inspektionen hittills har haft. Det är främst till

stånds- och anmälningsärenden enligt datalagen som ökat. Antalet ärenden 

under år 1980 väntas inte bli mindre än under år 1979. Till följd av bl. a. 

ökad integrering av olika personregister och krav på samutnyttjande av 

registren tenderar ärendena att bli mer och mer komplicerade. Detta gäller 
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tillståndsärenden enligt såväl data- som kreditupplysnings- och inkassola

garna. Antalet registrerade klagoärenden uppgick under första halvåret 

1980 till 128. vilket innebär en viss minskning i förhållande till antalet 

ärenden första halvåret 1979. Under ftr 1979 företogs sammanlagt 88 in

spektioner. Första halvåret 1980 genomfördes endast 28 inspektioner. Den 

30 juni 1980 uppgick balansen av tillsynsärenden till 258. Antalet sådana 

ärenden i balans var ett år tidigare 231. 

Datainspektionen besvarade 55 remisser under år 1979. Under första 

halvåret 1980 besvarades 34 remisser. Inspektionens resurser har under 

budgetåret 1979/80 dessutom använts för medverkan i en rad utredningar 

och arbetsgrupper. Det internationella samarbetet har liksom under tidi

gare år varit omfattande och resurskrävande. 

Datainspektionen har fortlöpande avsatt betydande resurser för all ra

tionalisera och effektivisera sin verksamhet. Rationaliseringen har hittills 

kunnat genomföras utan att i någon väsentligt grad påverka kvaliteten i 

iirendenas handläggning. 

Rationaliseringsåtgärderna koncentreras nu på en genomgång av arbets

metoderna hos inspektionen. För att få ner handläggningstiderna vid till

ståndsprövningen enligt datalagen pågår sålunda nu ett projekt för att 

ytterligare standardisera själva ansökningsförfarandel i sådana ärenden. 

Avsikten är att bl. a. arbeta ut en enklare ansökningsblankett. Dessa ratio

naliseringar är dock enligt inspektionen inte tillräckliga för att medge 

önskvärda överföringar av personalresurser från tillståndsverksamheten 

till tillsynsarbetet. Datainspektionen anser att sådana omdisponeringar 

förutsätter ändringar i datalagen av innehåll att en stor del av det formella 

tillståndskravet upphör och ersätts av ett anmälningsförfarande. Arbetet 

med alt utreda hur ett sådant partiellt anmälningsförfarande skall utformas 

bör påbörjas redan under budgetåret 1980/81. Inspektionen kan inte själv 

klara denna utredningsuppgift. Arbetet bör i stället under inspektionens 

ledning genomföras med stöd av externa konsultinsatser. Datainspek

tionen anser det inte möjligt att i dessa rationaliseringsfrågor avvakta 

resultatet av datalagstiftningskommittcns (OALK) fortsatta utredningsar

bete. 

Datainspektionen begär för budgetåret 1981 /82 personalförstärkningar 

med en tjänst som handläggare ( + 132 806 kr.). en kvalificerad biträdes

tjänst ( + 111 990 kr.) samt en tjänst som kanslibiträde ( +95 676 kr.). För de 

rationaliseringsåtgärder som sträcker sig in på budgetåret 1981 /82 begär 

inspektionen en uppräkning av konsultmedel ( + 50 000 kr. I. Ökade medel 

<+50000 kr.) begärs för att medge information om bl.a. ny lagstiftning på 

inspektionens verksamhetsområde. 

Föredraganden 

Riksdagen har nyligen bemyndigat regeringen att besluta om ett nytt 

system för avgifter för handläggningen vid datainspektionen (prop. 1980/ 
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81:20. bil. Is. Il. KU 1980/81:9. rskr 1980/81:58). J beslutet hardet nya 

systemet närmare redovisats. Avgiftssystemet avses träda i kraft den I juli 

1981. 

Datalagstiftningskommitten (DALK) har genom tilläggsdirektiv (Dir. 

1980: 82) bl. a. fätt i uppdrag att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas 

för att på kort sikt rationalisera verksamheten hos inspektionen. Enligt 

direktiven är det inte möjligt att åstadkomma några mera påtagliga ratio

naliseringsåtgärder utan att ändra regelsystemet. Det nära sambandet mel

lan detta utredningsarbete och DALK:s övriga uppgifter gör att arbetet 

skall bedrivas inom DALK. I tilläggsdirektiven sägs att denna del av 

utredningsarbetet skall genomföras med förtur och i nära samråd med 

datainspektionen. 

Även det rationaliseringsarbete hos inspektionen som bl. a. syftar till att 

ta fram en enklare ansökningsblankett i datalagsärenden anser jag my<.:ket 

angeläget. För sådana rationaliseringsåtgärder avser inspektionen att i viss 

omfattning anlita externa konsulter. För budgetåret 1981/82 har jag beräk

nat 50 000 kr. för sådana konsultinsatser. 

Såvitt gäller datainspektionens utgifter bör en tillämpning av huvudför

slaget inte avse medel för löner. 

Med hänvisning till vad jag anfört och till sammanställningen hemställer 

jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Datainspektionen för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslags

anslag av I 000 kr. 

G 5. Brottsförehyggande rådet: }'örvaltningskostnader 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

14274 702 

4209000 

4965000 
1 Anslaget A 10. Brollsförcbyggande rådet: Förvaltningskostnader. 

Brottsförcbyggande rådet IBRÅ> har till uppgift att främja brottsförcbyg

gande insatser inom olika områden av samhällsvcrksamhcten samt att 

verka för en samordning av samhällets och enskildas insatser mot brott. 

BRÅ leds av en styrelse. Hos rådet linns ett verkställande utskott och 

ett kansli. som förestås av en kanslichef. Inom kansliet finns en utred

ningsenhet och en utvecklingsenhet. Till rådet är knutna en vetenskaplig 

grupp samt ett varierande antal arbetsgrupper. För en översyn av lagstift

ningen mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten har dess

utom inrättats en styrgrupp med parlamentarisk anknytning och tre särskil

da arbetsgrupper. 

Den kommitte (Ju 1978: 07). som tillkallats för att göra en utviirdering av 

verksamheten i BRÅ samt att lägga fram de förslag till BRÅ:s framtida 
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ställning, organisation och verksamhet som utvärderingen kan föranleda, 

har den 18 augusti 1980 avlämnat betänkandet (Os Ju 1980: 7) Utveckling 

av BRÅ. Betänkandet remissbehandlas f. n. 

1980/81 Beräknad ändring 1981 /82 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

därav utomnordiska resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

Brottsförehyggande rådet 

10 
9 

19 

3215000 
9000 

131000 
124000) 
546000 
308000 

4209000 

Brottsförc
byggande 
rådet 

+303000 

(-) 

+354000 
+ 17000 

+674000 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 674000 kr. 

Före
draganden 

+373 000 

+ 7000 
(-) 

+351000 
+ 25000 

+756000 

2. I huvudförslaget förordar rådet en minskning av verksamheten. som 

skulle ge en besparing av 98 000 kr. 

Föredraganden 

Den besparing som skulle ha följt vid en tillämpning av huvudförslaget 

har tagits upp under anslaget G 6. Brottsförebyggande rådet: Utvecklings

kostnader. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 4 965 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Brottsförehyggande rådet: Fön,altningskostnader för bud

getåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 4965000 kr. 

G 6. Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

13070711 

3754000 

3663000 

Reservation 

1 Anslaget A 11. Brottsförcbyggande rådet: Utvecklingskostnader. 

1984543 
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Från anslaget bestrids kostnader för utrednings- och utvecklingsarbete 

samt för information. 

Brott.~fi"irebyggande rådet 

I. Prisomräkning m. m. 300000 kr. 

2. I huvudförslaget förordar rådet en minskning av verksamheten. som 

skulle ge en besparing med 81 000 kr. 

3. För narkorikafrekvensundersökningar beräknas ytterligare 350000 

kr. 

4. Vissa medel som tidigare har beräknats under driftanslag för forsk

ning inom andra myndigheter bör i fortsättningen anvisas under anslag som 

disponeras av dessa myndigheter I -400000 kr.). 

Fiiredraganden 

Den besparing som skulle ha följt av en tillämpning av huvudförslaget 

för anslaget G 5. Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader tas. 

som jag har nämnt i anslutning till det anslaget, ut under förevarande 

anslag. 

Jag har under olika anslag beräknat sammanlagt 525 000 kr. för en 

broschyr med information till invandrare om rättsväsendet. Broschyren 

skall framställas genom rådets försorg. Jag har räknat ned anslaget med 

vissa medel för inomverksforskning som fr. o. m. budgetåret 1981182 be

räknas under anslagen B I. Rikspolisstyrelsen och E I. Kriminalvårds

styrelsen. 

Med hänsyn till vad jag har anfört beräknar jag behovet av ytterligare 

medel under anslaget till 3 663 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Brott.~fi"irebygganJe rådet: Ut1·eckli11gskost11adcr för budget

året 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 36630110 kr. 

G 7. Bokföringsnämnden 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

11016196 

I 237 000 

I 280000 
1 Anslaget G 5. l:lokföringsnämnden 

Bokföringsnämnden. som inrättades den I juli 1976. har till uppgift att 

främja utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och 

offentliga redovisning. 

Nämnden bestftr av ordförande och nio andra ledamöter. För varje 

annan ledamot än ordföranden finns en ersättare. Hos nämnden finns ett 

kansli med en chef. 
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1980/81 

Personal 

Handläggande personal 3 
Övrig personal I 

4 

Anslag 

Lönekostnader I 039600 
Sjukvård :!000 
Reseersättningar 8000 
Lokalkostnadc:r 50900 
Expenser 136500 

1237000 

Bokfiiring snii mnden 

Be: räknad ändring 1981 /8'.! 

Nämnden 

+ 108500 

+ 5 100 
+ 14000 

+127600 

Före
draganden 

-I 

-I 

+25400 

+ 5100 
+ 12 500 

+43000 

Nämnden har under budgetåret 1979/80 fortsatt att koncentrera sina 

resurser på frågor kring företagens bokslut och offentliga redovisning 

(årsredovisning) samt företagens löpande bokföring etc. Dessutom har 

arbetet fortsatt på ett antal speciella projekt för långsiktiga frågor t. ex. 

int1ationsrcdovisning och internationell harmonisering av redovisnings

principer. Under året har inkomna remisser och frågor från företag och 

allmänheten prioriterats. Några väsentliga väntc:tider och ärendebalanser 

när det gäller sådana ärenden har inte förekommit. Resurserna för att 

utforma och publicera planerade råd och anvisningar har därigenom varit 

begränsade. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 73 :!00 kr. 

2. I huvudförslaget har nämnden minskat kostnaderna för informations

m;ilerial och för externa konsulter. Besparingarna skulle innebära förskjut

ningar i tiden av främst utgivningen av nämndens råd och anvisningar. 

3. Erfarenheterna av nämndens verksamhet visar att tillräcklig kompe

tens för nämndens skiftande arbetsuppgifter inte skapas med ytterligare 

fast anställd personal. Behovet täcks bättre med extern konsulthjälp. Bok

föringsnämnden har för budgetåret 1981 /82 därför begärt ökade medel för 

konsultinsatser ( + 54400 kr). 

1-'iiredraganden 

Bokföringsnämnden har ännu inte kunnat rekrytera någon tillräckligt 

kvalificerad person till den handläggartjänst som nämnden tillfördes bud

getåret 1979/80. Jag delar nämndens uppfattning att arbetsuppgifterna hos 

nämnden många gånger är av sådant slag att de lämpar sig väl för externa 

konsultinsatser. Jag beräknar därför ytterligare medel för konsulter 

(+85000 kr.J. I gengäld kan den obesatta tjänsten för handläggare dras in 

( -138 000 kr.). 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

1280000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bokj(Jringsniimnden för budgetåret 1981 /82 anvisa ett för

slagsanslag av I 280000 kr. 

G 8. Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnader 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

11398932 

1439000 

1900000 
1 Anslaget G 6. Brottsskadenämnden. 

Brottsskadenämnden har till uppgift att pröva ärenden enligt brottsska

delagen (1978:413) om ersättning för skador på grund av brott. Nämnden 

består av en ordförande, två vice ordförande och tre andra ledamöter. 

Nämnden biträds av ett kansli. 

1980/81 

Personal 

H,andläggande personal (, 

Ovrig personal 3 

9 

Anslag 

Lönekostnader 1291000 
Sjukvård 4000 
Reseersättningar 30000 
Lokalkostnader I 000 
Expenser 113000 

1439000 

Brottsskadcniimndcn 

Beräknad ändring 1981/82 

Brollsskadc
nämnden 

+ 3 
+0.5 

+3,5 

+460000 

+ 12000 

+472000 

Förc
dragamlcn 

+I 

+I 

+455 000 

+ 6000 

+461000 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 117000 kr. 

2. Personalen har under större delen av året varit förstärkt med en extra 

föredragande samt med tre handläggare som avlönats med medel från 

arbetsmarknadsstyrelsen. Med hänsyn härtill yrkar nämnden tre tjänster 

som handläggare och en tjänst på halvtid som biträde ( + 355 000 kr.). 

FiiredraRm1den 

För nästa budgetår bör anslaget beräknas med utgångspunkt i nämndens 

huvudförslag. Därutöver beräknar jag medel för ytterligare en tjänst som 
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handläggare (2). Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag an

slaget för nästa budgetår till 1900000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 1900000 kr. 

G 9. Brottsskadenämnden: Ersättning för skador på grund av brott 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

14113557 

3 500000 

5000000 
1 Anslaget G 7. Ersättning för skador på grund av brott. 

Från anslaget betalas ersättning av statsmedel enligt brottsskadelagen 

(1978: 413) för skador på grund av brott. 

Brottsskadeniimnden yrkar en höjning av anslaget med 1500000 kr. 

Föredraganden 

Jag biträder brottsskadenämndens förslag och hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Brottsskadeniimnden: Ersättning för skador på grund a1• 

brott för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 5000000 

kr. 
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H. DIVERSE 

H I. Svensk författningssamling 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

14 794 710 

5 100000 

6000000 
1 Anslaget A 6. Svensk författningssamling. 
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Från anslaget hetalas kostnaderna för bl. a. tryckning av Svensk författ

ningssamling. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till S1·enskj(}rfattningssamling för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 6000000 kr. 

H 2. Bidrag till utgivande av litteratur på förvaltningsrättens område 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

143 574 

80000 

60000 

Reservation 

1 Anslaget G I. Bidrag till utgivandc av författningskommentarcr m. m. 

1145 315 

Från anslaget betalas bidrag till nämnden för utgivande av förvaltnings

rättsliga puhlikationer. Nämnden skall enligt sin instruktion ( 1946: 412) 

främja tillkomsten av vägledande litteratur på förvaltningsrättens område. 

Statsverkets inkomster av verk. som har utarbetats eller utgetts med 

bidrag från detta anslag. avräknas från anslaget. 

Nämnden för utgirnnde ar .fi'in·a/tningsriitt.1·/iga puhlikationer beräknar 

medelsbehovet till 80000 kr. 

Anslaget bör nästa budgetår föras upp med 60000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Wgil'l111de a1· littaatur pä j("irraltningsriittens 

område för budgetåret 1981 /82 anvisa ett rescrvationsanslag av 

60000 kr. 

H 3. Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1830061 

I 000000 

I 350000 
1 Anslaget G :!. Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 

Från anslaget utgår hidrag till Världsorganisationen för intellektuella 

äganderätten. till internationella institutet i Rom för unifiering av privaträt

ten och till permanenta byrån för Haagkonferensen för internationell 

7 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 100. Bilaga 5 
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privaträtt. Från anslaget betalas även Sveriges kostnader med anledning 

av FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminering. 

Från anslaget utgår vidare medel till Sveriges hidrag till kostnaderna för 

Nordiska samarbetsrådet för kriminologi. 

Med hänsyn till beräknade höjningar av utgående bidrag hör anslaget för 

nästa budgetår räknas upp med 350000 kr. I detta belopp ingår också 

150000 kr. för ett svenskt bidrag till ett nytt kriminalpolitiskt institut som 

skall placeras i Helsingfors och vara knutet till FN. Avsikten är att bidra

get skall vara årligt. Bidraget finansieras genom en motsvarande besparing 

under annat anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till l'issa i11tematio11ella s<11nnu111s/11t11i11gar 111. 111. för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 1350000 kr. 

H 4. Stöd till politiska partier 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

168 714 250 

69100000 

69100000 
1 Anslaget G 3. Stöd till politiska partier. 

Medelstilldelningen sker enligt lagen I 1972: 625) om statligt stöd till 

politiska partier. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till politiska partier för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 69100000 kr. 

H 5. Allmänna val 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

151696303 

400000 

13 230000 
1 Anslaget G 4. Vissa kostnader i anlt:dning av allmiinna val. 

Frän anslaget betalas statsverkcts del av kostnaderna för valsedlar. 

valkuvert och andra valtillbehör samt utbetalas ersättning till vissa myn

digheter och verk för biträde i samband med allmänna val. 

Riksskattn·i.,.kct. som är central valmyndighet, föreslår att anslaget for 

budgetåret 1981/82 tas upp med 11730000 kr. 

Fiiredrngandcn 

Anslaget bör föras upp med 13230000 kr. Av anslaget avser 1500000 kr. 

medel för samhiillsoricnterande och valteknisk information till invandrare i 

anledning av 1982 års val. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Allmiinna ral för budgetåret 1981 /82 anvisa ett förs lagsanslag 

av 13230000 kr. 
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Bila!{a 5. I 

Statistiska uppgifter jämte kommentarer om brottsut
vecklingen samt om verksamheten inom polisen, åklagar
myndigheterna, de allmänna domstolarna och kriminal
vården m. m. 

1 Brottsutvecklingen 

Det antal brott mot brottsbalken som kommit till polisens kännedom har 

ökat under 60- och 70-talen. Under den senaste tioårsperioden har ökning

en varit mycket kraftig. År 1968 uppgick antalet brott mot brottsbalken till 

omkring 490.000 medan antalet år 1979 uppgick till närmare 700.000. Även 

anmälda brott mot annan lagstiftning har ökat under denna tid. 

År Antal anmälda Antal anmälda hrott 
brottsbalksbroll mot annan lagstiftning 

1968 493926 73 137 
1969 480979 130286 
1970 563 138 92904 
1971 614150 99672 
1972 598681 92448 
1973 547 542 107841 
1974 570610 104666 
1975 643405 112000 
1976 683 279 115949 
1977 716 367 127993 
1978 683 646 119629 
1979 698171 117000 

Brott mot brottsbalken har under den senaste tioårsperioden ökat i 

genomsnitt med 3.2 procent per år medan brott mot annan lagstiftning ökat 

med omkring 3,5 procent per år. För antalet registrerade brott mot lagstift

ning utanför brottsbalken kan mycket starka variationer iakttagas mellan 

olika år. 
Ökningstakten har varierat starkt för olika slag av brott. Variationerna 

för några olika typer av brottsbalksbrott framgår av följande sammanställ

ning. 

Våldsbrott 
därav misshandel 
därav rån 

Tillgreppsbroll 
därav inbruttsstöld 
därav bostadsinbrott 
därav inbrott i vind. källare 
därav motorfordonstillgrepp 

Bedrägeribrott 

Övriga hrullsbalkshroll 
därav skadegörelsebrott 

+ 3 .4 procent 
+2.9 .. 
+9.0 .. 

+3,5" 
+3.1 .. 
+6.2 .. 
+4.0 .. 
-0,2 .. 

+2.3 .. 

+5.8 .. 
+ 7.4 .. 
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Utvecklingsenheten inom brottsförebyggande rådet !BRÅl har utarbetat 

en rapport över brottsutvecklingen (BRÅ rapport 1980:3). Däri ges bl.a. en 

översikt över utvecklingen under senare år i fråga om brott som kommit till 

polisens kännedom. Rapporten innehåller däremot inte några prognoser 

över antalet brott som kan väntas komma till polisens kännedom under de 

närmaste åren. 
I det följande kommenteras utvecklingen för olika grupper av brott mot 

brottsbalken. I tabeller redovisas uppgifter om brott anmälda år 1968 och 

senare. Siffrorna för perioden 1968-1979 är tagna direkt ur statistiska 

centralbyråns (SCB:s) definitiva årsstatistik. De siffror som anges för år 

1980 är preliminära beräkningar som bygger på statistik för tiden janua

ri-augusti 1980. Uppgifter har vidare hämtats ur BRÅ:s rapport 1980: 3. 

1.1 Våldsbrott 

Antalet anmälda våldsbrott 

År Totalt Därav ran Därav misshandel 

1968 44176 I 192 16816 
1969 45173 1297 17842 
1970 45489 1511 18 385 
1971 45607 1701 17651 
1972 46442 2027 18119 
1973 47053 2150 17487 
1974 53094 2296 19899 
1975 55127 2 336 21509 
1976 55 248 2697 21 378 
1977 59047 3 374 23596 
1978 60158 3461 22868 
1979 61170 3075 23 171 
1980 65000 3400 24900 

Begreppet våldsbrott används här i en vid bemärkelse. Till våldsbrott 

räknas som i den officiella statistiken brott mot liv och hälsa samt andra 

gärningar som innebär direkt fara för individen. I dessa brott inräknas. 

förutom fullbordade gärningar. även försök och förberedelser. 

Den långsiktiga utvecklingen av våldsbrotten avviker från de andra 

brottsserierna. Antalet anmälda våldsbrott per 100.000 invånare låg länge 

på en i stort sett oförändrad nivå. Det är först vid mitten av 1960-talet som 

en stegring påbörjades. Under drygt 10 år ()964-1975) har detta inneburit 

ungefär en fördubbling av antalet polisanmälda våldsbrott. 

Särskilt om r<ln 

År 1979 anmäldes 3.075 rån. Av dessa var 86 procent riktade mot 

privatpersoner. Antalet rån år 1979 utgjorde knappt en halv procent av 

samtliga anmälda brottsbalksbrott. Rånen har visat en hög ökningstakt 

under 60- och 70-talen. De är sålunda ungefär femton gånger fler i dag än 

vid början av 50-talct. Antalet år 1979 iir dock något lägre än föregående år. 
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Emellertid tyder de preliminära siffrorna för 1980 på att man kan räkna 

med en stabilisering. 

Gaturån är den dominerande formen av rån. Andelen rån med skjutva

pen har legat på omkring 10 procent under de senaste tio åren. 

Bank- och postrånen är få i förhållande till övriga rån. 198 år 1979 

inbegripet försök och förberedelse. De leder emellertid till mycket stora 

förluster. Huvuddelen av rånen. ca 80 procent. klassificeras i statistiken 

som s.k. ··annat rån'". Denna grupp är mycket heterogen. 

Särskilt om misshandel 

Under åren 1975-1979 har antalet misshandclsbrott ökat med omkring 

1.500 eller i genomsnitt med 1.6 procent per år. 

Antalet fall av misshandel utomhus där offret inte tidigare har träffat 

eller på annat sätt känt den som utförde misshandeln har ökat kraftigt 

under senare år. Antalet har stigit med närmare 1.500 fall eller ungefär 25 

procent under åren 1975- 1979 och kan för år 1980 beräknas till 7. 700. 

Detta motsvarar en genomsnittlig ökning med 5,8 procent per år. Ungefär 5 
procent av fallen avser grov misshandel medan 95 procent redovisas i 

gruppen övrig misshandel. 

Antalet fall av misshandel utomhus där offret inte har känt gärningsman

nen är högst i Stockholm. Där är antalet fall 15.2 per 10.000 invånare. För 

Göteborg och Malmö är motsvarande siffra 11.6. för övriga riket 6.5. 

Samtliga siffror avser situationen år 1979. Under den senaste femårsperi

oden har antalet fall av misshandel av detta slag årligen ökat med i genom

snitt 9.6 procent i Stockholm. 8.4 i Göteborg. 6.5 i Malmö och 3.5 i riket i 

övrigt. 

1.2 Tillgreppsbrott 

Antalet anmälda tillgreppsbrott 

År Totalt Därav in- Inbrott lnhrott 
brotts- i lägen- i vind 
stöld het eller 

eller källare 
villa 

1968 340501 98450 9045 14429 
1969 334 671 90885 9263 14 794 
1970 397945 108626 11 020 19504 
1971 460 154 135 088 14833 24673 
1972 455 545 128 310 16223 21453 
1973 402 532 115899 14956 17058 
1974 411466 115 391 15 787 17 930 
1975 473 337 134470 20 124 24453 
1976 511196 150 180 22 250 34253 
1977 528900 155 8fi3 22 247 31017 
1978 501050 144944 21244 22 207 
1979 495 472 140054 17678 22 107 
1980 524500 145000 20 100 22 700 

Motor-
fordons-
till grepp 

49840 
51164 
57 740 
fi2 8fi2 
5446fi 
47 549 
47 475 
55 279 
62 352 
62 703 
56706 
49265 
48 100 
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Siirskilt om inbrott 

Inbrotten har under 60- oc.:h 70-talen uppgått till ca 20 procent av samtli

ga brottsbalksbrott. Ökningstakten har varit något lägre och samtidigt 

ojämnare under den senaste tioårsperioden än tidigare. 

Antalet inbrott minskade såväl år 1978 som år 1979. De preliminära 

siffrorna för år 1980 pekar dock på en viss ökning till ungefär nivån för år 

1978. En påfallande minskning av bostadsinbrotten kan noteras för år 

1979. Utvecklingen visar doc.:k ganska betydande regionala variationer. 

Särskilt om motorfimlonstillRrepp 

Flertalet motorfordonstillgrepp avser fullföljt tillgrepp av personbilar 

eller försök härtill. 

Antalet tillgrepp per I0.000 registrerade motorfordon har sjunkit något 

under det senaste decenniet. En del av biltillgreppen torde kunna ses som 

inslag i en yrkesmässig och organiserad hantering av begagnade bilar. 

1.3 Bedrägeribrott 

År 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Chcckbedrägeri 

21808 
23 210 
39 337 
23 810 
7315 
4926 
5800 
7069 
8279 
9228 
5667 
6394 

10900 

Övriga bedrägeri
brott 

49586 
38 350 
36663 
38846 
43 845 
44561 
45449 
43930 
4.'i064 
48676 
47202 
65599 
92100 

Bedrägeribrotten har ökat mycket kraftigt under hela 1960-talct. I till

växten av antalet bedrägerier under 1960-talet spelade checkbedriigerierna 

en viktig roll. År 1970 uppgick dessa till 40.000 eller 55 procent av alla 

bedrägerier. 
Antalet checkhedrägerier minskade kraftigt till följd av en ändring år 

1971 av kreditinstitutionernas regler om checkgaranti. Bland bedriigeri

brotlen svarar dock fortfarande checkbedrägerierna för en avsevärd andel. 

även om ökningen under senare år varit starkast för andra former av 

bedrägerier och bedrägligt beteende. t.ex. överskridande av eget konto 

oc.:h bedrägeri mot allmänna kommunikationer. näringsstiillen resp. försäk

ringskassor. 
För den kraftiga ökningen 1979 svarar llera olika brottsliga förfaranden. 

Störst roll spelar troligen bedrägerier i samband med erhållande av ho

stadsbidrag. Samma sak gäller för ökningen hittills under ftr 1980. 
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Särskilt intresse tilldrar sig bedrägerier som begås med hjälp av konto
och kreditkort och bedrägerier som riktar sig mot försäkringsbolag. Från 

och med år 1979 särredovisas dessa i statistiken. Antalet kredit- och 
kontokortsbedrägerier år 1979 uppgår till 7.427. Den preliminära statisti
ken för 1980 pekar på en mycket snabb ökningstakt. Antalet anmälda 

bedrägerier mot försäkringsbolag är litet. Siffran för år 1979 är 508. 

1.4 Övriga brottsbalksbrott 

År 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Övriga brott
balksbrott 

37855 
39575 
43 704 
45733 
45 534 
48470 
54801 
63942 
63492 
70516 
69569 
69536 
66731 

Därav skadegörelse
brott 

28 815 
29933 
33 882 
37 102 
37007 
39 338 
45771 
54 760 
54901 
62 330 
61305 
60877 
57 889 

Till övriga brottsbalksbrott räknas förutom skadegörelsebrott också ett 
stort antal olika grupper av brottsliga beteenden som inte faller inom någon 
av de tidigare berörda kategorierna. 

Särskilt om skadegörelse 

Ökningstakten för skadegörelsebrotten har varit kraftig och brottsgrup
pen kan i detta avseende jämföras med rån. Antalet skadegörelsebrott var 
60.877 under år 1979, dvs. nära 10 procent av samtliga brottsbalksbrott. 
Vid några tillfällen har ökningen stagnerat. De preliminära siffrorna för 

1980 tyder t.ex. på en viss minskning jämfört med föregående år. 
En mycket stor andel av dem som lagförs för skadegörelsebrott är 

tonåringar. En betydande del av skadegörelsen drabbar skolorna. 
Närmare 20 procent av de registrerade skadegörelsebrotten drabbar 

stat, landsting och kommuner. Denna form av skadegörelser orsakar sam

hället betydande kostnader. I en nyligen redovisad rapport, som gjorts på 
uppdrag av rikspolisstyrelsen, beräknas denna kostnad uppgå till minst 100 
milj. kr. redan år 1976. 
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1.5 Narkotikabrottslighet 

År 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Antal 
anmälda 
narkotika-
brnll 

21 005 
18926 
21\10 
17879 
20753 
20655 
22 615 
63000 

Antal personer Därav anta\ ,;om 
som lagförts godkiint strafföre-
för narkotika- J:iggirndc eller 
brnll dömts 

3 839 2 130 
3 654 2 192 
4 I08 2_q1 
4164 2 395 
4 321 ~ 5ö5 
4395 ~ 604 
-' 812 2 620 

105 

Antalet anmiilda narkotikabrott har legat på en relativt stabil nivå under 

1970-takt. För år 1980 pekar dock den prcliminiira statistiken pä en myc

ket stark uppgång i antalet registrerade brott. I den höga siffran för {\r 1980 

ingår emellertid också några fall av mycket omfallande seriebrottslighet. 

Statistiken över antalet personer lagförda för narkotikahroll utgör ell 

komplement till siffrorna över antalet anmälda brott. Det totala antalet 

personer som meddelats åtalsunderlåtelse. godkänt strafföreliiggande eller 

dömts för broll mot narkotikllstrafflagen har under 1970-talet varierat 

mellan 3.500 och 4.500 årligen. Av dessa har 2.000- 2.500 godkiint straf

föreläggande eller dömts. medan omkring 1.500 har fått åtalsunderlåtebe. 

Andelen åtalsunderl<ltelser minskade emellertid markant år 1979. 

Huvuddelen av dem som godkä'nner strafföreläggande eller döms. ca 

2 000. lagförs för broll som avser cannabispreparat. I ca I 000 fall om året 

avser lagföringen centralstimulantia. i ca IOO fall opiatcr m.m. 

1.6 Den fortsatta utvecklingen 

Inom departementet gjorda hcriikningar pekar på en fortsall uppgiiende 

trend för huvuddelen av brottsbalksbrotten. 

Beräkningarna bygger på en analys av utvecklingen av antalet anmiilda 

brotl under en femtonårsperiod. Hänsyn har ocks[\ tagits till den väntade 

befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper. Andra fakton:r har inte 

kunnat beaktas. Beräkningarna har gett följande procenttal för den genom

snillliga årliga förändringen under de närmaste åren. om inte nuvarande 

trend bryts. 

Prognos för perioden 1981- 1985. 

8 Riksdage11 !980!8/. I sam/. Nr 100. Bi/af:ll 5 
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Beräknade förändringar i brott som anmälts till polisen 

Våldsbrott 
därav mis>handel 
därav rän 

Tillgreppsbrott 
därav inhrottsstölder 
därav bllstadsinhrott 
därav inbrott i vind. källare 
därav motorfordonstillgrcpp 

Bedrägeribrott 
Övriga hrottsbalksbrott 

därav skadegörelsebrott 

Summa brott mot brottsbalken 

Hela perioden 
procent 

15.3 
13.8 
28.1 
1.i.8 
14.2 
22.~ 
15.2 
2.0 
5.8 

19.7 
23.9 

U,7 

Pe.r är 
procent 

3.6 
3.3 
6.4 
D 
3.4 
5.3 
3,6 
0.4 
1.4 
4.6 
5.5 

3.3 

106 

Det bör framhållas att det är en mycket vansklig uppgift att göra progno

ser på detta område. Brottslighetens utveckling beror av en mängd olika 

faktorer inom samhället som inte kunnat tas med i beriikningen. 

1. 7 Den dolda brottsligheten 

Statistiken över brott som har kommit till polisens kännedom ger inte 

nagon fullständig bild av brottsligheten i samhället. En mängd brottsliga 

beteenden anmäls aldrig. En orsak till det är ofta att det inte finns nf1gon 

enskild målsägande. Som exempel på denna typ av brottslighet kan näm

nas vissa trafikbrott och brott mot skattclagstiftningen. Antalet anmälda 
brott av detta slag är i stor utsträckning beroende av vilka resurser som 

samhället sätter in för övervakning och utredning. 

En annan orsak till att antalet anmälda brott är lägre än den verkliga 

brottsligheten är all målsäganden i manga fall inte anmäler brottet till 

polisen. Intervjuundersökningar har gjorts både i Sverige och utomlands i 

syfte att få en uppfattning om storleken av denna dolda brottslighet. det 

s.k. mörktalct. Bl.a. har SCH studerat frågor av detta slag. Av SCH:s 

nyligen framtagna material avseende offer för vålds- och tillgrcppsbrott år 

1978 framgår bl.a. följande: 

0 Totalt har 6 procent av de intervjuade uppgivit att de under den senaste 

12-månadersperioden utsatts för någon form av våld eller allvarligt hot om 

våld minst en gång. 

- Ungefär två på hundra har utsatts för våld som ledde till synliga märken 

eller kroppsskada. knappt två till våld som inte innebar kroppsskada. 

medan övriga utsatts för hot eller hotelser om våld. 

- Andelen som utsatts för våld eller hot avtar med ålder. Sålunda uppgav 

15 procent i åldersgruppen 16- 24 år att de utsatts för våld eller hot. 

Motsvarande siffra är för åldersgruppen 25-44 år 6 procent, för gruppen 

45-64 år 3 procent och för ålderspensionärer 2.6 procent. 

- Andelen som utsatts för våld eller hot är avsevärt högre i storstadsre-
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gioner än i landet i övrigt. För stor-Stockholm är siffran 9.6 pn,cent. för 

stor-Göteborg 9.1 procent. 

- Huvuddelen av det redovisade väldet och hotet om våld ägde rum på 

"gata. torg eller annan allmiin plats". Av de tillfrågade uppgav 2.2 procent 

att de drabbats på offentlig plats, medan 1.4 procent angav den egna 

arbetsplatsen. I. I procent uppgav att de utsatts för våld eller hot på 

restaurang. nöjesställc etc .. medan 0.7 procent hade drabbats i den egna 

bostaden. 

- En av fem våldshändelser resulterade i kontakt med polismyndighet. 25 

procent av de fall då våldet medförde kroppsskada ledde till poliskontakt. 

O Totalt har 21.6 procent av de intervjuade familjerna utsatts för stöld 

eller skadegörelse under den aktuella 12-månadersperioden. 17 procent har 

drabbats av stöld medan drygt 4 prOl:ent endast utsatts för skadegörelse. 

- Knappt två av hundra hushåll har drabbats av inbrott i den egna bosta

den. fem av hundra har haft inbrott i källare. vind eller garage och drygt 7 

procent har frånstulits cykel. moped eller motorcykel. 0.8 procent har 

uppgivit inbrott i fritidshus och 2.6 procent stöld av bil. medan 4 procent 

drabbats av stöld ur bil. 

- Andelen som uppgav att de varit utsatta för stöld eller skadegörelse 

varierar något med ålder. hushållstyp och bostadsort. Sålunda angav när

mare 34 procent av stockholmarna att de hade drabbats. Motsvarande 

siffra är för Göteborg och Malmö 27. 7 procent. större "städer" 21 procent. 

"södra mellanbygden" 16,3 procent. "norra tätbygden" 18.6 procent och 

"norra glesbygden" 8.3 proce~t. 

- Polisen kontaktades i 47, I procent av fallen. Då den ekonomiska skadan 

uppgick till 500 kronor eller mer var anmälningsfrekvensen 79 procent. 

Andelen brott då polisen kontaktades varierar även med brottstypen. 

1.8 Något om utlänningsbrottsligheten 

En särskild fråga som under senare tid ägnats stort intresse utgör ut

ländska invånares brottslighet i Sverige. Ur tillgänglig statistik kan konsta

teras att utländska medborgare är överrepresenterade bland personer som 

lagförs. Detta gäller även då man håller ålder och brottstyp konstant. 

Utländska medborgare utgör ett markant inslag bland dem som lagförs för 

brott mot person och för grova narkotikabrott. 

En nyligen gjord analys vid SCB visar att ca 80 procent av de utländska 

medborgare som misstänktes för brott år 1979 var kyrkobokförda i Sveri

ge. Omkring 20 procent av de utländska medborgarna var inte kyrkobok

förda i Sverige vid tiden för lagföringen. 

Det bör i detta sammanhang poängteras att statistiken inte säger något 

om olika befolkningsgruppers verkliga kriminalitet. 
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2 Verksamheten inom polisen, åklagarna, de allmänna domstolar
na och kriminalvården 

I det följande redovisas vissa siffror avseende verksamhet och arbetsbe

lastning inom rättsväsendet. Uppgifterna härrör i huvudsak från de analy

ser som regelbundet görs i departementet. Siffrorna tas diirvid i stor 

utsträckning från rättsväsendets informationssystcm (R)). Vissa siffror är 

tagna direkt ur myndigheternas anslagsframställningar. Slutligen har några 

uppgifter avseende rättspraxis tagits ur rapporten Straffmätning - Slutrap

port (Os Ju 1980:9). 

Arbetet inom de olika myndigheterna inom rättsväsendet hänger mycket 

intimt samman. I huvudsak gär kedjan från polis. via åklagare och domsto

lar till kriminalvård. 

Antalet brott som anmäls till polisen är omkring 800.000 per f1r. Den 

siffran omfattar inte brott för vilka polisen direkt utfärdar ordningsföreläg

ganden. Antalet sådana förelägganden är 175 .000 per är. 
Endast en del av de brott som anmiils till polisen klaras upp. I ungefär en 

tredjedel av fallen kan en misstänkt person knytas till brottet. Andelen 

uppklarade brott varierar med olika brnttstyper. Uppklaringen växlar iivcn 

mellan skilda delar av landet. För misshandel och andra våldsbrolt uppgår 

andelen uppklarade fall till drygt 50 procent. medan endast knappt 15 

procent av inbrottsstölderna klaras upp. U ngcfär vart tredje rån och två av 

tre bedrägeribrott blir uppklarade. 

Åklagarna fattar beslut om åtal mot ungefär 75.000 personer ~irligen. Till 

detta kommer ca 90.000 personer för vilka åklagare meddelar strafföreläg

ganden. Åklagarna beslutar om åtalsunderlåtelser i över :W.000 fall per år. 

Antalet avskrivna och nedlagda maI är omkring 50.000 per far. 
Allmän domstol dömer va1:ic ftr drygt 10.000 personer till frihetsberö

vande påföljd. Antalet personer som döms till böter är omkring 50.000. 

Andelen frihctsstraff varierar starkt mellan olika brottstyper. Vid rattfyl

leri ådöms fängelse i ca 85 procent av fallen. För ri"in och grovt nln är 

motsvarande siffra 65 procent och för grov misshandel omkring 65 prö

ccnt. För grovt narkotikabrott döms till frihetsberövande påföljd i niirmarc 

90 procent av fallen. Andelen domar med frihetsberövande påföljd har 

ökat för flera olika brnttskategorier under senare tid. 

Genomsnittliga längden av ådömda frihetsstraff är 3.5 månader. Varia

tionerna är dock avseviirda mt:llan olika slag av brott. för grovt narkotika

brott ligger t.ex. genomsnillet på närmare två år och för narkotikabrolt i 

övrigt på omkring fem mänader. För rfin är motsvarande siffra ett t1r och 

sex månader. för grov misshandel ett år och fem månader. for grov stöld 

åtta månader. för motorfordonstillgrepp tre månader och för raltfylleri 

drygt en månad. 

Brottsutredning och lagföring tar vanligen ganska lång tid. Genomsnitts

tidcn från det att ett brott har begåtts till dess att dom har avkunnats är 
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närmare elva månader. Tiden mellan dom och intagning i anstalt inom 

kriminalvården är i genomsnitt drygt fyra månader för icke häktade perso

ner. 

2.1 Polisväsendet 

Statistiken över antalet ingripanden och utryckningar inom polisväsen

det bygger på de s.k. ingripande meddelandena OM). Statistiken utgör ett 

komplement till siffrorna för antalet anmälda brott när det gäller att bedö

ma arbetsbelastningen inom polisväsendet. och då främst inom övervak

ningsverksamheten. IM utfärdas så snart ett polisingripande sker. 

Ar 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

2.2 Åklagarna 

Antal ingripamkmcddelanden 

987 324 
I 042190 
1 115 570 
1 130534 
I 161 375 

Arbetsbelastningen vid åklagarmyndigheterna rn.:h de allmänna domsto

larna påverkas av antalet anmälda brott och andelen därav som klaras upp. 

Den är vidare beroende av bl.a. förändringar i lagstiftningen. Till belysning 

av arbetsbelastningen hos aklagarna anges i det följande antalet misstänkta 

personer i mål hos åklagare under de senaste åren. 

Period 

1974 
1975 

1976 
1977 
1978 
1979 

1979 } forsla 
halv-

1980 <lrd 

Antal personer i 

M[1I om brott 
p;\ vilket 
fängelse 
kan följa 

130000 
135 200 

136 266 
139350 
144379 
146426 

70127 

81973 

Antal mål i 
utgående halans 

Övriga Totalt Diirav mi1l om 
mal brott pä vil-

kl:! fängelse 
kan följa 

3 IOOOO 65083 34856 
310000 61039 37701 

294229 57074 37 282 
202 323 65 083 36678 
133 325 61039 38098 
!07745 53 820 40995 

52043 

54 583 

Som framgår av tabellen har antalet bötcsmål minskat kraftigt under de 

senaste åren. Detta förklaras i första hand av att felparkering och fylleri 

har avkriminaliserats. För dessa brott användes strafförelägganden i viss 
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utsträckning. Efter dessa avkriminaliseringar har emellertid antalet straff

förclägganden i andra fall ökat. eftersom möjligheterna att använda straff

föreläggande vidgats. Antalet misstänkta för broll på vilket fängelse kan 

följa har ökat något under senare är. 

2.3 De allmänna domstolarna 

Period 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1979 } första 
1980 halvåret 

Tingsrätterna 

Antal brott
mål i halans 

30222 
29314 
28 737 
27913 
24461 
23941 
20436 
24081 

Inkomna 
hrottmål 

100062 
99800 
97 132 
86255 
79625 
74863 
36371 
38424 

Diirav mål som enligt 
t ingsriittsinstruktionen 
! 1979: 5721 kan hand
läggas av notarie 

29 J'i9 
31984 
30480 
21467 
15 854 
10 18.'i 
4954 
5 143 

Av tabellen framgår att mål som handläggs av tingsnotaric minskat 

kraftigt under senare år. Antalet övriga brollmål vid tingsrätterna har 

ocksf1 minskat. Under första halvåret 1980 har dock antalet mål ökat 

jämfört med samma period år 1979. 
Antalet mål som fullföljs till hovrätt har ökat något. 

År 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1979 } forsla 
198(1 halvåret 

2.4 Kriminalvården 

Hovrätterna 
Inkomna hrottrnäl 

5064 
54.~0 

5 314 
5684 
5864 
6199 
3 299 
3412 

Antal brottmill i halans 

3 850 
42t9 
4 271 
4 248 
4ti37 
2 151 
2 109 
2 206 

Antalet intagna i kriminalvårdsanstalter har successivt minskat fram till 

år 1977. Därefter kan en stabilisering av nivån iakttagas. Under den senas

te tiden har beläggningen ttter ökat en del. Denna ökning beror bl.a. på att 

såviil antalet dömda till liingre fängelsestraff som genomsnittliga strafftidcn 

för dessa har stigit. 
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Ar Kriminalvårdsanstalkr Häkten Frivård 
Högsta Antal klienter 

Nyintagna Högsta beläggning den I ok!. 
under året beläggning 

1968 12631 5 203 886 22 151 
1969 12075 5 312 970 22821 
1970 12088 4987 855 22 886 
1971 10939 4802 899 22 827 
1972 12160 4585 851 23 225 
1973 11293 4820 870 23 339 
1974 10255 4196 766 17317 
1975 11 157 3 787 814 16357 
1976 1092() 3 285 848 16293 
1977 10521 3 330 798 16030 
1978 11208 3479 839 16298 
1979 11414 3601 902 15 741 
1980 3 603 I 003 13963 1 

' Häri ingår inte som under tidigare år de intagna i anstalt som har övervakare. 
Däremot har medtagits de personer som under löpande skyddstillsyn har intagits i 
anstalt. 

Övervakningstiden för klienter som dömts till skyddstillsyn har minskat 

från tre år till två år 1974. Detta kommer till uttryck i tabellens uppgifter 

över antalet klienter inom frivården. 

I samarbete med kriminalvårdsstyrelsen undersöker justitiedepartemen

tet olika metoder för att bedöma behovet av anstaltsplatser inom kriminal

vården på kort och lång sikt. Arbetet har nyligen påbörjats och några 

slutliga resultat föreligger inte ännu. 

När det gäller att bedöma behovet av platser på kort sikt har emellertid 

studierna visat att anstaltsbcläggningen kommer att öka under de närmaste 

sex månaderna. 

Beträffande behovet av anstaltsplatser på fem års sikt har undersökning

arna inte kommit så långt som de kortsiktiga studierna. En preliminär 

kalkyl som till alla delar baseras på en oförändrad kriminalpolitik har 

emellertid visat ett behov av tio procent fler platser år 1985 än de som 

behövs i dag. Det bör betonas att denna bedömning iir mycket osäker. 

3 Rättsväsendets resurser för åtgärder mot brott 

Samhällets åtgärder mot brott kan indelas på olika sätt beroende på 

syftet med indelningen. För en beskrivning av hur resurserna fördelas 

mellan olika ändamål kan en gruppering göras på följande sätt. 

Förehyggande åtgärder riktade mot personer som inte är föremål för 

rättsväsendets åtgärder på grund av brott. Det är här fråga även om sådana 

åtgärder som är avsedda att förbättra miljön i samhället i förebyggande 

syfte. Åtgärder av detta slag ankommer främst på andra än riittsväsendets 

myndigheter, bl.a. skolväsendet och socialvårds- och arbetsmarknads

myndigheterna. 

Öl'errnkning m· regelefterlel'llllden. Den syftar till att dels förhindra 

brott. dels upptäcka brott. Hit hör polisens övervakande verksamhet. 
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Gruppen omfattar även exempelvis tull- och beskattningsmyndighetcrnas 

kontroll av att straffsanktioneradc bestämmelser inom deras resp. verk

samhetsområden efterlevs. 

Brott.rntrednin[: och andra åt[:iirder i hrottmäl.1:fi'ir.fiirandet som krävs 

för att fatta beslut om reaktion mot brott. 

Verkställandet m· p1Ui'i!Jder. Åtgärder av detta slag hör hemma i krimi

nalvården. Även andra organ har uppgifter på området. t.ex. cxekutions

väsendet i fråga om böter. 

Forskning och utn'ckling som är direkt målinriktad mot problem som 

rör åtgärder mot brott. 

Samhället satsar stora belopp på åtgärder mot brott. Det är dock inte 

möjligt att presentera en fullständig beräkning av kostnaderna för åtgärder 

av detta slag. Förutom inom justitiedepartementets område satsas stora 

resurser inom annan statlig verksamhet vilka. åtminstone delvis. har till 

syfte att förebygga och bekämpa brott. Även kommuner. landsting och 

näringsliv lägger ut avsevärda belopp årligen. 

Kostnaderna för åtgärder mot brott inom rättsväsendet. dvs. i första· 

hand inom polis- och åklagarväsendet. de allmänna domstolarna och krimi

nalvården. har emellertid kunnat beräknas. 

De har fördelats på nämnda åtgärdsgrupper. I vissa fall har schabloner 

använts eftersom beräkningsunderlaget är osäkert. 

All polisverksamhet utom den som har samband med tillståndsgivning, 

passärenden och andra uppgifter av servicekaraktär kan ses som ett led i 

samhällets åtgärder mot brott. Hit hör ocksil äklagarväsendets och krimi

nalvårdens funktioner liksom den del av domstolsväsendets verksamhet 

som rör brottmiil. Den del av anslagen inom riittsväscndet som är avsedd 

för ätgiirder mot brott uppgår till 4, 7 miljarder kr. för hudgetäret 1980/81. I 

figur 1 är detta belopp fördelat p[l ätgiirdsgrupper. Beloppet omfattar inte 

medel som förbrukas inom departementet och statliga kommitteer. Inte 

heller har kostnader för byggnads verksamhet medtagits. 

Som framgår av figur I uppgår kostnaderna för förebyggande åtgiirder 

till närmare 52 milj. kr. Största posten utgör kostnaderna för polisens 

undervisning i skolorna i lag och rätt samt i trafik. Hit hör också BRÄ.:s 

informations verksamhet. 

Övervakningen av rcgclefterlcvnadcn avser polisens övervakningsverk

samhet och beräknas kosta 1.927 milj. kr. 

Det redovisade beloppet för brottsutredning och andra åtgiirdcr i brott

målsfiirfarandet omfattar åtgärder inom polis- och åklagarviisendct samt 

domstolarna. Av beloppet 1.609 milj. kr. faller 1.105 milj. kr. p[t polisvä

sendet. 177 milj. kr. på åklagarviisendet och 327 milj. kr. pii domstolsvii

sendet. inklusive riiltshjiilpskostnader. 

Kriminalvården svarar för de kostnader som i figuren har redovisats som 

verkställandet av päföljdcr. Denna grupp av kostnader beriiknas till I I 02 

milj. kr. 
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Den forskning och utveckling inom departementets område som tar sikte 

på åtgärder mot brott beräknas till sammanlagt 11 milj. kr., varav omkring 

7 milj. kr. avser anslag till brottsförebyggandc rådets <BRÅ:s) verksamhet. 

I beloppet ingår inte den forskning och utveckling som iir knuten till 

kommitteer inom departementet. 

I jämförelse med föregående år har det totala beloppet för rättsväsendets 

åtgärder mot brott ökat med 9.4 procent. 

Förebyggande 
åtgärder 
52milj kr. 

Forskning och 
utveckling 
11 milj kr. 

Verkställandet 
av påföljder 
1 102milj kr. 

Övervakning av 
regelefterlevnaden 
1 927milj kr. 

Brottsutredning 
och andra åtgärder 
i brottsmålsförfarandet 
1 609 milj kr. 

FiR. I: Kostnader för åtgärder mot brott inom justitiedepartementets om

råde budgetåret 1980/81 . 

3.1 Personalresurserna 

Den juli 1965 då polisväsendet förstatligades var antalet 

polismanstjänster 11. 700 och antalet tjänster för övrig personal i polisvä

sendet 2.100. Motsvarande siffror för.budgetåret 1980/81 var drygt 16.100 

resp. 4.100. 
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Antalet polismanstjänster har alltså ökat med över 4.000 efter förstatli

gandet. För att få en hild av den faktiska utvecklingen i fråga om personal

läget måste man emellertid ta hänsyn även till en rad faktorer. En av dessa 

är arbetstidsförkortningen. Uttryckt i årsarbetskrafter har omkring 2.200 

polismanstjänster bortfallit sedan förstatligandet på grund av arhetstidsför

kortning. 

Utbildningsverksamheten har ökat kraftigt sedan år 1965. Det finns 

emellertid inte uppgifter som belyser detta för hela perioden efter förstatli

gandet. Enbart från budgetåret 1971172 till 1975176 har den sammanlagda 

utbildnings verksamheten inom polisväsendet. exkl. den grundläggande ut

bildningen för polismännen. ökat från drygt 150.000 till ca 243.500 utbild

ningsdagar per år. Uttryckt i årsarbetstid motsvarar detta en ökning från 

715 till 1.160 arbetskrafter. 

De uppgifter som återgetts nu ger vid handen att resursförstärkningen 

sedan år 1965 har varit begränsad när det gäller personal som är tillgänglig 

för faktisk polistjänstgöring. Samtidigt måste naturligtvis beaktas att poli

sens arbete i hög grad har underlättats genom att utrustningen och utbild

ningen har förbättrats. Den renodling av polismannens arbete som har 

skett genom att uppgifter i stor utsträckning har överflyttats till administra

tiv personal har också haft betydelse. Ett annat led i utvecklingen som bör 

nämnas är de större bevakningsföretagens kraftiga expansion under början 

och mitten av 1970-talct. 

Genom beslut den 10 april 1980 har regeringen uppdragit åt rikspolissty-_ 

relsen att göra en undersökning om i vilken utsträckning personal är 

tillgänglig för faktisk polistjänstgöring. 

I skrivelse den 7 oktober 1980 har rikspolisstyrelsen överlämnat en 

utredning i ärendet. I utredningen redovisas undersökningar som rikspolis

styrelsen har gjort. I utredningen konstateras vidare att det hehövs en 

bättre resursfördelning under olika tider på dygnet. Bl.a. föreslås följande. 

I de större polisdistrikten hör resurserna under eftermiddagarna och kviil- . 

lama förstärkas. Det föreligger också ett behov av utredningsverksamhet 

vid vissa större och medelstora kriminalavdelningar även under annan tid 

än dagtid. Utredningen övervägs f.n. i regeringskansliet. 

Polisaspirant antas som extra polisman (epmJ och genomgår under de 

första tio månaderna en grundläggande utbildning. den s.k. grundkursen, 

vid polisskolan i Ulriksdal. 

Under de andra och tredje uthildningsårcn fullgör polisaspiranten prak

tiktjänstgöring. s.k. alterneringstjänstgöring. Aspiranterna ingår härvid i 

s.k. rekrytcringskårer. Sådana kårer finns i samtliga polisdistrikt. Aspirant 

placeras i viss rekryteringskår ungefär en månad efter det att grundkursen 

har börjat. 

Praktiktjänstgöringen fullgörs på olika enheter i polisdistriktet. Först 

mot slutet av tjänstgöringen på en enhet anses aspiranten böra anförtros att 

utföra enklare ärenden mera självständigt. Den som fullgör alternerings-
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tjänstgöring kan därför inte tas i anspråk i samma utstrikkning som en fullt 

utbildad polisman. 

Sedan alterneringstjänstgöringen avslutats. är polisaspiranten färdigut

bildad. Han iir behörig all söka extra ordinarie polismanstjänst tre år efter 

det han började som aspirant. 

Balans bör föreligga mdlan rekryteringen av polisaspiranter å den ena 

siuan och tjänster och avgångar på grund av pension eller av annan orsak å 
den andra. En sådan balans har tidigare varit svär att åstadkomma. I 1978 

års budgetproposition redovisades emellertid en metod för att beräkna 

behovet av polisaspiranter. Antalet vakanser inom polisväsendet minskar 

nu successivt. Läget i september 1980 framgår av följande tabell. 

Sammanställning iiver personalläget m.m. \'id polis,·äsendet 1980-09-03 !polispersonal utom chefskarriärenl 

Antal Antal Epm Brist/ Alt.-tjg vid 
tjänster vakanser full- överskott 

gjord exkl. Krim.-
alt.-tjg <tlt.-tjg avd. 
tmotsv.) 

Sthlms pd 2926 417 86 -rn 321 
Ghgs pd I 378 178 fi2 -11(1 98 
Malmö pd 896 89 2fi - 63 82 
Övriga pd 10650 635 li2 417 -218 112 267 

Summa 15850 1319 1/2 591 -728 1i2 768 

Antalet anställda inom åklagarviisendet har ökat i begränsad utsträck

ning efter förstatligandet år 1965. Under den senaste tioårsperioden har 

ökningen stannat vid omkring 25 tjänster. Antalet tjänster är nu omkring 

1.200. varav omkring 600 är äklagartjiinster. 

Niir det gäller de allmänna domstolarna saknas en löpande redovisning 

som visar hur stor del av personalresurserna som tas i anspråk för brottmå

len. Stickprovsundersökningar har emellertid lett fram till att denna andel 

är omkring 35 procent. Även om uppgifter saknas om hur andelen har 

förändrats under de senaste tio åren är det sannolikt all variationerna inte 

har varit särskilt stora. Antalet tjiinster vid de allmänna domstolarna har 

under de senaste tio åren ökat med drygt 150. Antalet är nu omkring 4.300. 

varav drygt 1.000 domartjiinster. 

Kriminalvården har nu drygt 5.600 tjänster. Av dessa är omkring 4.400 

placerade vid kriminalvårdsanstalterna och omkring 850 inom frivården. 

Under den senaste tioårsperioden har kriminalvården tillförts drygt 900 

tjänster. Större delen av dessa har placerats inom frivården. Antalet lek

mannaövervakare inom frivården har under tioårsperioden minskat med 

omkring 2.700 från drygt 11.600 till drygt 8.900. 

Ordn.- S:a 
avd. 
och läns-
trafik 
grupp 

290 (i Il 
94 192 
54 136 

306 573 

744 1512 
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Register 

Sid. 
I Översikt 

ANDRA HUVUDTITELN 

4 Lagstiftningsfrågor 
10 2 Åtgärder mot brott 

A. Justitiedepartementet m. m. 

23 Statsrådsberedningen 
n Justitiedepartementet 
24 Kommitteer m. m. 
24 Extra utgifter 
25 Information om lagstiftning m. m. 

B. Polisväsendet 

26 Rikspolisstyrelsen 
28 Särskild polisverksamhet för hindrande och uppdag;lnde av 

brott mot rikets säkerhet m. m. 
28 Statens kriminaltekniska laboratorium 
30 Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader 
37 Lokala polisorganisationen: Utrustning 
39 Inköp av motorfordon m. m. 
42 Underhåll och drift av motorfordon m. m. 
42 Gemensam kontorsdrift m. m. inom kvarteret Kronoberg 
44 Diverse utgifter 
45 Byggnadsarbeten för polisväsendet 

C. Åklagarväsendet 

48 Riksåklagaren 
48 Läns- och distriktsåklagarmyndighctcrna 

D. Domstolsväsendet m. m. 

52 Domstobvcrket 
54 Allmiinna domstolarna 
58 Allmänna förvaltningsdomstolarna 
62 Bostadsdomstolen och hvresnämnderna m. m. 
64 Utrustning till domstolar. m. m. 
64 Byggnadsarbeten för Jomsto!Sväsendct 

E. Kriminalvården 

67 Kriminalvärdsstvrelsen 
68 Kriminalvårdsaristalterna 
72 Frivården 
74 Maskin- och verktygsutrustning m. 111. 

74 Engångsanskaffning av inventarier m. m. 
74 Utbildning av personal m. tl. 
75 Vårdutbildningsnämnden 
75 Hyggnadsarbeten för kriminalv;lrden 

116 

Anslag kr. 

8881000 
27341000 
20000000 

1200000 
I 000000 

58422000 

204 797000 

!08500000 
14237000 

3 305 631000 
10478000 
43315000 

144 .'i82 000 
I 000 

5000000 
32000000 

3868541000 

7 732 000 
189 271 000 

197003000 

42500000 
745 200000 
242 100000 

30 340000 
5 000000 
6500000 

1071640000 

64616000 
990989000 
174241000 
11500000 
3400000 
5441000 
4400000 

30000000 

1284587000 
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I'. Rättshjälp m. m. 

79 Rättshjälpskostnader 
79 Rättshjälpsnämnderna 
80 Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet 
82 Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag 
82 Ersättning åt vittnen m. m. 

G. Övriga myndigheter 

84 Justitiekanslern 
85 Fideikommissnämndcn 
86 Centralnämnden för fastighetsdata 
88 Datainspektionen 
91 Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader 
92 Brottsförebyggande rådet: Utvecklingskostnader 
93 Bokföringsnämnden 
95 Brottsskadenämnden: Förvaltningskostnadcr 
96 Brottsskadenämnden: Ersättning för skador på grund av 

brott 

H. Diverse 

97 Svensk författningssamling 
97 Bidrag till utgivande av litteratur på förvaltningsrättens 

omradc 
97 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 
98 Stöd till politiska partier 
98 Allmänna val 

Summa för justitiedepartementet 

117 

210000000 
8 300000 

I 000 
2350000 

34000000 

254651000 

2454000 
386000 

28700000 
I 000 

4965000 
3 663000 
1280000 
1900000 

5000000 

48349000 

6000000 

60000 
I 350000 

69100000 
13 230000 

89740000 

6872933000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 





Bilaga 6 till budgetpropositionen 1981 Prop. 1980/81: 100 
Bilaga 6 

Utrikesdepartementet 

ÖVERSIKT 

Utrikesdepartementets verksamhetsområde omfattar ärenden som rör 

förhållandet till och överenskommelser med andra stater. Sveriges delta

gande i internationella organisationer. internationellt utvecklingssamar

bete. skydd av svenska medborgares intressen i främmande länder, han

delsfrämjande. information om Sverige i utlandet m. m. Dessa ärenden 

spänner över ämnesområden av allmänpolitisk. handelspolitisk. bistånds

politisk, ekonomisk. kommersiell, rättslig, social, humanitär och kulturell 

natur. 
Till utrikesdepartementet hör utrikesrepresentationen med 115 lönade 

utlandsmyndigheter och omkring 440 olönade konsulat. Styrelsen för inter

nationell utveckling (SIDA) samt Svenska institutet och vissa andra stats

understödda organ såsom Stockholms internationella frcdsforskningsinsti

tut (SIPRI) och Utrikespolitiska institutet erhåller anslag över tredje hu

vudtiteln. 

Utrikesförvaltningen 

Beskickningar har upprättats i Managua och Salishury. Lönat konsulat 

har upprättats i Amsterdam och det lönade generalkonsulatet i Rotterdam 

har nedväxlats till lönat konsulat. Det lönade konsulatet i Santa Cruz de 

Tenerife har dragits in och ersatts med ett olönat konsulat. Regeringen 

avser i enlighet med prop. 1980/81: 20 angående besparingar i statsverk

samheten m. m. lägga ner de lönade generalkonsulaten i Genua. San Fran

cisco och Sydney. Ambassaden i Montevideo avses ställas under ledning 

av en sidoackrediterad ambassadör. 

En intern utredning om möjliga långsiktiga besparingar kommer att 

tillsättas. 

En fortsatt ökad satsning sker på handelsfrämjande. särskilt i statshan

dels- och utvecklingsländer. · 

Utvidgning planeras av systemet med avgiftsbcläggning av kommersiella 

tjänster vid utlandsmyndigheterna. 

Ökad uppmärksamhet ägnas åt rationaliseringsåtgiirdcr och besparingar. 

Förstärkningsbehov har med något undantag tillgodosetts genom omför

delning av befintliga resurser. 

I Rik1illlR1"11 /IJ!:Wl/il. I s(l111/. Nr 1011. Bi/11g11 6 
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Som ett led i en långsiktig strävan att nedbringa lokal- och bostadskost

naderna utomlands föreslås att medel stiills till regeringens förfogande för 

ökad andel statsägda bostäder i kombination med ett utökat bostadsanvis

ningsförfarande. 

Internationella organisationer 

Det ökade internationella beroendet avspeglas i intensifierat samarbete i 

internationella organisationer. För Sveriges bidrag till vissa internationella 

organisationer såsom t. ex. Förenta Nationerna anvisas medel över tredje 

huvudtiteln. 

Vid behandlingen av budgetära 01.:h administrativa frågor i internationel

la organisationer kommer Sverige med ökad kraft att verka för att stödja 

förslag till realistiska och möjliga besparingar. omfördelning av befintliga 

resurser och förenklingar i administrationen för att öka effektiviteten i 

organisationerna. 

Internationellt utvecklingssamarbete 

De samlade anslagen för internationellt utvecklingssamarbete föreslås 

budgetåret 1981/82 uppgå till 5720 milj. kr. Detta innebär en ökning med 

705 milj. kr. eller med 14 pnH;ent i förhållande till innevarande budgetårs 

anslag. De totala biståndsanslagen har beräknats motsvara något mer än I 

procent av bruttonationalinkomsten för år 1981. 
För budgetåret 1981/82 föreslås anslaget C I. Hidrag till internationella 

biståndsprogram uppgå till I 707 milj. kr. och anslaget C2. Bilateralt ut

vecklingssamarbete till 3 667 milj. kr. 

Information om Sverige i utlandet 

För information i utlandet anvisas över tredje huvudtiteln medel för 

informationsverksamhet som bedrivs av utrikesförvaltningen. Svenska in

stitutet. Sveriges Radios utlandsprogram. Svensk-internationella press

byrån samt lngenjörsvetenskapsakademien. 

Föreslagna anslag uppgår till 66.8 milj. kr. 

Sammanställning 

Förändringarna inom utrikesdepartementets verksamhetsområde i för

hållande till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 framgår av följande sam

manställning. Beloppen har avrundats och anges i milj. kr. 
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Anvisat Förslag För-
1980/81 1981/IC ~lndring 

A. Utrikesdepartementet m. m. 568,5 64.~.8 + 7'".3 
B. Bidrag till vissa internationella 

organisationer 80,2 83.8 + 3.6 
c. Internationellt utvecklings-

samarbete 4999,8 5 6h7 ,8* +hh8.n 
D. Information om Sverige i utlandet 61. I 6(i,8 + 5.7 
E. Diverse 25.4 26.8 + 1.4 
Totalt för utrikesdepartementet 5 735.0 6489,0 +754,0 

* Exkl. avräkningar (52.2 milj. kr. l mot bistånd<;ramen. se sid 34-3:'\. 
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UTRIKESDEPARTEMENTET 

Föredragande: Statsrådet Ullsten 

Utdrag 
PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1980-12-23 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt a\·ser utrikesdepar

tementets verksamhetsområde 

Tredje huvudtiteln 

A. UTRIKESDEPARTEMll<:NTET M. M. 

A 1. Utrikesförvaltningen 

1979/80 Utgift 
1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 

Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 

445751000 

497610000 
559856000 

Representationsbidrag till departemcntschefen 
Representations- och hyresbidrag till vissa 
tjänstemän i utrikesdepartementet 
Utlandstillägg m. m. 
Skatter. avgångsvederlag m. m. för av 
vederbörande utlandsmyndighet anställd 
personal 
Sjukvård m. m. 
Reseersättningar 
Fraktkostnader 
Lokalkostnader 
Automatisk databehandling 
Telekommunikationer. drift 
Expenser 
Utbildningsverksamhet 

1980/81 

672 

561 
1233* 

198503 000 
30000 

87000 
55 500000 

3 865 000 
4 300000 

24500000 
5 800000 

168720000 
800000 

14025000 
19250000 
2 150000 

4976)()000 

Heräknad lind
ring 1981/82 

Fi\redraganden 

-5 

+21774000 
of 

of 
+ 4040000 

+ 675000 
+ 600000 
+ 7800000 
+ 522000 
+25037000 

,,r 
+ 390000 
+ 1240000 
+ 168000 

+62246000 

Sveriges lönade utlandsmyndigheter redovisas i en förteckning som fogas som 
bilaga till f)rotokollet i detta ärende. 

* Siffr .n inkluderar under budgetåret 1980/81 nyinrättade tjiinster vid ambassaden 
i Salisbt;ry men inte befattningar för lokalanställd personal vid ullandsmyndighe
terna. 
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Utrikesdepartementet 

I syfte att stärka den centrala ledningen och samordningen av export

främjandefrågor har en fjärde. med handelsdepartementet gemensam. utri

keshandelsenhet inrättats som även har.dlägger frågor rörande turism. Den 

nya enheten får sina personella resurser genom omfördelning från övriga 

utrikeshandelsenheter och från handelsdepartementet. 

Personalen vid departementets avdelning för internationellt utvecklings

samarbete kommer under budgetåret 1981 /82 att minskas med en handläg

gartjänst som överförs till utbildningsberedningen. 

Utrikes representation<' n 

Under det innevarande budgetåret har en beskickning upprättats i Salis

bury. Härvid har en ny tjänst för sändebud. en ny tjänst för förste ambas

sadsekreterare samt två nya biträdestjänster inrättats. 

En beskickning har tillfälligt upprättats i Managua under ledning av en 

minister på platsen. En tjänst för minister har därvid överflyttats från 

beskickningen i Guatemala. 
Ett lönat konsulat har upprättats i Amsterdam samtidigt som det lönade 

generalkonsulatet i Rotterdam har ned växlats till konsulat och resurser har 

överförts till konsulatet i Amsterdam. Det lönade konsulatet i Santa Cruz 

de Tenerife har lagts ned och ersatts av ett olönat konsulat. varvid en tjänst 

för konsul dragits in. I övrigt dras en tjänst för förste ambassadsekreterare 

in. 

Enligt den nya utlänningslagen (SFS 1980: 376), som trädde i kraft den I 

juli 1980. kan regeringen införa generellt krav på att utlänningar som avser 

att bosätta sig i Sverige skall ansöka om uppehållstillstånd före inresan i 

Sverige. Regeringen avser inom kort besluta i enlighet härmed. Detta 

kommer att medföra ökad arbetsbelastning för utlandsmyndigheterna. Det 
är för närvarande inte möjligt att uppskatta huruvida det kommer att 
uppstå behov av ytterligare resurser för detta ändamål. 

Jag har i prop. 1980/81: 20. bilaga 2. redovisat besparingar motsvarande 

8 milj. kr. vad gäller själva utrikesförvaltningen. Dessa besparingar kom
mer att genomföras under budgetåret 1981/82. 

-· -· 

I sistnämnda proposition har jag förklarat min avsikt att föreslå regering-

en indragning av eller personalminskningar vid 3-5 utlandsmyndigheter. 

Efter en noggrann undersökning av arbetsbelastning och alternativa 

former för bevakning drar jag slutsatsen att indragning kan ske av följande 

myndigheter: generalkonsulaten i Genua. San Francisco och Sydney. Am

bassaden i Montevideo avses ställas under ledning av en sidoackrediterad 

ambassadör. I Mon te video avses. så länge det finns behov därav. att finnas 

ett kontor med lokalanställd personal. I samband med dessa åtgärder kan 

en tjänst för sändebud och en tjänst för konsul dras in. Övriga berörda 

tjänster för utsänd personal omdisponeras till departementet. 
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Det pågilcndc försöket med bevakning av vissa länder från en i Stock

holm baserad ambassadör har utvidgats till att iiven omfatta vissa stater i 

Karibien. En fortsättning av försöks verksamhet en kan komma att bli aktu

ell även i andra områden då betydande besparingar jämfört med en på 

platsen etablerad ambassad uppnås. Samtidigt avlastas de tidigare sidoack

rediterade ambassadörerna i området. 

Bespari11g.1·tltgiirder m. m. 

Utöver de besparingar som jag i andra sammanhang har redovisat öns

kar jag anmiila följande. I enlighet med regeringens besparingssträvanden 

ämnar jag i samråd med chefen för budgetdepartementet tillsätta en intern 

sparutredning. Denna skall redovisa alternativa vägar för att under en 

fcmftrsperiod spara 50 milj. kr. i fast penningvärde samt konsekvenserna 

härav. Som etappmf1l i dessa besparingssträvanden avser jag minska detta 

anslag med 2.1 milj. kr. för budgetåret 1981/82 jämfört med den pris- och 

löneomriiknade nivån för budgetåret 1980/81. 

Behov av personalförstärkningar på olika håll inom utrikesförvaltningen 

tillgodoses genom omfördelning inom befintliga ramar. Detta ställer krav 

på striing prioritering vid fördelningen och utnyttjandet av tillgängliga 

resurser. 

Åtgärder vidtas för att fördela särkostnader för specialattaeheer vid 

utlandsmyndighcterna på respektive huvudman. 

I samdd med handelsdepartementet har försök med avgiftsdebitering av 

vissa kommersiella tjiinster vid ett urval ambassader pågått sedan 1978. 

Under 1980 har detta system lagts fast och omfattar nu I 0 ambassader. 

Medan en del av intiikterna redan tidigare har använts för anskaffning av 

kontorstcknisk utrustning för de debiterande utlandsmyndigheterna avser 

jag nu utstriicka användningen av influtna intiikter till att vid behov även 

förstärka berörda myndigheter med lokalanstiilld personal för avgiftsbe

lagda kommersiella uppdrag. Denna personal kommer sålunda att vara 

självfinansierande. 

I syfte att begränsa kostnaderna för tjänste- och förhandlingsresor har 

strängare kriterier för dessa resor redan börjat tillämpas. 

För att rationalisera depart•~mentets kommunikationer med utlandsmyn

digheterna har försök inletts med s. k. telefaxförbindelser. Departementet 

har vidare för avsikt att ink:da försök med ordbehandlingsmaskiner för 

effektivare utskrifts- och kontorsrutiner. 

Datoriseringen av departementets rutiner för krav gentemot enskilda i 

sociala biståndsiirenden har medfört en inbesparing av resurser på grund 

av effektivare handliiggning samt lägre utestående balans trots högre be

loppsrnässig omslutning. En räntebesparing för statsverkct har därför kun

nat åstadkommas. 

En h(~jning av vissa av de expeditionsavgifter som uttas vid beskickning-
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ar och konsulat kommer att resultera i smärre inkomstökningar i utlands

myndigheternas verksamhet. Expeditionsavgifterna tas ut enligt bestäm

melserna i kungörelsen ( 1957: 695) angående expeditionsavgifter vid be

skickningar och konsulat (KEBKl. Dessa expeditionsavgifter är desamma 

som utgår för jämförbara expeditioner vid myndigheterna inom riket enligt 

expeditionskungörclsen ( 1964: 618). De har därför fortlöpande kommit att 

ändras i ungefär samma takt som motsvarande utgifter i expeditionskun

görelsens avgiftslista. Ändringarna har skett med stöd av riksdagens be

myndigande (prop. 1974: 171. SkU 1974: 61. rskr 1974: 361) för regeringen 

att föreskriva om avgift för expedition som utfärdas av statlig myndighet. 

Även om detta bemyndigande har givits en generell utformning är KEBK 

dock inte uttryckligen nämnd i prop. 1974: 171. Inför en förestående höj

ning av passavgifterna i syfte att bringa dessa i paritet med de inom riket 

gällande avgifterna. föreslår jag alt regeringen inhämtar riksdagens bemyn

digande att föreskriva om avgifter för expeditioner som utfärdas av ut

landsmyndigheterna. 

Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag ovan har anfört 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. till Utrike.~fiirl'llltningen för budgetåret 1981/82 anvisa ett för

slagsanslag av 559 856 000 kr. 

2. bemyndiga regeringen att föreskriva om avgifter för expeditioner 

som utfärdas av utlandsmyndigheterna. 

A 2. Utlandstjänstcmännens representation 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

6890000 

7 500000 

7 800000 

Reservation 431000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den kontaktskapande verksam

het. som bedrivs .av utomlands stationerade tjänstemän i utrikesförvalt

ningen och av tjänstemän i utrikesdepartementet som. utan att omstatio

neras. tas i anspråk för tjänstgöring utomlands. Ersättningshdoppen fast

stiills av departemcntschefen. 

Anslaget hör med hänsyn till stigande .kostnader riiknas upp med 300000 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utlandstjä11ste111ii1111ens rcpresc11tatio11 för budgetåret 1981/ 

82 anvisa ett reservationsanslag av 7800000 kr. 
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A 3. Inköp, uppförande och iståndsättande av fastigheter för utrikesrepre

sentationen 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

15113993 

14500000 

23000000 

Behållning 1763353 1 

1 lnvesteringsanslaget Inköp. uppförande. och inståndsättande av fastigheter för 
utrikesrepresentationen. · 

Byggnads.1·tyrelsen 

Det behov av lokal- och bostadstillskott inom ambassadanläggningen i 

Peking. som uppkommit till följd av att nya tjänster inrättats på handelssi

dan, måste med hänsyn till det lokala hyresläget tillgodoses genom utbygg

nad av ambassadanläggningen. Om- och tillbyggnaden, som utförs i samar

bete med kinesiska myndighet(:r med 80 % av byggnadskostnaden utbetald 

i förskott, beräknas vara avslutad i juni 1982. Kostnaderna för projektet 

beräknas till 12,3 milj. kr. 

Den av nigerianska myridigh·~ter anvisade ambassadtomten i Lagas skall 

enligt nigerianska föreskrifter vara bebyggd före den 1 juli 1981. Enligt av 

byggnadsstyrelsen redovisat byggnadsprojekt avseende en första etapp 

omfattande uppförande av chefsbostad, två handläggarbostäder jämte ser

viceutrymmen beräknas kostnaderna uppgå till 23 milj. kr. 

För Diverse objekt budgetåret 1981/82 föreslås en kostnadsram med 

oförändrat belopp jämfört med innevarande budgetår. 5 milj. kr. Kostnads

ramen avses omfatta köp av chefsbostäder och övriga bostäder samt 

genomförande av smärre upprustningsarbeten. 

I syfte att på sikt göra besparingar av bos~adskostnaderna utomlands 

föreslår byggnadsstyrelsen ett under rubriken Tillkommande projekt. nya 
myndigheter m. m. en årlig köpram avseende inköp av fastighete.r och 

bostadsrätter i utlandet inrättas tills vidare. För budgetåret 1981/82 före

slås ramen uppgå till 5 milj. kr. Beloppet avses ställas till regeringens 

förfogande. 

Föredraianden 

Jag har tidigare vid min anmälan till tilläggsbudget I till st~tsbudgeten för 

budgetåret 1980/81 redogjort för om- och tillbyggnaderna i Peking och 

nybyggnaderna i Lagos lprop. 1980/81:25. bil. I, UU 1980/81:15 rskr. 

1980/81: 116). 

Under rubriken Dii·erse objekt har medel beräknats för bl. a. mindre. 

upprustningsarbeten samt för förvärv av bostäder för utsänd personal. 

Medelsbchovet för dessa ändamål för budgetåret 1981 /82 beräknas uppgå 

till 5 milj. kr. 

Den under rubriken Tillkommande projekt, nya myndigheter m. m. före

slagna köpramen om 5 milj. kr. anser jag vara mycket angelägen. Medlen, 

som föreslås ställas till regeringens förfogande, avses endast utnyttjas för 

köp av fastigheter eller hyresrätter när sådana köp av regeringen bedöms 
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vara särskilt gynnsamma med hänsyn till objekt. marknadsförutsättningar. 

tidpunkt och övriga omständigheter och medel för köp saknas på anslaget i 

övrigt. Jag räknar med att detta på sikt skall leda till minskningar av 

utrikesförvaltningens lokal- och bostadskostnader. Inrättandet av en köp

ram avses kombineras med ett utökat bostadsanvisningsförfarande. 

Jag förordar att medel för budgetåret 1981/82 anvisas enligt följande 

investeringsplan och anslagsberäkning. 

INVESTERINGSPLAN (tkr) 

Byggnadsobjckt Kostnadsrnm 

1979-04-01 

Slutredovisade projekt 
per 1980-06-20 8 545 

Färdigställda. ej slut-
redovisade projekt 8100 

Hanoi. ambassadanl. 37400 
Peking, om- och tillb. 
Lagos, ny amb.anläggn. 
Div. objekt t. o. m. 79/80 17090 
Div. objekt 80/81 5000 
Div. objekt 81/82 
Tillkommande projekt. 

nya myndigheter 
m.m.~ 

Projektcringsmcdel 
E1farenhetsmässig 

reducering av 
medelsbehovet 

Summa 76135 

1 Exklusive slutrcdovisade projekt 
~ Till regeringens förfogande 

Anslagsberäknin~ (lkrl 

Medelstillgång 

Behallning 1980-07-01 
Anslag 1980/81 statsbudget 
Tilläggsbudget I 1980/81 
Anslag 1981182 (förslag) 

Summa 

1980-04-01 

8100 
37400 
12300 
23000 
9200 1 

5000 
5000 

5000 

105000 

I 763 
14500 
15 500 
23 000 

54763 

Medelsförbrukning 

Faktiskt Beräknad 
t.o. m. för 
80-06-30 1980/81 1981/82 

8420 

7844 256 
36105 1295 

7000 4000 
13000 9000 

4654 3746 600 
5000 

5000 

5000 
4006 3000 3000 

-3034 -2100 

61029 30263 24500 

Beräknad medelsförbrukning 

1980/81 
1981/82 

fag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbcten m. m. 

inom de kostnadsramar som jag förordat i det föregående, 

2. till /11kr:ip, 11ppfiirn11de och istå1idsiilla11de m'fasti/:heterfiir utri

kesrepresentationen för budgetåret 1981/82 anvisa ett reserva

tionsanslag av 23 000000. 

Byggnads- Färdig-
start 
år-mån. 

77-09 
81-03 
80-08 

ställande 
år-mån. 

80-03 
82-06 
83-02 

30263 
24500 

54763 
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A 4. Inventarier för beskickningar, delegationer och konsulat 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

11269912 

12155000 

12 590000 

Reservation 

10 

2487 340 

Medel som anvisas under d·~tta anslag används för nyanskaffning. ersiill

ning och underhiill av kansli- och bostadsinventaricr samt för viss bered

skapsutrust11ing för utrikesrepresentationen. 

Anslaget bör riiknas upp m·~d 435 000 kr. 

Jag hemstiillcr att regeringcnföreslilr riksdagen 

att till /11l'<'l1tarier f("ir hC'skick11i11gar. dl'/egationa och kon.111/at för 

budgetilret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 12 590000 kr. 

A 5. Kursdifferenser 

1979/80 Inkomst 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

321076 

I 000 

I 000 

I samband med utlandsmyndigheternas valutaförsör:ining uppkommer 

kursförluster rn.:h kursvinster som redovisas under delta anslag. Anslaget 

bör föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föresl[tr riksdagen 

att till K11rsdif.frrrn.1cr för budgetäret 1981/82 anvisa ett förslagsan

slag av I 000 kr. 

A 6. Ersätt11ing åt oliinade konsuler 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

2880266 

4250000 

4 750000 

Anslaget ;mviinds förs. k. kontorskostnadsbidrag till vissa olönade kon

suler samt för anskaffning av utrustning som enligt författningar m:h praxis 

skall finnas på svenska olönade konsulat. 

De olönade konsulerna gör en värdefull insats för Sverige bl. a. i frilga 

om bistiind till sjöfolk och andra svenska medborgare. exportfriimjande. 

information~verksamhet m. m. De erhåller ingen ersiittning för sill arbete. 

Blott ett mindre antal erhiHlcr kontorskostnadshidrag. 

Anslaget bör med hiinsyn till stigande kostnader riiknas upp med 500000 

kr. 

Jag hemstiiller all regeringen föreslår riksdagen 

att till Er.1iitt11i11g lit o/ii11aclc ko11s11/cr för budgetäret 1981/82 anvisa 

ett förslagsanslag av 4 750000 kr. 
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A 7. Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom internationell orga

nisation 

1979180 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

19785 000 

21325000 

23 325 000 

Anslaget används för att bestrida kostnader för förhandlingar med andra 

stater samt svenskt deltagande i internationella konferenser och möten. 

Anslaget bör med hänsyn till belastningen och i enlighet med huvudalter

nativet höjas med 2 000 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskildafi·;rhancl/ingar med annan stat eller in()m intematio

ncll orxanisation för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag 

av 23 325 000 kr. 

A 8. Kostnader för vissa nämnder m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

198 J/82 Förslag 

96771 

200000 

200000 

Anslaget kan föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader .fi"ir 1·issa 11iim11der 111.111. för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 200000 kr. 

A 9. Kommitteer m. m. 

1979/80 u !gift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

844993 

I 100000 

I !00000 

Reservation 695673 

Anslaget används för att hestrida kostnaderna för hl. a. folkriil!sdelega

tioncn och flyktingheredningen samt för brådskande utredningar på ned

rustningsområdet. Anslaget kan foras upp med oföriindrnt belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommittfrr m.111. för budgetåret 1981/82 unvisa ett reserva

tionsanslag av I 100000 kr. 
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A 10. Extra utgifter 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

301849 

380000 

3800[)0 

Reservation 

Anslaget kan föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

12 

206107 

att till Ertra 1111<(/icr för budgetåret 1981 /82 anvisa ett reservations

ans\ag av 3800\.)(\ kr. 

A 11. Kostnader för officiella besök m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

3 115912 

3500000 

3 840000 

Anslaget utnyttjas för att bestrida kostnader för representation i sam

band med besök i Sverige av utländska statschefer. rcgeringsmedlemmar 

och andra personer. vilka bör visas uppmärksamhet och gästfrihet från 

officiellt svenskt håll samt för vissa kostnader i samband med svenska 

statsbesök i utlandet. Anslaget bör med hänsyn till den förväntade belast

ningen och i enlighet med huvudalternativet höjas med 340000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader fiir oJ]iciella hesii/.: m. m . . för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 3 840000 kr. 

A 12. Lån till personal inom utrikesförvaltningen m. m. 

1979/80 Utlåning (brutto) 5219000 

1980/81 Anslag I 000 

1981 /82 Förslag 7000000 

Behållning 

1 lnvesteringsanslagct Utrikesförvaltningens l~inefond. 

6726000 1 

Utlandslönesystemet förutsätter att tjänstemännens behov av kredit 1 

samband med omstationering skall kunna tillgodoses genom lån från före

varande anslag (prop. 1963: 7':> s. 100. SU 1963: 125. rskr 1963: 298). 

Merparten av medlen disponeras fors. k. allmänna \fm i samband med. 

tjänstemans förllyttning. Då synnerliga skäl föreligger får län beviljas även 

för medelsbehov som uppkommit under löpande stationering utomlands 

utan samband med förflyttning. Lånen skall amorteras inom tre år. 

En mindre del av anslaget disponeras för särskilda lån om högst 5 000 kr. 



Prop. 1980181: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 13 

till tjänstemän i utrikesförvaltningen för inköp av möbler och andra inven
tarier (möbellån). Längsta amorteringstid är fem år, men i övrigt gäller 

samma villkor som för de s. k. allmänna lånen. 
Det totala lånebeloppet får normalt inte överskrida 30000 kr. 
Med hänsyn till belastningen bör anslaget räknas upp med I 000000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till personal inom 11trike.1förvaltningen m. m. för budget
året 1981/82 anvisa reservationsanslag av 7000000 kr. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 

B. BIDRAG TILL VISSA INTERNATIONELLA 
ORGANISATIONER 

B I. l<'örcnta Nationerna 

1979/80 V tgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

38471091 

42600000 

43500000 

14 

Sveriges ordinarie bidrag till FN: s reguljära budget för kalenderåret 1980 

uppgår till 27,8 milj. kr. 

Det ordinarie bidrnget för kalenderåret 1981 har ännu ej fastställt<; men 

beräknas till omkring 32,0 milj .. kr. Sveriges bidragsandel är för närvarande 

1,31 procent. 

Kostnaderna för den vaktstyrka i Mellersta Östern (UNDOFJ. som på 

beslut av FN:s säkerhetsråd upprättades i oktober 1973, har beräknats till 

omkring 25,2 milj. dollar per år. Denna siffra förväntas dock stiga bl. a. på 

grund av att ökad ersättning avses utgå till truppbidragarländerna. För 

Sveriges del beräknas kostnaderna uppgå till 1,6 milj. kr. 

Finansieringen av FN:s verksamhet på Cypern (UNFICYPl är alltjämt 

otillfredsställande och trots frivilliga bidrag från vissa länder, däribland 

Sverige, har FN fortfarande underskott för denna verksamhet. Efter initia

tiv från de truppbidragande länderna pågår för närvarande en översyn av 
UNFICYP, som förväntas leda till besparingar för FN och de truppbidra

gande länderna. 
Mot bakgrund härav föreslås för budgetåret 1981/82 ett oförändrat 

svenskt bidrag om 1,8 milj. kr. 

I mars 1978 beslutade FN: s säkerhetsråd att sända en freds styrka till 

södra Libanon (UNIFIL). Den totala kostnaden har på årsbasis beräknats 

till 148,5 milj. dollar. Sveriges andel av dessa kostnader för budgetåret 

1981/82 beräknas uppgå till omkring 8.1 milj. kr. 

Om FN :s plan för ett fritt Namibia förverkligas kommer en fredskår 

(UNTAGJ med både militära och civila enheter att insättas för övervak

ning av vapenstillestånd. val m. m. 

Anslaget bör räknas upp med 900000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Förenta Nationerna för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 43 500 000 kr. 
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B 2. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECDJ 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

12 313992 

19 500000 

21300000 

15 

I OECD:s budget redovisas utgifter under två huvudavdelningar. Del I 
upptar kostnader för organisationens sekretariat samt arbetet i dess olika 

kommitteer angående ekonomisk, handels- och industripolitik samt veten

skap och teknologi. samarbete, miljövård och biståndsfrågor m. m. Del Il 
upptar kostnader för vissa speciella verksamheter såsom det internationel

la energiorganet ([EA), OECD:s utvecklingsinstitut !Development 

Centre), atomenergiorganet (NEA) samt dess programbibliotek och cen

trum för sammanställning av neutrondata, centrum för pedagogisk utveck

ling (CERJ). Europeiska transportministerkonferensen (ECMTJ stålkom

mitten samt vissa program såsom vägforskningsprogrammet. 

Sveriges ordinarie bidrag till OECD för budgetåret 1981/82 kan uppskat- · 

tas till omkring 16.6 milj. kr. Därtill kommer Sveriges bidrag till kostna

derna för Eurochemic-projektet, vilket för budgetåret 1981/82 beräknas· 

uppgå till omkring 4,4 milj. kr., samt Sveriges delaktighet i fastighetsköp 

0,3 milj. kr. 

Anslaget bör räknas upp med 1800000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Organisativnen fiir ekonomiskt samarhete och utl'eckling 

IOECD) för budgetåret 1981182 anvisa ett förslagsanslag av 

21300000 kr. 

B 3. Europeiska frihandclssammanslutningcn ( EFT AJ 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

6381 120 

7 400000 

7 700000 

EFTA:s budget för innevarande budgetår har bestiiints till ca 9,9 milj. 

schweizerfrancs. Enligt gällandi: bidrags skala skall Sverige betala 27 .6 

procent av medlcmshidragcn vilket motsvarar ca 7.0 milj. kr. 

Organisationens budget för budgetåret 1981/82 har ännu inte fastställts. 

Med ledning av tillgängligt beräkningsunderlag hör anslaget ökas med 

300000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Europeiska .fi"iha11del.1·sa111111<111sl11t11i11ge11 ( EFTA) för budget

året 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 7700000 kr. 
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8 4. Europarådet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

9754701 

10100000 

10826000 

16 

Storleken av Sveriges bidrag till den ordinarie budgeten för budgetåret 

1981/82 kan beräknas till 8,7 milj. franska francs, ca 8,7 milj. kr. 

Förutom den ordinarie budgeten tillkommer utgifter för byggnadslån 

resp. obligatoriska bidrag till europeiska ungdomsfonden. det europeiska 

farmakope-samarbetet till vilket Sverige anslöt sig år 1975. kapitalteckning 

och årliga löpande kostnader för deltagande i Europarådets fond för bo

sättning och regional utveckling (Resettlement FundJ samt för bidrag till 

den s. k. Pompidougruppen för narkotikabekämpning. Dessa kostnader 

kan för budgetåret 1981/82 beräknas till 2, I milj. franska francs. ca 2, I milj .. 

kr. 

Anslaget bör räknas upp med 726000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Europarådet för budgetåret 198 J/82 anvisa ett förslagsanslag 

av 10826000 kr. 

8 5. Övriga internationella or~:anisationer m. m. 

1979/80 Utgift 
1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

452495 
640000 

440000 

Under detta anslag beräknas bidrag till bl. a. Permanenta skiljedomsto

lens internationella byrå i Haag, det internationella institutet för de mänsk- · 

liga rättigheterna i Strasbourg tFondation Renc CassinJ, Haag-akademien 

för internationell rätt, Internationella juristkommissionen i Geneve och 

San Remo-institutet i Rom. Vidare utgår ersättning för vissa kostnader för 

det s. k. COST-samarbetet (europeiskt tekniskt-vetenskapligt samarbete). 

Sedan budgetåret 1977178 har över detta anslag anvisats medel för eko

nomiskt stöd till olika internationella icke-statliga organisationer samt 

forsknings- och studiegrupper. 

Under budgetåret 1979/80 beviljades följande bidrag: 

The Conference of NGOs in Co11s11/tatilrStatus ll'ith ECOSOC: 32 800 

kr. för en studie av FN-organens relationer till enskilda internationella 

organisationer. 

NGO Committee on Disarmamcnt. Neil' York: 16600 kr. för utgivande 

av tidskriften "Disarmament Times" under år 1980. 

World Association of World Federalist~: 290{){) kr för studier kring 

fullföljande av fördraget rörande icke-spridning av kärnvapen !NPTJ. 
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Quaker Peacc & Seri·icc: 9000 kr till ett,. seminarium: 'The Right to 

Conseientious Objections to Military Service" samt 49000 kr för en serie 

sammankomster med regeringsexperter under NPT-konferensen i Geneve 

samt konferensarrangemang i samband med FNs extra generalförsamling 

och nord/syd-dialogen. 

World hl/lng Women '.1· Christian Association: 25 000 kr. som bidrag till 

en konsultation om militarism med särskild hiinsyn till situationen för 

kvinnor och barn. 

lnternational Youth and Student Mon'ment .fin· tlll' U11ited Nations: 

15 000 kr. till anordnande av ett seminarium ··Youth Solidarity with the 

Peoplcs Struggle in Southern Africa ... 

Planning Committec: NGO actil·itic.1· ut 1he World C111~f(·n'nn· ,~(' thc 

UN Decade .fi1r Women: 63 000 kr.· för all anordna ett parallellt forum för 

enskilda organisationer under kvinnokonferensen i Köpenhamn. 

Science Policy Research Unit, Unil·ersity <d. Susscx: 200000 kr för 

nedrustningsforskning kring vissa konventionella vapen och vapensystem 

vars verkan vid omfattande användning i krig skulle likna kiirnvapens. s. k. 

kvasinukleiira vapen. 

För budgetåret 1981/82 beräknar jag en medelsram om 300000 kr. för 

bidrag till internationella icke-statliga organisationer m. m .. vilket innebär 

en minskning med 200000 kr i jämförelse med innevarande budgetår. 

Med hänvisning till vad jag ovan har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen. 

att till Ö1Tiga internationella organisationer 111.111. för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 440000 kr. 

2 Riksdage11 198018/. I sam/. Nr 1011. Bilaga fl 
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C. INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE 

Under hela sjuttiotalet -- FNs andra utvet:klings;irtionde - har den 

internationella ekonomin utsatts för stora påfrestningar. Sextiotalets ex

pansion har cftertrlitts av en vlixande oslikerhet om framtiden. I industri

länderna halverades tillväxttakten efler den första oljekrisen 197:1/74. nd1 

investeringarna ligger kvar på en relativ! lf1g nivii. Drn intcrnationelln 

inflationen tog fart redan under sjuttiotalets första år och har sedan dess 

förblivit hög. Priserna pä industrivaror har ökat snabbt och kontinuerligt 

under hela årtiondet och råvarupriserna har svängt mycket kraftigt. 

En viktig kndens. som framträtt allt tydligare under ILJ70-talct. lir det 

växande ömsc~idiga ekonomiska beroendet mellan jordens alla nationer. 

Oet är ett för alla Hinder gemc-nsamt intre~,;c och ett gemensamt ansvar ati 

den globala eknnorniska expansionen kan fortsiilta i former. som tillvaratar 

alla länders heriittigade intressen. Detta iir ock5å huvudtemat i den i böi:ian 

av 1980 framlagda och mycket uppmärksammade rapporten i"ri'iri Jen -;_ k. 

Brandt-kommissionen. en oberoende gn:pp av internationella sta1smiin 

och politiska ledare från i- och u-lämkr under ordförandeskap av förre 

västtyske förbundskanslcrn Willy Brandt. 

ll-ländernas aktuella situation 

De sena sk årtiondenas utveckling i u-hinderna u ppvi,ar flera positiva 

drag. Medellivsbngden har ökat med i ge110msnitt tio ar. i Indien med 20 

år. Andelen liiskunniga i den vuxna hcfolkningen har iikat. Hiilsc1standar

den har förbiitlrats. 

Utvecklingen inom u-landsgruppen är dock mycket ojiimn. Det ilr fram

för allt de något rikare u-liinderna. som under 1970-talct kunnat fortsiitta en 

redan tidigare snabb expansion av produktion och ind11strivaruexport. De 
fatligaste u-liinderna har däremot fritt se -.in situation alltmer försiimrad. 

Den genomsniltliga ökninger, av 11-li.indernas bruttonationalprodukt har 

under sjuttiotalet legat något över fem procent per i\r. vilket l. o. m. iir 

något högre iin under 1960-takl. 

Inför 1980-talet stiir alla olj<::importerandc liinder inför den mycket sv;lr<i 

uppgiften alt försöka upprätthåila den ekonomiska tillviixten. samtidigt 

som ekonomierna måste anpassas till stigande oljepriser. stora fi11an<;iella 

obalanser och en lägre ökningstakt i viirldshandeln. 

För u-liinderna kommer denna anpassning att stiilla mycket stora krav 

på den interna politiken och p'.i intt:rnationellt stöd i form av ökade resurs

överföringar. U-liindernas oljenota har stigit med 35 miljarder dollar sedan 

1978. Ett land som Tanzania mi\.ste idag avsiitta hälften av sina export

inkomster för att finansiera oljeimporten, nwt 10 procent år 1972. lmpor-
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ten av industrivaror från OECD-omdu.Jet har blivit betydligt dyrare. Utsik

terna för u-fanderna alt öka sin export har försämrats. då den ekonomiska 

tillväxten i OECD-länderna väntas bli tämligen svag. vilket diimpar 

importefterfrågan. Samridigt har u-liindernas betalningar av räntor och 

amorteringar pil upptagna l~in ökat dramatiskt. 

Den långsamma. och i mfrnga länder helt otillräckliga. ökningen av 

jordbruksproduktionen tvingar många u-länder till en omfattande och dyr

bar import av livsmedel. inte minst till följd av en alliför snabb befolknings

ökning. I en del u-liindcr hämmas utvecklingsansträngningarna iiven av 

betungande militärutgifter, t. ex. i vissa av front staterna i södra Afrika. 

Problemen förvärras ytterligare av att u-lämlerna ofta saknar den effektiva 

administration och den utbildade personal. som krävs för utvecklingsarbe

tct. 

De något rikare u-ländcrna har friimst behov av att kunna låna kapital för 

att linansiera sina externa obalanser och att kunna rn avsättning för sina 

exportvaror, främst på OECD-marknaderna. 

De fattigaste u-ländernas ekonomiska anpassning försvåras av att den 

måste ske samtidigt som utsikterna till ökade kapitalflöden är mycket 

osäkra. Biståndet väntas de närmaste åren inte öka si\rskilt mycket. Vill

koren för kommersiella lån torde bli hiirdarc i takt med att skuldbördan 

viixer. 

Om man bortser från oljan. utgör industrivaror nu ungefär hälften av u

liindernas export. Dessa avsiitts till ungefär tre fjiirdedelar inom OECD

området. Trots att importefterfrågan ökat i långsam takt i OECD-länderna 

och trots allt starkare protektionistiska tendenser har vissa u-länder kun

nat öka sin utförsel av industrivaror i snabb takt och vidga sina marknads

andelar i OECD-området. Längst har de s. k. nya industriländerna kom

mit. Fortfarande svarar dock alla u-liinder tillsammans bara för något mer 

iin 10 procent av världens industriproduktion. Det är inte osannolikt all 

denna andel kan förduhblas under resten av detta sekel. 

Under första hälften av 1970-talet ökade det samlade bytesbalansunder

skottet för icke oljeexporterande u-länder frtm drygt 8 miljarder dollar till 

nära 40 miljarder dollar. Efter ?tr 1975. d{i underskottet motsvarade mer iin 

5 procent av dessa länders bruttonationalprodukt. inträdde en viss stabili

sering. som emellertid avbröts av nya drastiska prishöjningar pli olja 1979. 

För 1980 beriiknar Viirldsbanken all de oljeimporterande u-liindernas sam

manlagda underskott uppgår till 60 miljarder dollar. 

Underskotten är koncentrerade till de u-länder. som har det något bällre 

ställt. Orsaken till detta iir bl. a. att endast dessa liinder haft rf1d att låna de 

pengar. som behövs för att finansiera underskollen. Denna upplåning har 

till övervägande del skett på de internationella kapitalmarknaderna p[! 

kommersiella villkor. De fattigare u-Hindcrna har inte samma lfmemöjlig

helcr. utan har i flera fall tvingats till nedskärningar av sin konsumtion och 

sina investeringar för alt klara bytesbalansproblemen. 
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I jordens allra fattigaste länder - södra Asien och i Afrika söder om 

Sahara. de områden som Brandt-kommissionen kalbr jordens fattigbälten 

- blir situationen allt mera desperat. Den ekonomiska tillviixten i dessa 

länder har varit mycket långsam under 1970-talct. Klyftan mellan de fatli

gare och de rikare u-länderna växer ständigt. I 960 hade de fattigaste u

länderna en inkomst per capita på en tredjedel av u-landsgenomsnittet. 

1978 hade den siffran sjunkit till en fjärdedel. Prognoserna för 1980-talet 

tyder på att klyftorna kommer att ytterligare vidgas om inte kraftfulla 

internationella åtgärder sätts in till stöd för de fattigaste länderna. 

I Afrika söder om Sahara har den samlade produktionen per invfinare 

varit praktiskt taget oförändrad. Många miljoner människor har under 

1970-talet fått sin redan myck•~t låga levnadsstandard ytterligare sänkt. 

Det kommande decenniet. FNs tredje utvccklingsårtionde. kommer där

för att bli mycket kritiskt för de fattigaste länderna. som - med llrandt

kommissionens ord - lever på en tunn gränslinje mellan överlevnad och 

katastrof. Kombinationen av resursbrist. energikris och ett snabbt väx

ande bcfolkningstryck på miljöresurserna hotar att leda till såväl social 

som ekologisk katastrof. Skogar huggs ner och öknar breder ut sig i en 

takt. som redan på kort sikt omöjliggör jordbruk och pä längre sikt hotar 

att påverka jordens klimat. I dessa länder måste olja och stora mängder 

livsmedel importeras för att klara människors överlevnad. Endast en klart 

produktivitetsbefrämjande jordbrukspolitik. ägnad att sysselsätta u-lands

befolkningarnas majoritet. har utsikter att vända utvecklingen. För att få 

genomslagskraft och nå varaktiga resultat måste en sådan politik förenas 

med insatser för mark- och vattenvärd, energiförsörjning, grundläggande 

hälsovård inklusive familjeplanering samt primärundervisning. 

Det ligger i alla länders intresse att de internationella ekonomiska pro

blemen kan lösas på ett sätt. som medger en fortsatt expansion av världs

ekonomin. Detta förutsätter ett vidgat och fördjupat internationellt ekono

miskt samarbete och en massiv biståndsinsats. 

I det följande kommer jag alt mera utförligt redovisa problem och förslag 

till åtgärder på vissa områden .. t. ex. histåndsvolymen. nord/syd-relationer

na, miljö- och energifrågor, kvinnans ställning osv. 

Sammanfattningsvis vill jag understryka att biståndspolitiken. både i 

Sverige och på det multilaterala planet. måste inriktas pil att ge de värst 

utsatta länderna möjlighet att ägna sina knappa resurser åt verkliga utveck

lingsåtgärder för att tillgodose befolkningens grundläggande behov - inte 

bara åt nödlösningar för att klara energi- och livsmedelsförsörjningen i 

akuta nödsituationer. Den ekologiska balansen måste bevaras. l u-länder

nas primärhälsovård. som leder till en höjd medellivslängd och minskad 

spädbarnsdödlighet. måste oc:kså ingå insatser för familjeplanering i syfte 

att minska det befolkningstry·~k. som annars uppkommer. Inhemska ener

giresurser måste bättre utnytqas sä att oljeberoendet kan minskas. 

För Sveriges del kommer vi att fortsätta våra striivanden i de intcrnalio-
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nella organisationerna efter samordnade och omfattande insatser för alt i 

första hand hjälpa de sämst stiillda. I värt bilaterala biständ kommer vi att i 

dialogen med mottagarliinderna diskutera de grundläggande förutsiittning

ar som energi. markv[1nl, befolkningsutveckling och livsmedclsförsör:jning 

utgör för att se vad vi kan bidraga med i va1je enskilt land. 

Biståndl'ts roll 

Det är snart 15 år sedan FN salte upp millet att varje industrilands 

nettoutbetalningar av offentligt bistånd skall uppgf1 till 0. 7 procent av 

landets HN I 1• Vid ingången till 1980-talct har OECD-liindcrna bara upp

nått hiilften av miilet. dvs. 0.35 procent av OECD-liimlernas sammanlagda 

BNI. 

De västliga industriliindernas bist[1nd uppgick 1979 till 22.4 miljarder 

dollar. Det motsvarar - enligt den statistik. som utges av OECOs bi

stilt1dskommit1c (J)AO - tre (jiirdedclar av viirldens totala bistilnd. Bi

stfö1det frfan OPEC-liinderna uppgick till 5.2 miljarder dollar eller 1.44 

procent av BN I. Bistfmdet friin Sovjetunionen och de östeuropeiska liin

derna iir mycket obetydligt. ca 2 miljarder dollar eller 0.11 pn)cent av BN I. 

Av DAC-liinderna iir det bara fyra som uppnätt 0.7-procentm;\let: Sveri

ge. Norge. Nederliinderna och Danmark. I statistiken över hi~timdet under 

1979 ligger Sverige. för femte iirct i rad. i topp med utbetalningar motsva

rande 0.94 procent. Därefter följer Norge och Nedcrliinderna med 0.93 

procent och Danmark med 0.75 procent av BNI. 

Det mest nedsl<lende inslaget i det internationella histtindet iir dock all 

bistf1mhuthctalningarna frfin USA under 1979 gått ned med ca en miljard 

dollar. Jag finner det beklagligt att stormakterna och andra liinder med 

starka eknnomicr. t. ex. Schweiz. inte är beredda all <ita sig c::n rimlig andel 

av stödet till u-liinderna. 

Trots att 0. 7-procentm[det iinnu tir avliigset uppvi~ar den internationella 

histåndsstatistiken. enligt min mening, flera po.~itiva drag. Av de 17 DAC

liinderna ökade tio sitt hist~lnd under 1979. miitt som andel av BNI. i\ ven 

histlindets kvalitet har höjts och en likande andel gilr till de minst utveck

lade lfinderna. 

Det iir dock högst osannolikt att DAC.Hindcrna - med nuvarande natio

ncll;1 politiska prioriteringar - kommer att kunna uppfylla 0,7-prnccntsmf1-

lct till 19X5 eller ens under den senare hiilften av 1980-talct. vilket förut

sätts it. ex. FNs utvecklings-;tratcgi för 19XO-talct. Huvudtendensen under 

1970-takt har snarare \'arit att bistf\ndct stagnl!rnt. medan andra kapitalflö

den. siirskilt de privata. har ökat mycket snabbt. Histiindcts andel av de 

1 
Rr1111<1nlltiont1fprod11kt<'ll. BNP. kngel,ka: Gross Domestic Product) avser viirdet 

av den produktion. s<•m :iger rnm im•mdet egna landet. 
Brutl1J/l<l/i.111cilinko111s11•n. /INI. I.engelska: Cin,.;s N;1til'nal Produt:t) delinicras s1im 
BNP plus netwt av löner. räntor 1ieh andra kapitalinkomster fr;'tn utlandet. 1-'iir 
Sverige iir dctt;1 netto för niirvarande negativt. 

Kartong: s. ~2. sista raden Tillkommer: sker - - - liindcrna. 
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totala kapitalnödena till u-länderna har under 1970-talet sjunkit från 42 till 

30 procent. 

Sverige kommer d0<.:k även i fortsättningen i internationella samman

hang att understryka den hell centrala rnll. som ut vecklingsbi~tåndet kan 

och bör spela. Vi kommer att fortsätta att kriiva ;1tt alla rika liinder - i väst 

och i öst - uppfyller 0,7-procentsm{ilet. fk rika liindernas trovänJighct i 

dialogen med u-lämlerna förutsätter att man kan uppfylla - elkr åtminsto

ne gör påtagliga ansträngningar för att uppnä - 0.7-proct'ntsmälet. 

De nuvarande ekonomiska svärigheterna i industriliinderm1, och de följ

der dessa ffttt för vissa givarliinders benägenhet att uppfylla denna mälsätt

ning. visar ait det kan finnas behov av automatiskt verkande regler. De 

länder. som iinnu inte uppnått 0,7-proccntsm(ilet. horde exempelvis kunn:i 

reservcra en del av den reala ökningen i tillväxten for bislåndsiindamål. 

Bramlt-kommissionen framlade tankar om internationell l-eskattning. I ett 

längre perspektiv hör man öwrviiga vilka metoder för sådan beskattning 

som kan vara praktiskt och politiskt lämpliga. Klart står cmclkrtid att en 

skatt pft den internationella handeln vore orättvis Peh oliimplig. 

Ett generöst och långsiktigt histiind iir en moralisk skyldighet och ett 

uttryck för vår solidaritet med u-l;inderna i deras utvecklingsanstriingning

ar. ·rotalheloppet för biståndet iir betydande. De\ representerar iindil en för 

Sverige ganska mf1ttlig uppoffring. Bisti\mkt har oeksil gelt viktiga bidrag 

till en positiv ut veckling i ller\alet u-liinder. 

I mfmga av mottagarliinderna för Sveriges bistilnd ii«r utveeklingssamar

betet hidragit till imrl'nerande framsteg. si!rskilt niir del gäller utbildning 

och hiilsovi\rd. I Tanzania har Sverige medverkat tiii uthildning av 25 000 

lärare. Hiilsovärdcn p<t Kenyas landsbygu nfir idag sex miljoner miinni

skor. I Sri Lanka har födelsetalen sjunkit viisentligt. Det kan antas <lll det 

långsiktiga svenska biståndet till familjeplanering i Sri Lanka· varit en 

bidragande orsak. Vattenprojekt i Tanzania har -- trots mi\nga prohlem -

gett sex miljoner miinniskor tillgilng till ren\ vatten. I Etiopien och Ta111.a

nia har 90 miljoner triid planterats. vilket på sikt kommer alt förbiittra sf"iviil 

befolkningens energiförsötjning som den ekologiska balansen. Genom de\ 

svenska katastrof- och flyktingbistilndet - totalt ca 650 milj. kr. under 

inneYarande budgetfir - har den akuta nöden kunnat lindras for hundratu

sentals människor. 

Även om solidaritctsmotivel i sig iir tillriickligt för at\ motivera ökade 

bisti'mdsinsatser. bör histt1ndet också -;cs i ett bredare ekonornio;l..:t-politiskt 

rerspt:ktiv. Viirldsekonomin ~.\år idag inför större problem iin niiµonsin 

under efterkrigstiden. Oe sedan 1979 mer iin förduhhlade oljepriserna har 

gett vissa oljeliinder viildiga översko\!. ca. 120 miljarder Jollar under 1980, 

och motsvarande underskott i oljeimporterande hinders hylesbal;mser. U

ländernas skuldbörda antar allt mer alarmerande proportioner. Samtidigt 

som dessa länders hchov av industrivaror är niira nog omiitligt har industri

länderna en stor outnyttjad produktinnskapacitet L'Ch hög arbetslöshet. 

Det iir angeliiget att denna produktionskapacitet kan utnyttjas och alt det 

sker på ett sätt som inte förvärrar inllationen i de olika liinderna. 
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l denna situation för biståndet en s~irskikl dimension som ett instrument i 

en global stimulanspolitik i syfte att åter få fart på hjulen i viirldsekonomin. 

För att öka resursöverföringarna till u-länderna kan t. ex. multilakrala 

finansieringsorgan öka sin uppläning av de finansiella överskott. som 

OPEC-liinderna placerar på den internationella kapitalmarknaden. I delta 

syfte har Sverige föreslagit en särskild kapitalhöjning i Världsbanken och 

stött försl<ig om en särskild energifilial. Genom tillskott av biståndsmedel 

skulle kreditvillkoren kunna 1i1jukas upp och kapitalet styras även till de 

fatligare och mindre kreditvärdiga u-länderna. 

För de fattigaste länderna. vars största problem är en otillriicklig jord

bruksproduktion i kombination med en snabb befolkningsökning. finns 

idag inga reella alternativ till det traditionella gåvobiständet. Generella 

åtgärder tenderar genomgående att mest gynna de rikare u-liinderna. De · 

allra fattigaste liinderna har på kort sikt ganska lite att vinna på ytterligare 

handclsliberaliseringar. De är inga allraktiva kunder pä de internationella 

kapitalmarknaderna. De har en mycket begriinsad förmåga all tillgodogöra 

sig modern teknologi. 

För de fattigaste länderna finns det inget bättre stöd iin ett generöst. 

långsiktigt och flexibelt gåvobistånd. För stora befolkningsgrupper i jor

dens fattigbälten är ett ökat bistånd helt enkelt en fråga om överlevn<id. 

Under 1970-talet har. glädjande nog. en allt större del av DAC-lämlernas 

bisti"md giltr till de fattigare länderna. LI-länder med en per capita-inkomst 

på mindre än 400 dollar mottog 52 procent av DAC-fändernas bilaterala 

bistånd under 1978. I Sveriges biständspolitik har en sådan inriktning på de 

mest behövande länderna länge varit självklar. Av Sveriges bilaterala 

bistfmd under 1978 gick 80 procent till länder med en per capita-inkomst på 

mindre än 400 dollar. 

Nord/syd-relationerna 

Den internationella dialogen har fo1 tsatt under det gångna året i syfte att 

ge nord/syd-rclatio111::rna ett ny1t och mera konkret inneh@. Avsikten var 

att ett v~isentligt steg skulle tas vid elfte specialsessionen med FNs general

församling. som iigdc rum i milnadsskiftet augusti/september 1980. Då 

skulle förberedelsearbetet for de planerade globala förhandlingarna avslu

tas och en ny utveddingsstrategi för 80-talet godkännas. Sessionen känne

tecknades av oenighet och av att endast begriinsade resultat uppnåddes. 

Man kt1m överens om texten till en utveckingsstrategi. men förhandlingar

na strandade om villkoren för den globala ronden. Såväl strategitexten som 

problemen med förberedelserna för den globala ronden iiverliimnades till 

den ordinarie sessionen med generalförsamlingen. som sedermera bekräf

tat ulvecklingsstrategin. Konsultationer har ägt rum under höstens lopp. 

under ledning av generalförsamlingens president. utan att enighet n<'ttts. 

Dessa förhandlingar. som syftar till konkreta iHgärder inom de fem 
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områdena råvaror, energi, handel, utveckling samt monetära och finan

siella frågor, skall enligt de ursprungliga planerna inledas tidigt år 1981. 

Det finns två skäl till att de kommit att tillmätas stor betydelse. 

För det första har de ökande problemen i världsekonomin ytterligare 

förstärkt behovet av konkreta internationella åtgärder. Behovet är stort av 

en dialog om energiproblemen och en ökad förutscbarhet vad gäller pris. 

utbud och efteit'rågan på olja. Riskerna för ökad protektionism och andra 

ingrepp bedöms som stora. Det andra skälet är att det ordinarie internatio

nella förhandlingssystemet unuer de senaste åren visat sig alltmera oför

möget att å'itadkomma effektiva lösningar på problemen. I förra budget

propositionen (prop. 1979/80: 100, bil. 6) pekade jag på de högst begränsa

de resultaten av UNCT AD V. I början av 1980 blev den stora konferensen 

i New Delhi om u-ländernas industrialisering, UNIDO lll, ett misslyckan

de. 

Det är därför inte förvånande att man velat ta ett nytt grepp för att nå 

fram till konkreta åtaganuen i en internationell förhandling, som rör cen

trala utvecklingsproblem. Samtidigt är svårigheterna uppenbara. Förhand

lingen lanserades ursprungligen av vissa OPEC-länder som. med utnyttjan

de av oljans politiska och ekonomiska betydelse, önskade få fram åtagan

den frän industriländerna om ett ökat bistånd till de fattigaste länderna och 

mera aktiva insatser för att skapa en ny ekonomisk världsordning. Samti

digt har de ekonomiska svårigheterna gjort de stora i-länderna alltmera 

obenägna att öka sitt utvecklingsbistånd. Till detta kommer att OPEC

länderna, trots att de hörde till initiativtagarna, inte aktivt engagerat sig i 

förberedelsearbetet. Detta gäller i första hand länderna kring Persiska 

viken. 
Förhandlingarna vid FNs elftt: specialsession kom nästan uteslutande att 

röra sig om proceduren för den globala ronden. En uppgörelse syntes länge 

ligga inom räckhåll. l slutskedet visade det sig dock omöjligt att nt1 enighet 

om den kompromiss. som hade arbetats fram under sessionen. 
Enligt den procedur som huvuddelen av deltagarna var överens om, 

skulle förhandlingarna inledas i New York i januari och avslutas i septem

ber 1981. En del av förhandlingarna skulle föras i andra organ än det 

centrala FN. dvs i fackorganen. däribland IMf, och andra institutioner av 

typ GATT. Efter ett decentraliserat skede skulle man diirefter i en slutlig 

central förhandling söka knyta ihop ett paket med åtaganden från alla 

länders sida. 
Bakom tvisten om proceduren dolde sig djupgående skiljaktigheter mel

lan industri- och utvecklingsländerna om FNs. fackorganens och jämför

bara organisationers roll. De globala förhandlingarna fick, enligt industri

länderna. inte resultera i att fackorganens - särskilt Brellon Woods

institutionernas - kompetens och roll urholkades. De llesta industrilän

der. däribland Sverige. ansåg all kompromissförslaget uppfyllde detta 

krav. En slutlig överenskommelse omöjliggjordes dock av motstånd från 

USA. Västtyskland och Storbritannien. 
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Oenigheten om proceduren förde med sig att man vid specialsessionen 

överhuvudtaget inte diskuterade dagordningen för den globala ronden. 

Förhandlingarna syftar till konkreta åtgärder. och dagordningen måste 

därför vara mera preciserad iin att enhart ange de fem huvudområdena. 

Även om man inte lyckats slutföra förheredelsearhetet enligt den ur

sprungliga tidtabellen är förhoppningen att den globala ronden skall inledas 

i början av 1981. Det svenska förheredelsearbetet är inriktat på ett aktivt 

och konkret deltagande i förhandlingarna. Arbetet leds av den samråds

grupp för u-landspolitiska frågor. som upprättats pft statssekreterarnivå. 

I detta sammanhang vill jag oåså nämna att tanken på ett toppmöte om 

nord/syd-frågor nu preciserats. I november 1980 hölls ett utrikesminister

möte mellan elva länder i Wien. varvid riktlinjerna drogs upp för ett 

toppmöte i Mexico i juni 1981. Ett viil genomfört möte med stats- och 

regeringschefer från i sammanhanget betydelsefulla länder kan få en posi

tiv inverkan på den globala ronden. Sverige kommer att delta aktivt i 

förberedelserna för toppmötet. Ett nytt möte på utrikesministernivå plane

ras till mars 1981 i Wien. 

En grundfråga i nord/syd-diskussionerna gäller u-ländernas inflytande i 

internationella organisationer. Idag varierar deras inflytande mellan de 

olika organisationerna. I FN. diir varje land har en röst. iir u-ländernas 

inflytande stort. Det är mindre i de finansiella utvecklingsorganisatio

nerna. där röststyrkan är knuten till storleken av kapitalinsatserna. Från 

svensk sida avser vi fortsiitta att verka för att u-länderna får ett ökat 

inflytande. Det är dock knappast möjligt att åstadkomma en radikal för

ändring i detta avseende eftersom en sådan kan leda till minskat stöd från 

de stora givarländerna och försämra de finansiella utvecklingsorganisa

tionernas position på de internationella kapitalmarknaderna. 

Betydelsen av den utvecklingsstrategi för det tredje utvecklingsårtion

det. 1980-talet. som slutligt godkändes av höstens generalförsamling. skall 

i och för sig inte överdrivas. Den utgör emellertid en ram för fortsatt arbete 

i nord/syd-sammanhang och ger vissa betydelsefulla riktlinjer för den 

framtida politiken. I strategin har man enats om en generell målsättning på 

7 procents tillväxt för u-länderna under 1980-talet. Man har också - om än 

med vissa reservationer - ånyo slagit fast att 0.7-procentsmålsättningen 

för offentligt bistånd skall uppnås under denna period. I strategin anges 

även I procent som mål för offentligt bistånd när 0. 7-procentsmålct har 

uppfyllts. 

Från svensk synpunkt är det mycket tillfredsställande att flera punkter 

kommit med. vilka vi tillmäter siirskild betydelse. Detta giiller exempelvis 

resurs- och miljöfrågorna samt frilror kring ut vecklingens sociala aspekter 

samt om mobilisering av mänskliga resurser i u-Hinderna. 

Inledningsvis niimnJe jag all den globala ronden hl. a. har sin bakgrund i 

missnöje med resultaten av andra internationella förhandlingar. Positiva 

inslag saknas dock inte. Det internationella förhandlingsmaskineriet har 
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trots allt visat att det ~ir kapabelt att uppnt1 konkreta resultat, Liven om 

dessa sällan ges lika stor publi-=itct som misslyckandena. 

! slutet av 1979 niiddes exempelvis enighet om en betydande påfyllnad 

av internationella ut vccklingsfondcn I DAs resurser. förhandlingen ledde 

fram till ett pitfyllnadsbelopp pil I~ miljarder dollar under tre (1r. vilket 

innehar en omkring femprocentig årlig ökning i reala termer. IDA stiirker 

därmed sin stLHlning som den i siirklass största källan för finansiellt hist~rnd 

på n\juka villkor till låginkomstllinder. 

Efler segslitna förhandlingar kunde man inom UNCTAD i juni 1980 

avsluta förhandlingen om den gemensamma råvarufonden. Denna förhand

ling inleddes vid UNCTAD IV i Nairohi 1976 och har \'isat sig ex1remt 

komplicerad och tidskrävande. Det praktiska värdet iir iinnu sdirt att 

bedöma. men otvivelaktigt är det posiliva slutrcsultatet en viktig psyko

logisk framgi'mg i s<1marbetet mellan i- och u-liinder. Sverige spelade under 

förhandlingen en synnerligen aktiv roll och kummer att bidraga till fonden 

med ca 45 milj. kr. under en treiirsperiod. 

U-ländernas skulder iir en annan fråga, som diskuterats inom UNCTAD. 

Sverige avskrev 1977 de biständsskulder som de fattigaste och av oljekri

sen härdast drabbade u-länderna hade till Sverige. Det svenska beslutet 

ledde till att ett antal andra liinder vidtog motsvarande <itgiirder. Den 

förhandling, som diircfter pågått inom UNCTAD. kunde avslutas i sam

band med sessionen i september 1980 med UNCTADs styrelse !TDBJ. 

Beslutet innebiir inte att problemen pä skuldområdet är kista. men meka

nismer skapades dock för fortsatt hantering av skuldfrågorna. Detta kan 

visa sig bli av mycket stor betydelse. inte minst mot bakgrund av llertalct 

u-fänders snahht vaxande utlan(lsskulder. 

Sverige stöder det siirskilda aktionsprogram för de minst ut vecklade 

liinderna. som antogs av UNCTAD V 1979. Under 1981 a11nrdnar FN en 

siirskild konferens om de minst ut vecklade ländernas prnhlcm. Sverige har 

ordförandeskapet i konferensens förberedamtc kommitle. Det kriivs enligt 

min mening såväl kortsiktiga t1tgiirder för att avvii1ja ekonomi.ska, sociala 

och ekologiska katastrofer i de fattigaste liindcrna som ett långsikligt 

program med ökade <\tagandcn frän de rika ländernas sida för :ttt o;kapa 

förntsiittningar för stabila och långsiktiga livsbetingelser i Je fattigaste 

Wnderna. Sverige kommer aktivt att medverka i och stödja detta arbete. 

Miljö, energi och uh·eckling 

Fattigdomen på U··liindernas landsbygd leder orta till ett överutnyttjande 

av knappa miljö- Pch produktionsresurser. Det vaxande trycket pii mar

kens och skogens avkastning medför ofla att naturtillgängar förslösas. 

Skog;ir uch bu sk marker avverkas för att täcka behovet av virke (>eh ved till 

hriinslc men ibland oeksil flir att tillgodose starka exportintre.sscn. Detta 

sker för närvarande i en omfattning. som har hetydande ekologiska konse-
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kvenser. Skogsavverkningen leder ofta till erosion och markförstöring. Ett 

alltför intensivt utnyttjande av äkermark och överbetning av växande 

kn:aturstammar ger samma .resultat. Med nuvarande avverkningstakt av 

tropisk regnskog om tio hektar per minut skulle denna helt försvinna på 85 

år. Den odlingsbara jorden skulle med nuvarande takt reduceras med en 

tredjedel på tjugo år. Öknar utbreder sig med 5-7 miljoner hektar per år. 
1 Den sammanlagda yian av landskapen Skfme, Blekinge, Småland och 

Halland är ca 5 mil,ioner hektar.) Över 2 miljarder hektar håller på att 

för\'andlas till öken. 

Denna överansträngning av jordens bärkraft måste hejdas. Det kan ske 

enda:>t med omfattande och samordnade insatser på fler områden och 

utifrån en klarare medvetenhet om orsakssammanhangen. De viktigaste 

orsakerna stär att finna i de. allmänna ekonomiska och sociala förhållan

dena på landsbygden. För att klara sin omedelbara överlevnad tvingas 

stora befolkningsgrupper att överexploatera tillgängliga resurser. För ett 

förnuftigare utnyttjande av naturresurserna måste ofta hela den ekonomis

ka strukturen föriindras och befolkningsökningen hejdas. Nya försiirj

ningsmöjligheter måste erbjudas. Alternativa energislag od1 en bättre etn

passad teknologi måste introduceras. Stidana strävanden måste aktivt 

stödjas genom internationelh histilnd. 

Sverige har verkat för att dessa ekonomiska och ekologiska samband 

skall uppmärksammas i större utstriickning. Vi finansierade t. ex. under 

1979 ett FN-symposium i Stockholm om sambanden mellan naturresurser, 

miljö, befolkning rn.:h utveckling. 

P[I svenskt initiativ har nu ett FN-program uppriittats för ökad hänsyn 

till dessa fundamentala samband. Verksamheten kommer delvis att finan

sieras från en siirskild fond. som hiistens generalförsamling beslutat att 

upprätta. Inledningsvis kommer prioritel att ges iit markanviindning, livs

medelsforsörjning, vallenhushållning och energiproduktion. Syftet är att 

stödja u-liindernas och FN-organens anstriingningar att integrera miljöfak

torer i ut veeklingsprngram och projekt inom alla relevanta sektorer. En

dast genom en sädan integration kan en ekologiskt hfdlbar utveckling 

garanteras. 
I svenskt bilateralt bistånd har SIDA sedan länge finansierat projekt för 

att bevara mark och skog. Vattcnviirdsprojekt har rätt betydande stöd. 

Men ytterligare resurser rmlstt: nu avsiitlas för dessa ändamål. Diirför bör 

en särskild an~lagspost inriillas fiir bilateral~, eller regionala miljö- och 

markvårdsinsatser. Dessutom kan m·~del fr~m anslaget for multilateralt 

bistcind ställas till förfogande, exempel vis för projekt i Sahelliinderna 

<Gambia. Kap Verde, Mali, Mauretanien, Niger. Senegal. Tchad och Övre 

Volta). Sverige har. för att öka kunskaperna om ökenspridningen och för 

att bättre kunna identifiera heho\'en. anslutit sig till den internationella 

rådgivandt: gruppen för ökenspridningskontroll (Descon). där både motta

garländer och givarliinder deltar. Bland Descons konkreta uppgifter ingftr 

att följa upp FN s ökenkonferens 1977. vid vilken Des<.:on upprättades. 
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Vattnet är av central betydelse i all utveckling och för miljöns beva

rande. En internationell vattenkonferens hölls samma år som ökenkonfe

rensen. FN har proklamerat 1980-talet som ett internationellt vallenår

tionde. SIDA ger i anknytning till detta finansiellt stöd bl. a. till WHO

program. I höstas hölls i U prsala ett FN-semirii1rium om landsbygdens 

vattenförsörjning. SIDA har utifrän sina erfarenheter utarbetat en vatten-. 

strategi. vilken iiven ställts till FNs förfogande. 

Som ett uttryck för den vikt, som från svensk sida tillmiits miljöätglir<ler 

i u-län<lerna. har Sverige i FNs miljöstyrelse föreslagit att FNs miljöpro

grams ( UNEPs) resurser förstärks för insatser i u-länder inlim de mest 

akuta miljöområdena som erosion. annan jordförstöring. skogsski'ivling. 

ökenutbredning och vattenförstöring. Förhoppningen ·iir att 15 miljoner 

dollar ska kunna mobiliseras för detta iindamål. Sverige lir berett alt stiilla 

fem milj. kr. till miljöfondens förfogande fi.ir ett sfalant förbiittrat u-l;rnds

program under förutsiittning al.I iiven andra bidragsgivare deltar. 

U-llindernas enc.:rgiförsörjning har ett niira samband med miljöproble

men i u-liinderna. Överutnyttjande av energislag som ved. jordbruksavfall 

och torkad spillning kan leda till allvarliga negativa effekter fi.ir miljön. 

Energiförsör:iningen på u-ll\ndernas landsbygd medför siirskilda pro

blem. men också en fortsatt imfustrialisning kommer att stiilla si1w:i krav 

pf1 energi. Li-länderna måste därför snabbt försöka .utveckla inhemska 

energikiillor. både konventioni:lla och icke-konventionella. Detta krav har 

fått en helt ny dimension av de ~tigande oljepriserna. 

Medvetandet om behovet av internationellt samarbete för att trygga u

liindernas energiförsö1jning har ökat under de senaste ären. I tjoltirets 

budgetproposition (prop. 1979/80: IOO. bil.61 redogjorde jag ganska utför

ligt för detta samarbete. Diirut•Jver kan nämnas att de globala förhandling

ar. som jag hoppas skall inledas under första halviiret 1981. förväntas ha 

energifrilgor som en av sina viktigaste punkter pä dagordningen. En rad 

internationella bistän<lsorganisationer undersöker nu möjligheterna att öka 

sitt histänd på energiomriidet. Som ett viktigt exempel kan niimnas att 

Viirldsbanken planerar en ny energililial. som synar till att underlätta 

förstudier och ut vinning av energi i u-ländcrna. 

En siirskild FN-konferens planeras for att behandla nya och fiirnybara 

energibilor. Konferensen skall studera den roll som sädana energikiillor 

kan spela för nuvarande och framtida energibehov. teknologier för nya och 

förnybara energikällor. de viktigaste hindren för användningen av dessa 

teknologier bl. a. pa finansierings-. forsknings- och utbildningsomrildena 

och <itgärder. som kan vidtas för att komnia förbi dessa hinder. 
Med hänsyn till att u-liindernas energibehov iir sil stora och till att nya 

och förnybara cnergikiillor kan spela en viktig rnll för dessa länder till

mäter Sverige denna konferens stör vikt. Siirskild uppmärksamhet hör 

iignas åt hur de fattigare u-ländcrnas energiförsörjning kan fiirbiittras. En 

nationell kommittc har tillsatts för att förbereda Sveriges di:ltagande i 
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konferensen. En nationalrapport. som bl. a. visar våra möjligheter att bidra 

till utvecklingen av nya och förnybara energikällor kommer att tillställas 

konferensen. Under hösten 1981 kommer FN. med stöd av SIDA. att i 

Sverige anordna ett seminarium om energiplanering i u-länder. Dessutom 

planerar de nordiska länderna att tillsammans med OPECs Special Fund 

att under våren 1981 arrangera ett symposium om energifinansie

ringsfrågor. 

Även i det bilaterala biståndet försöker vi i ökad utsträckning bistå u

länderna i deras ansträngningar att förbättra sin energiförsörjning. På 

grundval av bl. a. en preliminär inventering av den svenska resursbasen för 

bistånd på detta område och u-ländernas behov av energibistånd, fa.st

stiillde SIDA i januari 1980 "Riktlinjer för energibistånd''. som bildar 

underlag för vårt deltagande i dialogen med våra mottagarländer om ener

gibistånd. I dessa riktlinjer prioriteras svenskt stöd till energiplanering. 

utbyggnad av vallenkraften, bätlre utnyttjande av skogstillgångarna och 

samarbete för att utveckla nya och förnybara energikällor. Det är min 

förhoppning att det svenska biståndet till u-ländernas energiförsörjning 

därigenom skall kunna öka väsentligt. 

Kvinnor och utveckling 

I flertalet u-länder utgör majoriteten av kvinnorna en eftersatt och miss

gynnad grupp. I de fattigare u-länderna är kvinnorna alltför ofta från 

födseln dömda till livslång fattigdom och förtryck. Det är angeläget att 

jämställdhctsfrågorna uppmärksammas i det internationella utvecklings

samarbctet. 

Den kvinnokonferens, som ägde rum i Köpenhamn i juli 1980 och som 

var en uppföljning av Mexico-konferensen 1975. kommer förhoppningsvis 
att medföra all ytterligare ansträngningar görs för att öka jämställdheten 

mellan män och kvinnor. Detta är nödvändigt eftersom konferensen kunde 

konstatera att de framsteg, som gjorts sedan 1975. var relativt begränsade 

på de tre ämnesområden - kvinnors arbete. kvinnors hälsa samt utbild

ningsmöjligheterna för kvinnor - som konferensen behandlade, bl. a. på 

nordiskt initiativ. Politiskt betonade frågor kom att ta upp en stor del av 

konferensen. Ett avsevärt arbete lades emellertid ned pt1 att utarbeta ett 

handlingsprogram. Även om detta inte kunde antas enhälligt, innehåller 

det mänga element. som kan användas i det fortsatta jämställdhetsarbetet. 

famställdhetsfrågorna har, på initiativ av främst de nordiska länderna. 

O(:kså uppmärksammats vid utformningen av FNs nya utvecklingsstrategi. 

Liksom handlingsprogrammet från Köpenhamnskonferensen sl?tr denna 

fast att kvinnorna måste spela en aktiv roll i utvecklingsprocessen. Kvin

norna måste vidare ha bättre tillgång till bl. a. näringsriktig föda, hälso

vård. utbildning. sysselsiittning och finansiella resurser och kunna delta i 

större utsträckning i planeringen. beslutsfattandet och genomförandet av 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 30 

utvecklingsprqjekt. Både strategin och handlingsprogrammet betonar vik

ten av familjeplanering. För kvinnors frigörelse och hälsa har sådana 

insatser stor betydelse. 
Jämstiilldhetsarbetet miiste nu drivas vidare både i det bilaterala utveek

lingssamarbetet och genom de internationella organisationerna. 

Som jag framhöll i prop. 1979/80: 100. bil. 6. kan konstateras att många 

av våra programländer bedriver en utveeklingspnlitik. som syfrar till en 

aktiv integrering av kvinnorna i samhällsarbetet. Vi kommer att fortsätta 

vår dialog med mottagarländerna i syfte att stödja integrering av kvinnorna 

i produktionen och i samhiilisutvecklingen i allmänhet. I alla de utveck

lingsinsatser vi stöder bör hiinsyn tas till jämsUilldhetsaspekterna. Detta 

bör framför allt beaktas vid diskussionerna om och planeringl~n av nya bi

ståndsinsatser. Det viktiga är att tillvarata kvinnors erfarenheter och 

intressen inom det reguljära utvccklingssamarbetet. I enlighet med rege

ringens skrivelse 1979/80: 168 om rikt.linjer för det fortsatta jämställdhets

arbetet bör SIDA studera effekterna av de insatser som gjort hittills och 

utarbeta förslag till anvisninf:ar för hur insatser för kvinnor systematiskt 

skal i kunna föras in i olika typer av bistån<lsprojekt i framtiden. Därvid hör 

SIDA la hänsyn till relevanta rekommendationer i handlingsprogrammet 

.från Köpenhamnskonfcrenscn. 

De internationella organisationerna måste var och en. pf1 grundval av 

handlingsprogrammet fn!n Kl.ipenhamnskonferenscn och den nya utveck

lingsstrategin, i sin praktiska verksamhet arbeta för att ge kvinnorna ökade 

mi.ijligheter att delta i samhällsarhetet. Speciella åtgärder behövs i ett 

övergiingsskcde för att åstadkomma mer nyskapande och experimentella 

insatser. FNs kvinnofond. till vilken Sverige är en betydande bidragsgiva

re. ffirsöker främja sädana åtgiirder. som sedan kan föras vidare av andra 

internationella organisationer. Pi\ sikt mfistc jämställdhctsinsatscrna bli 

naturliga inslag i de internationella organisationernas arbete och finansi

eras genom deras egna resurser och inom ramen för UNDPs landprogram. 

Internationella handikappåret 

FN har prnklamerat 1981 som det internationella handikappåret. Härige

nom hoppas man kunna skapa i.ikad uppmiirksamhet kring de handikappa

cks prphlem. bfade i i- och u-länder. Full delaktighet och jämlikhet har valts 

som motto. 

Från svensk sida tillmäts dl'! internationella handikappilrct stor betydel

se. och en särskild hcredningsgrupp har tillsatts med företrädare för ett 

flertal departement. myndigheter. och enskilda organisationer. I detta 

arbete deltar också utrikesdepartementet. som dessutom innehar ordföran

deskapet i beredningsgruppens internationella lllskott. 

För histåndspolitiken för handikappfrfigorna en särskild betydelse ge

nom att de handikappade i u-länderna är en siirskilt utsatt grupp. Fattiga 
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länder, vars resurser är hegränsade. ser ofta svårigheter att genomforn 

insatser t iJI förmån för de handiknppadc. 

Inför handikapptiret har dessa frågor givits prioritet inom anslagsposten 

Siirskilda program under anslaget C 2. Bilateral! utvecklingssamarbelc. 

Genom ett beslut av regeringen i augusti 1980 fick SIDA i uppdrag att 

förbereda handikappinsatser i samarbete med olika internationella organi

sationer till ett totalt belopp av ca 13 milj. kr. 

Som ett led i programmet för handikappåret kommer Sverige i sitt 

bilaterala biståndssamarhete att på olika sätt uppmärksamma de handikap· 

pades problem i dialogen med nwftagarländerna. På det multilaterala pla

net är avsikten att vid olika internationella möten hävda nödvändigheten 

av att göra särskilda handikappinsatser. Dl~lta giiller exempel vi:; i organisa

tioner som f"Ns utvecklingsprogram !UNDP), FNs harnfond (liNlCEFl 

och Världshitlsoorganisationen (WHOL 

På det internationella planet har också upprättats en särskild rådgivande 

komrniHe. som bl. a. skall utarbeta ett långsiktigt handlingsprogram för 

handikappinsatser i biståndssamarbetet. Sverige deltar aktivt i detta arbe

te. 

Humanitärt bistånd 

Mot bakgrund av den markanta ökningen i viirlden av akuta katastrofsitua

tioner. främst i samband med väpnade konflikter, har det diskuterats om 

inte en avsevärt större del av utvecklingsbiståndet borde utgå i form av 

katastroföistånd. Det bör dock uppmärksammas att Sverige under de tre 

senaste åren mer än tredubblat sitt katastrofanslag från 71 milj. kr. budget

året 1978179 till 314 milj. kr. budgetåret 1980/81. 

Andelen av det totala biståndsanslaget har ökat från knappt 2 procent till 

drygt 6 procent. Om andra anslag till lik_nande iindamf1l !humanitärt bistånd 

till Latinamerika samt till befrielserörelser och offer för apartheidpolitiken 

i söcfra Afrika. Världslivsmed.::lsprogrammet (WFPJ. FNs flyktingkommis

sarie ( UNHCRl och FNs hjälpprogrnm för Palestinaflyktingar (lJNRWA)) 

medräknas. kommer under hudgetåret 1980/81 mer än 650 milj. kr. att 

utbetalas för humanitiirt bistånd. Summan motsvarar niira 13 procent av 

det totala biståndsanslaget jämfört med 7 .5 procent tre år tidigare. 

Svenska regeringen har i olika sammanhang dels pekat pil behovet av 

ökade resurser. dels framhflllit vikten av förbättrad samordning av den 

internationella katastrotlijiilpcn. Behovet av ökade satsningar för alt före

byg,ga katastrofer har också understrukits. Sverige var en av initiativtagar

na till en resolution vid mötet med FNs ekonomiska och socialn nkl 

( ECOSOCl i juli 1980. som resulterat i att en utredning om FN-systemets 

katastrofinsatser påbörjats. Aven ansträngningar inom andra FN-organ att 

effektivisera det internationella katastrofbisto"111det har fäll svenskt stl.id. 

Under 1980 har den svenska beredskapsstyrkan föi· katastrotlijälp gjort 
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viktiga insatser i samband med flyktingsituationerna i Sydostasien och i 

Somalia samt vid jordbävningen i Algeriet. 

För budgetåret 1981/82 föreslår jag att anslagsposten Katastrofer m. m. 

höjs till 400 milj. kr. Till detta kommer att även medel ur anslagsposten 

Övriga multilaterala bidrag kan utnyttjas för katastrofändamål. Sverige 

står således väl rustat att deltaga i internationella katastrofinsatser. Sådana 

är av humanitära skäl helt nödvändiga, men de kan aldrig ersätta ett 

långsiktigt och planmässigt stöd till u-ländernas utvecklingsarbete. 

Resultatvärdering 

Ökad uppmärksamhet måsi:e ägnas åt en noggrann uppföljning, utvärde

ring och kontroll av biståndet. Behovet av samordning med andra u-lands

insatser blir allt mera påtagligt. 

Detta är helt i överensstämmelse med vad utrikesutskottet ( U U 1978/ 

79: 1) uttalat med anledning av proposition 1977/78: 135 om riktlinjer för 

internationellt utvecklingssarnarbete m. m. Biståndet bör enligt utskottet 

ut värderas med målsättningen 

- att bidra till effektivare utvecklingssamarbete i u-länderna genom att 

stödja deras egen planering, uppföljning. resultatvärdering och angrän

sande verksamhet 

- att bidra till effektivare bistånd genom SIDA 

- att bidra till förbättrad kunskap hos allmänheten och statsmakter om 

utvecklingen i u-länderna. de långsiktiga effekterna av utveeklingssamar

betet samt biståndets effektivitet och resultat. 

Det är naturligt att huvudansvaret för utvärderingen av biståndet ligger 

hos mottagarlandets myndigh·~ter. Detta hindrar dock inte att SIDA grans

kar sin egen roll i biståndsprocessen. Avsevärda resurser för detta ända

mål föreslås anvisade under anslaget C 2. Bilateralt utvecklingssamarbete. 

Det är också viktigt att vi gör en aktiv bedömning av de internationella 

organisationernas biståndsverksamhet. Större projekt. som genomförs av 

enskilda organisationer med finansiellt stöd från SIDA. kan också behöva 

utvärderas. 

Jag välkomnar de ansträngningäi-, som nu gl\rs in-Öm SIDA för att åstad

komma en effektivare resultatvärdering. Även inom departementet kom

mer vi att ägna dessa frågor ökad uppmärksamhet. Regeringen behöver för 

sina ställningstaganden vara fortlöpande väl informerad om hur skilda 

biståndsinsatser utvecklar sig. Jag avser därför att särskilt följa och grans

ka frågorna om effektiviteten i såväl det bilaterala som det multilaterala 

utvec klingssamarbetet. 

Sammantagna bör dessa åtgärder främja effektivitet i biståndet och göra 

det lättare att visa att de resurser. som anslås till utvecklingssamarbete 

verkligen används på bästa möjliga sätt. 
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Anslagsutveckling, planeringsramar m. m. 

Enligt beslut nyligen av riksdagen med anledning av prop. 1980/81: 20 

om besparingen i statsverksamheten m. m. skall biståndsanslagen för bud

getåret 1981182 uppgå till något mera än en procent av den beräknade 

bruttonationalinkomsten för kalenderåret 1981. Detta innebär att den to

tala biståndsramen (inklusive avräkningar) ökar med 705 milj. kr.. eller 14 
procent, till 5720 milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

Då biståndets ökning i reala termer är måttlig är det desto viktigare att de 

administrativa kostnaderna hålls nere så att det mesta möjliga av bistånds

anslagen kan användas för insatser på fältet. Under de kommande åren 

måste därför ansträngningar att effektivisera biståndsverksamhetens admi

nistration och organisation ges mycket hög prioritet. Anslagen för bistån

dets administration måste därför prövas med särskilt stor restriktivitet. 

Under anslaget C 4. Styrelsen för internationell utveckling <SIDA) har jag 

funnit det motiverat att SIDA minskar sina personalkostnader med ett 

belopp. som motsvarar ca sex tjänster. För handläggning av ansökningar 

om förmånliga u-landskrcditer föreslår jag att beredningen för internatio

nellt tekniskt samarbete (samarbetsberedningen). vilket är det nya namnet 

på utbildningsberedningen, förstärks med en handläggartjänst. Samtidigt 

dras en handläggartjänst in vid utrikesdepartementets avdelning för inter-

nationellt utvecklingssamarbete. 

Tabell I. Biståndsanslag 1978179-1981/82 (milj. kr.) 

Förändring 
Anvisat Anvisat Anvisat Förslag 1980/!!I-
197!!/79 1979/80 1980/81 1981/82 1981/82 

Cl. Bidrag till inter-
nationella bistånds-
program I 195,0 1306.0 1471,0 1707.0 +236 

C2. Bilateralt ut-
vecklings samarbete 2464.6 2 849,8 3 253.0 3667.0 +414.0 

C3. Information 16.8 19,9 W.9 22,0 + I.I 
C4. Styrelsen för inter-

nationell utveckling 
(SIDA) 71,8 105,0 113.0 114,5 + 1.5 

C5. Biståndsutbildnings-
nämnden !BUN) 9.4 10.8 11.5 12.5 + 1,0 

C6. Styrelsen för 
u-landsforskning 
(SARECI 100.0 110.0 125,0 138,7 + 13.7 

C7. Nordiska Afrik<1-
institutet 1.9 2.1 + 0.2 

Cl!. Lån till personal 
inom biståndsför-
vallningen 0,4 3,5 4,0 + 0,5 
Avräkningar 12,0 13,5 15.2 52,2 + 37.0 

3870,0 4415,0 5 015.0 5720,() +705 

3 Rihda1:e11 198018/. I sam/. Nr 100. Bilaga() 
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På grund av budgettekniska förändringar är anslagen för de olika budget

åren i tabell 1 inte helt jämförbara. Jag kommer senare. vid föredragningen 

av de olika anslagen, att mera i detalj redogöra för förändringarna. 

Av de totala biståndsanslagen utgör det multilaterala bistfmdet 29,8 

procent och det bilaterala biständet 64, l procent. Av budgettekniska skäl 

är dessa andelar inte helt jämförbara med andelarna under innevarande 

budgetår. men i realiteten har ingen förändring skett. Även om andra 

länders multilaterala andelar ökat snabbt under senare år. är den multila

terala andelen ändå internationellt sett hög i det svenska biståndet. 

Jag vill i detta sammanhang särskilt understryka vikten av tillräckliga 

allmänna reserver. både på den bilaterala och den multilaterala sidan. Av 

praktiska skäl vill jag, liksom föregående budgetår. föreslå att anslagspos

ten Katastrofer m. m. fyller denna funktion inom det bilaterala biståndet. 

På den multilaterala sidan finns också starka skäl att hålla en hög 

finansiell beredskap för olika insatser som kan komma att aktualiseras i 

pågående eller förestående internationella förhandlingar. Det gäller t. ex. 

handikappåret 1981. FNs konferens om nya och förnybara energikällor. 

FNs konferens om de minst utvecklade länderna, och de globala nord/syd

förhandlingarna. Inom Världsbanken pågår en diskussion om en energifi

lial. För dessa ändamål kan medel ur anslagsposten Övriga multilaterala 

bidrag och den ointecknade reservationen på anslaget C 1. Bidrag till inter

nationella utvecklingsprogram komma att tas i anspråk. 

Med anledning av regering1:ns proposition om besparingar i statsverk

samheten m. m. (prop. 1980/81: 20 bil. 2) har riksdagen nyligen beslutat om 

åtgärder på biståndsomrildet. som minskar belastningen pli statsbudgeten 

med 100 milj. kr. i jämförelse med vad som annars skulle ha utgått. 

Dessa åtgärder har vidtagits på följande sätt: 

I. Biståndsramen beräknas på bruttonationalinkomsten <BNI) i stället 

för på bruttonationalprodukten <BNP). Därmed minskar belastningen med 

ca 60 milj. kr. Till skillnad frftn BNP tar beräkningen av BNI även hänsyn 

till det för närvarande negativa nettot av Sveriges kapitaltransaktioner 

(löner. räntor m. m.) med utlandet. BN I är ett mera rättvisande mått än 

BNP pft den svenska ekonomins förmåga att bära utgifterna för utveck

lingssamarbetet. och är också den måttstock som används av andra länder 

när man. exempelvis i OECD. redovisar sin biståndsvolym. 

2. Vissa utgifter. som i verkligheten avser bistånds- och u-landsverk

samhet men som belastar andra huvudtitlar. avräknas mot biståndsramen. 

Dessa avräkningar. höjs med 37 milj. kr. från 15.2 milj. kr. hudgetftret 

1980/81 till 52.2 milj. kr. budgetåret 1981/82. Därtill kommer 3 milj. kr. för 

gemensamma fonden. som direkt belastar biståndsanslagen. Den totala 

vidgningen av biståndsramens innehåll uppgår därmed till 40 milj. kr. 

Avräkningarna består av följande poster: 

- biståndets administrativa kostnader - 35 milj. kr. - avseende bl. a. 

kostnaderna för utrikesdepartementets avdelning för internationellt ut

vecJ.;:lingssamarbete. 
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- Svenska UNICEF-kommittcns administrativa kostnader, på ca 200000 

kr .• som belastar anslagt!I E 3. Information om mellanfolkligt samarbete. 

och utrikespolitiska frågor på utrikesdepartementets huvudtitel. 

- Svenska skolor i u-länderna - huvudsakligen avsedda för barn till 

svenska histåndsarbetarc - vilka limrnsieras över utbildningsdeparte

mentets huvudtitel. Avräkningen på 3 milj. kr. avser sammanlagt sju 

skolor i Botswana, Kenya. Mocambique, Tanzania. Zambia och Viet

nam. Därtill kommer kostnaden för korrespondensundervisning på 

grundskolans högstadium och på gymnasieskolnivå för barn till svenska 

biståndsarhetare. 

- Överföringskostnaderna för flyktingar från u-länder 5 milj. kr .. som 

belastar arbetsmarknadsdepartementets huvudtitel. 

- Den andel av bidragen till FN och FNs fackorgan. som avser bistånd 

och som enligt OECDs histåndskommitte får inräknas i den internatio

nella biståndsstatistiken. För kalenderåret 1979 uppgick denna andel av 

Sveriges reguljära bidrag till 9 milj. kr. 

- Sveriges bidrag till det s. k. "första kontot"' i den gemensamma fonden 

för råvaror, som tidigare avsågs belasta handelsdepartementets huvudti

tel. Sveriges hela kostnad för gemensamma fonden belastar nu anslaget 

C I. Bidrag till internationella biståndsprogram. 

Planeringsramarna för biståndsanslagen för budgetåren 1982/83 och 

1983/84 bör utgöra en i förhållande till budgetåret 1981/82 oförändrad andel 

av bruttonationalinkomsten. Fördelningen mellan multilateralt och bilate

ralt bistånd förutses i huvudsak förbli oförändrad. Smiirre förskjutningar i 

ena eller andra riktningen måste dock kunna ske för att hänsyn skall kunna 

tas till omständigheter och medelsbehov, som nu inte kan förutses. 

Jag vill dessutom föreslå två förändringar av budgetteknisk natur: 

- Anslaget till Internationella federationen för familjeplanering (IPPFI 

föreslås nyttas från anslagsposten Särskilda program under anslaget C 

2. Bilateralt utveeklingssamarhete till anslaget C I. Bidrag till internatio

nella utvccklingsprogram. Nuvarande former för heredning av svenskt 

stöd till IPPF förutses e.i för'.indras genom denna överföring. Föränd

ringen motiveras av att IPPF i realiteten är ett mullilateralt organ, som i 

huvudsak finansieras genom regeringsbidrag. Anslagsposten Särskilda 

program är i första hand avsedd för experiment- och försöks verksamhet 

på nya och angelägna områden, som normalt inte kan rymmas inom det 

tandprogrammerade biståndet. 

- Huvuddelen av kostnaderna för rekrytering och utbildning av fältper

sonal flyttas från C 4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA> till 

anslaget C 2. Bilateralt utvccklingssamarbete. Utgifterna hänför sig 

direkt till det bilaterala utvecklingssamarbctet och är inte att betrakta 

som ett myndighetsanslag. Den del av anslaget, som avser rekrytering 

och utbildning av SIDAs administrntiva personal. hör dock kvarstanna 

under anslaget C 4. 
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C 1. Bidrag till internationella biståndsprogram 

1979/80 Utgift 1073 303688 Reservation 1627783401 

1980/81 Anslag 1508000000 1 

1981/82 Förslag 1707000000 

' Inklusive bidrag till IPPF (37 milj. kr.). som 1980/81 belastade C 2. men som för 
1981/82 föreslås överföras till C I. 

Anslaget Bidrag till internationella biståndsprogram föreslås budgetåret 

1981/82 öka med 199 milj. kr. 1~ller med 13 procent till 1707 milj. kr. 

Huvudsyftet med det multilaterala biståndet är detsamma som med 

övrigt bistånd. dvs. att bidra till social och ekonomisk utveckling i u

länderna. Genom det multilaterala biståndet vill vi också stärka de interna

tionella organisationernas roll i utvecklingssamarbetet. För u-länderna 

innebär multilateralt bistånd många fördelar. De multilaterala organisatio

nerna har samlat betydande e1iarenheter. som u-länderna kan utnyttja för 

att lösa sina utvecklingsproblem. U-länderna kan påverka biståndets vill

kor genom att de deltar i beslutsfattandet i de internationella organisatio

nerna. Risken för olika former av påverkan från givarländer minskar. De 

multilaterala organisationerna kan också utnyttjas av länder. som önskar 

ge bistånd, men som ännu int1~ hunnit bygga upp en egen biståndsadmini

stration. 
Det multilaterala biståndet kanaliseras främst genom FN-systemet och 

de internationella utvecklingsbankerna. Det fördelar sig på tekniska och 

finansiella insatser. FN s utvecklingsprogram !UNDP) är FN-systemets 

centrala linansieringskiilla för tekniskt bistiind. FNs kapitalutvecklings

fond svarar för mindre omfattande men snabba insatser i form av finansi

ellt gåvobistånd. FNs barnfond <UNICEFl bidrar till mobiliseringen av u

ländernas mänskliga resurser genom sina insatser för barn och mödrar. 

Flera FN-organ lämnar stöd till flyktingar och bistånd i katastrofsitua

tioner. Världsbanken och Internationella utvecklingsfonden <IDAl utgör 

den viktigaste källan för finansiellt bistånd i form av obundna krediter. i 

IDAs fall på mycket förmånliga villkor. De ger också i allt större utsträck

ning tekniskt bistånd i sambetnd med sin kreditgivning. De regionala ut

vecklingsbankerna och fonderna utgör ett viktigt komplement till Världs

banken/IDA för att stödja regionala utvecklingsansträngningar. Den Inter

nationella jordbruksutvecklingsfonden llFAD) har till uppgift att bidra till 

ökningen av livsmedelsproduktionen i u-länderna. Världslivsmedclspro

grammet !WFPJ lämnar bistånd i form av livsmedel till utvecklingsprojekt 

och akuta katastrofinsatser. 

De svenska histåndspolitiska målsättningarna bör givetvis avspeglas i 

vårt agerande i de internationella organisationernas styrande organ. Vi bör 

också försöka säkerstiilla att d•~ internationella organisationerna tar hänsyn 

till de olika utvecklingspolitiska mål. som det internationella samfundet 

kommit överens om. t. ex. i utvecklingsstrategin för det tredje utvecklings-
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årtiondet. Erfarenheten visar att Sverige, i samarbete med andra likasin
nade länder, kan påverka arbetet i organisationerna. Ser man på utveck

lingen under en längre period, kan man konstatera att flera organisationer 
ändrat sin verksamhetsinriktning på sätt som är positiva ur svenska bi
ståndspolitiska synpunkter. 

Mot bakgrund av de väldiga behoven i u-länderna är det inte förvånande 
att kraven på de multilaterala biståndsorganisationerna ständigt växer och 

att i och för sig välmotiverade förslag väcks om upprättande av nya 
organisationer och fonder. Detta sker med förhoppningen att upprättandet 
av nya fonder skall leda till att ytterligare finansiella resurser skall kunna 
mobiliseras. Denna förhoppning har ibland uppfyllts, t. ex. då IFAD upp
rättades. Det finns emellertid också risker med en sådan utveckling. Nya 

organ och fonder kan nämligen leda till samordningsproblem, dubbelarbete 
och slöseri med resurser. Administrationskostnaderna växer och biståndet 
fördyras. Nya fonder bör därför endast upprättas om starka behov finns 
och om man kan få fram nya resurser för dem. Eventuella nya fonder bör 
helst knytas till redan existerande organisationer så att samordningen 
underlättas och administrationskostnaderna hålls nere. 

Sveriges andel av de totala bidragen i flera organisationer. t. ex. UNDP 
och UNICEF. är mycket stor. När nu dessa organisationer ställer krav på 
kraftigt ökade resurser, är det inte möjligt för oss att öka våra bidrag i 
samma takt som tidigare. Det kan inte heller vara önskvärt att ett begrän
sat antal små i-länder svarar för merparten av bidragen till internationella 
organisationers utvecklingsarbete. Vi bör därför fortsätta att aktivt verka 
för att.andra länder, särskilt de stora i-länderna. åtar sig en rimligare andel 
av bidragsbördan. 

Återflödet av det svenska multilaterala biståndet, i form av upphandling 
av svenska varor och tjänster. är endast ca 20 procent. Det är betydligt 
lägre än återflödet av det bilaterala biståndet. Alla berörda svenska myn
digheter bör därför aktivt verka för att öka kännedomen om svenska 
företags möjligheter att leverera varor och tjänster inom ramen för multila
terala biståndsinsatser, såväl hos de internationella biståndsorganen och 
deras lokala representanter som hos u-ländernas myndigheter. 

Till de finansiella organisationerna tillskjuts bidragen i regel för flerårs
perioder. Under senare tid har svårigheter uppstått i samband med påfyll

naden av vissa av dessa institutioners resurser. Det har bl. a. gällt IDA, där 
påfyllnaden försenats genom att USAs kongress inte godkänt påfyllnads
överenskommelsen. Sverige har därför framhållit vikten av att detta pro
blem nu noggrant studeras i syfte att undvika förseningar vid framtida 
resurspåfyllnader. 

Sverige fortsätter också att sträva efter överenskommelser mellan givar
länderna om långsiktiga åtaganden i de organisationer, där sådana utfäs
telser nu inte görs. I dag motsvaras fleråriga biståndsutfästelser till motta
garländerna ofta av endast ettåriga bidrag till organisationerna. Sverige har 
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Tabell 2. Multilateralt bistånd bud•:etåren 1980/81-1981/82 

Fördelning på organisationer (milj. kr.) 

FNs opcratii·a 1·erksamhet 
FNs utvecklingsprogram (UNDP) inkl. siirskilda 

bidrag för de minst utvecklade u-länderna 
FNs kapitalutvecklingsfond <UNC'Df) 
FN s befolkningsfond <U N FP Al 
FNs barnfond <UNICEF) 

lntematiunella finansiering.rnrgan 
Internationella utvecklingsfomlen ODA) 
Afrikanska utvecklingsbankcn <ADB) 
Afrikanska utvecklingsfonden <ADF) 
Asiatiska utveckingsbanken lAsDIBJ 
Asiatiska utvccklingsfonden <AsDFl 
Internationella jordbruksut vecklin.gsfondcn 11 F AD) 

Internationellt lil•smcdelsbiständ 
Världslivsmedelsprogrammet 1WFP) 
I .ivsmedelshjiilpskonventioncn (FAC) 
Internationella katastroflagret för livsmedel OEFRl 

Ön·ii:a ori:ani.rntioncr 
FNs hjälporgan för Palestinaflyktingar !UNRWA) 
FNs flyktingkommissarie (UNHCR) 
UNCT ADIUATTs internationella handels-

centrum llT(') 
Importkontoret för u-landsproduk1.er OMPODl 
Gemensamma fonden 
Internationella federationen för familjeplanering 

llPPF>' 

Öi·riga mu/ti/11tcrnla hidrag · 
UNDPs interimsfond för vetenskap och teknik 
Karibiska utvecklingshanken 
Övrigt 

Totalt 

Medelsram 

1980/81 

350.0 
30,0 
45.0 

120.0 

5./5.U 

460.0 
18.3 
71.8 

1.0 
30,6 
40.0 

62/ .7 

70,0 
50.0 
55.0 

175.0 

47.0 
40.0 

8.0 
3.5 
0 

37.0 

135.5 

10.6 

20.2 

30.8 

1508,02 

38 

Medclsram 
Förslag 
1981/82 

370.0 
30.0 
45.0 

130.0 

575.0 

500.0 
18.3 
71.8 

0 
30.6 
47.0 

M7.7 

72,0 
_'il.0 
59.0 

182.0 

50.0 
50.0 

8.0 
4.1 

12.5 

40.0 

/6./,6 

11.0 
11.0 
95.7 

117.7 

1707,0 

1 Överförs från anslaget C 2. Bilateralt utvecklingssamarbete till anslaget C I. Bi
drag till internationella histåndsprogram. 
2 Inklusive 37 milj. kr. för !PPF. som budgetåret 1980/81 belastade anslaget C 2. 
Uilateralt ut vecklingssamarhetc. 

därför i vissa sammanhang gjon treåriga minimiutfästelser med reservation 

för riksdagens godkännande. Flerårsutfästelser medför emellertid en viss 

stelhet i budgeten. Det är därför viktigt att det finns en rimlig medelreserv 

för nya, oförutsedda behov. 
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Ökningen av det svenska multilaterala biståndet under budgetåret 1981/ 

82 tas till stor del i anspråk av redan beslutade insatser. t. ex. den sjätte 

påfyllnaden av IDAs resurser. En nyhet är att den gemensamma fonden för 

råvaror inom UNCTADs ram nu upprättats med åtföljande krav på svensk 

inbetalning. Påfyllnaden av IF ADs resurser innebär en ökning av det 

svenska bidraget. 

De internationella förhandlingar. som äger rum under de närmaste två 

åren, kan komma att aktualisera ökade internationella biståndsinsatser, 

som Sverige bör ha finansiell beredskap att medverka i. Storleken på 

sådana insatser kan idag inte förutses. Jag föreslår därför att en betydande 

finansiell reserv anslås under anslagsposten Övriga multilaterala bidrag. 

Den svenska inriktningen på de fattigaste u-ländernas och befolknings

gruppernas behov präglar också vår hållning till de multilaterala program

men. Det särskilda belopp, som finns reserverat i vårt UNDP-bidrag för de 

minst utvecklade u-länderna, ökar även budgetåret 1981/82. Beslutet om 

fördelningen av UNDPs resurser under den tredje planeringsperioden in

nebär att de fattigare u-ländernas andel av UNDPs totala resurser ökar 

betydligt, vilket Sverige aktivt bidragit till. Vårt stora IDA-bidrag, liksom 

bidragen till de regionala utvecklingsfonderna. är också ett uttryck för 

denna strävan. Ökningen av bidraget till UNICEF är motiverat av önske

målet att öka biståndet till de mest eftersatta grupperna, bland vilka barn 

och mödrar utgör en betydande del. Även bidraget till FNs flyktingkom

missarie (UNHCR), det svenska katastrof- och flyktingbiståndet liksom 

insatserna till förmån för de handikappade riktar sig till särskilt utsatta och 

behövande folkgrupper. 

FNs utrecklingsprogram (UNDPJ, kapitalutrecklingsfond (UNCJJFJ och 

hefo/kningsj(md (UNFPAJ 

Budgetåret 1980/81 425 000 000 

Budgetåret 1981 /82 445 000 000 

varav 

Ordinarie bidrag till UNDP 

Bidrag till UNDPs verksamhet i 

de minst utvecklade u-länderna 

Kapitalutvecklingsfonden <UNCDF) 

Befolkningsfonden <UNFPA) 

335000000 

35000000 

30000000 

45 000000 

FNs utrecklingsprogram (UNDPJ syftar till att främja mottagarländer

nas utveckling genom olika former av kunskapsöverföring och förinvcste

ringsverksamhet i samarbete med t. ex. FNs fackorgan och FNs regionala 

ekonomiska kommissioner. 

UNDPs verksamhet bygger i huvudsak på landprogram, vilket innebär 

att u-länderna själva bestämmer biståndets inriktning. Femåriga tandramar 

fastställs av styrelsen och ligger till grund för planeringen av biståndet. 
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UNDPs styrelse har uppsatt ett bidragsmål på 3.5 miljarder dollar för 
den femåriga programperioden 1977-81. Detta förutsätter en årlig ökning 
av bidragen med 14 procent. Efter FNs bidragskonferens i november 1980 

står det klart att detta mål inte kommer att uppnås. De ordinarie bidragen 

till UNDP för år 1980 beräknas uppgå till 724 milj. dollar. Utfästelserna för 
1981 ökade med endast fem procent till 760 milj. dollar. För andra året i rad 
har bidragskonferensen därmed misslyckats med att nå det uppsatta målet. 
Detta kan få allvarliga konsekvenser för planeringen av verksamheten för 

perioden 1982-1986. 

Med ett bidrag om 335 milj. kr. skulle Sveriges andel av UNDPs budget 
under 1981 uppgå till drygt tio procent. vilket liksom tidigare gör Sverige 
till den största bidragsgivaren dter Förenta Staterna och Nederländerna. 
De nordiska länderna svarar sammanlagt för ca 27 procent av de totala 

bidragen till UNDP. 
UNDPs fleråriga utfästelser till mottagarländerna motsvaras dock i regel 

av endast ettåriga utfästelser från givarländerna. Sverige har sedan länge 
verkat för att UNDP skall få en mer stabil finansiering. Vi har ansett det 
nödvändigt att UNDP - i likhet med t. ex. IDA - får utfästelser om 
fleråriga bidrag från sina givare. Styrelsen upprättade 1979 en studiegrupp. 

som sammanträdde i februari 1980. för att diskutera olika möjligheter att få 
en säkrare finansiell grundval. bl. a. genom fleråriga utfästelser. Gruppen 
diskuterade även en jämnare fördelning av programmets kostna*r på 
bidragsgivarna. De nordiska länderna har klargjort att de anser sig stå för 
en alltför stor andel. 

Vid UNDPs styrelsemöte i Geneve i juni 1980 kunde styrelsen enas om 
omfattningen och fördelningen av resurserna för programperioden 1982 till 
1986. UNDPs resurser förutsäi:ts öka med 14 procent per år även under 
nästa programperiod och sammanlagt uppgå till 6,5 miljarder dollar. De 
fattigaste u-länderna - med en BNI per capita på under 500 dollar -
kommer att få nästan 80 procent av programmets resurser jämfört med 
drygt 66 procent under nuvarande programperiod. Dessa länders andel av 
UNDPs resurser ökar därmed med 21 procent. Man kunde också enas om 
att rikare länder. med en BNI pc~r capita över 1500 dollar. skall ha som mål 
att - efter en med per capita-inkomsten stigande skala - vid programpe

riodens slut återbetala en del av sin tandram till UNDP. Resultatet måste 
från svensk sida betraktas som mycket tillfredsställande, då vi länge efter
strävat att ge de fattigare u-länderna en större andel av UNDPs resurser. 

I syfte att åstadkomma en stabilare grund för UNDPs finansiering gjorde 
Sverige redan vid FNs bidragskonferens i november 1978 en minimiutfäs
telse om bidrag till programmet för tre år. med förbehåll för riksdagens 
godkännande. Den har därefter förnyats vid varje bidragskonferens. Hös
ten 1980 gjorde Sverige en ny treårsutfästelse. För verksamhetsåret 1981 

(budgetåret 1981/82) utfäste Sverige ett bidrag om 335 milj. kr. vilket 
innebär en ökning med 15 milj. kr. Vidare utfästes ett bidrag om tillsam-
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mans minst 690 milj. kr. för verksamhetsåren 1982 (budgetåret 1982/83) 

och 1983 (budgetåret 1983/84). 

Under innevarande femårsperiod beräknas en dryg tredjedel av UNDPs 

ordinarie resurser gå till u-länder med en per capita-inkomst på mindre än 

250 dollar. Med anledning av de stora biståndsbchoven bland de allra 

fattigaste länderna anser jag ett fortsatt svenskt bidrag till UN DPs särskil

da verksamhet till förmån för de minst utvecklade u-länderna vara moti

verat. Sveriges stöd till denna verksamhet uppgick budgetåret 1980/81 till 

30 milj. kr. För budgetåret 1981/82 finner jag det motiverat att öka bidraget 

till 35 milj. kr .. då det länge varit oförändrat. 

FNs kapitalut1·ccklin&.1fimd ( UNCDF1 har till uppgift att ge finansiellt 

bistånd till de 31 u-länder, som ingår i FNs lista över de minst utvecklade 

u-länderna. Fonden är underställd UN DPs styrelse och arbetar främst 

genom UNDPs fältorganisation. Fondens verksamhet är inte landprogram

merad. Biståndet lämnas i form av gåvor. 

Huvuddelen av kapitalutvecklingsfondens insatser inriktas på landsbyg

den, främst faltiga och avlägsna områden, som saknar grundläggande 

social service. Hittills har fonden finansierat mindre projekt inom sektorer 

som jordbruk, bevattning, småindustri, byskolor, yrkesskolor, hälsovård 

och kooperation. Fonden lägger stor vikt vid att befolkningen aktivt deltar 

i projekten. 

UNDP-styrelsen beslutade år 1979 att ändra fondens finansiering. Från 

att tidigare ha haft full linansiell täckning för varje nytt projekt kan fonden 

nu inleda nya projekt på basis av beräknade tillgångar. Den nya finansie

ringsprincipen gör det möjligt för fonden att mera långsiktigt planera verk

samheten. Övergången till en ny finansieringsprincip gör kapitalutveck

lingsfonden till ett mer permanent organ. Fonden har för närvarande 

onormalt stora reservationer, som ännu inte avsatts till utvecklingsprojekt. 

Genom omorganisering inom sekretariatet räknar man med att komma till 

rätta med detta problem. Efter bidragskonfcrensen år 1980 beräknas de 

sammanlagda bidragen uppgå till 27.6 milj. dollar, jämfört med 26.5 milj. 

dollar för år 1980. 

Sverige är, med en bidragsdel på ca 25 procent. kapitalutvecklingsfon

dens största bidragsgivare efter Nederländerna. Sverige utfäste vid FNs 

bidrag~konferens år 1980 ett bidrag om 30 milj. kr. för vart och ett av 

verksamhetsåren 1981-1983 (budgetåren 1981/82-1983/84) med förbehåll 

för riksdagens godkännande. 

FNs h1jdkning.1j;1nJ I UNFPA ), som är underställd UNDPs styrelse, 

linansierar en betydande del av FN-systemets bistånd på befolkningsområ

det. Verksamheten bygger på frivilliga bidrag från FN :s medlemsländer. 

Nästan hiilften av fondens medel anviinds för familjeplaneringsprojekt. I 

övrigt lämnas stöd bl. a. till folkräkningar. forskning om sambandet mellan 

befolkningsutveckling och social och ekonomisk utveckling samt utbild

ning och information om befolkningsfrågor. Merparten av de fondfi-
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nansierade projekten verkställs av FN :s fackorgan. 1977 beslöt UN DPs 

styrelse att koncentrera fondens resurser till insatser i ett 40-tal s. k. 

prioritetsländer. Målet är att dt:ssa prioritets länder är 1980 skall erhålla två 

tredjedelar av de liinderdestinerade bidragen. 

·sve~iges-bidrag till fonden under verksamhetsåret 1980 var 45 milj. kr.. 

vilket motsvarade ca 8 procent av de sammanlagda bidragen. Vid FNs 

bidragskonfcrens hösten 1980 beräknades de frivilliga bidragen till 

UNFPA för år 1981 till 136 milj. dollar. Sverige utfäste. med förbehåll för 

riksdagens godkiinnande. ett oförändrat bidrag om 45 milj. kr. till UNFPA 

för vart och ett av verksamhetsåren 1981-83 !budgetåren 1981/82-198J/ 

84). 

FN.1· har1~fi111d (UNICEF! 

Budgetärct 1980/81 120000000 

Budgetåret 1981/82 130000000 

FNs harnfond I UN ICEFl stöder u-ländernas arbete med att förbättra 

situationen för barn och mödrar. UNICEF strävar efter att i första hand 

söka tillfn:dssHilla de mest elementära behoven. och iir en föregångare 

inom FN-systemet då det gäller att söka nå de allra fattigaste befolknings

grupperna. Verksamheten omfattar hälso- och sjukvärd. familjeplanering. 

grundliiggande utbildning. åtgiirder för att förbättra kosten för barn och 

mödrar. program för att förbiittra dricksvattenförsörjningen m. m. Ett vik

tigt inslag är alt söka få den lokala befolkningen att aktivt delta i arbetet. 

Tillsammans med WHO söker UNICEF föra ut begreppet primiirhiilso

vård och stödja de länder som arbetar på att uppriitta en sådan. En relativt 

stor del av biståndet lämnas till barn i de minst utvecklade u-liinderna. 

UNICEF är m:ksä en viktig förmedlare av katastrofbistånd. 

För att säkra en fastare grurid för fondens verksamhet och finansiering 

infördes på svenskt initiativ fr. Ct. m. 1979 ett rullande långsiktigt arbetspro

gram. baserat på u-ländernas behov 01.:h UNICEFs bedömning av framtida 

bidrag. Diircmot har Sveriges fkrårsutfästelser inte lett till efterföljd. 

UNICEFs verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag. huvudsakli

gen från regeringar. Rcgeringsbidragcn utgjorde 1979 71 procent av fon

dens inkomster. Återstoden kommer från enskilda bidragsgivare och från 

försäljning av UNICEFsjulkort. 

Det svenska regeringsbidragct till fonden under verksamhetsärct 1980 

uppgick till 120 milj. kr. Sverige är därigenom. näst USA, UNICEFs 

största bidragsgivare. Därtill kommer bidraget från den svenska UNICEF

kommittcn, som för 1980 beräknas uppgä till 5.5 milj. kr. 

Vid FNs bidragskonferens hösten 1980 uppskattades de ordinarie rege

ringsbidragcn till UNICEF för år 1981 till 167 milj. dollar. en ökning med 

ca 14 procent jämfört med 1980. Tillsammans med övriga inkomster. dvs. 

bidrag från enskilda givare och regerings bidrag för särskilda insatser. 
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hoppas UNICEF kunna nå det totala bidragsmålet på 290 milj. dollar för år 

1981. 

Med hänsyn till att inriktningen av UNICEFs verksamhet ligger väl i 

linje med de svenska biståndspolitiska målen och till att UNICEF är en 

effektiv organisation. utfäste Sverige. med förbehåll för riksdagens god

kännande. ett till 130 milj. kr. ökat bidrag för verksaml'etsåret 1981 <bud

getåret 1981/82). Därmed beriiknas Sveriges andel av regeringsbidragen till 

UNICEF uppgå till 18 procent. Med samma förbehåll utfäste Sverige ett 

bidrag på sammanlagt minst 260 milj. kr. för verksamhetsåren 1982 och 

1983 (budgetåren 1982/83 resp. 1983/84). 

Internationella ut1·eckling.1ji111den (IDAJ 

Budgetåret 1980/81 460 000 000 

Budgetåret 1981/82 500000000 

Internationella utvecklingsfonden (JDAJ. som är en filial till Världsbank

en ( IBRDJ. utgör den största enskilda bistånd skällan för de fattigaste u

lilnderna. Under budgetåret 1979/80 beviljade IDA utvecklingskrediter till 

ett sammanlagt belopp av ca 16 miljarder kronor. IDA-krediterna liimnas 

på mycket förmånliga villkor. niist intill gåvobasis. och är obundna. Av 

IDAs utlåning gick under budgetåret 1979/80 87 procent till länder med en 

årlig per capita-inkomst på mindre iin 360 dollar. Bland de tio största 

låntagarländerna verksamhetsåret l 979/80 återfinns Indien. Bangladesh. 

Sri Lanka. Kenya och Tanzania. IDAs utlåning är koncentrerad till jord

bniks- och landsbygdsutveckling. som svarar för närmare hälften av den 

totala utläningen och som har stor betydelse för att de fattigaste männi

skornas levnadssituation skall kunna förbättras. 

IDAs utlåningsverksamhct har ocksft bö1:iat att anpassas efter de krav. 
som förändringarna i världsekonomin sliillcr r<'l de fattigare oljeimporte

rande u-liindernas ekonomier. Samtidigt som stigande oljepriser fördyrar 

importen skapar de förutsättningar för tidigare inte lönsamma energiinve

steringar. Världsbanksgruprens utl<1ning för energiändamål beräknas för 

närvarande komma att uppgå till mer än 50 miljarder kr. under första 

hälften av 1980-talet. En särskild energifilial planeras för utlåning pil detta 

omräde. Den i längden ofrånkomliga strukturomvandlingen av de oljeim

porterande u-ländernas ekonomier ställer emellertid stora invcsteringskrav 

iiven inom andra sektorer. Viirldsbankens/IDAs exekutivstyrelse fattade 

därför i maj 1980 beslut om att bistå de oljeimporterande u-liinderna med 

lån för strukturanpassning. Enligt nuvarande planer beräknas denna form 

av litngivning uppgå till ca 30 miljarder kr. under den närmaste femårsperi

oden. 

Finansieringen av IDA sker genom gåvobidrag från i första hand de 

industrialiserade medlemsländerna. men under senare är även från vissa 

OPEC-stater och andra relativt rika u-länder. Bidragens storlek fastställs i 
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samband med sk. påfyllnadsförhandlingar. Överenskommelse om den 

sjätte påfyllnaden. avseende budgetåren 1980/81- 1982/83. uppnåddes mel

lan givarländerna i december 1979. Den innebär att 33 givarländer. varav 

23 i-länder. skall lämna bidrag till ett sammanlagt belopp av 12 miljarder 

dollar. Då Sveriges andel av IDAs resurser varit mycket hög i förhållande 

till andra länders, sänktes den svenska andelen från 3.8 till 3,0 procent. 

Detta motsvarar ett totalt svenskt bidrag under perioden på I 497240000 

kr. 

På grund av förseningar i den amerikanska kongressen kunde överens

kommelsen om den sjätte påfyllnaden inte träda i kraft som planerat den 1 

juli 1980. För att IDAs verksamhet inte skulle lamslås, har givarländerna 

kommit överens om ett övergångsarrangemang. baserat på förhandsutfäs

telser. En redogörelse för denna överenskommelse och villkoren för Sveri

ges deltagande, har lämnats i prop. 1980/81: 52. 

IDAs utlåning kommer att öka gradvis under den sjätte påfyllnaden. 

Sveriges bidrag utgår med 460 milj. kr. under budgetåret 1980/81, 500 milj. 

kr. budgetåret 1981/82 samt 537.2 milj. kr. budgetåret 1982/83. 

Re,;ionala 1111·ecklin,;shankcr 

Budgetåret 1980/81 

Budgetåret 1981 /82 

varav 

121702413 

120702413 

Afrikanska utvecklingsbanken ( ADBl 

Afrikanska utvccklingsfonden (ADFJ 

Asiatiska utvecklingsfonden (AsDFJ 

18281704 

71835484 

30585 225 

Sveriges bidrag till de regionala ut vccklingsbankerna och -fonderna i 

Afrika och Asien har ökat bäde i absoluta tal och i andel av vårt multilate

rala bistånd. Från budgetåret 1975/76 till det innevarande budgetåret 1980/ 

81 har bidragen sålunda ökat från 32.5 milj. kr. till 121.7 milj. kr. och 

andelen av det totala multilaterala biståndet från ca 3 procent till ca 8 

procent. 

Dessa ökningar i våra bidrag till de regionala utveeklingsbarikerna och 

-fonderna är ett uttryck för den vikt Sverige fäster vid ökat regionalt 

samarbete och vid uppbyggnad av starka finansiella organisationer i Afrika 

och Asien. varigenom den internationella histåndsverksamheten kan de

centraliseras. Våra bidrag har i första hand lämnats till institutionernas 

fonder. som lämnar lån pii synnerligen mjuka villkor till de fattigaste 

länderna inom respektive region. 

Afrikanska /lf1·eck/i11gsha11ke11 (ADB J har sedan sin tillkomst 1966 endast 

varit öppen för medlemskap för de afrikanska u-länderna. Vid ADBs 

årsmöte 1978 beslöts att inleda förhandlingar om medlemskap även för 
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icke-regionala länder. Jag har i proposition om svenskt medlemskap i 

Afrikanska utvecklingsbanken m. m. (prop. 1979/80: 130) redovisat utgång

en av dessa förhandlingar. Överenskommelsen om utvidgat medlemskap 

kommer troligen att kunna träda i kraft under 1981. Två tredjedelar av det 

totala antalet röster förbehålls de afrikanska medlemsländerna. 

Som jag också anförde, kommer ett öppnande av ADB för icke-regionalt 

medlemskap att öka bankens resurser, dels direkt genom i-ländernas inbe

talade kapitalinsatser, dels indirekt genom att bankens möjligheter till 

upplåning på kapitalmarknaden förbättras. Ökade resurser kommer också 

att öka stabiliteten och möjligheterna till mera långsiktig planering. 

ADBs totala utlåning uppgick per den 30 september 1980 till 1.2 mil

jarder dollar fördelade på 253 lån till 44 afrikanska medlemsländer. Lånen 

har i första hand avsett infrastruktur och jordbruk. 

I enlighet med riksdagens beslut med anledning av den nämnda proposi

tionen (UU I 979/80: 25, JU 1979/80: 45. rskr 1979/80: 369 och 370) avser 

regeringen att under innevarande budgetår teckna andelar i Afrikanska 

utvecklingsbankens kapital för en summa, som motsvarar 365634069 kr. 

Sveriges andel av bankens totala kapital uppgår därigenom till 1.3 procent. 

Samtidigt kommer ett åtagande att göras att inhetala 25 procent av det 

tecknade kapitalet, vilket motsvarar 91 408 518 kr. Inbetalningen skall ske i 

form av fem lika stora delar under en femårsperiod. Den första inbetalning

en på 18 281 704 kr. kan komma att ske under innevarande budgetår. 

För den andra inbetalningen. som beräknas ske under budgetåret 1981/ 

82, är medelsbehovet I 8 28 I 704 kr. 

Afrikanska utveckling~j(mden (ADFJ började sin verksamhet år 1973 och 

har, till skillnad från ADB. redan från början varit öppen för medlemskap 

även för länder utanför Afrika. Fonden är knuten till ADB genom att de 

båda institutionerna har gemensam personal och president. En princip för 
samarbetet inom ADF är att det röstmässiga inflytandet har fördelats lika 

mellan de afrikanska länderna och de icke-regionala medlemsländerna. 

vilka huvudsakligen är i-länder. Detta är, enligt min uppfattnig, en viktig 

princip. som givit ett betydande u-landsinflytande över verksamheten. 

ADF lämnar lån på lika förmånliga villkor som IDA. Utlåningen sker 

enbart till de fattigaste afrikanska länderna. Lånen har framför allt avsett 

projekt inom jordbruk, transport. hälsovård och utbildning samt andra 

offentliga nyttigheter. ADFs utlåning uppgick per den 30 september 1980 

till drygt 980 milj. dollar fördelade på 165 lån till 38 afrikanska medlems

länder. 

ADFs verksamhet finansieras genom bidrag från de icke-regionala med

lemsländerna. Vid utgången av år 1980 uppgick Sveriges totala bidrag till 

ADF till ca 277 milj. kr. Fondens andra påfyllnad. som gäller åren 1979-

81, omfattar totalt ca 800 milj. dollar. Sveriges bidrag uppgår sammanlagt 

till 215 506 451 kr., vilket motsvarar 6 procent av påfyllnaden. De två första 

inbetalningarna om vardera 71835484 kr .. har gjorts under budgetåren 
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1979/80 och 1980/81. Den tredje inbetalningen av samma storlek skall ske 

under budgetåret 1981/82. 

Förhandlingar om en treuje påfyllnad av ADFs resurser efter 1981 kom

mer att inledas inom kort. M1:d hänsyn till de afrikanska ländernas stora 

behov av förmånliga lån bör fonden ges möjlighet till en betydande ökning 

av sin utlåning. Jag anser att Sveriges bidrag bör motsvara ungefär samma 

andel som under den nu pågåe'lllic andra påfyllnaden. 

Asiatiska 11tvecklingshanke11 (AsDBJ inledde sin verksamhet år 1966. Av 

de 43 medlemmarna är 29 asiatiska länder. Sverige har varit medlem i 

banken sedan den upprättades. Bankens totala utlåning uppgick per den 30 

september 1980 till 4.9 miljarder dollar. fördelade på 267 projekt i 16 

länder. Den har hittills främst varit inriktad på utbyggnad av infrastruktur 

och industriutveckling. Under senare år har utlåningen till jordbrukssek

torn ökat. Under 1980-talet kan en starkare betoning av jordbruks- och 

energisektorerna förväntas. Vidare avser banken att i ökad utsträckning 

lämna program- och sektorlån och bidra till finansiering av kostnader i 

lokal valuta. Dessa förändringar har vi från svensk sida all anlcuning att 

välkomna. Vi har länge framh:Ulit att banken borde få en mer utvecklings

inriktad profil. och inte enbart uppträda som en strikt finansiell institution. 

Efter den senaste kapitalökningen. som trädde i kraft i september 1977. 

uppgår AsDBs tecknade kapital till 8,9 miljarder dollar. Huvuddelen är 

garantikapital. Sverige har under budgetåren 1978179-1980/81 deltagit i 

denna kapitalökning och därv.id inbetalat ca 4 milj. kr. Sveriges andel av 

AsDBs totala kapital uppgår till 0.17 procent. 

Den sista inbetalningen till kapitalökningen skedde således budgetåret 

1980/81. Någon ny kapitalökning har ännu inte beslutats. men torde kom

ma att träda i kraft under budgetåret 1982/83. 

Asiatiska Ul\'eck/ingsfonden (AsDFJ httr verkat -sedan 1974. Fonden. 

som är nära knuten till AsDB och har samma medlemskrets. 'lämnar lån på 

mjuka villkor till de fattigaste \Jch minst utvecklade av bankens medlems

länder. AsDFs totala utlåning uppgick per den 30 september 1980 till ca 2 

miljarder dollar fördelade på totalt 202 projekt i 21 medlemsländer. Projekt 

inom jordhrukssektorn svarar för större delen av fondens utlåning. Jämfört 

med tidigare år har stödet till industriprojekt. nationella utvecklingsbanker 

samt utbildningssektorn ökat medan stödet till vatten- och avloppssystem. 

kraftvcrkssektorn samt kommunikationssektorn har minskat. 

AsDF finansierar sin verksamhet genom bidrag från flertalet av de 

utvecklade medlemsliindcrna. Dessa bidrag har inbetalats dels vid fondens 

grundande, dels vid två påfyllnader. Under den första påfyllnaden bidrog 

Sverige med totalt ca 42 milj. kr. 

Inom ramen för den andra påfyllnaden av fondens resurser om totalt 

2 150 milj. dollar för fyraårsperioden 1979-82, har Sverige åtagit sig att 

under budgetåren 1979/80-1982/83 bidra med sammanlagt 122 340900 kr .. 

vilket motsvarar 1.2 procent av denna päfyllnad. Under hudgetären 1979/ 
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80 och 1980/81 har de två första inbetalningarna gjorts om vardera 

30 585 225 kr. Den tredje inbetalningen av samma storlek skall göras under 

budgetåret 1981/82. då förhandlingar även beräknas inledas om en tredje 

påfyllnad. Sveriges bidrag till denna påfyllnad hör motsvara ungefär sam

ma andel som under den nu pågående påfyllnaden. 

Internationella jordbruks11tvcckli11g.1:f(mde11 (I FAD J 

Budgetåret 1980/81 40000000 

Budgetåret 1981/82 47000000 

Den internationella jordhruksutvecklingsfonden (IF ADl har varit verk

sam sedan 1978 såsom ett fackorgan i FN inriktat på att stödja jordbruksut

vecklingsprojekt. särskilt i mycket fattiga u-länder. Fondens resurser kan 

även - om stödet inriktas på de mest eftersatta grupperna - avsättas till 

rikare u-länder med särskilt gynnsamma förutsättningar för ökad jord

bruksproduktion. IF AD har under sina första tre verksamhetsår gett 60 lån 

till 48 länder, främst i Asien och Afrika. uppgående till totalt 890 milj. 

dollar. 

Utlåningsvillkoren är synnerligen förmånliga. En del av fondens re

surser kan användas för gåvofinansiering av mindre projekt för tekniskt 

bistånd. En stor del av projekten utföres gemensamt med bl. a. FAO. 

Världsbanken. UNDP, ILO. Islamiska utvecklingsbanken och regional

bankerna. Därigenom har den egna adminstrationen kunnat begränsas. 

Fonden har en styrande församling. där samtliga medlemsländer ingår. 

samt en styrelse på 18 medlemmar. Antalet styrelseplatser är. i likhet med 

det totala antalet röster. jämnt fördelade på tre tänderkategorier. De bi

dragsgivande i-länderna tillhör kategori I. de bidragsgivande u-länderna. 

dvs. de oljeexporterande u-!ändcrna. kategori Il och mottagarländerna 

kategori 111. Denna fördelning av rösterna ger u-länderna en starkare 

ställning i IFAD än i flertalet andra internationella finansieringsorgan. De 

nordiska länderna har en gemensam plats i styrelsen. Från och med 1981 är 

Sverige ordinarie ledamot. 

För fondens första verksamhetsperiod 1978-80 gjordes utfästelser med 

drygt I miljard dollar. Nära hälften av dessa resurser kom från OPEC

länderna. Det svenska bidraget under denna treårsperiod uppgick till totalt 

115 milj. kr. 
Under 1980 har förhandlingar förts om en påfyllnad av fondens resurser 

för perioden 1981-83. Med hänsyn till att fonden är verksam på ett område 

där finansieringsbehoven är mycket stora och att fonden är en effektiv 

institution, har Sverige funnit det angeläget att påfyllnaden får en sådan 

storlek att fondens verksamhet kan utvidgas. Förhandlingarna har ännu 

inte formellt avslutats i alla detaljer. IF ADs styrande församling godkände 

emellertid i december 1980 ett förslag om en påfyllnad av IFADs resurser 

med I 270 milj. dollar. Detta belopp skulle tillsammans med ändra befint-
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liga resurser ge IFAD möjlighet att göra åtaganden för 1500 milj. dollar 

under treårsperioden 1981-83 jämfört med 890 milj. dollar den första 

verksamhetsperioden. Med i stort sett oförändrad svensk bidragsandel kan 

det sammanlagda svenska bidraget till fonden beräknas till 141 milj. kr. 

eller 47 milj. kr. per år. För den första inbetalningen har riksdagen redan 

beviljat medel. För den andra inbetalningen, som skall äga rum under 

budgetåret 1981/82, beräknas medelsbehovet till 47 milj. kr. Skulle som ett 

resultat av de fortsatta påfyllnadsförhandlingarna det svenska bidraget till 

fonden komma att öka, kan ytterligare medel tas i anspråk från anslagspos

ten Övriga multilaterala bidrag. 

Internationellt lirsmedelshis t iind 

Budgetåret 1980/81 175 000 000 

Budgetåret 1981 /82 182 000 000 

varav 

Världslivsmedelsprogrammet (WFP) 

Bidrag enligt 1980 års konvemion om livsmedelshjälp IFAC) 

Internationella beredskapslagret av livsmedel för 

katastrofinsatser (IEFR) 

72 000 000 

51000000 

59 000000 

Viirldslivsmedelsprogrammet !WFP) lämnar bistånd i form av livsmedel 

till utvecklingsprojekt och vid katastrofer. Verksamheten skall bedrivas i 

sådana former att den inte stör handeln med livsmedelsprodukter eller 

hämmar mottagarländernas egen jordbruksproduktion. En stor del av de 

livsmedel, som ställs till förfogande används som matransoner till anställda 

vid anläggningsarbeten och till utspisning av särskilt behövande grupper 

såsom kvinnor. småbarn och skolungdom. Programmet linansieras med 

frivilliga bidrag, som ges dels i form av livsmedel. dels i form av kontantbi

drag för att täcka administrationskostnader, frakt, försäkringar m. m. Det 

svenska bidraget är, i enlighet med WFPs praxis, till två tredjedelar bundet 

till upphandling av svenska livsmedelsprodukter. 

Sverige har invalts i WFPs styrelse (Kommitten för livsmedclsbiständ, 

CFA) för åren 1979-81. CFA :>kall också vara ett forum för debatt samt ge 

rekommendationer om biståndsmctoder och biståndspolitik på livsmedels

området. Sverige verkar bl. a. för att en större andel av världens samman

lagda livsmedelsbistånd skall gå genom WFP och för att WFP skall avsätta 

större resurser för katastrofinsatser. De svenska erfarenheterna av WPP är 

goda. Förutom ordinarie bidrag stöder Sverige därför programmet genom 

att också kanalisera övrigt multilateralt livsmedelsbistånd samt viss kata

strofhjälp genom WFP. 

Målet fÖ~ bidragen under två-årsperioden 1979-80 är 950 milj. dollar. 

Hittills gjorda utfästelser uppgår till ca 800 milj. dollar. För åren 1981 m:h 

1982 har bidrags målet fastställts till I 000 milj. dollar. Detta bdopp är dock 
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ett minimimål. som bör höjas om kraftiga prisökningar på livsmedel eller 

ökade behov av livsmedelshjälp uppstår. Vid slutet av 1980 uppgick utfäs

telserna för perioden 1981-82 till ca 735 milj. dollar. 

Mot denna bakgrund bör Sveriges ordinarie bidrag till WFP höjas från 70 

till 72 milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1981/82-1983/84. 

Sverige har enligt 1980 års kom•ention om livsmedelshjälp (FAC) åtagit 

sig att under budgetåret 1980/81 leverera 40 000 ton svenskt vete som 

livsmedelshjälp. Detta är 5 000 ton mera än åtagandet under den fön-a 

konventionen från 1971. Den nya konventionen gäller endast ett år, men 

kommer sannolikt att förlängas. Vetet kanaliseras genom WFP. 

Sverige har sedan budgetåret 1973/74 låtit proteinberika delar av de 

vetemjölsleveranser, som ställts till WFPs förfogande via FAC och det 

internationella beredskapslagret av livsmedel för katastrofinsatser (IEFR). 

Av en utvärdering. som WFP gjort på svensk begäran, framgår att WFP 

haft svårt att finna avsättning för det proteinberikade mjölet. 

Protcinberikningen medför också betydande merarbete och fördyringar. 

SIDA föreslog därför redan 1978 en avveckling av proteinberikningen. 

Detta resulterade i att proteinberikningen avbröts för leveranser från be

redskapslagret <IEFRJ. men att det fortsätter inom ramen för FAC-åtagan

det. 

SIDA har med hänvisning till WFPs bedömning i sin anslagsframställ

ning för budgetåret 1981/82 föreslagit att proteinberikningen helt upphör i 

och med utgången av budgetåret 1980/81: Jag finner att ekonomiska och 

praktiska skäl talar för att så sker. och att leveranserna i fortsättningen 

utgår i form av vanligt vetemjöl. 

För täckande av frakt- och administrationskostnaderna får WFP ett 

bidrag. som under år 1980 höjts i två omgångar. från 30 till 50 dollar/ton. 

Ytterligare höjningar kan bli aktuella. 

För budgetåret 1981/82 föreslår jag ett svenskt bidrag enligt konven

tionen om livsmedelshjälp - under förutsättning att den förlänges att gälla 

också budgetåret 1981/82 - på 51 milj. kr. inkl. frakt- och administrations

kostnader. 
Sverige har, med riksdagens bemyndigande, dessutom åtagit sig att 

årligen under treårsperioden 1980/81-1982/83 hålla 40000 ton svenskt vete 

samt vissa andra svenska livsmedelsprodukter i beredskap för akuta nöd

hjälpsinsatser. Under budgetåret 1980/81 kommer förutom vete bl. a. 2 500 

ton vegetabilisk olja att upphandlas. Beredskapslagret utgör en del av det 

imemationella beredskapslagret m· /ii·smedel för kata.\·tr1d'insatscr 

(/EFRJ. 

· IEFR skall. enligt FNs rekommendationer. uppgå till minst 500000 ton. 

som bör förmedlas genom WFP. Bidragen till det internationella bered

skapslagret har dock inte förrän under 1980 kommit i närheten av denna 

nivå och överstiger nu för första gången 400000 ton. vilka till övervägande 

del kanaliseras via WFP. Inom CFA pågår därför diskussioner om hur 

4 Riksdagen 1980181. I mm/. Nr 1110. Bilaga 65 
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målet skall kunna uppnås samt hur WFP skall kunna garanteras kontinuitet 

i bidragen. Bl. a. utreds förslag om att omvandla de frivilliga utfästelserna 

till bindande konventionsåtaganden, eller att inrätta en särskild bidrags

konferens för det internationella heredskapslagret. 

Med hänsyn till behovet av långfristiga åtaganden om livsmedelshjälp. 

anser jag att det svenska åt:oigandet bör utstriickas t. o. m. budgetåret 198.V 

84. För budgetåret 1981/82 beräknar jag ett medclsbehov för nödviindig 

påfyllnad av det svenska livsmedelslagret på sammanlagt 59 milj. kr. inkl. 

lagring och frakt. 

Jag föreslår att Sveriges bidrag till det internationella livsmedelsbistån

det under budgetåret 1981/82 uppgår till 182 milj. kr. Samtidigt vill jag 

understryka att åtagandena delvis är kvantitativa, varför den exakta kost

naden är svår att förutse. Stigande livsmedclspriser och fraktkostnader 

kan komma att öka medelsbehovet. vilket i så fall bör bestridas från 

anslagsposten Övriga multilaterala bidrag. 

Ö1Tiga organisationer 

Budgetåret 1980/81 83 500 000 

Budgetåret 198 I /82 164 600 000 

varav 

FNs hjälpprogram för Palcstinaflyktingar I UN RW Al 

FNs flyktingkommissarie 11JNHCR) 

Internationella federationen för familjeplanering (I PPFl 

UNCTAD/GATTs internationella handelscentrum llTC) 

Importkontoret för u-landsprodukter <IMPODJ 

Gemensamma fonden . 

Humanitära organisationer 

50000000 

50000000 

40 000 000 

8000000 

4 129000 

12500000 

FNs hjä/pprogram ji"ir Pa/estina~flyktingar ( UNRWAJ lämnar bistånd till 

ca 1.8 milj. palestinier i Mellanöstern, som befinner sig i läger i Jordanien, 

Libanon, Syrien samt i Gaw-remsan och på Västbanken. Programmet 

inriktas på livsmedclshjälp. hälsovård och utbildning. Budgeten för verk

samhetsåret 1980 uppgick till :!I I milj. dollar. 

UNRWA har under flera års tid haft finansiella svårigheter och har vid 

flera tillfällen av brist på resurser tvingat~ skiira ned sin utbildningsverk

samhet och matransonerna. 

Sveriges ordinarie bidrag till UNRWA uppgick för verksamhetsåret 1980 

(budgetåret 1980/81) till 47 mil.i. kr. För verksamhetsåret 1981 (hudgctäret 

1981/82) har Sverige. med förbehåll för riksdagens godkännande. utfäst ett 

bidrag på 50 milj. kr. På grund av organisationens prekära budgetläge kan 

en del av detta bidrag behöva betalas ut som förskott redan i början av år 

1981. I så fall kan medel ur den ointecknade reservationen disponeras. I 

enlighet med rekommendationen från UNRWAs generalkommissarie har 
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regeringen. med förbehåll för riksdagens godkännande. utfäst ett bidrag till 

UNRWA på samma belopp även för verksamhetsåren 1982 och 1983. 

Utfästelsen har gjorts under förutsättning att UN R W As roll inte väsentligt 

förändras till följd av den politiska utvecklingen i Mellanöstern. 

FNs f1yktingkommissarie ( UN l/CR) har i takt med de senaste årens 

ökande flyktingströmmar blivit en allt viktigare kanal för bistånd till flyk

tingar världen över. Organisationen har. enligt sitt ursprungliga mandat, 

till uppgift att ge internationellt skydd åt politiska flyktingar. att underlätta 

deras integrering i asyllandet eller att. där så är möjligt, hjälpa dem att 

återvända till sitt hemland. Verksamheten har genom den ökande mängden 

flyktingar i nödsituationer blivit alltmer inriktad på akut nödhjälp. 

Därutöver har UNHCR vid ett flertal tillfällen fått i uppdrag att för hela 

FN-systemets räkning samordna biståndet till stora flyktinggrupper i akut 

nödsituation. Sådana samordnade aktioner har under det gångna året, på 

uppdrag av FNs generalsekreterare. genomförts i Somalia. Sydostasien 

och Zimbabwe. I Zimbabwe omfattar hjälpprogrammet även människor. 

som befinner sig i en tlyktinglik situation i sitt eget hemland. Andra stora 

krisprogram har gällt flyktingar från Afghanistan och Tchad. 

UNHCR räknar med att det finns ca 12-13 miljoner flyktingar i världen i 

dag. varav ca 10 miljoner berörs av organisationens verksamhet. De störs

ta flyktinggrupperna finns i Afrika, framför allt i Afrikas Horn inklusive 

Sudan, Kamerun (flyktingar från Tchad) och södra Afrika. 

I Asien finns de största flyktinggrupperna i Pakistan (flyktingar från 

Afghanistan) och Sydostasien. För många av de senare har UNHCR den 

viktiga uppgiften att försöka hitta bosättningsländer utanför regionen. Pa

rallellt härmed försöker man nu starta ett repatrieringsprogram för kampu

cheanska flyktingar. 

I Latinamerika är flyktinggrupperna mindre och en dominerande del av 

UNHCRs verksamhet inriktas på rättshjälp och försök att finna en fristad 

för flyktingarna i tredje land. 

Flyktingarna organiseras i läger. där de erhåller bistånd i form av livsme

del. mediciner. enkla bostäder m. rn. Det direkta biståndsarbetet utförs 

inte av UNHCR utan av andra myndigheter. ofta värdlandets regering. 

eller av frivilliga organisationer i samarbete med UNHCR. 

Kostnaderna för UNHCRs program har mångdubblats på bara några fä 

år. Det reguljära programmet beräknas för 1980 uppgå till ca 300 milj. 

dollar, vartill kommer drygt 200 milj. dollar för de särskilda operationerna. 

För 1981 räknar man med ett reguljärt program på ca 335 milj. dollar. Som 

jämförelse kan nämnas att det reguljära programmet 1975 uppgick till 14 

milj. dollar och 1979 till 178 milj. dollar. 

Trots de snabbt ökade bidragen har Sveriges andel av UNHCRs finansi

ering sjunkit från ca I 0 procent år 1977 till ca 4 procent år 1980. Under 

budgetåret 1979/80 utbetalades ca 102 milj. kr.. varav 30 milj. kr. utgjorde 

det ursprungliga ordinarie bidraget. Resten utgjorde svar på vädjanden 
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från UNHCR om extra stöd till olika delar av verksamheten. Av de 

svenska specialbidragen gick drygt 34 milj. kr. till Afrika. drygt 28 milj. kr. 

till Asien och 4 milj. kr. till Latinamerika. 

Innevarande budgetår utgår ett ordinarie bidrag till UNHCRs reguljära 

program på 40 milj. kr. för verksamhetsåret 1981. Därutöver förutses 

omfattande extra bidrag från bl. a. katastrofanslaget till de särskilda opera

tionerna. Sådana har redan under budgetåret utbetalats för insatser i Afri

kas horn. Zimbabwe. Kamerun. Kampuchca och Pakistan. De svenska 

bidragen till de särskilda operationerna uppgår hittills under budgetåret 

1980/81 till drygt 11 milj. kr. 

UNHCRs snabba expansion har skett samtidigt som de flesta stora 

givarländer i ökad utsträckning specialdestinerar sina bidrag till operatio

ner, som man av särskilda politiska skäl vill stödja. År 1976 var 16.1 

procent av bidragen till det r~·guljära programmet specialdestinerade - år 

1979 var samma andel 72.6 procent. Detta har drabbat traditionella flyk

tinggrupper och slagit hårdare i Afrika än i Asien. 

Ett ökat. obundet svenskt bidrag är dtirför särskilt värdefullt för 

UNHCR. Det ordinarie bidraget till UNHCR för verksamhetsåret 1982 

(budgetåret 1981/82) bör därför ökas till 50 milj. kr. För verksamhetsåret 

1983 (budgetåret 1982/83) har .. med förbehåll för riksdagens godkännande, 

utfästs ett lika stort belopp. Detta ordinarie bidrag bör. liksom tidigare, 

kunna kompletteras med medel från katastrofposten eller från anslagspos

ten Övriga multilaterala bidrag. 

Befolknings program 

Internationella federationen f{'ir .fami(iep/anerinR (/PPFJ. som grun

dades 1952. är en ideell familjcplaneringsfederation med medlemsorganisa

tioner i ett 100-tal länder. Stöd lämnas till nationella organisationer och 
regeringar i utvccklingsländer. IPPFs målsättning är att främja familjepla

nering och ansvarigt föräldraskap. Tillgång till familjeplanering är en 

grundläggande mänsklig rättighet. vilket fastslogs i den världsaktionsplan. 

som antogs vid FNs befolkninigskonferens i Bukarest 1974. 

IPPF inriktade sig från böi:ian på att medverka till att familjeplancrings

kliniker inrättades. Åtgärder på familjeplaneringsområdet måste emellertid 

kompletteras med samtidiga åtgärder på andra områden i syfte att förbättra 

miinniskors sociala villkor. Jag anser det dä1för väsentligt att familjeplane

ringen integreras i en allmän social omvårdnadspolitik. Det är värdefullt att 

IPPF söker förena familjeplanering med hälso- och socialvård. samt att 

man söker skapa en bredare förankring för sin verksamhet bl. a. genom att 

vidga samarbetet med andra organisationer på olika områden. IPPF verkar 

också för att sexualundervisning skall ingå i den allmänna skol- och vuxen

undervisningen. 

Sverige inledde sitt stöd tiil IPPF år 1965. T. o. m. budgetåret 1977/78 

hade totalt 150 milj. kr. utbetalats. År 1978 ingicks ett treårsavtal om 
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fortsatt stöd på sammanlagt I 00 milj. kr. Budgetåret 1980/81 bidrog Sverige 

under detta avtal med 37 milj. kr. Ett nytt treårsavtal är under beredning. 

För budgetåret 1981/82 (verksamhetsåret 1981) bör det svenska bidraget 

uppgå till 40 milj. kr. 

Handelsfrämjande organisationer 

UNCTADIGATTs internationella handelscentrum (ITC) främjar u-län

dernas export genom marknadsundersökningar. utveckling av nya pro

dukter. marknadsföring samt medverkan till uppbyggnad av nya institutio

ner för exporthandel. Sverige betraktar internationella exportfrämjande 

åtgärder som ett nödvändigt och viktigt komplement till u-ländernas· strä

vanden att bygga upp exportindustrier. Svenskt stöd till denna verksamhet 

sker främst genom bidrag till ITC i Geneve. I enlighet med bl. a. nordiska 

rekommendationer har ITC i ökande grad ägnat de minst utvecklade u

länderna särskild uppmärksamhet. 

Sverige är den största enskilda bidragsgivaren till centrets verksamhet. I 

åtskilliga sammanhang har från svensk sida påtalats behovet av ökade 

bidrag från övriga i-länder. Under treårsperioden 1979-81 (budgetåren 

1979/80-1981/82) har Sverige utlovat ett årligt bidrag på 8 milj. kr. Sverige 

bör vidare lämna en utfästelse om ett bidrag på minst 8 milj. kr. för vardera 

budgetåren 1982/83 och 1983/84. 

Inom anslagsposten Särskilda program under anslaget C 2. Bilateralt 

utvecklingssamarbete stödjer Sverige också ITCs verksamhet. Budgetåret 

1981 /82 kan kostnaderna för detta stöd beräknas till 1 milj. kr. 

Importkontoret för u-landsprodukter (/MPODi är ett statligt organ vars 

verksamhet i viss mån är en komplettering på det nationella planet till ITC 

för att främja u-ländernas export till Sverige. 

Verksamheten inriktas på marknadsinformation och marknadsföring. 
IMPOD ger u-landsexportörerna service och hjälp samt bidrar till upplys

ning om avsättningsmöjligheterna på den svenska marknaden. IMPOO har 

också deltagit i konkreta marknadsföringsprojekt. 

För budgetåret 1980/81 anslogs 3 838 000 kr.. varav 338 000 kr. utgjordes . 

av en ointecknad reservation från det första verksamhetsåret. Efter sam

råd med chefen för handelsdepartementet föreslår jag ett anslag på · 

4129000 kr. för budgetåret 1981/82. 

Förhandlingar om inrättandet av en Remensam fond för rål'liror som 

bl. a. skall stabilisera råvarupriserna. har pågått sedan 1976 inom 

UNCTAD. Överenskommelse om en slutlig avtalstext träffades i juni 1980. 

och finns sedan I oktober 1980 öppen för underskrift och ratificering. De 

nordiska länderna undertecknade. som några av de första. avtalet den 27 

oktober 1980. Regeringen avser att under vårens riksmöte lägga fram en 

särskild proposition om svensk ratificering av avtalet. 

I sitt första skede förutsätts fonden förfoga över ca 750 milj. dollar i' 
insatser och bidrag från medlemmarna. Resurserna kan flerfaldigas genom 

upplåning på den internationella kapitalmarknaden. 

\ ·. 
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Fonden är uppdelad på två konton. Det första kontot är avsett att 

finansiera lagerinköp av råvaror inom olika råvaruorganisationer för att 

dessa genom buffertlageroperationer skall utjämna prisfluktuationerna på 

marknaden. I princip kommer fonden att fungera som en bank för råvaru

organisationerna. Medlemmarna i fonden skall för detta ändamål lämna 

bidrag till en grundinsats på 400 milj. dollar, som byggs upp efter hand. 

Sveriges bidrag till första kontot uppgår till 4,4 milj. dollar. Det andra 

kontot bygger på frivilliga bidrag och lån på mjuka villkor. Andra kontot 

syftar till att finansiera projekt avseende forskning och utveckling, han

dclsfrämjande åtgärder, produktivitetsförbättringar och ökad förädling i u

ländcrna. Resurserna skall ges till ländergrupper och organisationer snara

re än till enskilda länder. Omkring 350 milj. dollar förutses för det andra 

kontots verksamhet. Drygt 200 milj. dollar har redan utlovats i frivilliga 

bidrag. Sverige har lovat bidra med totalt 26 milj. kr. till det andra kontot. 

Påfyllningar förutses kunna skt: efter särskilda beslut. 

Jag beräknar ett medelsbehov för gemensamma fonden på 12 500000 kr. 

för budgetåret 1981 /82. 

Ö1·ri,;a multilaterala bidrax 

Budgetåret 1980/81 30 838 000 

Budgetåret 1981/82 117700000 

Anslagsposten Övriga multilaterala bidrag används för bidrag till en 

mångfald olika organisationer och syften. 

Den har framst karaktären av reserv i den multilaterala budgeten, vilken 

kan användas bl. a. vid katastrofsituationer. På detta sätt utgör posten 

Övriga multilaterala bidrag ett komplement till katastrofposten under an

slaget C 2. Katastrofinsatserna under denna· anslagspost är knutna till 

verksamheten inom internationella humanitära organisationer. såsom 

UNHCR eller Röda Korset. 
Ett annat användningsområde för anslagsposten Övriga multilaterala 

bidrag är insatser, som inte lämpligen kan föras till annan post under det 

multilaterala anslaget. Hit hör det svenska bidraget till UNDPs interims

fond fiir 1·etenskap och teknik för 1lfl·eckling. Vid en bidragskonferens i 

mars 1980 förband sig Sverige att bidra med motvärdet till 5 milj. dollar till 

denna fond under budgetåret 1980/81 och 1981/82. Hälften av detta belopp 

utbetalades under budgetåret 1980/81. För återstoden krävs ett belopp på 

ca 11 milj. kr. under budgetåret 1981/82. 

Under det senaste året har - i enlighet med vad riksdagen uttalade med 

anledning av fjolårets budgetproposition - förutsättningarna för ett närma

re samarbete med Karibiska ut1'eck/ingsbanken (CDB) undersökts. 

Denna bank. som inledde sin verksamhet 1970, har sin utlåningsverk

samhet koncentrerad till ett 15-tal mindre länder eller områden, av vilka 

många nyligen har erhållit självständighet. CDBs totala utlåning t. o. m. 
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slutet av 1979 uppgick till 269 milj. dollar. Därav har nästan 60 procent gått 

till de fättigas1e medlemsländerna. Banken har som mål att även i fortsätt

ningen särskilt uppmärksamma dessa länders finansieringsbehov. 

CDB betraktas av bankens låntagarländer, internationella utvecklings

institutioner :,om Världsbanken och UNDP samt av bankens bidrags

länder, bland vilka de främsta är Canada, Storbritannien och USA, som en 

effektiv institution väl anpassad att genomföra utvccklingsprojekt under de 

speciella omständigheter som de små ö-länderna befinner sig i. Jag anser 

därför att Sverige bör ge CDB ett finansiellt tillskott. Detta sker lämpligen 

genom ett särskilt bidrag till bankens specialfond, som främst används för 

utlåning till de fattigare medlemsländerna. Det svenska bidraget bör uppgå 

till 5 milj. dollar att utbetalas under de två budgetåren 1981/82 och 1982/83. 

Medelsbehovet för CDB beräknas därför budgetäret 1981 /82 till ca 11 milj. 

kr. 

I styrelsen för FNs miljöprowam ( UNEP) har Sverige tagit ett initiativ 

till ett särskilt utvecklingsprogram i UNEPs miljöfond. Detta skall använ

das för u-ländernas mest akuta behov på miljöområdet. En förutsättning 

för ett svenskt bidrag är att även andra länder ställer resurser till fondens 

förfogande. Behovet av medel för ett svenskt bidrag under budgetåret 

1981/82 kan uppskattas till ca 5 milj. kr. I FNs ekonomiska och sociala råd 

( ECOSOCl har Sverige tagit initiativ till upprättande av ett FN-program 

för sambanden mellan naturresurser, miljö, befolkning och utveckling. 

Sverige har aviserat stöd till detta program under förutsättning att även 

andra länder ställer resurser till förfogande. 

På miljösidan övervägs just nu svenska. insatser för marhård. närmast 

för att bekämpa ökenspridning i Afrika. Inom SIDA undersöks i första 

hand möjligheterna för insatser i Östafrika, vilka jag kommer att närmare 

redovisa under anslaget C 2. Dessa betydelsefulla insatser bör dock kom

pletteras med bidrag för bekämpning av torka och ökenspridning i västra 

Afrika, främst Sahelområdet. Då Sverige saknar erforderlig bilateral erfa

renhet av bistånd i denna region, bör bidragen i första hand kanaliseras 

genom multilaterala organisationer, exempelvis FN:s särski.lda organ för 

Sahel-området och Sudan, UNSO, eller den koordinerande kommitten for 

utveckling i Sahel-omddet, CILSS. Även bidrag till andra regionala orga

nisationer kan bli aktuella. För budgetftret 1981/82 hör 10 a 15 milj. kr. 

reserveras för dessa ändamål. 

Inom anslagsposten Övriga multilaterala bidrag bör även finnas en tämli

gen stor reserv för svensk medverkan i multilateralt utvecklingssamarbete, 

som kan komma att aktualiseras i samband med pågående eller förestående 

internationella förhandlingar, men vars storlek idag inte kan förutses. 

Under 1981 kommer med all sannolikhet den globala rundan att inledas 

mellan i- och u-länder. Under detta år kommer också en FN-konferens att 

hållas om de minst utvecklade länderna och även en FN-konferens om nya 

och förnybara energikällor. Svenska bidrag kan bli aktuella som resultat av 

samtliga dessa förhandlingar. 
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En fråga av särskild betydelse i anslutning till de globala förhandlingarna 

är utvecklingen av Världsbankcns och Internationella Valutafondens verk

samhet. Bretton Woodsinstitutionerna är under starkt tryck från u-län

derna att införa nya lånemöjligheter och överhuvudtaget att expandera sin 

Iåneverksamhet för att und·~rlätta de oljeimporterande u-ländernas 

finansieringsbehov, vilket Sverige i olika sammanhang förespråkat. Sveri

ge bör därför ha finansiell beredskap att medverka vid sådana arrange

mang. För budgetåret 1981/82 kan man sålunda förutse att medel kan 

behöva anslås för ett räntesubventionskonto i Valutafondens system för 

supplementär finansiering. Dänill kommer den nya energifilial. som plane

ras inom Världsbanken och som syftar till att underlätta prospektering och 

utvinning av energi i u-länder. 

Sverige kommer också att fortsätta att verka för att ett internationellt 

system upprättas med syfte att stabilisera de icke-oljeexporterande u

ländernas råvaruexportinkomstcr. Ett sådant system skulle komplettera 

den inom Internationella valutafonden existerande s. k. kompensatoriska 

finansieringen. Även för ett sådant stabiliseringsarrangemang måste finnas 

en svensk finansiell beredskap. 

Sverige kan också komma a1tt behöva lämna bidrag till Internationella 

utvecklingsfonden (IDA) och till Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB) som 

kompensation för kursförluster på tidigare lämnade bidrag, vilkas värde 

har knutits till guld eller en bestämd dollarkurs. 

Liksom under tidigare budgetår bör också vissa andra multilaterala 

bidrag kunna belasta denna ans\'agspost såsom årsbidrag till Röda Korsets 

internationella kommitte, FN s utbildnings- och forskningsinstitut ( UNI

T AR), FNs center för transnationella företag (CTNCJ, FNs boende- och 

bebyggelsecenter (Habitat), FNs fond för kontroll av beroendeframkal

lande medel (UNFDACl, FN-universitetet och FNs kvinnofond. Viss 

beredskap bör också finnas att kunna hjälpa multilaterala biståndsorgan att 

övervinna eventuella likviditetskriser. 

I samband med de tidigare nämnda internationella förhandlingarna bör 

även medel finnas för begränsade insatser, t. ex. för att utnyttja utomståen

de experter, för inköp av konsulttjänster och för att anordna mindre 

seminarier och symposier. Medel för sådana ändamål kan tas i anspråk 

från denna anslagspost. 

För posten Övriga multilaterala bidrag föreslås för budgetåret 1981/82 ett 

belopp av 117 700 000 kr. Om detta belopp inte räcker för att täcka väntade 

behov kan ointecknade reservationsmedel under detta anslag tas i anspråk. 

Vid ingången av budgetåret 1981/82 beräknas den ointecknade reserva

tionen uppgå till ca 145 milj. kr. 

Under hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna de riktlinjer för multilateralt utvecklingssamarbete, 

som jag har förordat i det föregående. 
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2. godkänna de gjorda utfästelser. som angetts i det föregående. 

3. bemyndiga regeringen att göra de utfästelser och åtaganden. som 

jag härutöver har föreslagit i det föregående. 

4. till Bidrag till internationella biståndsprogram för budgetåret 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag av I 707 000000 kr. 

C 2. Bilateralt utvecklingssamarbete 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

SIDA 

2 761 700000 

3253026000 

3667007000 

Reservation 873900000 

Styrelsen för internationell utveckling ISIDA) föreslår för budgetåret 

1981/82 en höjning av anslaget för bilateralt ulvecklingssamarhete med 474 

milj. kr. från 3 253 milj. kr. till 3 727 milj. kr. SIDA har därvid utgått ifrån 

att den totala anslagsvolymen för internationellt utvecklingssamarbete 

skall öka med 985 milj. kr. eller ca 20 procent. 

SIDA framhåller att de biståndsinsatser som gjorts under 1970-talet har 

varit otillräckliga. framför allt i de fattigaste u-länderna. Dessa länder är så 

gott som helt beroende av bistånd för den fortsatta utvecklingsansträng

ningen och för försörjning med nödvändiga importvaror. SIDA pekar 

därvid på del växande problemet med livsmedelsförsörjningen och fram

håller att ett omfattande bistånd är nödvändigt till de fattigaste u-länderna. 

som drabbas av hungersnöd och inte själva kan finansiera en omfattande 

import av livsmedel. 

SIDA ger i anslagsframställningen en översikt av utvecklingen i pro

gramländerna mot bakgrund av de svenska histåndsmålen. Resurstillväx

ten under 70-talet har varit liten eller i flera fall negativ när hänsyn tagits till 

befolkningsökningen. lnkomstskillnaderna har inte visat några tecken på 

att minska. Väsentliga förbättringar av samhällets tjänster har dock posi

tivt påverkat de jordlösas lcvnadsnivå. Förutsättningar för folkligt delta

gande i de politiska besluten finns i de flesta programländer. Det varierar 

emellertid till form och innehåll och utövas oftast inom ramen för endast 

ett parti. Slutligen framhålls att utrikeshandeln spelar en stor roll och att 

beroendet av livsmedelsimporl och av utländskt bistånd har ökat i många 

fall. 

SIDA har på regeringens uppdrag inkommit med material som belyser 

utvecklingen i och erfarenheterna av samarbetet med programländerna. 

Detta har skett genom anslagsframställningen och två särskilda skrivelser i 

anslutning till denna. Materialet utgör underlag för den översyn av det 

bilaterala biståndets fördelning och innehåll. som begärts av riksdagen 

<UU 1978/79:27. rskr 1978/79:295). Vissa av de bedömningar som SIDA 

därvid gjort. återspeglas i verkets förslag till landramar. För flertalet pro-
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gramliinder föreslår SIDA ett i reala termer oförändrat svenskt histånd. 

För Bangladesh. Swaziland och Vietnam föreslås. nominellt oförändrade 

landrarnar medan en real engångshöjning förordas för Kap Verde. Vidare 

föreslår SIDA ett flerårigt tidsbegränsat samarhete med Nicaragua och 

Zimbabwe. Det långsiktiga samarbetet med Pakistan föreslås avslutas i 

och med utgången av 1980/81. och med Swaziland och Somalia när de 

svenska åtagandena infriats under 1981/82. Bisttmdet till Portugal och 

Tunisien avslutas i enlighet med tidigare riksdagshcslut under innevarande 

år. 

Med hiinvisning till de ansträngningar. som nu görs av de majoritcts

styrda staterna i södra Afrika för att utvidga det regionala samarbetet i 

omrildet. bl. a. på transport- m:h sysselsättningsomr~klena. föreslår Sl DA 

att medel avsätts för dessa ändamål och att en anslagspost med benäm

ningen Regionalt samarbete inrättas. Inom ramen för denna anslagspost 

beräknar SIDA också medel för en intensifierad satsning på markv<lrd. 

SIDA föreslår vissa anslagstekniska förändringar. De beräknade kostna

derna för rekrytering och utbildning av fältpersonal. som tidigare belastat 

anslaget C 4. föreslås anvisas som en anslagspost under anslaget C 2. 

Dessutom förordar SIDA att medel för vissa u-landspolitiska ändamål. 

såsom SWEDFUND. det bredare samarbetet och subventionering av för

månliga u-landskrcditer. som inte disponeras av SIDA. skall skiljas från 

anslaget C 2. och istiillet föras till ett nytt anslag. 

FÖREDRAGANDEN 

För budgetåret 1981/82 förordar jag att anslaget till bilateralt utveck

lingssamarbete höjs med 414 milj. kr. till 3667 milj. kr. Detta innebär en 

ökning med ca 13 procent i förhållande till innevarande års anslag. 

I samband med utformningen av de olika förslagen till anviindning av 

anslaget till hilateralt ut vecklingssamarbcte under budgetåret 1981/82 har 

en översyn av det bilaterala bi~tändets fördelning och innehåll företagits. 

En fortsatt översyn avses ske på grundval av SIDAs anslagsframställning

ar för 1982/83 och följande hudgetår. 

För att öka biståndets effektivitet kan det visa sig önskvärt att något 

begränsa antalet samarbetssektorer. Där stl sker hör mottagarlandets öns

kemål vara utgilngspunktcn. Hänsyn måste emellertid ocksft tas till det 

kunnande. den erfarenhet och den resursbas som finns i Sverige inom 

skilda sektorer. 

Målen för den svenska biståndspolitiken iir viigledandc för förändringar i 

kretsen av samarbetsländer. Bistiindspolitikcn syftar till att främja ökad 

rcsurstillviixt. ekonomisk och social utjämning. ekonomisk och politisk 

självständighet samt demokrafok samhällsutveckling. Gemensamt syftar 

dessa mål till att främja social rätt visa för de fattiga människorna. 

I olika samarbetsländer tillgodoses de skilda bislåndsmålen i varierande 

omfattning. I ett land kan det svenska histåndct minska det ensidiga 
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beroendet. I ett annat land föreligger berocndeproblemet kanske i ringa 

utsträckning. I ett land sker en snabb ekonomisk tillväxt utan att denna 

åtföljs av ekonomisk och social utjämning. I andra fall kan det förhålla sig 

tvärtom. I ett land finns flerpartisystem och parlamentarisk demokrati. i 

ett annat kanske demokrati i vår mening saknas men det kan hävdas att 

medborgarna ändå i skilda sammanhang kan göra sina r..sikter hörda. I ett 

tredje land är det svårt att med säkerhet hävda att det förcl;gger ens detta 

mätt av deltagande. På samma sätt kan graden av press- och yttrandefrihet 

variera liksom respekten för mänskliga rättigheter och graden av tolerans 

av självständiga fackföreningar. 

Samtliga dessa faktorer måste beaktas vid bedömningen av eventuella 

förändringar i programlandskretscn. Det riicker emellertid inte med de 

nämnda. Självklart iir att även staternas skilda grad av fattigdom påverkar 

vår inställning. I fråga om Cuba. Portugal och Tunisien·. där det svenska 

bilaterala biståndet nyligen avvecklats eller håller på att avvecklas. har just 

den relativt höga lcvnadsstandarden varit avgörande. I vissa andra fall. 

som t. ex. Laos, har den höggradiga fattigdomen särskilt talat för uppta

gande av lilngsiktigt histändssamarhete. 

Därtill kommer att biståndsförvaltningens arbete försvfiras om biständs

samarbetet utsträcks till ett stort antal Wnder. Ett alltför begriinsat antal 

mottagarländer kan å andra sidan innebära att Sverige påtar sig ett väl stort 

ansvar gentemot ett land om vi tillåter biståndet att bli en mycket väsentlig 

del av den totala utländska hjälpen till landet. Relevant kan ocks~I vara -

som SIDA anfört - hur mycket eller lite ett land erhMler i bistånd frtm 

andra givare. 

Det är inte ägnat att förvåna att skilda bedömare kan komma till olika 

slutsatser vid tillämpning av så mfanga och mångtydiga kriterier. Utfallet av 

hcdömningen påverkas givetvis i första hand av vilken styrka man i det 

enskilda fallet tillmäter det ena eller andra kriteriet: fattigdom. oberoende. 

tillväxt. utj<lmning. demokrati. tillgång på bisti'ind frän andra osv. Redan i 

sjiilva beskrivningen av ett land utifrån dessa kriterier infinner sig ofta 

subjektivitet. l ett fall kan konstaterandet att parlamentarisk demokrati 

föreligger kompletteras med upplysningen att vissa samhällsgrupper har 

ett dominerande inflytande och de fattigaste deltar föga i beslutsproces

serna. I ett annat fall kan till upplysningen att det förcligger·enpartisystem 

utan val och pressfrihet fogas kommentarer att det ändå torde finna.~ vägar 

för medborgarna att föra fram sina synpunkter. 
Det är naturligt att de i Sverige existerande olika politiska viirderingarna 

också i viss mån sätter sin prägel på bedömningen av utvecklingen i våra 

samarbets/änder och andra u-liinder. Med tanke på behovet av stabilitet 

och långsiktighet i biståndssamarbetet vore det olyckligt om våra relatio

ner till skilda samarbetsländer skulle påverkas av förväntningar eller farhå

gor. som dessa länders regeringar förknippar med de skilda värderingar 

som finns hos olika politiska grupper i Sverige. 
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Det är därför principiellt önskvärt att söka finna gemensamma nämnare i 
diskussionen om kretsen av programländer. Detta ligger i linje med riksda

gens tidigare uttalande att förändringar i kretsen bör ske med stor varsam

het. 
De förslag som i det följande framförs beträffande enskilda länder utgår 

från dessa resonemang. De överensstämmer också med den allmänna 

inriktning. som det bilaterala biståndet fått under senare år, och som jag 

anser bör bestå. 
Det omfattande svenska stödet till södra Afrika markeras ytterligare av 

att utvecklingssamarbete med det självständiga Zimbabwe nu kan inledas. 

och att svenskt stöd planeras för ett regionalt ekonomiskt samarbete i 

södra Afrika. I Zimbabwe pågår efter självständigheten i april 1980 ett 

omfattande inre uppbyggnads- och utvecklingsarbete. Som stöd för detta 

arbete. vilket om det är framgångsrikt kan få en stark positiv inverkan på 

hela regionen och för att stärka den demokratiska utvecklingen i landet 

förordar jag betydande svenska biståndsinsatser. Med hänsyn till att Zim

babwe inte tillhör de fattigaste u-länderna. kan det inte uteslutas att bistån

det efter några år kan övergå i andra samarbetsformer. Biståndet till 

Pakistan bör steg för steg övergå till samarbete i andra former. I nuvarande 
läge. då stora mängder flyktingar kommer från det ockuperade Afghani
stan, bör betydande bidrag ges för hjälp åt flyktingar. På samma sätt 

planeras beträffande Somalia fortsatt flyktingstöd. Däremot förbereds ing

et nytt projektstöd när det nuvarande avtalet om samarbete med Somalia 
inom fiske sektorn utlöpt vid utgången av budgetåret 1981 /82. Ifråga om 
Nicaragua räknar jag med att svenskt bistånd kan behöva utgå under en 
övergångsperiod för att stödja landets återuppbyggnad och för konsolide
ring av den demokratiska samhfallsformen. Samarbetet med Swaziland bör 

utformas som stöd till regionalt samarbete i södra Afrika. till insatser för 
att främja ökat oberoende från Sydafrika och till gagn för fattiga befolk
ningsgrupper. 

SIDA har beräknat medel för insatser på markvårdsområdet under pos
ten för regionala insatser. Med hänsyn till den centrala betydelse som 

mark- och miljövård har för utvecklingsansträngningarna .. har jag ansett 

det motiverat att räkna upp det av SIDA föreslagna anslaget och att inrätta 

en ny anslagspost benämnd Särskilda miljö- och markvårdsinsatser. De 

insatser som f. n. planeras på miljöområdet. och som SIDA beräknat medel 

för inom anslagsposten Särskilda program. har förts till den nya anslags

posten. 
Medel för den Internationella familjeplaneringsfederationen ( lPPFJ. som 

innevarande budgetår beräknas inom anslagsposten Särskilda program. 

upptas i fortsättningen under anslaget C 1. Bidrag till internationella bi

ståndsprogram. 
I detta sammanhang vill jag peka på vikten av ökat stöd till primärhälso

vård. i vilken familjeplanering ingår som en integrerad del. Familjeplane-
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ringens relativa andel i det bilaterala samarbetet har tenderat att minska de 
senaste åren. Mot bakgrund av de försörjningsmässiga och sociala svårig
heter samt de sysselsättningsproblem, som den snabba befolkningstillväx
ten medför i många u-länder. anser jag att denna tendens är otillfredsstäl
lande. Det är motiverat att Sveriges beredvillighet att stärka stödet till 
primärhälsovård, inklusive familjeplanering, understrykes i dialogen med 
mottagarländerna. 

En fortsatt hög beredskap för att lämna bistånd i akuta nödlägen. moti
verar en kraftig ökning av anslagsposten Katastrofer m. m. Under tidigare 
budgetår har stora reservationer funnits att tillgå. Detta är inte längre 
fallet. 

Jag förordar en betydande ökning av anslagsposten Enskilda organisa
tioner. Sådana organisationer har visat sig vara effektiva redskap i utveck
lingssamarbetet och utgör värdefulla komplement till det av SIDA admini
strerade biståndet. lnom anslagsposten Enskilda organisationer förordar 
jag, att särskilda medel beräknas för stöd till en ny svensk fredskår. som 
enligt förslag av kommitten om fredskårens framtid (DsUD 1980: 2) kan 

komma att bildas av intresserade frivilliga organisationer. 
Beträffande de av SIDA föreslagna anslagstekniska förändringarna bi

träder jag förslaget. att kostnaderna för rekrytering och utbildning av 
fältpersonal som belastat anslaget C 4. anvisas som en anslagspost under 
anslaget C 2. Däremot ser jag f. n. ingen anledning att medel för vissa 
u-landspolitiska åtgärder skall skiljas från det bilaterala utvecklingssamar
betet och föras till ett nytt anslag. Medel för bredare samarbete och 
förmånliga krediter till u-länder bör upptas som särskilda anslagsposter 
under anslaget för bilateralt utvecklingssamarbete. Den verksamhet som 
bedrivs av fonden för industriellt samarbete m.ed u-länder (SWEDFUNDl 
förutses t. v. inte behöva ytterligare tillskott av budgetmedel. 

SIDA har även föreslagit vissa ändringar i det sätt på vilket importstödet 
utnyttjas. Min strävan därvidlag är att finna former för det svenska bistån
det. som med lätthet kan anpassas till mottagarländernas behov och som så 
långt möjligt utnyttjar deras egen kapacitet. Därmed undviker man också 
en onödig administrativ belastning på den svenska förvaltningen. En förut
sättning för användning av importstöd som biståndsform är självfallet att 
stödet verkligen utnyttjas så att de svenska biståndsmålen främjas. 

Jag vill i detta sammanhang allmänt understryka vikten av att SIDA -
som ett led i strävandena till ökad effektivitet - beaktar de erfarenheter 
som vunnits när det gäller att utnyttja administrativa resurser utanför 
styrelsen för projektplane.ring och -genomförande. Jag tänker därvid exem
pelvis på Bai Bang-projektet i Vietnam och småindustriprojektet i Tanza

nia samt på de projekt som enskilda organisationer genomfört i och utanför 
programländerna. 

Mot bakgrund av den allmänna återhållsamhet som gäller för den svens
ka biståndsförvaltningens utbyggnad är det viktigt att olika metoder prö-
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Tabell -'· Bilateralt ulvecklingssamarbcle budgetåren 19110/111-1981/112 

Fiirdelning pa ffil>ltagarliinder och andra iindamiil (milj. kr.I 

Fiirslag till rncdelsram llJ81/tC Medels ram 
1980/81 SIDA Fön:dragandi:n 

Angola 
Bangladesh 
Botswana 
Etiopien 
Ciuinea-Bissau 
Indien 
Kar Verde 
Kenya 
Laos 
Le sot ho 
M()(;arnbiqut: 
Pakistan 
Portugal 
Somalia 
Sri Lanka 
Swaziland 
Tanzania 
Tunisien 
Vietnam 
Zamhia 
Zimbahwe 
Vissa insatser i Latinamerika 

och det karibiska området 
Vissa landprogramkostnader 
Regionala insatser 
Särskilda miljii- och markv:irds

insatser 
Flyktingar och befrielse-

rörelser m. m. i södra Afrika 
Siirskilda program 
Katastrofer m. m. 
Enskilda organisationer 
Bredare samarbete 
SWEDFUND 
Fiirm:inliga u-landskrcditer 
Rekrytering och utbildning av 

fiiltperson:tl 
()fördelat 

Totalt 

80 
130 
h5 
75 
55 

3111 
30 

l\15 
50 
15 

180 
40 
40 
I' 

1()0 
10 

380 
25 

3t>5 
130 
46 1 

80 
40 

104 1 

1584 

-~ 14 

55 
34 
60 

18'' 

95 95 
130 14() 
70 70 
85 80 
h5 55 

355 330 
40 35 

I lll l 10 
58 55 
17 17 

210 2!0 
0 20 
0 I) 

J.'i i.'i 
115 115 

10 10 
440 415 

() () 

365 36.5 
150 145 
IOO 100 

Il() JO() 
50 50 
85 2 60 

20-' 30 

130 120 
1584 ltiO 
375 400 
160 165 

60 
l.'iO' 

120 

21 20 
151 

31140" ·'667 
1 An,lagspostcn Flyktingar och befricberiirclser m. m. i södra Afrika uppgick llJ~OI 

81 till 150 milj. kr., varav 4fi milj. kr. hiinförde sig till Zimbabwe. 
~SIDA har föreslagit ett anslag pil IOO milj. kr. !lir Regionalt samarbete. lliirav har 

15 milj. kr. avseende markv[ird forts till en ny an•dagspl>st beniimnd S;irskikla 
miljö-och markvfirdsinsatser. 

' Se fotnot 2l och 41. 
4 Medelsramen för Siirskilda program var 19~ milj. kr. för hmlgctarel 1980!81. SIDA 

har föreslagit ett anslag rä 200 milj. kr. för budgettiret 1981/82. De bilda niimnda 
heloppen har minskats med vardera 37 milj. kr .. som utgör bidrag resp. SIDAs 
förslag till bidrag till Internationella familjeplancringsfcdcrationen !IPPF1 och som 
förts till anslaget C I. Dessutom har SIDA fiir budgetaret 1981/82 hcriiknat 5 milj. 
kr. för miljöinsatser inom ramen för Siirskilda program. Detta belopp har förts till 
den nya anslagsposten Siirskilda miljö- och markvtirdsinsatscr. 

' Uthildningsberedningen har i sin anslagsfrarnsHillning föreslagit ti) milj. kr. för 
bredare samarbete. SIDA har f.:ircslagil att en ny anslagspost inriiltas för u
landspolitiska iitgärder och beriiknat J.'i() milj. kr. fiir dessa iindamitl. 

" Anslagspo-;tcn Rekrytering och uthildning av fältp.:rsonal har fr. o. m. budgetåret 
1981/8~ förts över fr~rn anslaget C 4. 

7 Amlaget för bilateralt utvecklingssamarbete uppgick 1980!81 till 3 253.0 milj. kr. 
Hiirav har 37 milj. kr. förts till anslaget C I. fjiimför fotnot 41. Dessutom har IX 
milj. kr. tillförts friin anslaget C 4. (_jiimfiir fotnot fil. 

"SIDA har föreslagit ett ;inslag för bilateralt utvecklingssarnarbete p:i -~ 727 milj. kr. 
inkl. medel for rekrytering och uthildninl;! av riiltpcrsonal. Av detta helopp har 37 
milj. kr. förh till anslaget C I. (jiimför fotnot 41. Fiir att hllalhcloppen skall hli 
jiimfiirbarn har hiir medtagits de av SIDA diirulövcr beriiknade medlen pi1 J 'i() milj. 
kr. for bredare samarbete och fönm'mliga 11-lanlbkrt:diter (_iiimför fotnot 51. 
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vas. som medger en fortsatt stor och flexibel resursöverföring. En möjlig

het, som bör kunna utnyttjas i högre· grad än f. n. är samfinansiering med 

andra biståndsgivare. Sådan samfinansiering sker redan i viss utsträckning 

på nordisk basis liksom med några av OPEC-ländernas biståndsfonder och 

Världsbanken/IDA. Jag finner det angeläget att SIDA undersöker möjlig

heterna till ökad svensk medverkan vid samfinansicring av utvccklingspro

jekt i samarbetsländerna. 

Det finns flera skäl för detta. Det skäl som främst anfördes när Sverige 

under senare hälften av 1960-talet träffade ett tlertal samlinansieringsavtal 

med Världsbanken. nämligen de administrativa besparingsmöjligheterna, 

är fortfarande giltigt. Sverige kan genom samfinansiering med t. ex. 

Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna dra fördel av dessa 

institutioners administrativa kapacitet, samtidigt som de svenska bistånds

medlen för dessa institutioner kan utgöra ett värdefullt resurstillskott. 

Genom deltagande i samfinansieringskonsortier med OPEC-ländernas hi

ståndsfonder kan Sverige vidare bidra till ökade resursöverföringar till 

programliinder. 

fag utgår ifrån att de projekt som kan komma att aktualiseras för samfi

nansiering normalt ligger inom sektorer där Sverige har ett speciellt kun

nande. 
Som ett led i ansträngningarna att bredda våra relationer med samarbets

länderna har utrikesdepartementet under innevarande budgetår inlett re

gelbundna u-landspolitiska genomgångar med bred deltagarkrets. Syftet är 

bl. a. att engagera intresserade myndigheter och organisationer i förbere

delserna för förhandlingar och biståndsdiskussioner med våra samarbets

länder samt att dra nytta av olika svenska intressenters erfarenheter och 

synpunkter. Vid varje tillfälle genomgås Sveriges relationer med ett motta

garland eller biståndet inom ett visst sakområde. Den information och de 

slutsatser som framkommer vid dessa genomgångar är en värdefull tillgång 

i våra kontakter med samarbetsländerna. 

UPPHANDLING I SVERIGE 

Ca 40 procent av de totala biståndsanslagcn utnyttjas för upphandling av 

varor och tjänster i Sverige. Av denna upphandling. som under 1980/81 kan 

beräknas till ca 2 miljarder kr., svarar det bundna biståndet endast för en 

dryg tredjedel. 

Bundet bistånd är gåvobistånd i form av varor och tjänster. som avtals

enligt skall upphandlas i Sverige. Av det landdestinerade biståndet kan. 

sedan år 1977, bundet bistånd förekomma endast inom det s. k. importstö

det. Dessutom har katastrofbistånd i form av varor och tjänster upp

handlade i Sverige samt naturabidrag till internationella livsmedelspro

gram räknats till bundet bistånd. 

SIDA förordar i sin anslagsframställning för 1981/82 en återgång till 

tidigare system innebärande att det bundna biståndt:t avräknas mot hela 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 64 

tandramen. SIDAs argument är att importstödet har fått dimensioneras för 
att det skall kunna inrymma det bundna biståndet. samtidigt som man i 

flera programländer eftersträvar en ökning av det ändamålsbestämda bi

ståndet. 
Vid beräkning av det belopp som skall uppnås för bundet bistånd anser 

SIDA vidare att leveranser som finansieras under det bredare samarbetet 

skall inkluderas. Även de medel som anvisas för förmånliga u-landskre
diter bör, enligt SIDA, kunna inräknas i målbeloppet. eftersom de direkt 

kommer att föranleda upphandling i Sverige. 

Målbeloppen för det bundna biståndet har under de senaste två åren 

motsvarat 14,8 procent av de totala biståndsanslagen. Jag räknar med en 

oförändrad andel bundet bist~md under budgetåret 1981/82. Jag kommer i 

det följande att föreslå att medel anvisas för förmånliga u-landskrediter. 

Dessa medel utgör bundet bistånd. Den bundna andelen av impo11stödet 

behöver således inte öka. även om det totala importstödet minskar till 

förmån för ändamålsbestämt bistånd. Jag finner det därför ej motiverat 

föreslå att det bundna biståndet skall avräknas mot hela tandramen. 

Utfallet av det bundna biståndet under budgetåret 1979/80 beräknas till 
580 miU. kr., vilket väsentligt understiger målbeloppet på 650 milj. kr. 

Skillnaden förklaras av en försenad utbetalning under livsmedelsprogram
met och svårigheter att i planerad omfattning utnyttja katastrofanslaget för 

svensk upphandling. För budgetåret 1980/81 är ramen 740 milj. kr. Jag 
föreslår alt det bundna biståndet skall uppgå till 845 milj. kr. under budget

året 1981/82. Jag förutsätter att SIDA vid fördelningen av det bundna 
biståndet uppmärksammar att syftet är att öka nettoleveranserna av svens
ka varor och tjänster inom ramen för mottagarländernas prioriteringar och 
utvecklingsplaner. 

Bindning av biståndet kan g1)ra varorna dyrare och är därför till nackdel 
för u-länderna. Under en följd av år har Sverige aktivt verkat för att 
industriländerna gemensamt beslutar om avbindning. Sverige kommer gi
vetvis även i fortsättningen att uppmärksamma möjligheterna av att åstad

komma ett internationellt beslut om avbindning. 
Det för u-länderna fördelaktiga svenska biståndet påverkar gynnsamt de 

svenska företagens exportmöjligheter. Ett antal mottagarländer har också i 

ökande utsträckning upphandlat till betydande belopp i Sverige vid sidan 

av det bundna biståndet. Kontakterna mellan SIDA och näringslivet har 

ytterligare utvecklats bl. a. genom förbättrad information till enskilda före

tag och samråd med berörda organisationer. Återflödet av biståndsmedel 

är dock fortfarande lägre till Sverige än till många andra jämförbara länder. 

Som jag tidigare framhållit är det därför av stor vikt att biståndsmyndighe

terna vid utformningen av biståndsprogrammen beaktar möjligheterna att 

bättre utnyttja den resurs som svenska företag utgör där så kan ske utan att 
biståndets kvalitet och mottagc..rlandets intressen negativt påverkas. 

Överläggningar äger regelbundet rum med mottagarländerna om inrikt-
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ningen av de svenska biståndsinsatserna och i förekommande fall om 

användningen av importstödet. Under dessa överläggningar får deltagarna 

god inblick i mottagarlandets utvecklingsplaner och importbehov. Det bör 

vara i mottagarlandets intresse att vid dessa överläggningar få belyst i 

vilken utsträckning Sverige skulle kunna tillfredsställa import- och ut veck

lingsbehov. 

IMPORTSTÖD 

Det svenska biståndet lämnas antingen som projektbistånd. s. k. ändamåls

bestämt hif>tånd, eller i form av importstöd. Enligt nuvarande regler är 

importstödet inte på förhand destinerats till något överenskommet projekt 

eller motsvarande utan disponeras relativt fritt av mottagarlandet. Följakt

ligen är SIDAs medverkan i planering och genomförande av den linansi

erade verksamheten i normalfallet mycket begränsad. Jag avser i det 

följande diskutera reglerna för användningen av importstödet mot bak

grund av de förslag, som SIDA har anfört i sin anslagsframställning. 

SIDA framhåiler att importstödet bör vara ett flexibelt hjälpmedel för 

länder med särskilt svåra hetalningsbalansprohlem. Därför hör stödet utgå 

med ett minimum av kontroll och tidsutdräkt. vilket förutsiitter att motta

garlandet har kapacitet att självt planera och genomföra de aktiviteter. för 

vilka importstödet skall utnyttjas. 

SIDA anser att importstödet i vissa fall kommit att användas för ända

mål. som på sikt givit SIDA ett större ansvar än avsett för verksamheter

nas genomförande. samt för projekt. vilka varit omfattande från kostnads

oeh tidssynpunkt. SIDA finner det angeläget att importstödet bibehålls 

som ett allmänt programstöd. Dii mottagarländerna vill anviinda svenska 

biståndsmedel till projekt av stor omfattning eller med betydande osäker

het när det gäller genomförbarhet eller utvccklingseffekter. hör dessa 

projekt. enligt SIDA. underkastas samma granskning som annat ändamåls

hcslämt svenskt bistånd. 

Jag finner SIDAs synpunkter beaktansvärda. Jag vill dock framhålla all 

skillnaden mellan ändamålsbestämt bistånd och importstöd utifrän motta

garländerna~ utgångspunkt delvis är skenbar. Huvuddelen av hislånds

medlen används för någon form av projekt. För mottagarländerna är den 

väsentliga skillnaden den grad av ansvar för genomförandet, som bistånds

givaren skall anses ha. Det ter sig rimligt att la fasta pä detta synsätt. 

Avtal om imr,ortslöd mellan Sverige och mottagarlandet stadgar att 

medlen skall användas för ut vecklingsändamål. Därutöver innehåller avta

let inga bestämmelser om medelsanvändningen. Ansvaret för all varor och 

tjänster kommer till avsedd användning vilar på mottagarlandet. SIDA 

kan. om så hegärs. bistå med upphandling och liknande tjänster. 

Jag anser att SIDA i dialogen med mottagarländerna på ell mera aktivt 

sätt än tidigare bör diskutera och följa anviindningen av imporlstödct. 

Inom ramen för de regelhundna förhandlingar och konsultationer om ut-

5 Nik.1cl11gc11 1980181. I sam/. Nr 100. Bilaga 6 
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vecklingssamarbetet. som förs med mottagarländerna. bör parterna disku

tera hur importstödet skall utnyttjas od1 då också överenskomma om den 

huvudsakliga fördelningen på olika varor och tjänster. 

Den övervägande delen av importstödet har anviints för finansiering av 

investeringsvaror !maskiner. reservdelar. halvfabrikat och råvaror) men 

även t. ex. bränslen. livsmedel. textilier. tvål och medicin har upphandlats. 

En begränsning av möjligheterna att kanalisera importstöd till långsiktiga 

utvecklingsprojckt kan innebära att en större andel av importstödet får 

finansiera konsumtions- m:h råvaruimport. Det är emellertid ur utveck

lingssynpunkt i princip att föredra att importstödet exempelvis utnyttjas 

för att ltmgsiktigt öka livsmcdelsproduktionen än att finansiera ökad livs

medelsimport. Jag anser därför att striivamlcna pä sikt hör vara att i ökad 

utsträckning finansiera investeri.ngsvaror under importstödet. 

Jag finner det inte onaturligt att mottagarländerna ges möjlighet att 

finansiera identifierbara projekt med importstödmedel. Hur stora eller 

komplicerade projekt som på sådant sätt skall komma ifråga måste avgöras 

frän fall till fall och utifrån en bedömning dels av mottagarens plancrings

och förvaltningskapacitet, dels av förutsiittningarna att nå de bist{indspoli

tiska målen. Det bör ankomma pä Sl DA att översiktligt göra en sådan 

bedömning. Om den utfaller positivt ser jag inget skäl till varför SIDA. om 

inte mottagaren så hegiir. skall kriiva yllcrligare beredning av projektet. 

SlDAs engagemang kan i sådana fall begränsas till att i efterhand kontrolle

ra att medlen använts fiir avsett ändamdl. 

I de fall tveksamhet kvarstår vad giiller mottagarens kapacitet att ge

nomföra det tänkta projektet bör SIDA i första hand diskutera med mot· 

parten vilka ytterligare åtgärder. som kan behöva vidtas av SIDA respekti

ve mottagarlandet. Ofta kan det t. ex. vara fråga om att före upphandlingen 

göra konsultstudier eller att komplettera utrustningsleveranser med kon

sultinsatser. Om styrelsen bedömer att verket bör medverka i planering 

och genomförande av ett prc~ekt hör det beredas inom ramen för det 

ändamålsbestiimda bisltmdet. 

Utgångspunkten hör vara givarens och mottagarens gemensamma in

tresse. nämligen att importstödet används på ett effektivt siitt. Detta gäller 

såviil när importstödet används för inköp av en enstaka större komplicerad 

maskin, då krav bör ställas p{1 tillräcklig teknisk kompetens samt rimliga 

servicemöjligheter hos mottagaren. som dä importstödet utnyttjas for 

mindre eller större projekt. dli krav bl. a. hör ställas på effektiv projektad

ministration. 

Jag utgår fr~ln att styrelsen gilr vidare i utvecklingen av hercdnings

former. som lämpar sig för de olika fall som jag nyss diskuterat. 

Jag förutsätter att importstödet även fortsättningsvis i betydande omfatt

ning skall användas i utvccklingssamarbetet med de svenska programlän

derna. Det ger en nödviindig grad av flexibilitet i samarbetet öch iir liitt att 

anpassa till mottagarliindernas behov. Dessutom innebär importstöd att 
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man så långt möjligt utnyttjar mottagarlämlernas egen administrativa kapa

citet och undviker en onödig belastning på den svenska biståndsförvalt

ningen. 

SAMARBETE MED ENSKILDA LÄNDER 

Angola 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

35.8 milj. kr. 

80,0 milj. kr. 

95,0 milj. kr. 

Reservation 34.6 milj. kr. 

Angola har utsatts för upprepade sydafrikanska attacker. som medfört 

såväl svåra förluster i döda och sårade som omfattande materiella skador. 

Under hösten 1980 har val förrättats till en nationalförsamling och till 

provinsförsamlingar under ledning av det statsbärande partiet MPLA. I 

december 1980 antog MPLAs partikongress landets första utwcklings

plan. Utvecklingsmålen har hittills varit att äterstiilla den under befrielse

kampen krigsskadade infrastrukturen och att öka produktionen inom om

råden. där det finns goda förutsättningar. t. ex. inom olje- och fiskeindu

strin. 

Angolas utvecklingsansträngningar hindras friimst av brist ·pä kvalifi

cerad arbetskraft. Detta har varit särskilt märkbart inomjon.lbrukssektorn. 

Till följd av krigssituationen tvingas Angola avdela betydande personella 

och materiella resurser till landets försvar. Flera omorganisationer har ägt 

rum inom ministerier och statliga företag i syfte att uppnil större effektivi

tet i förvaltningen. 

Ett tvåårsavtal om utvecklingssamarbete har ingåtts för budgetåren 

1980/81 och 1981/82 på sammanlagt 160 milj. kr. Under perioden skall 8) 

milj. kr. användas för importstöd. varav 60 milj. kr. iir bundet till upphand

ling i Sverige. Angola kommer att utnyttja stödet för inköp av hl. a. 

utrustning till mejerier och ett tryckeri för skolböcker. 

Angola och Sverige har enats om att öka det ändamålshcstii1mla bistån

det. Under budgetåret 1979/80 har insatser påbörjats inom fiskcscktorn. 

Svensk personal arbetar som rådgivare och administratörer inom detta 

program. Ändamålsbestämda insatser fordrar omfattande förberedelser 

och planering från såväl svensk som angolansk sida och programmets 

genomförande har försenats. varför en stor reservation uppkommit. De 

medel som reserverats beräknas kunna användas under budgctiiret 1980/ 

81. 
Svenskt stöd till hälsovårdsinsatser har inletts under hudgctåret 1979/80. 

Insatserna sker till stor del i samarbete med UNICEF och WHO och avser 

stöd till bl. a. vaccinationskampanjer samt mödra- och barnavård. 

En personalfond på 5 milj. kr. har inrättats för budgetåret 1980/81. 

Angola kan därmed rekrytera konsulter och annan utländsk personal. 
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I samarbete med bl. a. EU-kommissionen har Sverige under budgetåret 

1979/80 bidragit med 6 milj. kr. för upprustning av den s. k. Henguela

järnvägen. 

Under budgetåret 1979180 beviljades 4 milj. kr. i katastrotbistånd för 

stöd till UNHCRs verksamhet för återflyttning av angolanska flyktingar 

från Zaire. 

Bangladesh 

1979/80 Utgift 116.7 milj. kr. Reservation 25.4 milj. kr. 

1980/81 Anslag 130.0 milj. kr. 

1981/82 Förslag 140.0 milj. kr. 

Efter några års stagnation förväntas spannmålsproduktionen i Bangla

desh under 1980 öka avsevärt. Bristen på lagringskapacitet och risken för 

produktionshämmande prisfall utgör nu omedelbara problem för landets 

regering. Den externa obalansen i ekonomin består och kan komma att 

förvärras genom minskande intäkter från den viktiga juteexporten och 

ökade kostnader för oljeimporten. Biståndet för 1980/81 har dessutom 

blivit lägre än planerat. 

--1 femårsPJanen för 19SÖ-85 har Bangladesh regering lagt tonvikt på en 

tillväxtorienterad utvecklingspolitik med en kraftig satsning på ökad jord

bruksproduktion. Målet är att landet skall bli självförsörjande på spannmal 

mot slutet av planperioden. Ansträngningarna inriktas också på en be

gränsning av hefolkningstillväxten och en ökning av läskunnigheten. Det 

redan omfattande beroendet av utländskt bistånd förutses öka. 

Gällande avtal om utvecklingssamarbetet mellan Sverige och Bangla

desh avser perioden 1979/80-1980/81 och omfattar totalt 250 milj. kr. 

Härav beräknas ca 160 milj. kr. komma att utgå i form av importstöd. av 

vilket 85 milj. kr. är bundet till inköp i Sverige. Återstoden avser projekt

finansiering. Under budgetåret 1979/80 använde Bangladesh det bundna 

biståndet bl. a. till inköp av matolja samt utrustning till de statliga järnvä

garna. Med den obundna delen finansierades inköp av verkstadsprodukter. 

matolja och industriråvaror. 

Bangladesh är ett av jordens fattigaste och mest tättbefolkade Wndcr. 

vilket motiverar ett omfattande svenskt bistånd i syfte att förbättra lev

nadsförhållandena för landets fattiga befolkningsgrupper. De kraftiga un

derskotten i betalningsbalansen har hittills motiverat att en stor andel av 

det svenska biståndet lämnats som importstöd. Jag anser emellertid att det 

ändamålsbestämda biståndet~ andel bör öka successivt. Biståndet bör 

vidare styras till ett begräns<tt antal insatser, som påverkar levnadsvill

koren för de fattiga grupperna. Att identifiera och förbereda nya sådana 

projekt kommer att ta viss tid. Innan så skett kan jag inte förorda nägon 

större höjning av landramen. 

Tonvikten i det svenska stödet ligger på hälsovård och familjeplanering. 
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yrkesutbildning och sysselsättningsfrämjande insatser på landsbygden. 

För närvarande får sju projekt svenskt stöd. Sammanlagt 51 milj. kr. 

beräknas till och med budgetåret 1982/83 komma att utgå till stöd för 

Bangladesh befolkningsprogram. 

Stödet till yrkesutbildningssektorn har använts för utrustning till yrkes

skolor och en högskola för utbildning av yrkeslärare. Ett nytt avtal på 

totalt 32 milj. kr. är under beredning. Ett dominerande inslag i projektbi

ståndet under de närmaste åren avses bli en insats för beredskapsarbeten 

på landsbygden. En bt:tydande del av insatsen kommer att utgöras av löner 

till fattigbönder och jordlösa, som anställs i programmet. Arbete pågår för 

att identifiera de områden. inom vilka investeringarna skall göras. SIDA 

har i detta sammanhang påpekat, att den rådande jordfördelningen i landet 

kan återverka på de långsiktiga vinsterna av nya investeringar. SIDA bör 

därför i utformningen och genomförandet av projektet särskilt sträva efter 

att insatsen inte förstärker den ojämna inkomst- och ägostrukturen i lan

det. 

Det svenska stödet till ett skogsprojekt i Chittagong Hill Tracts på 

sammanlagt 56 milj. kr. kommer att avslutas 1981. Då upphör också stödet 

till exportfrämjande verksamhet. Stödet till forskning påjordbruksområdet 

kommer att avslutas under de närmaste åren, 

Ett mindre antal svenska biståndsarbetare finns för närvarande i Bangla

desh. Under 1981 avses ett tiotal svenskar anställas för arbete inom yrkes

utbildningssektorn. 

Under budgetåret 1979/80 utbetalades 4.5 milj. kr. i bidrag till enskilda 

organisationers verksamhet i Bangladesh. Bl. a. har Frikyrkan Hjälper fått 

bidrag till skolbyggnadsprojekt och familjeplaneringsverksamhet. SAREC 

stöder ett internationellt forskningscentrum för diarresjukdomar i Bangla
desh. 

Under budgetåret 1979/80 fick Bangladesh sammanlagt 6 milj. kr. i 

katastrofbistånd. 

Botswana 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

60,4 milj. kr. 

65,0 milj. kr. 

70,0 milj. kr. 

Reservation 0,8 milj. kr. 

Botswanas ekonomi är sårbar eftersom den är starkt beroende av två 

näringar. gruvindustri och boskapsskötsel. Landets läge gör att beroendet 

av Sydafrika är stort. 

Den botswanska ekonomin har emellertid förbättrats avsevärt under 

senare hälften av 1970-talet och valutareserven är stor. Detta beror framför 

allt på intäkterna från en ökande diamantbrytning. Efter Zimbabwes själv

ständighet söker Botswana få till stånd en regional ekonomisk samverkan i 

södra Afrika tillsammans med de övriga afrikanskt styrda staterna i regio

nen. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 70 

Det svenska biståndet till Botswana inriktas på utveckling av landsbyg

den och koncentreras till unde·rvisning. stöd till den kommunala förvalt

ningen. vattenförsörjning och småindustri. Därtill kommer personalbi

stånd, som ges huvudsakligen inom de nämnda sektorerna. Under år 1980 

slöts ett nytt tvåårigt biståndsavtal om ett belopp på sammanlagt 130 milj. 

kr. Del löper ut i juni 1982. 

Omkring hälften av landramen har anslagits .till undervisningssektorn. 

Medlen används i första hand till att bygga och utrusta grundskolor över 

hela landet. 

Stödet till de kommunala förvaltningarna ute i distrikten utgår inom flera 

omrftden. Viktigast är olika utbildningsprogram för att förbättra tjänste

männens förmåga att sjiilvstiindigt administrera utvecklingsprojekt samt 

underhåll av vattenanläggningar och vägar. Programmet är en uppföljning 

av tidigare s\'enskt stöd för utveckling av Botswanas landsbygd. 

S<imarbcte på småindustrins område har pågått sedan år 1974. Inför ett 

avtal om ett femårigt stöd, som slöts år 1979. enades Sverige och Botswana 

om åtgärder för att komma tillr:'.itta med olika problem som uppstått inom 

småindustriprogrammet. För närvarande pågår en konsolidering av tidi

gare aktiviteter. som bl. a. har bestått i stöd till lokala hantverkare och 

smärörctagare inom byggnads-. metall- och textilbranscherna. Avsikten är 

att integrera småindustrins utveckling med distriktens och utvidga rådgiv

ningsverksamheten till brigader. kooperativ och andra produktionsenheter 

runt lim i landet.. 

Omkring 6 milj. kr. av det svenska bist(mdet går till personalbistånd 

inom Botswanas förvaltning. En del används för Botswanas egen rekryte

ring uv utländsk biståndspcrsonal. Omkring 40 svenska biståndsarbetare är 

verksamma i landet. 

Under budgetåret 1979/80 har Sverige lämnat ett extra bistånd på 5 milj. 

kr. till Botswana efter den svåra torka. som drabbade landet under år 1979. 

Bidraget har anviinls för att förbättra situationen för särskilt utsatta befolk

ningsgrupper pä landsbygden. 

Genom SAREC stöder Sverii~e tvf1 forskningsinsatser. Den ena gäller 

utveckling av bättre odlingsmetoder i Botswana. och den andra ett forsk

ningsinstitut vid universitetet. 

1979/80 u tgi fl 

1980/81 Anslag 

1981/tC Förslag 

70.2 milj. kr. 

75.0 milj. kr. 

80.0 milj. kr. 

Reservation 13.6 milj. kr. 

Även om den inrikespolitiska situationen i Etiopien företer en viss 

stabilisering förekommer fortfarande oroligheter i vissa landsändar. Många 

människor har flytt undan krig och torka. bl. a. till grannländerna Somalia, 

Djibouti och Sudan. 
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Etiopiens allmänna ekonomiska situation fortsätter att vara besvärlig. 

Skördeutfallet i många regioner blev katastrofalt under året p. g. a. den 

långvariga torkan. Regeringen försöker öka livsmedelsproduktionen vid 

bl. a. de statsägda storjordbruken. Nya bondeföreningar och jordbruksko

operativ bildas pa landsbygden. Inom den centrala administrationen pågår 

en rationalisering m:h effektivisering av verksamheten. De stora alfabeti

seringskampanjerna fortsätter, och når allt fler människor på landsbygden. 

Inom utbildningsväst:ndet pågi\r en övergång till undervisning på lokala 

språk inom flera av de olika spri\.kområdena. 

Den omfattande torka. som bl. a. drabbat områden där befolkningen till 

stor del lever utanför penningekonomin, gör att många människor fortfa

rande är beroende <iv nödhjälpssändningar. Den nationella nödhjälpsor

ganisationen administrerar ett omfattande hjälpprogram med livsmedelsle

veranser. hälsovård, undervisning m. m. Man bygger även upp nya byar i 

områden. som lämpar sig för självbärande jordbruk. 

Det nu gällande samarbetsavtalet med Etiopien avser budgetåret 

1980/81. Biståndet inriktas på landsbygdsutveckling. Det tillgodoser ange

lägna behov inom jordbruks-. skogs-. utbildnings- och hälsosektorn samt 

syftar till en förbättring av infrastrukturen i landet. Samarbetet är inriktat 

på områden inom vilka förutsättningarna är gynnsamma för att förverkliga 

svenska biståndspolitiska mål. Biståndet bidrar verksamt till att tillgodose 

den fattiga landsbygdsbefolkningens behov. 

En viktig del av stödet till lantbrukssektorn gäller rehabilitering av 

torkdrabbade områden. Bevattning. skogsplantering. erosionshindramle 

brukningsmetoder rn. m. ingår. Under de senaste årens långa torka har 

stora områden skadats av jorderosion. 

Inom utbildningen koncentreras det svenska stödet till primärskolcut

hildning och vuxenutbildning. En ökning av personalbiståndet till Etiopien 

är att förutse. För närvarande är ett tiotHI svenska biståndsarbetare verk

samma i landet. friimst inom Jantbrukssektorn. 

För enskilda organisationers verksamhet i Etiopien har under budgetåret 

1979/80 fattats beslut om 16.3 milj. kr. utanför landramen. Det största 

enskilda bidraget avser 15 milj. kr. över två år till Rädda Barnen för 

uppförande av ett samhälle för omhändertagande av 5 000 hem- och föräl

dralösa barn. Vidare har 17 milj. kr. beviljats för katastrofinsatser som 

stöd till bosättningsprograrn och livsmedelshjälp till hemlösa människor. 

SAREC avsatte under budgeti\ret 1979/80 en miljon kr. för 

forskningssamarbete mellan svenska institutioner och etiopiska motparter. 

Förutsättningarna anses goda för ett utvidgat samarbete. 

Gu in t' a-B is st 111 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

50.6 milj. kr. 

55 ,0 milj. kr. 

55.0 milj. kr. 

Reservation 12,0 milj. kr. 
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I november 1980 ägde en statskupp rum i Guinea-Bissau. genom vilken 

landets premiärminister tog över makten från presidenten. Detta skedde 

strax efter det att nationalförsamlingen antagit en ny författning. som bl. a. 

ökade presidentens befogenhe1ter. Flera medlemmar av den gamla rege

ringen ingår i den nya. 

Guinea-Bissau befinner sig i ett besvärligt ekonomiskt läge. Budgetun

derskottet växer och motsvarar nu mer än en tredjedel av den nationella 

budgeten . .Jordbruket. som sysselsätter drygt 80 procent av befolkningen, 

har drabbats av torka under flera år. 

Guinea-Bissau saknar medel för att finansiera ett utvecklingsprogram. 

Sedan självständigheten har de gjorda investeringarna finansierats med 

bistånd och krediter. Investeringarna har till stor del gjorts i industrin och 

infrastrukturen i huvudstadsregionen. 

Efter maktskiftet råder viss osäkerhet om landets framtida utvecklings

planer. Den nya regeringen har emellertid förklarat att ökade insatser skall 

göras på landsbygden, främst för att göra landet självförsörjande med 

livsmedel. Bristen på bl. a. läkare. utbildade lärare och administratörer på 

landsbygden har hittills försvårat utvecklingsansträngningarna inom hälso

vårds- och utbildningsområdet. 

l december 1979 slöts ett tvåårsavtal med Guinea-Bissau om ett belopp 

på 115 milj. kr.. varav 20 milj. kr. är importstöd. Huvuddelen av biståndet 

används för att fullfölja projekt som påbörjats inom sektorerna småindustri 

samt energi- och telekommunikationer. Sverige stöder även fiske-, utbild

nings- och hälsovårdsinsatser. Inom ramen för biståndet avsätts årligen 
mede-1 till en fond för rekrytering av utländsk personal och för prnjcktför

beredelser. För närvarande är ett 60-tal personer anställda med använd

ning av fondmedel. 

Budgetåret 1979/80 påbörjades ett samarbete för stöd till landsbygdsut

veckling. Guinea-Bissau och Sverige har enats om att insatser på landsbyg

den skall ges ökade resurser inom biståndsramen så snart projekt verksam

heten kommit igång. 

Under året 1980 har det svenska biståndet till kust- och flodfiskeprojekt 

samt småindustriprogrammet utvärderats. Utvärderingen visar på de svår

lösta problem som uppstår t. ex. när det gäller att anpassa teknologi till 

lokala förhållanden och att på kort tid överföra tekniskt kunriande. Fort

satt personalbistånd krävs för att samordna och planera insatserna samt 

förstärka Guinea-Bissaus administration. 

SAREC stöder två forskningsprojekt i Guinea-Bissau inom jordbruks

och mnritionsområdet. 

Indien 

1979/80 Utgift 266. 7 milj. kr. Reservation 57.9 milj. kr. 

1980/81 Anslag 310,0 milj. kr .. 

1981/82 Förslag 330.0 milj. kr. 
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Efter de gynnsamma åren 1975-78. med en växande valutareserv och en 

uppbyggnad av ett omfattande spannmålslager. genomgick den indiska 

ekonomin under 1979 en stark försämring. Underskottet i handelsbalansen 

fördubblades och produktionen sjönk kraftigt. En svår torka drabbade 

stora delar av landet sommaren och hösten 1979. Tack vare de stora 

spannmålslagren och en intensiv konstbevattning kunde en hotande livs

medelskris avvärjas. 

Sveriges utvecklingssamarbete med Jmlien regleras av ett tvåårigt avtal 

för perioden 1979/80-1980/81 på ett sammanlagt belopp av 600 milj. kr. 

Härav avser 200 milj. kr. obundet importstöd. 210 milj. kr. bundet import

stöd samt 190 milj. kr. program- och projektstöd. s. k. ändamålsbestämt 

bistånd. Tyngdpunkten i utvccklingssamarbetct förskjuts alltmer mot det 

ändamålsbestämda biståndet. Samtidigt eftersträvas en koncentration till 

stora och långsiktiga program och projekt inom ett begränsat antal områ

den såsom hälsovård. dricksvattenförsörjning och skogsbruk. Särskild vikt 

läggs vid sådan verksamhet. som direkt syftar till alt förbiittra levnadsför

hållandena för fattiga grupper. 

Det bundna importstödet utnyttjades under budgetåret 1979/80 främst 

för upphandling av papper. pappersmassa. utrustning för pappersindustrin 

samt. råvaror för stälindustrin medan det obundna stödet anviindes för köp 

av industriell utrustning. Den bundna delen av importstödet uppgick till 

100 milj. kr. budgetåret 1979/80. 

Av medlen for ändamålsbcstämt bistånd avser huvuddelen f. n. stöd till 

hälsovårdsprogram, vattenförsörjning. skogsbruk och alfabetisering. Där

utöver lämnas bistånd till grundvattenundersökningar. exportfrämjande 

verksamhet. konsumentkooperation och yrkesutbildning. 

Sedan budgetåret 1972/73 har Sverige bidragit till ett med IDA samfinan

sierat bcfolkningsprojekt. Insatsen slutfördes under budgetåret 1979/80. 

Det lotala stödet uppgick till 51 milj. kr. En fortsättning avvisades av SIDA 

med hänsyn till programmets uppläggning. Under budgetåret 1977/78 slöts 

avtal om svenskt stöd till ett hälsovårdsprogram. Den svenska insatsen. 

som genomförs i samarbete med WHO. uppgår till 125 milj. kr. under en 

femårsperiod. Den avser bistånd till de indiska programmen för bekäm

pande av malaria. lepra och tuberkulos samt leveranser av A-vitamin. En 

utökning av den pågående insatsen förbereds. 

Samarbetet på skogsområdet gäller främst utbildning av personal inom 

skogsvården. Det svenska bidraget uppgår till sammanlagt 20 i:nilj. kr. En 

utvidgning av stödet till skogssektorn är under planering och avser en 

större insats för sysselsättningsintensivt skogsbruk inriktat på den lokala 

befolkningens behov. Insatsen syftar till att öka tillgången på bränsle. 

virke och foder samt att genom bättre markvård skydda vattentillgångarna. 

På grund av den katastrofartade torka. som drabbade Indien under 1979, 

beslöt Sverige hjälpa den indiska regeringen att förhiittra dricksvattenför

sörjningen i några av de värst drabbade torkområdcna. Programmet ge-



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 74 

nomförs i samarbete med UNICEF. Det svenska bidraget uppgår till 35 

milj. kr. Fortsatt svenskt stöd övervägs. då stora delar av landsbygden 

saknar tillgång till rent vatten även under år med normal nederbörd. 

Sverige deltar sedan budgetåret 1979/80 i ett nationellt program för 

utbildning av barn som inte nås av primärskolesystemet. Medlen används 

för inköp av papper till skolböcker och andra Hiromedel. Det svenska 

stödet beräknas uppgå till 75 milj. kr. för en femårsperiod. 

Biståndet till yrkesutbildning lämnas via I LO och avser bl. a. ett pro

gram för yrkesinriktad utbildning av kvinnor. Svenskt exportfrämjande 

bistånd lämnas huvudsakligen genom !TC för att bidra till en förstärkning 

av den indiska exportorganisationen. 

I erilighci- med indiska i.1nskernål har ett belopp av 4 milj. kr. avsatts för 

tekniskt-vetenskapligt samarbete mellan svenska och indiska institutioner 

för perioden 1979/80-1980/81. Därutöver stöder SAREC ett större projekt 

för svensk-indiskt forskningssarnarbete på oljeväxtområdet. 

Större insatser under beredning avser utveckling av en grupp fiskebyar 

på östkusten och en andra grundvatteninsats i delstaterna Kerala och 

Tamil Nadu. 

Under trdirsperioden 1977/7:~-1979/80 lämnades svenskt katastrofbi

stånd genom enskilda organisationer. friimst Luther-hjälpen och Röda 

Korset. till ett belopp av drygt 11 milj. kr. Insatserna avsäg huvudsakligen 

hjälp ät offer för översvämningar samt till cyklonskydd i södra Indien. Med 

anledning av torkan i norra Indien under 1979/80 utbetalades I milj. kr. 

genom Lutherhjälpen. 

Bidrag till svenska enskilda organisationers utvecklingssam<trbete med 

Indien har under treärsperioden 1977/78-1979/80 lämnats till ett samman

lagt belopp av ca 16 milj. kr.. varav merparten till missionsorganisatio

nerna. Budgetåret 1979/80 pågick ett tjugotal projekt i huvudsak inom 

hälsovård och undervisning. 

Kap Verde 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

17.5 milj. kr. 

30.0 milj. kr. 

3.'i.0 milj. kr. 

Reservation .'i.6 milj. kr. 

Kap Verdes utvecklingspolitik är inriktad på landshygdcn och en stor 

del av landets resurser används för investeringar inom jordbruk och fiske. 

Landt:ts utvt:cklingsansträngning.ar begränsas främst av brist på vatten och 

energi samt av kommunikationsproblcrnen mellan de vitt utspridda öarna. 

Kap Verde ligger i det torkdrabbade Sahelbiiltet och är starkt beroende av 

livsmedclsbist{md. Livsmedlen siiljs genom ett statligt företag. som ansva

rar för att det finns baslivsmedel på alla öar. Inkomsterna g<lr till en 

nationell ut vecklingsfond. som finansierar arbetsintensiva och katastrof~ 

förebyggande projekt. främst för att bebmpa jorderosion samt utveckla 
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fiske och småindustri. Biståndet bidrar till all en tredjedel av befolkningen 

kan sysselsättas i statligt utvecklingsarbcte. 

Samarbetet mellan Sverige och Kap Verde regleras av ett avtal under 

kalenderåren 1980 och 1981 till ett belopp av 60 milj. kr. Av biståndet 

utgörs 54 milj. kr. av importstöd. Diirav är 18 milj. kr. bundet till upphand

ling i Sverige. Ett belopp på 6 milj. kr. har avsatts för konsultstudier och 

anställning av utländsk personal. Under 1979 och 1980 användes import

stödet till inköp av bl. a. byggnadsmatcrial. transportmedel. papper, trii 

och mediciner. Biståndet utnyttjas effektivt. 

Sverige är en av de största biståndsgivarna till Kap V1.:rde. Dil andra 

länder. bl. a. Frankrike, under iir 1979 ökat sina ätagamkn har den svenska 

andelen av investeringsbudgeten minskat från 20 till 12 procent. 

Under budgetåret 1979/80 utgick 4 milj. kr. i katastrolbiständ och leve

ranser av svensk katastrofkost tSEFJ. Huvuddelen av det svenska kata

strofbiståndet har lämnats till den nämnda ut vecklingsfonden. 

Rädda Barnen bedriver sedan år 1977 ett mödra- och barnavilrdsprojekt 

på ett flertal av Kap Verde-öarna. Projektet stöds av SIDA och kostna

derna beräknas till ca 11.4 milj. kr. Verksamheten omfattar bl. a. uppbygg

nad av lokaler. utbildning av personal och rädgivning. Under budgetåret 

1980/81 har SAREC inlett ett forskningssamarbcte med Kap Verde bl. a. 

på energiomrildet. 

Kenya 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

98,3 milj. kr. 

105.0 milj. kr. 

110.0 milj. kr. 

Reservation 14.5 milj. kr. 

Ökade kostnader för oljeimporten samt låga världsmarknadspris1.:r på de 

viktiga exportvarorna kaffe och te gör att Kcnyrt står inför betyuande 

ekonomiska problem. Befolkningstillväxtcn är en av Je högsta i världen. 

Kenya är för närvarande beroende av livsmedelsimport clkr att under 

flera år varit självförsörjande med bl. a. majs och ris. Bristen pä haslivsme

del beror främst på torka. låga producentpriser och brist på utsäde och 

gödningsämnen. 

Det nu gällande avtakt om utvecklingssamarbete mellan Sverige ot:h 

Kenya avser pcriouen 1979/80-1980/81 och omfattar totalt 200 milj. kr. 

Importstödet uppgår till ca 20 milj. kr. och är bundet till upphandling av 

varor och tjänster i Sverige. En stor del används för inköp av järnviigsvag

nar. 

Utvecklingssamarbetet kont:entreras till insatser pi'! landsbygden hl. a. 

för vattenförsörjning. hälsovård och markv[iru. Sammanlagt 79 milj. kr. 

förutses under treårsperioden 1979/80-1981/82 komma att utgå till vatten

försörjningsprogrammet. Del svenska ~tödet till markvården ber~iknas un

der samma period uppgå till total! 18 milj. kr .. omfattande bl. a. cl! ut bild-
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ningsprogram samt markvård~.arbeten i form av terrassering och skogs

plantering. Budgetåret 1979/80 påbö1jades en insats på 8 milj. kr. till 

kenyanska kvinnogrupper på landsbygden. Stödet till småindustri- och 

undervisningsprogrammen beriiknas avslutas under budgetåret 1981 /82. 

Det svenska personalbiståndet till Kenya, som för närvarande omfattar 

ett 50-tal personer. kommer att minskas till omkring 35 personer under 

budgettirct 1981182. 

SIDA lämnade ca 4 milj. kr .. till enskilda organisationers verksamhet i 

Kenya under budgetåret 1979/80. Insatserna går i huvudsak till missionsor

ganisationer och avser undervisning. hälsovård och t:tl kvinnoprogram. 

Stöd har ocksä lämnats till facklig utbildning. Under budgetåret 1980181 

har bidrag lämnats bl. a. till en upplysningskampanj om kvinnlig omskä

relse. 

Lao.1· 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

59.4 milj. kr. 

50.0 milj. kr. 

1981/82 Förslag 55.U milj. kr. 

Reservation 17.1 milj. kr 

Den laotiska regeringens politik sedan flr 1975 har gått ut på att omvand

la ett etniskt splittrat samhälle från traditionella, småskaliga produktions

metoder till modermi och mer storskaliga. Man strävar bl. a. efter att 

övergå från svedjebruk till bevattnad risodling och modernt skogsbruk. 

Svårigheterna har emellertid visat sig vara mycket stora. Det senaste året 

har därför präglats av en grundlig omprövning av den ekonomiska politi

ken. För överskådlig tid avses nu såväl statlig och kooperativ som privat 

verksamhet kunna förekomma. 

Den svaga produktionsut vecklingen torde ha bidragit till att den år 1975 

inledda flyktingströmmen från landet har fortsatt. Atminstone 50000 av 

Laos drygt 3 miljoner invånare lämnade under år 1979 landet. Under år 

1980 har flykten fortsatt. Många utbildade personer har lämnat landet, 

vilket medfört stora problem för den laotiska administrationen och för 

utvecklingsansträngningarna. 
Laos är ett av jordens fattigaste länder. Skadorna efter den amerikanska 

krigföringen påverkar fortfarande ekonomin. Landet har ett utsatt läge 

mellan stora grannländer. Det niira samarbetet med Vietnam. inneb~ir bl. a. 

en betydande vietnamesisk civil och militär närvaro i landet, och Laos är 

indraget i konflikten mellan Kina och Vietnam. Avsaknaden av egen kust 

har gjort landet starkt beroende av transporter via Thailand. Sverige. 

Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbankcn är sannolikt Laos största 

biståndsgivare näst Sovjetunionen. 

Det svenska biständct har koncentrerats till skogsbruk och skogsindu

stri, bevattning av jordbruksmark samt kommunikationer och transporkr. 

Importstödet har använts till in·.;atsvarnr för industrin samt konsumtions-
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varor. Importstödet har krävt stort engagemang från svensk sida utöver 

ren upphandling. Särskilt märks en reparationsverkstad för lastbilar och 

tyngre utrustning. insatser på skogsindustriområdet bl. a. igångsättande av 

existerande men ej fungerande skogsindustri samt syre- och 

acetylengasfabriker. Successivt kommer projektliknande inslag i import

stödet att regleras i projektbiståndsavtal. 

Le sot ho 

1979/80 Utgift 14.5 milj. kr. Reservation 3,2 milj. kr. 

1980/81 Anslag 15.0 milj. kr. 

1981/82 Förslag 17 ,0 milj. kr. 

Lesotho hör till de länder FN har definierat som minst utvecklade. 

Landets geografiska läge gör att det ekonomiska och politiska beroendet 

av Sydafrika är stort. Ekonomins grundval är främst boskapsskötsel och 

export av ull. mohair och diamanter. En av de främsta inkomstkällorna 

utgörs av de löner lesothiska arbetare erhåller från den sydafrikanska 

gruvindustrin. Landet har få utvecklingsbara naturresurser. Med hjälp av 

utländskt kapital sker dock en viss industrialisering främst inom turist- och 

gruvindustrin. Den ekonomiska tillväxten har varit relativt god under 

senare år. 

Det svenska biståndet till Lesotho lämnas huvudsakligen genom olika 

FN-organ. Tillsammans med F AO genomförs två insatser som avser 

skogsutbildning och markanvändning. De utgör en fortsättning av det 

markvårdsprojekt som med svenskt stöd har pågått sedan år 1973 och skall 

bidra till alt minska jordförstöringen. ge brännved och skapa sysselsätt

ningstillfällen. [nsatserna kommer under de närmaste åren att uppta en 

stor del av den finansiella ramen. 
Under våren 1980 ingicks ett avtal om fortsatt stöd till ett projekt, där 

arbetsintensiva metoder utnyttjas. Projektet är framgångsrikt och stöds 

även av Världsbanken och UNDP. De svenska medlen används främst för 
bygge av en landsväg, mindre flygfält och fiskdammar samt markvård. 

Sedan år 1968 finansierar Sverige även ett personalbiståndsprogram ge

nom UNDP i syfte att stärka Lesothos förvaltning. 

Bilateralt stödt:r Svt:rige en utbyggnad av Lesothos telekommunika

tionsnät. Med projektet avser man att förbättra de interna telekommunika

tionerna samt att ansluta det interna telenätet till det panafrikanska för att 

därigenom minska beroendet av det sydafrikanska telenätet. 

Morambiquc 

1979/80 Utgift 135.3 milj. kr. 

1980/81 Anslag 180.0 milj. kr. 

1981/82 Förslag 210,0 milj. kr. 

Reservation 22.6 milj. kr. 
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Zimbabwes självständighet ger Mo<;ambique större möjligheter till eko

nomisk utveckling. Kriget i Rhodesia, som i hög grad också drabbade 

Mo<;ambique. är slut. De zimbabwiska flyktingarna har återvänt hem och 

Mo<;ambique behöver inte längre upprätthålla ekonomiskt betungande 

sanktioner mot den vita minoritetsregimcn i Rhodesia. I stället kan ekono

miskt samarbete inledas med den nya grannstaten och de resurser som 

tidigare gick till att stödja befrielsekampen i Zimbabwe kan användas för 

den egna ekonomiska uppbyggnaden. I Mo<;:ambique är emellertid skade

verkningarna efter kriget omfattande. 

Det ekonomiska läget i Mo•;ambique har varit svårt alltsedan befrielsen 

1975. Underskottet i hetalningsbalanscn är stort. M°';:ambique har dessut

om för andra året i rad drabbats av torka. vilket lett till svårigheter med 

livsmedelsförsöi:jningen. 

Bristen på utbildad arbetskraft är besvärande. Utvandringen av portugi

sisk personal från M0<;ambique efter självständigheten har medfört stora 

svårigheter inom förvaltning. industri, kommunikationer och varudistribu

tion. Mo~ambique söker nu tilisammans med andra stater i regionen inleda 

ett samarbete med sikte bl. a. på att förbättra transport .. och kommunika

tionsnätet. 

Trots upprepade vädjanden från FN till medlcmsstater och organisatio

ner om ökat bistånd till Mo~ambique har detta förblivit jämförelsevis 

ringa. Utvecklingssamarbetet med Sverige iir därför väsentligt för landet. 

Det svenska bistandet till Mo~ambique används för utveckling av jord

bruk•;- och undervisningssektorerna samt för konsultutredningar avseende 

skogsindustri. hikemedelstill verkning. mineralutvinning samt transport

och kornmunikationssekrorn. En stor del av resurserna går till inköp av 

livsmedel, reservdelar och jordbruksutrustning. En del av den finansiella 

ramen används för bundet importstöd. Medel ställs också till förfogande 

för Mrn;ambiques egen rekrytering av utländsk personal. Det gällande 

histåndsavtalet med J\.1()(;ambique är tv[tårigt och uppgår till ett belopp på 

280 milj. kr. Del löper ut i juni 1981. 

Under år 1978 inleddes en gemensam nordisk insats inom jordbrukssek

torn i Mo~ambique som år 1980 följdes av ett treårigt avtal mellan Mo~am

bique och de nordiska länderna om fortsatt stöd till jordbruket. Kostna

derna uppgår till omkring 270 milj. kr. under de tre kalenderåren 1981-83. 

Sverige svarar för knappt hälften av kostnaderna i enlighet med en särskild 

nordisk fördelningsnyckel. Under åren 1978-80 riktades det nordiska 

stödet till den moderna jordbrukssektorn och de stora statsfarmerna i 

Moqambique. En omorientering i regeringens politik mot ökat stöd till 

sm:lbönderna har emellertid ägt rum under senare tid, vilket fört med sig 

att också det nordiska biståndet i viss utsträckning kommer att ändra 

inriktning. Stödet kommer dock att fortsätta att gå huvudsakligen till 

spannmålsproduktion. skogsplantering och hoskapsuppfödning. SIDA har 

det administrativa ansvaret för insatsen. 
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År 1980 ingicks ett avtal om svenskt stöd till en fabrik för tillverkning av 

sågade trävaror och spånskivor. Av totalkostnaden på omkring 170 milj. 

kr. svarar den arabiska utvecklingsbanken BADEA och M°',:ambique för 

vardera ungefär en fjärdedel och Sverige för 40 procent. Skogsindustrin är 

högt prioriterad i Moc;ambique. 

Biståndet till undervisningssektorn används i första hand till yrkes- och 

vuxenutbildning. 

Under budgetåret 1979/80 fick Moc;ambique 5 milj. kr. i extra bidrag för 

det snabbt ökande antalet zimbabwiska flyktingar som före Rhodesia

krigets slut befann sig i landet. M0<;ambique fick också 10 milj. kr. i 

livsmedelsbistånd för att avhjälpa den livsmedclsbrist. som torkan hade 

orsakat. Av samma skäl har landet erhållit ytterligare 5 milj. kr. i livsme

delsbistånd under innevarande budgetår. 

SAREC ger ett allmänt stöd för uppbyggnaden av forskningen inom 

landet och dessutom ett särskilt stöd för den historiska forskningen vid 

landets universitet. 

Afrikagrupperna i Sverige bistår Mrn;ambique vid rekrytering av bi

ståndspersonal. som direktanställs av l\foc,:ambiques regering. SIDA ger 

bidrag till insatsen. 

Pakisran 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

57.7 milj. kr. 

40.0 milj. kr. 

1981/82 Förslag 20,0 milj. kr. 

Reservation 6. 7 milj. kr. 

Den nuvarande regimen i Pakistan övertog landets ledning genom en 

militärkupp 1977. 

De utlovade allmänna valen till parlamentet har ännu inte hållits. Poli
tiska partier i opposition till regimen har förbjudits och press- och yttran

defriheten har beskurits. Strävandena att bringa landets lagar i överens

stämmelse med islamisk lag har mött svårigheter. Sovjetunionens in

marsch i Afghanistan har försatt Pakistan i en ny säkerhetspolitisk situa

tion och medfört en starkt ökad flyktingström till landet. Antalet flyktingar 

beräknades i december 1980 överstiga en miljon. 

Den ekonomiska utvecklingen har under de senaste tvfi åren präglats av 

en viss återhämtning. BNP-tillviixten ligger på ca 6 procent per är. Han

delsbalansen fortsätter dock att försämras och utlandsskulderna är bety

dande. Internationella valutafonden beviljade i november 1980 Pakistan en 

treårig kredit om 1.7 miljarder dollar. 

Sveriges biståndssamarbete med Pakistan regleras av ett ettårigt avtal 

för perioden 1980/81 på ett belopp av 40 milj. kr. Biståndet lämnas som 

importstöd varav 25 milj. kr. är bundna till upphandling i Sverige. Huvud

delen av stödet utnyttjas till ett kollektivtransportsystem i Lahore. som 

genomförs i samarbete med Volvo. Projektet omfattar teknisk rådgivning i 
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fråga om trafikplanering. service och underhåll, reservdelshantering m. m. 

samt leverans av busschassier. 
Vid sidan av det reguljära biståndet till Pakistan har Sverige under 1979/ 

80 bidragit med 5 milj. kr. till UNHCR och 1,5 milj. kr. till Röda Korset för 

stödinsatser bland de afghanska flyktingarna i landet. 

Jag förutsätter att det reguljära biståndssamarbetet med Pakistan av

vecklas efter budgetåren 1981/82 och 1982/83. Del bör ersättas med samar

bete i andra former. Förberedelse härför hör ske under avvecklingsperio

den. Dessutom bör betydande hjälp till flyktingarna ges. 

Somalia 

1979/80 Utgift 6,8 milj. kr. Reservation 8.2 milj. kr. 

1980/81 Anslag 15.0 milj. kr. 

1981/82 Förslag 15.0 milj. kr. 

Den ekonomiska situationen i Somalia är f. n. svår. Sedan flera år råder 

torka i stora delar av Afrikas Horn. särskilt i Ogadenområdet där nomad

befolkningens boskapshjordar decimerats kraftigt. Framför allt kvinnor 

och barn har därför sökt sig bort från området. bl. a. över gränsen från 

Etiopien in i Somalia. Sammanstötningar förekommer också mellan etio

piska armen och gerillagrupper stödda av Somalia. 

Enligt UNHCR har Somalia världens allvarligaste flyktingproblem. Om

kring en miljon flyktingar uppges befinna sig i landet. Läger har upprättats 

i områden med tillgång till vatten och betesmark. Det ökade befolknings

trycket gör att den ekologiska balansen riskerar att brytas ner. 
Torkan har minskat tillgången på landets främsta exportvara. levande 

boskap. De samlade exportintäkterna täcker inte ens kostnaderna för 

oljeimporten. 

Regeringens omfattande utvecklingsprogram har successivt skurits ner. 

Inflationen är hög. En stor del av landets kvalificerade arbetskraft har 
flyttat till grannländer där lönefäget är högre. Undantagstillstånd infördes i 

oktober 1980. 

Sveriges utvecklingssamarbc:te med Somalia regleras av ett treårigt avtal 

om stöd till fiskesektorn med rnmmanlagt 45 milj. kr. Avtalet löper ut vid 

utgången av budgetåret 1981/8.2. Det är en fortsättning på ett rehabilite

ringsprogram för att ge tidigare nomader varaktiga försö1:iningsmöjligheler 

genom fiske. Medlen har använts för inköp av utrustning och konsulttjäns

ter till ett kustfiskeprogram och en fiskebåtsfabrik samt till personalför

stärkning av fiskeministeriet. 

Biståndet utgår i form av importstöd. varav en tredjedel iir bundet. 

Somalia har haft svårigheter att effektivt tillgodogöra sig denna form av 

bistånd. I en överenskommelse som nyligen ingåtts om utnyttjandet av 

resterande medel under avtalsperioden läggs därför större vikt vid verk

samhetsplanering och uppföljning. SIDA har också åtagit sig att svara för 

erforderlig upphandling. 
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Mot bakgrund av de svårigheter som kunnat konstateras vid genomfö

randet av insatser i Somalia. bör stödet i enlighet med SJDA:s förslag 

upphöra i denna form efter utgången av budgetäret 1981/82 di\ insatsen 

inom fiskescktorn avslutats. 

Ett omfattande svenskt katastrofhistånd till Somalia bör fortsätta. So

malia är ett av jordens fattigaste länder och i stort behov av internationellt 

bistånd för att kunna försörja den stora mängden flyktingar. Sverige bidrog 

under budgetåret 1979/80 med 16.3 milj. kr. för detta iindamål. Medlen 

kanaliserades via UNHCR. det internationella livsmedelsprogrammet 

(WFPJ och olika svenska enskilda organisationer. Vidare har en grupp ur 

FN-beredskapsstyrkans specialenhet för katastrofinsatser ställts till 

UNHCR:s förfogande för temporär administration av flyktingläger. 

Sri Lanka 

1979/80 Utgift 86.5 milj. kr. 

1980/81 Anslag 100.0 milj. kr. 

1981/82 Förslag 115.0 milj. kr. 

Reservation 13.7 milj. kr. 

Trots att vissa åtstramningsåtgärder vidtagits har Sri Lankas ekonomi 

under år 1980 visat tecken på att överhettas. Bl. a. har intlationstakten. och 

särskilt byggkostnaderna. stigit kraftigt. Underskottet i hytcsbalansen har 

ökat. Betydande skördebortfall, orsakat av torka. har drabbat Sri Lanka 

de senaste I vå åren. I juli 1980 förekom strcjkaktioner som protest mol 

sjunkande reallöner. 

Regeringens utvecklingsplan för 1980-84 förutser stora statliga in\'este

ringar på tre områden. De avser en kraftig utvidgning av den bevattnade 

jordbruksarealcn samt en utbyggnad av vattenkraften - Mahaweli Ganga 

Development Scheme. Vidare avser man all anlägga tull- och skattefria 

industriomräden samt genomföra ell omfallande program för bostadsbyg

gande och stadssanering. Dessa projekt beriiknas komma att ge sysselsätt

ning åt uppemot en miljon människor i mitten av 1980-talet. 

Mahaweli-programmet omfattar utbyggnad under sex f1r av fem stora 

kraftverk och dammar. Det s. k. Kotmale-pro_iektet ilr el! av dessa. 

Om hela programmet genomförs skulle den totalt installerade vatten

kraftproduktionen öka med 560 MW. Den existerande produktionen på -~30 

MW är otillräcklig. Svår elbrist råder i landet och temporära ransoneringar 

förekommer. 
Kotmale-projektet. som finansieras med utnyttjande bl. a. av svenskt 

importstöd, kommer alt be~tå av en damm i en biflod till Mahaweli-Ganga. 

ett tunnelsystem samt en kraftstation under jord. Anläggningen beräknas 

kunna tas i drift under 1984. Vid sidan av elkraftproduktionen kommer 

anliiggningen att möjliggöra effektivare konstbevattning och därmed ökad 

risproduktion. När Kotmale-pro_iektet tas i drift kommer en väsentlig inbe-

6 Ui/.:sJai:cn /98Ui81. I sam/. Nr 100. Bilaga 6 
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sparing av utländsk valuta att ske till följd av att oljeimplirtcn kan sktiras 

ned. För övriga projekt inom Mahaweli-programmct förutses brittisk. ja

pansk. kanadensisk och viisttysk finansiering. 

Sri Lankas regering och Sk~tnska Cementgjuteriet har tecknat ett entre

prenadavtal om förarbeten. som avser viigar, bostiider och annan infra

stuktur och om underjordsarbeten. Det konsultföretag, som anlitas för 

anläggningen. föreslog under våren 1980 vissa ändringar av den planerade 

dammens utformning och Hige. vilket medfört förseningar för dammbyg

gct. Kontraktsförhandlingar hiirom beriiknas äga rum under vi\ren I 9X I. 

Samtidigt torde förhandlingar komma att föras med svenska företag om 

elektromekanisk utrustning för anläggnin~en. Leveranser av s[1dan utrust

ning förutses få inte obetydligc, sysselsättningseffckter i Sverige. 

En exakt bild av kostnaderna för Kotmalc-projektet kan inte ges förrän 

avtal triiffats om samtliga delar av projektet. Ocn ursprungliga kostnadsbc

riikningen om 800 milj. kr. grundade sig rå 1978 års priser. Kraftiga 

prisökningar har sedan dess ägt rum. Dessutom kommer anliiggningen på 

grund av tekniska iiverviigand·en. men också till följd av prisstcgringarna. 

att delvis tlt en annan utformning än planerat. Den sammanlagda kostna

den för projektet uppskattas nu till ca I 300 milj. kr. Omkring 20 procent 

beriikas utgöras av lokala kostnader. 

Sverige och Sri Lanka har tecknat avtal om ·utvecklingssamarbetc för 

perioden 1980/81- 1981 /82 omfattande ett svenskt bistilnd pt1 200 milj. kr. 

Hiirav utgttr 160 milj. kr. i form av importstöd. Detta belopp ingår i det 

separata importstödsavtalet pil 240 milj. kr. som tecknats för perioden 

1980/81- 1982/83. LI nder avtah:ts tvi'1 första f1r är 130 milj. kr. liundet till 

upphandling i Sverige. Importstödet används i sin helhet för Kotmale

projektet. 

Enligt de ursprungliga finansiella beriikningarna för Klltmale-projektet 

skulle det avtalade importstödet riicka till för att tiicka den del av projekt

kostnaden. som betalas i utliindsk valuta. Kostnadsökningarna har lett till 

ytterligare mcdelsbehov. som tillgodoses genom kommersiell upplilning i 

Sverige. Det är den lankesiska regeringens avsikt att ta i anspri\k import

stöd för äterbetalningen. Hit1ills har hilalt 216 milj. kr. utbetalats för 

projektet. 

Som anfördes i fjolårets budgetproposition (prop. 1979/80: 100. bil. 6) har 

från svensk sida godtagits en begiiran frf111 Sri Lankas regering att ff1 

utnyttja det svenska importstödet för Kotmalc-projcktet. .lag ser ingen 

anledning till att frångå den positiva insbllning, som den svenska regering

en visat till den lankesiska regeringens önskan att använda importstödet 

för detta iindamftl. 

Prnjcktbistilndct, som utgör 20 procent av landramen, iir främst inriktat 

på undervisning. inklusive yrkcsutbildning. landsbygdsut veckling och fa

miljeplanering. Med svenskt stöd på ca 12 milj. kr. skall ett institut för 

utbildning av arbetsledare för industrin uppföras under en fyrai\rspcriod. 
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Sverige bidrar med utrustning, personalbisti\nd och stipendier medan Sri 

Lanka svarar för byggnadsverksamheten. inhemsk personal od1 övriga 

kostnader. Vidare utgår stöd på 11 milj. kr. under tre år till teknisk och 

naturvetenskaplig undervisning. Genom stöd till ett integrerat distriktsut

vecklingsprogram i Matara. i södra delen av landet. bidrar Sverige med 

förbiittring av jordbruksrådgivning m:h -utbildning. upprustning av tefa

briker och byggande av srml bevattningsanliiggningar. Dessutom kommer 

förebyggande hiilsovård med familjeplanering, skogsplantering. smriindu

stristöd. fiskeprojekt m. m. att ingå. Under en trdirsperiod uppgår den 

svenska insatsen till ca 15 milj. kr. En förlängning pi\ tvfi år planeras. Det 

svenska stödet till Sri Lankas familjeplaneringsprogram. som pilg:'itt i över 

20 ftr. kommer att avslutas 1982. 

Ett flertal insatser som görs i samarbete med FNs fackorgan kommer att 

avslutas under innevarande budgetår. Det gäller stöd till exportfriimjande 

verksamhet via JTC. husdjurs- och mjölkförbiittring via F AO yrkcsutbild

ningsinstitut via !LO och institut för fisketeknologi via FAO. 

fortsatta insatser för ledarutbildning av hl. a. kooperatörer. vilken tidi

gare givits stöd i samarbete med I LO. bereds för niirvarande. 

SIDA har under budgetåret 1979/80 lämnat bidrag på ca 3 milj. kr. till 

enskilda organisationers verksamhet i Sri Lanka. Bl. a. har Ungdomens 

Nykterhetsförbund fått bidrag till uppförande av en fiskniitsfabrik. Via 

SAREC finansieras forskningsprojekt inom bl. a. medicin. natur- och sam

hiillsvetenskap samt jordbruks- och landsbygdsut veckling. 

Swa::.iland 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

3.8 milj. kr. 

10,0 milj. kr. 

1981 /82 Förslag I 0,0 milj. kr. 

Reservation 14.o milj. kr. 

På regeringens förslag har riksdagen beslutat att för de tre budget~iren 

1979/80-1981/82 faststiilla en årlig medelsram för Swaziland pä 10 milj. kr. 

I t]olårets budgetproposition anfördes att biständet - med hiinsyn till den 

snabba ekonomiska ut vecklingen i landet - sedan borde kunna trappas 

ned, om inte nya faktorer tillkom. som förändrade bilden. 

Under 1980 har Swaziland inlett samarbete med de afrikanskt styrda 

staterna i södra Afrika inom ramen för den regionala ekonomiska samver

kan. som kommit till stånd bl. a. genom möten i Lusaka (H.:h Maputo. Detta 

utgör ett nytt element. som kan bidra till att främja Swazilands självstän

dighet. Uppmärksammas bör också Swazilands medvetna och framgångs

rika strävan att successivt f1terförviirva jord- och naturtillgångar från ut

ländska vita ägare. Mot denna. delvis nya. bakgrund förutser jag ett 

fortsatt biståndssamarbete med Swaziland också efter hudgeti\ret 1981/82. 

Det bör då inriktas på finansiering av den swaziska delen av regionala 

samarbetsprojekt i södra Afrika och p{1 andra insatser som är tignadc att 
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främja ett ökat oberoende av Sydafrika. eller att tillfredsställa behov hos 

de fattiga grupperna i Swaziland. 

För närvarande genomförs det svenska bisti\ndct till Swaziland till störs

ta delen i samarbete med FN. Det omfattar stiid till lantbruksutbildning. 

utbyggnad av grundskolor, primär- och sekundärskoleundervisning samt 

personal till Swazilands förvaltning. Sverige ger också bilateralt stöd till dt 

program för småindustriutveckling. Huvuddelen av biständet iir koncen

trerat till undervisningssektorn. Med hiinsyn till bristen pil utbildad arbets

kraft och landets jämförelsevis goda ekonomiska situation hestf1r insaher

na till övervägande delen av p·ersonalbistånd. 

Den största enskilda insats~n avser stöd via F AO till kurser vid lant

bruksfakulteten. Genom dessa utbildas liirare i husdjursskötscl och i hus

hållskunskap samt jordbruksinspektörer. Grundskolan i landet stöds ge

nom bistånd till ett byggnadsprogram och en planeringsenhet inom under

visningsministeriet. som byggs upp med hjälp av UNESCO. Stöd liimnas 

också via UNESCO till en reform av läroplanerna pii gymnasienivä. Dessa 

projekt väntas vara avslutade vid utgången av budgetftret 1981/82. Undan

taget är stödet till lantbruksfakulteten. där medlen beräknas r~icka över 

iinnu ett budgetår. 

Tan:,ania 

1979/80 Utgift 316.6 milj. kr. 

1980/81 Anslag 380.\\ milj. kr. 

1981182 Förslag 415 ,0 milj. kr. 

Reservation 56.3 milj. kr. 

Tanzanias allmänna val i oktober 1980 resulterade i en betydande miss

nöjesyttring. De sittande parlamentsledamöterna förlorade i niira hiilften 

av valkretsarna. President Ny.~rere omvaldes för en ny fcmfirspcriod. som 

han förklarat skall bli hans sista. 

Tanzanias nuvarande ekonomiska kris är den allvarligaste sedan landet 

blev sjiilvständigt. förhoppningar om att situationen skulle förhiittras un

der 1980 infriades inte. Tillväxten inom jordbruk och industri stagnerar. 

Livsmedclssituationen har försämrats kraftigt. Prisökningar sl(tr hi1rt mot 

de fattigaste grupperna. Underskottet i utrikeshandeln beriiknas förbli 

mycket stort håde 1980 och 1981. 

De bakomliggande orsakerna är både tillfälliga och strukturella. Över

svämningar. torka. oljeprishöjningar och kostnader fi.ir trupperna i Uganda 

har åderlåtit landets resurser. Till bilden hör ocksi\ minskande produktion 

av exportgri.idor. lågt kapacitetsutnyttjande inom industrin och transport

sektorn. långsiktiga relativa prisförsämringar gentemot utlandet och bris

tande organisation för anviindning av befintliga resurser. 

Regeringen har vidtagit motåtgärder. där man betonar konsolidering av 

pågående snarare än igångsättande av nya utvecklingsaktiviteter. 

Sverige och Tanzania har i:räffat en treftrig överenskommelse om ut-
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vecklingssamarbcte. Den omfattar I 105 milj. kr. för budgetåren 1979/80-

1981/82. De två största samarbetssektorerna är industri och undervisning. 

Biståndet går budgetåret 1980/81 till följande sektorer (milj. kr.I: 

industri 137 skogs- och lantbruk 33 
undervisning 65 hälsovård och nutrition 15 
importstöd 65 förvaltningsstöd. konsult-
vattenförsörjning ~., 

- I fond och övrigt 28 

Flertalet av dessa projekt och program har sin tyngdpunkt på landsbyg

den. I samarbete med övriga nordiska länder stöds landsbygdskooperation 

och jordbruksutbildning. 

Den bundna delen av importstödet omfattar 40 milj. kr. för 1980/81. Det 

används huvudsakligen till telc- och gruvutrustning samt papper. En stor 

leverans av järnvägsvagnar från Kalmar verkstad har slutförts. 

Det svenska stödet till industrisektorn är huvudsakligen av två slag: ett 

invcsteringsprogram (pappersbruk. småindustri och investeringsbank) och 

stöd till uppbyggnad av institutioner <konsultgrupp. standardiseringsbyrå 

och branschorganisationer!. Flera av dessa stödformer är innovativa och 

lovande. inte minst det småindustristöd som utformats i direkt samarbete 

med svenska småföretag. 

Lån och bidrag till skogsindustriprojektet i Mufindi blev tillgängliga för 

utbetalning i april 1980. Finansiärerna är. förutom Tanzania och Sverige, 

Världsbanken. Västtyskland. Kuweit Fund. Opec Special Fund. Nordiska 

lnvesteringsbanken och samviildets utvecklingsbolag. Merparten av det 

svenska bidraget. eller 165 milj. kr.. förutses utbetalas under innevarande 

budgetår och under budgetåret 1981/82. Projektförberedelserna har förse

nats. särskilt vad gäller det blivande fabrikssamhället. Fördyringar kom

mer att bli följden. 

Pil undervisningsomrädet har arbetet fortsatt inom samma delområden 

som de senaste åren, dvs. vuxenutbildning, lärarutbildning för primärsko

lan. folkhögskolor och yrkesutbildning. Det svenska stödet är av avgöran

de betydelse för sektorn. 

Ett nytt samarbetsavtal kommer att ingås under våren 1981. Biståndets 

inriktning på lång sikt kommer då att diskuteras. Sannolikt kommer den 

nuvarande strävan till koncentration på industri och undervisning att modi

fieras med hänsyn till den ekonomiska krisen. eftersom de nödvändiga 

budgetåtstramningarna svårt drabbar nya industriprojekt och undervis

ningssektorn. De båda sektorerna blir dock troligen alltfort. jämte import

stöd. de största inom samarhetsramen. Stödet till vattenförsöi:ining, skogs

utveckling och hälsosektorn bör fortsiitta. Former för koncentration till 

delsektorer inom de nämnda samarbetsområdena bör uppmärksammas. 

Ett 80-tal svenska biståndsarbetare är f. n. anställda i Tanzania. exklusi

ve biståndsfinansierade konsulter. SIDAs bidrag budgetåret 1979/80 till 

svenska enskilda organisationers biståndsverksamhet i Tanzania uppgick 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 86 

till lHnkring 4.5 milj. kr. En stor del därav går till missionen för utbildnings

och hiilsovfmlsaktiviteter. SAREC har avtalat om stöd till tanzanisk forsk

ning via ett nyupprättat nationellt forskningsråd. 

Tanzania fick under 1979/80 katastrofbistånd på 25 milj. kr. för inköp av 

råvaror och reservdelar till industri- och jordbruksproduktioncn. 

Flera biståndsfinansierade institutioner samarbetar med Tanzania. 

SWEDFU N [) har inlett eller förbereder projekt för tillverkning av bl. a. 

jiirnvägsvagnar. spriingämnen. läromedel och betongvaror. Facklig utbild

ning genom LO/TCO. främjande av tanzanisk export till Sverige genom 

IMPOD och idrottsutbildning genom Sveriges Riksidrottsförbund är andra 

inslag i samarbetet. 

\:ie111a111 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

324.6 milj. kr. 

365.0 milj. kr. 

365.0 milj. kr. 

Reservation :ll0.8 milj. kr. 

Vietnams ekonomi är hårt ansträngd. Härtill bidrar återkommande na

turkatastrofer i form av torka och översvämningar liksom konflikten med 

Kina och interventionen i Kambodja. Omläggningen av ekonomin i landets 

södra del - i syfte att införa samma planekonomiska system som i norr -

har inneburit stora påfrestningar. Landets livsmedclsumlerskott är stort 

och importt:n har inte täckt behoven. Detta har lett till fortsatt livsmedels

ransonering med under det senaste [1ret minskade ra.nsoner. 

Landets ekonomiska långsiktsplanering ger prioritet åt jordbruk och 

konsumtionsvaruindustri för att höja befolkningens levnadsstandard. Re

former. som innebiir ökadt: möjligheter till privat företagande. har genom

förts i syfte att stimulera produktion av konsumtionsvaror och exportpro

dukter. 

Den flyktingström. som förorsakats bl. a. av samhällsomvandlingen i 

söder. det svåra ekonomiska läget samt konflikten med Kina och därmed 

förknippade etniska motsiittningar. har avtagit viisentligt men inte upphört 

helt. Ett program för legal utvandring. i samarbete med FN:s flyktingkom

missarie. har inletts i syfte att bidra till en mer ordnad emigration. Flera 

västliinder har minskat eller a\brutit sitt bistånd till Vietnam efter inter

ventionen i Kambodja. Detta har lett till ett ökat beroende av Sovjetunio

nen. 

Större delen av det svenska bistandct har gått till tre stora projekt, 

massa- och pappersindustrin i Bai Bang. barnsjukhuset i Hanoi och all

miinsjukhuset i Uong Bi. 

Bistånd har också givits i !'orm av importstöd. I samband med att 

investcringsfasen i de tre projekten gick mot sitt slut minskades landramt:n 

för Vietnam för hudgetäret 19Rtli81. För att projekten skall få full utveck

lingseffekt och gjorda investeringar skall kunna utnyttjas rationellt har 
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överenskommelse ingåtts om stöd till driften av de båda sjukhusen samt 

pappers- och massaindustrin. 

De båda sjukhusen är nu färdigbyggda. Barnsjukhuset i Hanoi, som 

beräknas tas i drift omkring årsskiftet 1980/81. kommer att fungera både 

som vårdenhet och forskningscentrum för barnsjukdomar. Allmiinsjukhu

set i Uong Bi har som upptagningsområde den omkringliggande provinsen. 

Bai Bang-projektet omfattar bl. a. fabriker för tillverkning av massa, 

papper och kemikalier. ett kraftverk samt ett program för skogsplantering. 

avverkning och transport. Dessutom ingår omfattande samhällsinvestc

ringar i form av en hamn. vägar. järnvägar, bostiider. sjukstugor och 

sk<Jlor. Kapaciteten vid full produktion beräknas till 55 000 ton skriv- och 

tryckpapper för skolbruk och till 5 000 ton omslagspapper. I projektet ingår 

en omfattande yrkesutbildning. Ett nytt avtal om återstående investeringar 

och treårig drift av Bai Bang-projektet from den I juli 1980 slöts under 

1980. Detta avtal ersätter 1974 års överenskommelsen om Bai Bang. Enligt 

det nya avtalet maximeras den svenska kostnaden för investeringsfascn till 

1600 milj. kr. medan bidraget för driften fastställs till 400 milj. kr. I 

driftkostnaderna ingår såväl teknisk rådgivning som leverans av reservde

lar. pappersmassa och andra råvaror för Bai Bang. 

Projektet har under en rad av år drabbats av förseningar och höjda 

kostnader. Genom en omorganisation. som pågått sedan sommaren 1979 

har möjligheterna att undvika framtida förseningar och kostnadsökningar 

förbättrats. En gemensam budget. innehållande också den vietnamesiska 

insatsen. och en gemensam tidsplan har upprättats. Årliga aktivitetsplaner 

och budgetar skall underställas SIDA för godkännande. Genomgripande 

projektgenomgångar kommer att ske två gånger per år. Den centrala viet

namesiska pn~jcktledningen har genom omorganisationen fått utökat man

dat. En lokal projektstyrelse har upprättats i Bai Bang. Projektledningen 

har förstiirkts med personal från konsortiet Scanmanagcment som genom 

ett särskilt avtal fr. o. m. I juli 1980 kommer att bistå berörda ministerier 

och projektstyrelsen i Bai Bang i frågor om projektledning och drift. 

Konsortiet bcst<lr av företag inom svensk skogsindustri. WP-system kom

mer att slutföra sina arbeten vad giillcr investeringsfasen som underkonsult 

till Scanmanagement. Omorganisationen har skapat möjligheter till effek

tiv styrning av ilterstående investeringsarheten och igångkörning och drift 

av fabrikens delanläggningar. De ansvariga vietnamesiska myndigheterna 

har fått en central roll i projektgenomförandet. De kommer därigenom att 

under flera år få den praktiska erfarenhet av projektledning. som är nöd

vändig för att senare självständigt driva anläggningarna. 

Projektets olika delar tas i bruk successivt allteftersom de färdigställs. 

Under hösten 1980 har anläggningen för vattenrening, kraftverket och den 

första pappersmaskinen tagits i bruk. Kraftstationen levererar redan 

övcrskottskraft till det vietnamesiska dnätet. Driftstöd kommer att sättas 

in allteftersom olika anläggningar färdigställs. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 88 

Importstödet uppgick under budgetåret 1979/80 till IOO milj. kr., varav 

30 milj. kr. var bundna till upphandling i Sverige. Under budgetåret 1980/ 

81 uppgår importstödet till IOO milj. kr., varav 40 milj. kr. är bundna. 

Importstödet har framför allt använts för import av pappersmassa till andra 

pappersbruk än Bai Bang och insatsvaror och reservdelar till befintlig 

industri. 

Under budgetåret 1980/81 har hittills 3 milj. kr. lämnats som katastrof

bistånd för livsmedelsinköp m(:d anledning av förstörelse orsakad av svåra 

oväder. 

Flera enskilda organisationer har fått bidrag från SIDA för verksamhet i 

Vietnam. Hit hör Böcker till Hanoi. Frikyrkan Hjälper, Svenska kvinnors 

vänsterförbund och Svenska Rädda Barnen. Sammanlagt har 0.7 milj. kr. 

utbetalats. Forskningssamarbete genom SAREC pågår sedan 1977. 

Zambia 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

66,3 milj. kr. 

130.0 milj. kr. 

145.0 milj. kr. 

Reservation 44,3 milj. kr. 

Zimbabwes självständighet har lett till en viss förbättring av Zambias 

ekonomiska förutsättningar. Transportvägarna söderut har kunnat öppnas. 

de zimbabwiska flyktingarna har återvänt hem och den ekonomiskt be

tungande sanktionspolitiken mot Rhodesia har kunnat hävas. Zambia 

söker nu tillsammans med andra stater i regionen att få igång ett samarbete 

med sikte bl. a. på att lösa de svåra transport- och kommunikationsproble

men i regionen. 

En minskad import i kombination med högre världsmarkm1dspriser på 

de zambiska exportvarorna koppar och kobolt ledde till en temporär för

bättring i betalningsbalansen iir 1979. Det ekonomiska läget har nu åter 

försämrats med fallande kopparpriser och ett stort behov av livsmedelsim

port. Strejker har förekommit under senare tid och inrikespolitiskt är läget 

oroligt. 

Det svenska biståndet till Zambia har gradvis koncentrerats till de tre 

sektorerna landsbygdsutveckling, hälsovård och undervisning. Dessutom 

lämnas ett betydande personalbistånd. Den ekonomiska krisen i Zambia 

har lett till att en växande del av biståndet har utgått i form av importstöd 

under senare år. Detta kommer under följande avtalsperioder att minskas 

och flyttas över till sektorstöd. Den övervägande delen av importstödet 

har under senare år varit bund·~n till inköp i Sverige. 

Gällande avtal om utvecklingssamarbete ingicks i juli 1979 och löper till 

december 1981. Det har ingåtts för ett belopp av 265 milj. kr. 

lnomjordbruksområdet stöd.er Sverige ett program för integrerad lands

bygdsutveckling. Vidare stöds lantbruksutbildningen och den jordbruks

kooperativa rörelsen. Också det svenska biståndet inom hälsovården är 
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inriktat på landsbygdsbefolkningens behov. Det avser upprustning och 

utbyggnad av hälsocentraler. utbildning av hälsovardspersonaf samt trans

porter. 

Inom undervisningssektorn ges bistånd i första hand till primär- och 

specialundervisning samt yrkesutbildning. 

Det svenska personalbiståndet till Zambia har trnditioncllt varit stort. 

En överenskommelse har träffats att minska della inom sektorer som inte 

tillhör prioriterade samarbetsområden. I slutet av år 1980 fanns ett 60-tal 

svenska biståndsarbctare i Zambia. 

Det svenska stödet till Zambias import har huvudsakligen använts till 

inköp i Sverige av järnvägsvagnar och telcutrustning. Ett katastrofbistånd 

på 30 milj. kr. för budgetåren 1979/80 och 1980/81. som har lämnats till 

följd av en akut ekonomisk betalningskris i landet. utnyttjas i sin helhet för 

inköp av teleutrustning i Sverige. 

Med anledning av det allvarliga försörjningsläge i Zambia som rådde 

under hösten 1979 lämnades ett extra bidrag på 5 milj. kr. för livsmedelsim

port. Zambia erhöll umler budgl!lån:t 1979/80 ytterligare 5 milj. kr. i extra 

bistånd efter rhodesiska attacker mot det zambiska transportnätet. Dessut

om har Sverige under samma budgetår bidragit med 6 milj. kr. för upprust

ning av Zambias del av den s. k. Benguela-jiirnvägcn. som förbinder Zam

bia med Atlanten via Zaire och Angola. 

År 1979 ingicks ett avtal mellan SAREC och Zambia om ett stöd på 

3 milj. kr. till det nationella forskningsrådet. Det avser utbildning av 

forskare samt inköp av utrustning för forskningsprojckt om bl. a. kartlägg

ning av naturresurser. landsbygdsutveckling och livsmedelsteknologi. 

SIDA:s bidrag till svenska enskilda organisationers verksamhet i Zam

bia uppgick under budgetåret 1979/80 till drygt 2 milj. kr. De gick dels till 

Afroart för hantverksproduktion. dels till Fribaptistförbundet för el! sjuk

hus. 

Under hösten 1980 har ett avtal ingåtts mellan företag i Zambia och 

Sverige samt SWEDFUND om etablering av ett utsädesbolag för produk

tion och distribution av utsäde för bl. a. majsodling. 

Zimhahwe 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

46,0 milj. kr. 

IOO.O milj. kr. 

Sedan självständigheten i april 1980 styrs Zimbabwe av en koalitionsre

gering med ZANU-ledaren Robert Mugabe som premiärminister. En stark 

strävan efter försoning och gemensamma återupphyggnadsansträngningar 

har präglat regeringens politik. Ännu kvarstår dock politiska spänningar 

efter krigsåren. 

Regeringens mest omedelbara problem är att ta hand om närmare en 

miljon människor SO!ll återvänt från grannländerna. varit inspärrade is. k. 
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skyddade byar eller flytt landsbygden undan kriget och sökt sig till stä

derna. Deras försörjning måste säkras. hostlider anskaffas och landsbyg

dens krigsskadade infrastruktur mästc byggas upp igen. 

Pä något längre sikt har reg,~ringen utlovat förbättrad standard för den 

afrikanska majoriteten. Hittill~ har reformerna bl. a. innefattat minimilön. 

prissänkningar på baslivsmedel, fri primärskola och fri hiilsovård. En 

jordreform planeras. Afrikaner får successivt mer kvalificerade tjänster i 

förvaltningen. En fortsatt utvandring av vita kan leda till störningar i 

produktionen och förvaltningsapparaten och diirmed skapa svårigheter för 

landets ekonomi. 

Jordbruket iir under den niirmaste tiden en kritisk faktor. Zimbabwe 

behöver säkra sjiilvförsö1jningcn med livsmedel. Flyktingar och f. cl. geril

lasoldater mäste beredas syssels~ittning och forsörjningsmöjligheter. Lan

dets jordbrukspotential är mycket stor. 

Den nya regeringen mötte ett starkt internationellt gensvar och fick 

löften om omfattande biständ frän utlandet. Dessa har dock infriats endast 

i ringa utsträckning. 

Det svenska biståndet till Zimbabwes !dåvarande Rhodesias} flyktingar 

och befrielserörelser inleddes under budgetåret 1969/70. Det ökades konti

nuerligt och uppgick under budgetäret 1979/80 till 21 milj. kr. i humanitiirt 

bistånd till vardera ZANU och ZAPU. Aven genom internationella organi

sationer som UNHCR. Röda Korset och Christian Care kanaliserades stöd 

till de zimbabwier som flytt undan kriget mot minoritetsregimen. 

Efter självständigheten bidrog Sverige med omedelbart återuppbygg

nadsbistånd. Under maj och juni 1980 utgick detta med 10 milj. kr. bilate

ralt. 6 milj. kr. genom UNHCR och smärre insatser genom enskilda organi

sationer. 

Under innevarande budgetår har ytterligare 6 miU. kr. anslagits till det 

hjälpprogram. som UNHCR driver i samarbete med Zimbabwes regering. 

Resterande 40 milj. kr. för budgetåret 1980/81 avser reguljärt bilateralt 

utvecklingssamarbete. som nu bereds av ett nyupprättat svenskt bistilnds

kontor vid ambassaden i Salisbury. 1980/81 {irs histfind avses gå till tlyk

tingrehahilitering och återuppbyggnadsinsatsn pil landsbygden samt till en 

personal- och konsultfond. 

Preliminära diskussioner har forts mellan Sverige och Zimbabwe om 

utnyttjandet av 1981 /82 års fimrnsiella ram. lJ nder denna kommer niigot 

mer långsiktiga insatser att bli aktuella. Dessa förutses bli koncentrerade 

till landsbygden. Den svenska resursbasen bör kunna utnyttjas genom 

bl. a. konsulttjänster och personalbistånd. 

Det är uppenbart att Zimbabwe just nu efter krigets slut har mycket 

stora hjälpbehov och att de svenska insatserna i detta skede bör vara 

betydande. Niir de mest akuta b·~hoven har täckts. kommer förhoppnings

vis dock Zimbabwes resursrikedom och jämförelsevis höga utvccklings

nivä att ge landet en god start. Jag vill därför inte utesluta att det nu 

föreslagna betydande svenska biståndet efter nägra år kan övagå i andra 

samarbetsformer. 
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VISSA INSATSER I LATINAMERIKA OCH 

DET KARIBISKA OMRÅDET 

1979/80 Utgift 28,8 milj. kr. 1 

1980/81 Anslag 80.0 milj. kr. 

1981/82 Förslag 100,0 milj. kr.~ 

varav 

Humanitärt bistånd 

Nicaragua 

Karibiska området 

40 milj. kr. 

40 milj. kr. 

20 milj. kr. 

Reservation 

91 

1.2 milj. kr. 

Sveriges nuvarande bistånd till Latinamerika och det karibiska området 

är inriktat dels på humanitära insatser i länder där de mänskliga riittighc· 

terna kränks. dels återuppbyggnadsarbete i Niniragua och dels bidrag till 

utveckling av ett bredare samarbete med Dominikanska Republiken. Ja

maica och Cuba. 

SAREC stöder ett regionalt jordbcarbctningsprojekt i anslutning till 

University of thc Wcst lndies i Trinidad och utvecklingsforskning i Latin

amerika. det s. k. Latinamcrikaprogrammet ( LAP). ett stöd som fördelas 

mellan 15 olika forskningsccntra. 

Humanitiirt histänd 

Det svenska stödet till humanitiir verksamhet i Latinamerika uppgick 

budgetåret 1979/80 till 30 milj. kr., varav 28.8 milj. kr. utbetalades. Under 

budgetåret 1980/81 har 30 milj. kr. anvisats. 

De mänskliga riittighcterna kränks i många latinamerikanska länder. I 

Bolivia hölls allmänna val i juni 1980. En militärkupp iigde emellertid rum 

strax därefter. Militärregimen har infört undantagstillstånd och censur 

samt förbjudit bl. a. facklig verksamhet. Regimen~. motst{rndare förföljs, 

fängslas och torteras. I El Salvador har under {ir 1980 inte mindre än 9000 

människor dödats i en uppgört!lsc mellan höger- och viinstcrkral'tcr. som 

närmast har karaktären av ett inbördeskrig. I Guatemala möts befolkning

ens krav på förändringar med ökad repression. 

Det svenska stödet till humanitär verksamhet i Latinamerika inleddes 

efter militärkuppen i Chile år 1973 när Sveriges bilaterala bistånd till Chile 

avbröts. Det bilaterala biståndet kom att ersiittas av humanitära insatser 

för flyktingar från Chile samt personer i landet som behövde rättslig. 

medicinsk och ekonomisk hj~llp. Efter hand har biständet utökats till att 

omfatta även andra utsatta grupper i Latinamerika. Medlen används bl. a. 

för stöd till flyktingar. rättslig och medicinsk hjiilp till politiska fångar och 

1 Avser enbart humanitärt hist[111d till Lalinam~rika 
~ H~irtill kommer 11 milj. kr. som beräknats för sti.id till Karibiska utvci.:klingsban
kcn under anslaget C I. 
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deras anhöriga. för stipendicr samt underhäl\sbidrag till familjcr, vilkas 

familjcförsö1:jare har fängslats eller dödats. I nilgra fall liimnas stöd till 

mindre verkstlider som ger sysselsättning samt till barnbespisningar och 

s. k. folkmatsalar i slumområden. 

De svenska medlen kanaliseras genom svenska och internationella orga

nisationer. Dessa organisatione'f samarbetar ofta med kyrkliga och fackliga 

grupper som arhdar för mänskliga rätt ighcter i Latinamerika. 

Nicaragua 

Somoza-regimens fall i juli 1979 gjorde slut pä en nära 50 ar gammal 

diktatur. Inbördeskriget krlivde mf111ga människoliv m:h ledde till stor 

materiell förödelse. Den nationella sandini~tiska befrielserörelsen. FSLN. 

var kärnan i den allians som fick diktaturen att falla. Den nya regeringen 

består av företrädare för såviil FSLN som andra politiska grupperingar. 

Det planerade valet har uppskjutits till 1985. 

Regeringen intar internationellt en sjiilvstiindig och obunden hiHlning. 

Landet har gått med i de alliansfria staternas rörelse. Det inrikespolitiska 

målet är all snarast låta återuppbygga den sönderslagna produktionsäppn

raten. Samtidigt avser man att utveckla en mer allsidig produktion och 

motverka regional obalans i ekonomin. Regeringens målstitlning iir en 

blandekonomi med väsentligt statligt inflytande. På det sociala området 

vill regeringen tillförsäkra landet-; medhorgare kostnadsfri primlirhälso

vård inklusive mödra- och barnavärd. Bristen på mediciner. utrustning och 

personal är mycket stor. För det stora antalet föräldralösa barn byggs 

barnhem. En landsomfattande alfabetiseringskampanj har genomförts med 

framgång. 

Nicaragua lider stor brist på finansiella resurser för den materiella åter

uppbyggnaden. Bruttonationalprodukten har sjunkit kraftigt. Utlandsskul

den uppgår till ca 7 miljarder kr. vilket motsvarar landets export under tre 

är . 

. Under budgetåren 1978179 lämnade Sverige humaniliirt bistånd om sam

manlagt ca 9 milj. kr. Detla sliid gick främst till nicaraguanska flyktingar. 

som vistades i grannländerna Costa Rica och Honduras samt till grupper i 

Nicaragua som förföljdes under Somozas regim. 

Efter störtandet av Somoza-!regimcn anslog Sverige 25 milj. kr. i kata

strotbistånd för stöd till återuppbyggnaden av Nicaragua. Detta bidrag 

används främst för att bygga och utrusta sjukhus. daghem och skollabora

torier. 

Under budgetåret 1980/81 lämnar Sverige bistånd till ett belopp av 3\\ 

milj. kr. Medlen används inom hiilsoscktorn för barn- och allmänsjukhus. 

malariakontroll och dricksvatt~nförsörjning och inom skogsbruket och 

skogsindustrin för utrustning och utvecklingsarbete. Utanför dessa sek

torer används medlen för en konsultinsats inom skat1e1,mr{1det samt för 

hushållsundersökningar för att ge underlag till befolkningsstatistiken. 
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Vidare har under budgetåret 1979/80 bidrag på sammanlagt ca 7,6 milj. 

kr. lämnats frän anslagsposten Enskilda organisationer. Merparten har gått 

till Arbetarrörelsens Internationella Centrum. Ett större bidrag har också 

lämnats till Frikyrkan Hjälper. Bidrag har även lämnats med 7. I milj. kr. 

till olika katastrofinsatser, bl. a. via Lutherhjälpen och Röda Korset samt 

till UNHCR till ett hjälpprogram för nicaraguaner, som återvänt från 

vistelse i exil. 
Nicaragua har för närvarande behov av ett omfattande internationellt 

stöd för sina ansträngningar att uppnå ekonomiskt oberoende. social rätt

visa och en konsolidering av demokratin. Jag föreslår dä1för att 40 milj. kr. 

anslås för Nicaragua under budgetåret 1981/82. Dä Nicaragua har en per

capita-inkomst betydligt över genomsnittet för Sveriges programländer, 

vill jag inte utesluta att samarbetet efter nuvarande återuppbyggnads- och 

konsolideringsperiod kan övergå i andra former. 

Karibiska området 

Riksdagen uttalade våren 1979 (rskr. 1978179: 29.'i) önskemål om en 

förstärkning av Sveriges samarbete med demokratiska länder i det kari

biska området. Utrikesdepartementets undersökning av tänkbara former 

för sådant samarbete redovisades i prop. 1979/80: 100. En av de möjliga 

åtgärder. som där nämns, är stöd till Karibiska utvecklingsbanken. Förslag 

till sådant stöd. till ett belopp av l l milj. kr .. har nyss redovisats under 

anslaget C I. Bidrag till internationella utvecklingsprogram. Övriga åtgär

der som redovisades i departernentsundcrsökningcn ledde till förslag om 

ett förstärkt svenskt samarbete med främst Dominikanska Republiken och 

Jamaica. Riksdagen anvisade för budgetåret 1980/81 särskilda medel för 

stöd till dessa båda länder. Med Cuba har i samband med avvecklingen av 

det svenska programbiståndet ett bredare samarbete utvecklats med stöd 

av biståndsmedel. 

J Dominikanska Republiken görs sedan år 1978 ansträngningar att för

bättra de ekonomiska och sociala villkoren för befolkningen. Som ett 

exempel kan nämnas att genomförandet av jordrcformen har påskyndats 

och att sociala reformprogram på landsbygden har påbörjats. Landet drab

bades under år 1979 av en rad svårigheter. Orkaner åstadkom omfattande 

skadegörelse. Oljeprishl"~jningarna inskriinkte allvarligt utrymmet för an

nan import. 

Avtal har tecknats mellan Sverige och Dominikanska Republiken om 

bistånd till återuppbyggnad efter naturkatastroferna till ett belopp av 16.5 

milj. kr. under budgetåret 1980/81. 

Beredningen för internationellt tekniskt samarbete /samarbetsbered

ningen) inledde våren 1979 diskussioner om ett bredare samarbete mellan 

Dominikanska Republiken och Sverige. Tänkbara samarbetsområden är 

skog. energi. telekommunikationer, administration och metallurgi. Vissa 

förstudier inom dessa områden har genomförts. Dominikanska Republi-
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kens nuvarande ekonomiska situation motiverar finansiellt stöd från Sveri

ge och jag föreslår därför a!I: ett bidrag om 10 milj. kr. anslås som en 

förstärkning av det bredare samarbetet för budgetåret 1981/82. Medlen bör 

användas av samarbetsberedningen i samråd med SIDA främst för projekt 

som stöds främst inom ramen för bredare samarbete. 

Jamaicas betalningsbalans har utsatts för stora påfrestningar genom 

oljeprishöjningarna och de vikande marknaderna för landets bauxitexport. 

Jamaicas ekonomiska huvudproblem inför 1980-talet är utlandsskulden. 

Med detta sammanhänger energi- och livsmedelsforsö1jningen samt indu

strins importberoende. 

Sverige använder sedan budgetåret 1978179 biståndsmedel för utveckling 

av ett bredare samarbete med Jamaica. Inom ramen för detta samarbete 

har hittills ca 4 milj. kr. anslagits som bidrag till studier rörande mjölkpro

duktion, skogsutveckling. minikraftverk samt ett tunnelprojekt för dricks

vattenförsörjning och elproduktion. Riksdagen beviljade med anledning av 

landets betalningsbalanssituat!on för budgetåret 1980/81 ett bidrag på 10 

milj. kr. i form av importstöd wm förstärkning av det bredare samarbetet. 

Med anledning av en orkankatastrof har Sverige under budgetåret 1980/81 

lämnat ett bidrag till Jamaica om 4 milj. kr. ur anslagsposten Katastrofer 

m.m. 

Jag förutser för budgetåret 1981 /82 ett fortsatt stöd till Jamaica med ett 

belopp om 10 milj. kr. Medlen bör anviindas av samarbetsberedningen i 

samråd med SIDA främst för projekt som får stöd inom ramen för det 

bredare samarbetet. 
Parallellt med avvecklingen av biståndet till Cuha inleddes ett bredare 

samarbete under budgetåret 1977/78. Då biståndet till Cuba avslutades 
under budgetåret 1979/80 övertog dåvarande utbildningsberedningen an

svaret från SIDA för det bredare samarbetet. Stöd har lämnats bl. a. till 

kokare för pappersindustrin, experimentutrustning för sockerindustrin 

samt en marknadsstudie rörande produktion av fritidsbåtar. Det fortsatta 

samarbete\ omfaHar bl. a. en studie av ett läkemedelsprojekt. Diskussion 

pågår om samarbete inom gruvsektorn. sockerindustrin och den kemiska 

industrin. Jag förutser även för budgetåret 1981/82 användning av bistånds

medel för utveckling av det bredare samarbetet med Cuba. 

SAREC samarbetar med Cuba rörandt: bl. a. miljövård. havsekologi och. 

cancerforskning samt system för utveckling av vetenskaplig och teknisk 

information. 

VISSA LANDPROGRAMKOSTNADER 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

37 .0 milj. kr. 

40.0 milj. kr. 

50.0 milj. kr. 

Fr. o. m. budgetåret 1979/80 redovisas den del av kostnaderna för svensk 

histåndspersonal. som avser skatter och sociala avgifter som erläggs i 
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Sverige, under denna särskilda anslagspost. Tidigare budgetår belastade 

dessa kostnader landramarna. 
Den 1 juli 1980 var 221 kontraktsanställda (kontrakt på mer än ett år) och 

51 fredskårsdeltagare i tjänst på uppdrag av SIDA. Antalet bei·äknas öka 

något under 1981/82. 

För budgetåret l 980/81 beräknas den faktiska kostnaden under denna 

anslagspost till 45 milj. kr. 

SIDA beräknar ett anslag på 50 milj. kr. för detta ändamål under budget

året 1981/82. Förhandlingar pågår om ett nytt kollektivavtal för SIDAs 

kontraktanställda personal, vilket kan medföra ett lägre medelsbehov un

der denna anslagspost. Om så blir fallet kommer regeringen att överföra 

det överskjutande beloppet till anslagsposten Katastrofer m. m. 

Regionala insatser 

1979/80 Utgift 4,1 milj. kr. 1 

1980/81 Anslag I 0,0 milj. kr. 1 

1981/82 Förslag 60,0 milj. kr. 

Reservation 

1 Avser enbart Östafrikanska utvecklingsbanken (EADBl 

4.0 milj. kr. 1 

Under år 1979 började de fem frontstaterna Angola, Botswana. Mo1,:am

bique, Tanzania och Zambia diskutera riktlinjer för ett regionalt ekono

miskt samarbete i södra Afrika. Man ville söka motverka den ekonomiska 

dominans. som Sydafrika har i regionen. Dessutom hade behovet av sam

verkan - inte minst inom transport- och kommunikationsområdet - gjort 

sig alltmer kännbar. 

I juli 1979 hölls ett möte i Arusha i Tanzania där frontstaterna började 

dra upp riktlinjerna för ekonomisk samordning i södra Afrika. Den inten
siva politiska utvecklingen under år 1979 och första delen av år 1980 gjorde 

dock att planerna fick skjutas på framtiden. 
Efter Zimbabwes självstiindighct kom frågan om ekonomiskt samarbete 

i södra Afrika i ett bättre läge. De militära attackerna mot Mo1,:amhique 

och Zambia upphörde och FN-sanktionerna mot Rhodesia kunde hiivas. 

Transporter och kommunikationer, som legat nere under kriget i Rhodesia. 
kunde återupptas och flyktingarna återvilnda hem. Trots att Namibia

frågan ännu är olöst och krigstillstånd råder i regionens västra delar. har en 

kvalitativ förändring inträtt i södra Afrika. Samarbetet kunde breddas till 

att omfatta alla afrikanskt styrda stater i regionen. 

I april 1980 hölls ett möte om regionalt ekonomiskt samarbete i Lusaka i 

Zambia med nio stater som deltagare. Förutom de fem frontstaterna deltog 

Zimbabwe. Lesotho. Swaziland och Malawi. Den namibiska befrielserö

relsen SWAPO fanns också representerad. Vid konferensen gick man 

igenom de områden. där samarbetet kunde stärkas. Man beslöt upprätta en 

transportkommission i Maputo för att studera tänkbara projekt och göra 
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upp ett samarbetsprogram. Andra områden, där samarbete kan bli aktuellt, 

är handel, miljöskydd, forskliting och utbildning. Vid mötet beslöts också 

att en konferens skulle sammankallas med länder och organisationer, som 

kunde tänkas lämna bistånd till de gemensamma utvecklingsprojekten. 

Mötet hölls i M0<;ambiques huvudstad Maputo i november 1980. 

Till mötet inbjöds 30 länder och ett antal givarorganisationer. däribland 

de nordiska länderna, EG-länderna, USA, Canada och tre arabfonder. 

Huvuddelen av de bidragsutfästelser som gjordes vid konferensen riktade 

sig till transport·· och kommunikationssektorn, för vilken en katalog över 

regionala projekt hade utarbetats av transportkommissionen. Formerna 

för samarbetet inom övriga områden skall beslutas under år 1981. 

Vid konferensen ställde Sverige i utsikt ett bidrag på .'iO milj. kr. för 

budgetåret 1981/82 samt medverkan i det regionala programmet på längre 

sikt. Det svenska bidraget skall användas för att på nordisk basis finansiera 

transportkomissionens fortsatta arbete och konsultstudier inom transport

sektorn. Vidare skall det anviindas för finansiering av transport och kom

munikationsprojekt och på sikt för samarbetet på andra områden. såsom 

miljövård. livsmedelsfrågor och utbildning. 

Den östafrikanska utvecklingshanken, EADB. arbetar vidare trots att 

den östafrikanska gemenskapen, EAC, bestående av Kenya, Tanzania och 

Uganda, har upplösts. Under 1980 har en ny stadga för banken antagits. 

Nio stater i östra och södra Afrika har erbjudits medlemskap. Vidare har 

bankens ledning ombildats, och dess verksamhetsområde vidgats till att 

omfatta fler sektorer än industri. 

Bankens nya stadgar har äninu inte trätt i kraft. I avvaktan på detta har 

Sverige under 1980 lämnat en tilläggskredit på 10 milj. kr. att utnyttjas i 

enlighet med avtalet mellan EADB och Sverige från 197.'i. Jag förordar att 

ett eventuellt behov av medel för EADB under 1981/82, ryms under an

slagsposten Regionala insatser. 

Särskilda miljö- och markvårdsinsatser 

1981/82 Förslag 30.0 milj. kr. 

Jag har funnit det motiverat att inrätta en särskild anslagspost i syfte att 

intensifiera vårt stöd för bilaterala eller regionala insatser på miljö- och 

markvårdsområdet. Medlen är i första hand avsedda för insatser i u-ländi:r 

utanför programlandkretsen. 

V-ländernas behov av markvård, dvs. åtgärder för att bibehålla och 

förbättra markens produktionsförmåga och långsiktiga biirkraft hlir allt 

större medan deras resurser för att lösa miljöproblemen är ytterst knappa. 
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I Sverige finns kunskaper och erfarenheter av markvård för att i viss 

utsträckning möta dessa behov. 

SIDA konstaterar att problemen med markvård ofta inte enbart är tek

niska utan också mänskliga, politiska och rättsliga, varför folkligt deltagan

de är lika viktigt som de rent tekniska komponenterna i markvårdspro

gram. 

SIDA har tillsatt en expertgrupp, som håller på att utarbeta en hand

lingsplan. Stödet till miljö- och markvårdsprogram bör lämnas till verk

samheter på skilda nivåer. På nationell nivå bör medverkan ske i planering, 

administration. forskning och utbildning. Finansiellt stöd bör också lämnas 

till konkreta program, där markvård ingår som ett viktigt led. 

Insatser på miljöområdet pågår också i samarbete med internationella 

organisationer. Samarbetet sker främst med FAO, UNEP och UNESCO 

och har tidigare finansierats över anslagsposten Särskilda program. Bistån

det omfattar bl. a. regionala seminarier och utbildningsinsatser. 

Flyktingar och befrielserörelser m. m. i södra Afrika 

1979/80 Utgift 120.0 milj. kr. 

1980/81 Anslag !04,0 milj. kr. 1 

1981/82 Förslag 120.0 milj. kr. 

~eservation 

1 exkl. 46 milj. kr. till det självständiga Zimbabwe. 

16.8 milj. kr. 

Efter Zimbabwes självständighet i april 1980 koncentreras uppmärksam

heten alltmer mot Sydafrika, vars regering fortsätter sin rasåtskillnadspoli

tik. Regeringen Botha säger sig vilja skapa ett mindre utmanande och 

ekonomiskt mer flexibelt apartheidsystem. Några egentliga förändringar 
har dock inte skett för den svarta majoriteten. 

Majoritetsbefolkningens uppdämda besvikelse över uteblivna reformer 

har resulterat i en rad strejker. bojkotter och väpnade attacker. Antalet 

s. k. terroristrättegångar har ökat. Regeringen vägrar efterkomma kraven 

på verkliga förhandlingar mellan ·de nu fängslade majoritetsledarna och 
minoritetsregimen. 

I Namibia-frågan har Sydafrika bedrivit en hittills framgångsrik förhal

ningspolitik. Inte heller under år 1980 har FN kunnat förverkliga säker

hetsrådets plan för en övergång till majoritetsstyre. Sydafrika har under 

tiden sökt skapa början till en inhemsk administration i Namibia. Eit 

ministerråd med viss exekutiv makt och en nationell arme har upprättats. 

De sydafrikanska attackerna mot befrielserörelsen SW APOs läger i An

gola har intensifierats. Dessutom saboteras SW APOs politiska arbete i 

Namibia och dess medlemmar arresteras. Samtidigt har SWAPO utökat 

sina militära aktiviteter. 

Sverige stöder med humanitärt bistånd. befrielserörelserna ANC. som 

verkar för ett Sydafrika fritt från apartheid. och SWAPO. som arbetar för 

7 Rik.<dagcn /980181. I sam/. Nr IVU. Bila!!ll 6 
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Tahell 4: 
Stöd till befrielserörelser, flyktingar och apartheidpolitikens offer budgetåret 1978/ 
79-19!10/81 (milj. kr.) 

Bc'.fi·ie/scriire/ser: 

ANC 
SWAPO 
ZANU 
ZAPU 

U1hildni11gsin.rn/.\"t'r, riillshjiilp och 
andra /i11111a11itiira insatser: 

FN-program: 

1978/79 

12 
22 
10 
10 

27,3 

UNTF <rättshjälp m. m.) 1,7 
UNETPSA <utbildningl I.I 
Namihia-institutet 2,3 
Nationhood Programme for Namibia 10 
UNHCR 8 
FN :s rubli<.:itetsfoml 

for ~iidra Afrika 0.1 

(hrig1: 
M01;ambique 18 
Röda Korset 9 
Zambia 2 

Totalt 133,5 

1 Avser insatser beslutade före I december 1980 

1979/80 

16 
27 
21 
21 

30.6 

2.0 
1.3 
2.7 

10 

5 

136,6 

2 Beslut fattas i samband med Sharpeville-dagen den 21mars1981 

1980i81 

20 
33 

30,4 1 

83,41 

ett självständigt Namibia. Under innevarande budgetår utgår 33 milj. kr. 

till SWAPO och 20 milj. kr. till ANC. Biståndet används till de båda 

rörelsernas försörjning av tlyktingar i kringliggande länder. Det består av 

livsmedel. fordon, kläder. utrustning till flyktingläger, skolutbildning, me

dicin och sjukvårdsutrustning. Jordbruksredskap och verktyg anskaffas 

för att göra lägren självförsörjande. Mindre delar av anslagen går till 

informations- och administrationsändamål. 

Båda organisationerna har god administrativ kapacitet. SIDA medver

kar vid deras inköp av materiel och livsmedel. Svenska enskilda organisa

tioner mottar också SIDA-bidrag för personalbistånd och hjälp till flykting

lägren. 

Biståndet till befrielseröreherna, liksom övriga delar av anslagsposten, 

fördelas av regeringen och SIDA efter rekommendationer av beredningen 

för humanitärt bistånd. I denna sitter representanter för de politiska par

tierna. folkrörelserna och enskilda organisationer. Beredningen och SIDA 

förutser att situationen i södra Afrika kommer att öka behovet av flyk

tinghjiilp. studiestöd, rättshjiilp, information, forskning, utbildning och 

stöd till politiska fångar och deras familjer. 

Frfrn Sverige utgår sådant stöd genom såväl enskilda organisationer som 

mellanstatliga organ. UNHCR. Röda Korset, lnterpational Defence and 

Aid Fund (IOAFJ. World University Service (WUS), FN:s trustfond, FN:s 
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utbildningsprogram för södra Afrika <UNETPSAJ. FN:s Namibia-institut, 

Amnesty International, Lutherhjälpen m. Il. erhåller bidrag till sådan verk

samhet. Stipendiestödet genom International University Exchange Fund 

(IU EFJ har avvecklats och flyttats över till andra organisationer. 

Utöver det föreslagna beloppet förutser jag att medel ur katastrofreser

ven liksom hittills kan komma att utnyttjas för humanitära insatser. Skulle 

Namibia bli självständigt bör Sverige med kort varsel kunna lämna bistånd 

till den nya staten. varvid medel från såväl ifrågavarande anslagspost som 

katastrofreserven bör kunna utnyttjas. 

Katastrofer m. m. 

1979180 Utgift 332,4 milj. kr. 

1980/81 Anslag 314,3 milj. kr. 1 

1981/82 Förslag 400.0 milj. kr. 

Reservation 76.2 milj. kr. 

1 Därutöver har anslagsposten tillförts 10.1 milj. kr. av den vid utgången av budget
året 1979/80 ointecknade reservationen på anslaget C 2. Bilateralt utvecklingssam
arhete. 

Riksdagens riktlinjer för användning av denna anslagspost står fast. 

Katastrofbistånd bör i första hand lämnas som hjälp åt .människor i u

ländcr, som har drabbats av naturkatastrofer eller väpnade och politiska 

konflikter. Katastrofmedel kan även användas som extra bistånd till 

länder, som erhåller svenskt utvecklingsbistånd och vilkas försörjning och 

utve(;kling hotas av oförutsedda händelser. Ett tredje användningsområde 

är åtgärder för att förbättra katastrofberedskapen och förebygga kata

strofer. Dessutom fyller anslagsposten Katastrofer m. m. funktionen av 

allmän reserv inom det bilaterala anslaget. 
Behovet av hjälpinsatser för flyktingar och andra krigsoffer har fortsatt 

att öka. Katastrofbiståndet till dessa kategorier under budgetåret 1979/80 

var fem gånger större än hjälpen till offren för naturkatastrofer. Detta 

hänger främst samman med en allvarlig försämring av flyktingsituationen i 

världen. vilket jag tidigare har berört under avsnittet om FN :s flykting

kommissarie ( UNHCRJ under anslaget C I. Bidrag till internationella 

bistånds program. 

De största katastrofinsatserna under det gångna budgetåret har utgjorts 

av bidrag på ungefär 55 milj. kr. till det internationella hjälpprogrammet för 

nödlidande kampucheaner. Detta hjälpprogram. som har genomförts av 

UNICEF. Internationella Rödakorskommitten OCRCJ. WFP och 

UNHCR. har omfattat såväl insatser inne i Kampuchea som i gränsomrä

det mellan Thailand och Kampuchea och i flyktingläger på thailändskt 

territorium. Hjälpprogrammet är ett av de största i den internationella 

humanitära hjälpens historia. Efter stora svårigheter under de första måna

derna har insatserna i stort sett varit framgångsrika. Den akuta hungersnö

den har kunnat avvärjas. Framtidsutsikterna för den hårt drabbade kampu

cheanska befolkningen synes ha ljusnat något. 
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Flyktingsituationen i östra Afrika. särskilt på Afrikas Horn. har. som 

SIDA påpekar, allvarligt förvärrats under senare år. Här finns den största 

mängden av flyktingar i världen vid sidan om Palestina-flyktingarna i 
Mellanöstern. Situationen på Afrikas Horn har under det senaste året 

ytterligare förvärrats av den svåra torka. som drabbat hela den afrikanska 

kontinenten. Med medel från katastrofposten samt extramedel från ansla

get C I. har Sverige under det gångna budgetåret avsatt närmare 50 milj. 

kr. för olika hjälpinsatser på Afrikas Horn. Hjälpen till Etiopien har främst 

gått direkt till den etiopiska regeringens speciella katastroforganisation. 

medan insatserna i Somalia och Sudan i första hand har kanaliserats genom 

UNHCR och WFP samt enskilda organisationer. såsom Evangeliska Fos

terlandsstiftelsen <EFSJ. Betydande bidrag har under ·de senaste åren 

utgått genom Svenska Röda Korset till ICRCs och Rödakorsföreningarnas 

förbunds (ligans) Afrika-program. vari insatserna på Afrikas Horn utgör en 

betydande komponent. Alltiing tyder på fortsatt stora hjälpbehov i detta 

område. 

Förhoppningarna om en i1tergång till normala förhållanden i Uganda 

efter Idi Amins fall har kommit på skam. Situationen har blivit alltmera 

kaotisk. Hungersnöden har förvärrats. Sverige bidrog genom olika kanaler 

med drygt tS milj. kr. i katas1rotbistånd under budgetåret 1979/80. Inneva

rande budgetår har hittills beslutats om insatser för ·drygt I milj. kr. till de 

nödlidande i Uganda. Fortsatta hjälpinsatser torde bli nödvändiga. 

Livsmedelssituationen på hela den afrikanska kontinenten har försäm

rats under det senaste året. De internationella hjälporganisationerna har 

alltmera börjat uppmärksamma de stora behoven på denna hittills ofta 

försummade kontinent. För svensk del förblir det en huvuduppgift att 

humanitärt bistå nödlidande afrikaner. 

Till följd av den sovjetiska inmarschen i Afghanistan har stora tiykting

skaror kommi1 till Pakistan. Enligt UNHCR rör det sig om mer än I miljon 

flyktingar. Sverige lämnade under budgetåret 1979/80 6.5 milj. kr. till 

UNHCRs och Röda korsets hjälpinsatser i Pakistan. Jag förutser fortsatta 

hjälpinsatser för dessa människor. · 

Den svenska regeringen har i sina ansträngningar att möta de växande 

katastrofbehoven i världen fått ett nytt värdefullt instrument till sitt förfo

gande. nämligen specialenhe1cn för hjälpverksamhet utomlands inom FN

beredskapsstyrkan. Denna enhet. som tillkom år 1978. består av 160 perso

ner. som med kort varsel kan ~ältas in i katastrofsituationer. Den har under 

det gångna budgetåret anlitats av UNHCR och WFP i Thailand och Kam

puchea. där sammanlagt· ca 80 personer 'har tjänstgjort. Vidare har 

UNHCR hittills anlitat ett 20-ial personer i ett flyktingläger i Somalia. En 

grupp ur enheten har satts in i samband med jordbävningskatastrofcn i 

Algeriet i oktober 1980. Erfarcntietermi av specialenheten iir mycket goda 

och de internationella organisationerna har uttryckt stor uppskattning av 

personalens insatser. 
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När det gäller det växande antalet katastrnfsituationer har FN-systemets 

bristande beredskap att på ett effektivt sätt möta behoven framstått allt 
tydligare. Sverige har länge pläderat för och finansiellt stött olika insatser 
för katastrofberedskap och katastrofförebyggande åtgärder. Bristerna lig
ger emellertid även i själva organisationen och· i samordningen mellan 

berörda FN-organ. Sverige har därför i ECOSOC lagt fram en resolution, 
som ger FN :s generalsekreterare i uppdrag att noggrant studera FN-syste
mets organisation på detta område. Intensiva kontakter har även förekom
mit med andra intresserade länder i syfte att gemensamt komma fram till 
förslag till förbättringar. Bland de synpunkter som har framförts kan näm
nas behovet av förbättrade resurser på bl. a. personalsidan (där den svens

ka specialenheten kan tjäna som modell) och på transportsidan. Vidare 
diskuteras möjligheten att ge UNDPs lokala representanter klarare sam

ordningsansvar i alla katastrofsituationer. 
Anslagsposten Katastrofer m. m. fungerar, som jag tidigare har framhål

lit, som en allmän reservpost inom det bilaterala anslaget. Som exempel på 
denna funktion vill jag nämna att medel för samarbete med den västafri
kanska örepubliken Sao Torne e Principe har bestridits från anslagsposten 
Katastrofer m. m. under budgetåren 1976/77-1980/81 med sammanlagt 7 

milj. kr. Samarbetet har gällt stöd inom hälsovårdsområdet och finansi
ering av konsultstudier inom stadsplanering och vattenförsörjning. Erfa
renheterna av samarbetet är övervägande positiva. För budgetåret 1981/82 

föreslår jag att ett belopp på högst 3 milj. kr. beräknas för samarbetet med 

landet. 
Regeringen har i juli 1980 beviljat anslag för en svensk statskredit till 

Turkiet. Krediten uppgår till 45 milj. kr. och finansieras dels med särskilt 
beviljade anslagsmedel, dels med 20 milj. kr. från anslagsposten Kata
strofer m. m. Krediten ingår i ett bland OECD-länderna samordnat betal
ningsbalansstöd för Turkiet. 

Den situation i flera delar av världen, som jag har redovisat, talar för ett 
betydande behov av medel, som kan användas för humanitära hjälpinsat
ser. Den svåra ekonomiska situationen för flera av programländerna gör 
det också· angeläget att resurser finns tillgängliga för extra biståndsin

satser. En fortsatt hög beredskap för att kunna lämna bistånd i akuta 
nödlägen, motiverar en kraftig ökning av anslagsposten Katastrofer m. m., 
särskilt som den tillgängliga ointecknade reservationen vid utgången av 
budgetåret 1979/80 är avsevärt mindre än tidigare år. Den omständigheten 
att anslagsposten är en allmän reserv på det bilaterala anslaget ställer 
också anspråk på medelsutrymme. Mot denna bakgrund beräknar jag 400 

milj. kr. för Katastrofer m. m. under budgetåret 1981/82. 
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Tabell 5: Anslagsposten Katastrofer m. m. Insatser beslutade under tiden I juli 1979-
31december1980 

AFRIKA 
Röda korset för hjälpverksamhet 
Röda korset för beredskapsprogram 
Röda korset för östra Afrika 
Röda korset för Afrika-program 

Algerier 
Rädda Barnen för hjälp till Västra 

Sahara-flyktingar 
Röda korset för filtar och tält 

till jordbävningsdrabbade 
BPA för r~jningsarbete 
FN-bercdskapsst yrkan (specialenheten) 

för nödbostäder 

Angolu 
För hjälp till hemlösa 
UNHCR för llyktinghjiilp 
Röda korset för hjälpvcrksamhet i Afrika 
SWAPO för filtar och Hilt till flyktingar 

Bot.1www 
För extra bisttrnd 

Etiopien 
Röda korset för stöd till Eritreas röda kors/ 
halvmåne och Eritrean Relief Association 
För insatser p. g. a. torkan 
För att avsluta katastrofbercdskapsinsats 
För rehabiliteringsprogram 
EFS för livsmedel 
Röda korset för fältlaboratorium 
Eritreagruppcn för stöd till hälsoklinik 
U N HCR för repatrieringsprogram 

Guinea-Bissau 
För stöd till liv.,;medelsförsörjning 

Kamerun 
UNHCR för Tchad-flyktingar 

_Kap Verde 
För utvecklingsfond 

Moramhiqu<' 
För betalningsbalansstöd , 

·Budgetåret 
1979/80 
<milj. kr.I 

8,0 

5.0 

4,0 

0,2 

5,0 

0.4 
7,0 

10.0 
4,0 

0,3 

3.0 

3.0 

i form av svenskt vete samt flyktingbistånd IO.O 

Sao Tomt' e Principe 
SIDA för hiilsovard och stadsplan1:ring 

So11111/i11 
För vegetabilisk olja 
FN-beredsk<ipsstyrkan (specialenheten) 
UNHCR för tlyktinghjälp 
Röda korset för Somalias röda halvmåne 
EFS fiir flyktinginsatser 

1.8 

3.0 
1.6 
6.5 
0.2 

1 juli-
31december1980 
(milj. kr.I 

2.0 
5.0 
1.0 

3.0 

2,0 
1.5 

3.0 

3,0 

3.0 

0.04 

3.0 
0.4 
0.3 
u 

1.0 

3,0 

2.0 

1.7 

1.5 
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Sudan 
För flyktingverksamhet 
EFS för Etiopien-flyktingar 
EFS för Uganda-flyktingar 
EFS för flyktinghjälp 
UNHCR för flyktinghjälp 

Tanzania 
För betalningsbalansstöd och hjälp 

efter översvämningar 
Lutherhjälpen för hjälp till hemlösa 

V Randa 
För insatser främst inom transportsektorn 
Frikyrkan Hjälper för livsmedelshjälp 
WUS för flyktinghjälp 
UNDP för katastrofinsatser 
Frikyrkan Hjälper för stöd till jordbruket 
UNHCR för hjälpprogram 
Röda korset för katastrofinsatser 
Pingstmissionen för utsäde. jordbruksredskap 
Lutherhjälpen för livsmedelsinsatser, 
reparationsarbeten m. m. 
Frikyrkan hjälper för medicin 

Zaire 
Frikyrkan Hjälper för stöd till flyktingar 
Pingstmissionen för brobygge 

Zllmhia 
För betalningsstöd. livsmedelsförsörjning 
För förbättrad transportkapacitet 

Zimbaln1·e 
För rehabilitering av flyktingar 
UNHCR för repatriering av flyktingar 

<.">s1qfrika11sk11 Gem1•11.<kllpen. 1:,"AC 
För pågående insatser 

ASIEN 
8anl(latlesh 
För håtmotorer 
Frikyrkan Hjiilper för övcrsvämningshjiilp 
WFP för veteupphandling 
Frikyrkan Hjälper för livsmedel 

Indien 
Lutherhjälpen för insatser mot torka 
Frikyrkan Hjälper för hus åt kastlösa 
Lutherhjiilpen för översvämningshjälp 

Indonesien 
Röda korset för katastrofberedskap 
Amnesty International för politiska flyktingar 

Iran 
Röda korset för stöd till jordbävningsdrabbade 

Budgetåret 
1979/80 
(milj. kr.) 

3.0 
4,0 

25.0 
0.4 

IO,O 

0,3 
2.0 
0.5 
2,0 
1.0 
O.J 

0,3 
0.3 

20.0 
5,0 

10,0 
5.0 

4,5 

5.0 
1.0 

1.0 
0.1 

0,1 

103 

I juli-
31december1980 
(milj. kr.I 

5,0 
2.0 
1.2 

1.0 

2.0 
0.8 

2.0 
1.5 

0,8 

I. I 
0, 15 
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I juli-Budgetåret 
1979/80 
(milj. kr.) 

31 december 1980 
(milj. kr.) 

Kampuchea 

UNHCR för repatrieringsprogram 2,2 4,0 
Lutherhjälpen för livsmedel 1.0 
WFP. FAO för livsmedel 20.0 
UNICEF för hjälpinsatser 10,0 
Frikyrkan Hjälper för utrustning av laboratorium 2.0 
Röda korset för hjälpinsatser 10,0 
Frikyrkan Hjälper för hjälpinsatser 2.0 
Det internationella hjälpprogrammet 1981 10,0 

Malaysia 
Rädda Barnen för flyktingar 

Pakistan 

UNHCR för afghanska flyktingar 
Röda korset för afghanska flyktingar 

Thailand 
WFP för lagerlokaler 
KFU K/KFU M för flyktingstöd 

Vietnam 
För tyfon- och översvämningskatastrof 
Röda korset för tyfondrabbade 
VNHCR för insatser i Vietnam 

Östra Timor 

Röda korset för mat och mediciner 
Röda korset för hjälpinsatser 
Lutherhjälpen för jordbruksutveckling 

Sydostasien 
För FN-beredskapsstyrkan (specialenheten) 
Röda korset för insatser bland flyktingar 
UNHCR för flyktingar 

EUROPA 
Italien 
Röda korset för Jordbävningsdrabbade 

J11goslal'ien 
För jordbävning 

Turkiel 
För statskredit 
Frikyrkan Hjälper för hjälp till nödställda 

LATINAMERIKA 
Colombia 
Röda korset för jordbävningsdrabbade 

Oominica 
Röda korset för orkandrabbade 

Dominikanska Republiken 
WFP för livsmedel 
För återuppbyggnadsarbeten 

5,0 

5,0 
1.5 

0,2 
0,2 

2,0 

1.0 
1.0 

4.8 
5,0 

15.2 

3,0 

25,0 
0,6 

0.1 

0.5 

1,5 
5.0 

2,0 

3,0 
1.0 

l.O 

2.5 
0,75 

1.0 
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Jamaica 

rör orkankatastrof 
WHO för hjälpinsats 

NicaraRUll 

Budgetåret 
1979/80 
(milj. kr.) 

1.0 

För iitcrupphyggnad 25,0 
UNICEF för hjälpinsats 0,4 
Röda korset för hjälpinsats 0. 7 
Röda korset för livsmedel. medi.:in 0.3 
UNHCR för insatser bland repatrierade flyktingar .1.0 
Lutherska Viirldsförbundet för livsmedel 2.7 

Peru 
IWGIA för stöd till indiankonferens 0.04 

Karihiska omrädet 
Panamcrican Health Organization för 

105 

I juli-
31 december 1980 
(milj. kr.) 

4,0 

katastrotberedskapsprogram 0.5 

ÖVRIGT 
IUEF för stipendieverksamhet 2.5 
Röda korset för administrationsbidrag 
Afrikagrupperna för ICSA-konferens i Södertiilje 0.1 
Röda korset för mindre hjälpaktioner 0.5 
Röda korset för ligans beredskapsprogram 0,8 
Bcredskapslager av proteinberikad 
katastrofkost (SEf) 8.0 
Moms för heredskapslager 
Övriga insatser 
Påfyllnad av tiiltlager för snabba hjälpinsater 
!Lutherhjälpcn. Svenska röda korset, SWAPOI 

Summa 340,6 

Särskilda program 

_1979/80 Utgift 120.2 milj. kr. 
1980/81 Anslag 158,0 milj. kr. 1 

'1981/82 Förslag 160,0 milj. kr. 

Reservation 

0.46 

0,5 
O.R 

8,0 
1.0 
I.I 

3.0 

!02,1 

38.4 milj. kr. 

1 Exkl. bidrag till IPPF på 37 milj. kr.. som fr. o. m. 1981/82 upptas under anslaget 
C I. Bidrag till internationella biståndsprogram. 

Under denna post finansieras ämnesinriktad verksamhet, personal till 

FNs biträdande experter samt insatsförberedelser och resultatviirdering. 

Tabell 6: Särskilda program 

Utgift Anvisat SIDAs förslag Föredraganden 
1979/80 1980/81 1981/82 1981/82 

Ämnesinriktad wrksamhet 98.8 114,9 117.0 123.0 
Personal till FN: 

biträdande experter och 
freds kår 11.3 21.0 15.0 15.0 

lnsatsförhcredelser och 
resultatutvärdering 13.3 20.0 24.0 20,0 

Diverse mrcdningar m. m. 0.8 2, I 2.0 2.0 

Summa 124.2 158,0 158,0 160,0 
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SIDA föreslår för budgetåret 1981/82 ett anslag till Särskilda program på 

163 milj. kr .. exklusive ett ber:iknat bidrag till lntcrnationella familjeplane

ringsfcdcrationen OPPF), som överförs till anslaget för internationella 

biståndsprogram. Ett av SIDA föreslaget bidrag inom denna anslagspost 

på 5 milj. kr. för miljövård har förts till anslagsposten Särskilda miljö- och 

markvårdsinsatser. Efter denna överföring uppgår SIDAs förslag till 158 

milj. kr. 

Jag anser den ämnesinriktade verksamhekn vara ett viktigt och värde

fullt komplement till det lamlinriktade samarbetet. Genom denna verksam

het kan Sverige delta i program och initiativ av stor utvecklingsstrategisk 

betydelse och därmed förstärka vårt kunnande. lnsatserna under anslags

posten Särskilda program är diirför av stor betydelse för Sveriges agerande 

i utvecklingsfrågor, både i förhållande till enskilda länder och till interna

tionella organisationer. Jag föreslår diirför att anslagsposten uppräknas till 

sammanlagt 160 milj. kr .. varav 123 milj. kr. anslås till den iimnesinriktade 

verksamheten. 

Tabell 7: Ämnesinriktad verksamhet 

Ämnesomriide 

Hälso- och befolknings-
friigor 

Lantbruk och livsmedels-
försörjning 

Kooperation 
Undervisning 
Sysselsättning och arbets-
. marknadsfrågor 
Kvinnor i u-land 
Kulturstöd och massmedia-

utveckling 
Industriell teknik 
Handelsfriimjande 
Landshygdens vatten 
Energi 
Övrigt 

Summa 

Utbei:alningar 
1979/80 

14.0 

-~ 1.4 
5,8 

10.0 

4.7 
3.9 

3.7 
14.5 
4.2 
J.9 

4.7 

98,8 

Medclsfördclning SIDAs förslag 
1980/81 1981/82 

18.0 16.2 

34.9 35.2 
10.2 11.0 
9.6 11.0 

7.2 7.0 
5.3 5.3 

3.7 5.3 
J0.5 8.0 
5.5 3.ti 
5.6 4.0 

5.0 
4.4 5.4 

11.i.9 117.0 

Ämnesinriktad verksamhet avser iimnesområden. som bedöms vara av 

särskild betydelse för u-ländernas utveckling men där Je internationella 

insatserna är otillriickliga. Den ämnesinriktade verksamheten bedrivs i 

samarbete med FN-organ. andra mellanstatliga organisationer samt insti

tutioner och företag i Sverige. Den avser främst globala och regionala 

projekt för metod- och stratcgiutvcckling samt olika former av utbildnings

insatser. 

Den ämnesinriktade verksamheten utgör ett komplement till det land

programmerade bistiindet. Den ger utrymme för en experiment- och för

söksverksamhet. som normalt inte kan rymmas inom enskilda landpro

gram. Ämnesinriktad verksamhet gör det möjligt att ta upp nya angeHigna 
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ämnesområden eller att intensifiera pågående verksamhet inom områden. 

som Sverige finner viktiga. 

SIDA konstaterar att dess mångåriga erfarenheter av samarbete med 

FN-organ och internationella organisationer har visat att SIDA måste 

engagera sig mer aktivt i att utforma och genomföra programmen. SIDA 

avser att försätta koncentrationen av programmen till färre områden och 

insatser för att inte en alltför stor del av verkets kapacitet skall tas i 

anspråk. Mot denna bakgrund har SIDA inlett en översyn av den ämnesin

riktade verksamheten. 

I det följande lämnas en kortfattad beskrivning av den pägående och 

planerade verksamheten inom det ämnesinriktade biståndet. 

Inom lziil.wområdet sker samarbete främst med WHO och koncentreras 

till program för att förbättra primärhälsovården. Det svenska bidraget 

uppgår innevarande budgetår till 9 milj. kr. På hej(1/kning.rnmrådet stöder 

SIDA regionala insatser i Latinamerika och Västafrika. 

SIDAs stöd till lanthruk och lirsmedel.1ji"irsih:ini11g koncentreras till fyrn 

områden. nämligen husdjur (köttproduktion. nötkreatursförädling. veteri

närmedicinsk utbildning). växtodling (lagring. utsäde. utbildning och 

forskning) samt skogsbruk och fiske (utbildning och rådgivning). Samarbe

tet sker huvudsakligen med F AO. SIDA avser att gradvis föra över stödet 

till nya långtidsprogram. Ett regionalt program för utveckling av det hant

verksmässiga fisket i länderna kring Bengaliska bukten pågår sedan två år. 

Stöd till ett byskogsprogram inleddes budgetåret 1979/80. Härutöver för

bereds cll långtidsprogram för integrerad landsbygdsutveckling. vilket ut

gör en uppföljning av världskonferensen om jord reformer och landsbygds

utveckling. 

Stödet till kooperationen består av metodarbete. kurser och seminarier 

inom olika internationclla·organ. De svenska kooperativa organistionerna 

stöder internationell verksamhet genom sitt samarbetsorgan Swedish Coo

perativc Centre !SCCJ. De svenska kooperativa organisationi:rna har se

dan år 1959 liimnat bidrag till den Internationella Kooperativa Alliansens 

Il KAl regionala utbildningsprogram. Fr. o. m. budgetftret 1980/81 övertlyt

tas stödet till IKA från anslagsposten Enskilda organisationer till Särskilda 

program. 

Verksamheten inom 1111dcn-isni11gs.1ektom omfattar bl. a. bidrag till 

UNESCO för utbildningsplanering och för utbildning av handikappade 

barn samt till ILO för metodutveckling på yrkesutbildningsområdet. Jag 

anser att SIDAs insatser på utbildningsområdet främst bör inriktas på 

specialutbildning av olika slag. Innevarande budgetår beräknar SIDA 9.6 

milj. kr. för ändamålet. 

Inom svssclsiittning och arhe1.1·11111rlmad.~t'rägor omfattar programmet 

dels rådgivning avseende sysselsättningsskapande åtgärder. dels stöd till 

länder och befrielserörelser i södra Afrika i syfte att utforma sysselsätt

nings- och basbehovsstrategier. Samarbetet sker främst rni:d ILO. Inom 
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arbetsmarknadsområdet lämnas stöd till ett Il~O-program. som syftar till 

att öka förmågan hos arbetsmarknadens parter att handskas med arbets

marknadsproblem och -konflikter. Innevarande budge~år beräknas de 

svenska insatserna uppgå till 7.2 milj. kr. 

Huvuddelen av SIDAs aktiviteter för hinnor i u-liinder ligger inom 

landramarna. Finansiering av svenska enskilda organisationers kvinnopro

jekt är ett annat sätt att stödja kvinnor i u-länderna. De verksamheter. som 

får stöd inom denna del av SIDAs program. omfattar dels 

informationsspridning och sern.inarier, dels forsknings- och experiments

verksamhet i mindre skala. Uppföljningen av kvinnokonferensen i Köpen

hamn bör kunna resultera i nya insatser till förmån för u-landskvinnorna. 

SIDA avser koncentrera verksamheten inom det kulturella området till 

massmediautveckling. Den s. k. MacBride-kommissionen inom UNESCO 

har understrukit behove\ av ökat bistånd på detta område. Sverige har 

sedan länge gjort betydelsefulla insatser. bl. a. på teleområdet. där vi har 

särskilda förutsättningar. Sverige har också verkat för framväxten av en fri 

press och radio- och televisionsnät. som arbetar för ett rikt och fritt 

informationstlöde, bl. a. för att minska den brist på balans som råder också 

i detta avseende mellan rika och fattiga länder. SIDA stöder bl. a. en insats 

för regional utbildning på kornrnunikationsområdet i samarbete med 

UNESCO till en kostnad av 4 milj. kr. 

Jag delar SIDAs uppfattning om det angelägna i internationell\ s\Öd på 

massmediaområdet. Jag vill emellertid, liksom tidigare. understryka att 

utvecklingen av massmedia inte främst behöver vara en mellanstatlig ange

lägenhet. Icke-statliga organisationer bör därför också kunna spela en 

viktig roll i utvecklingssamarbetet på detta område. En samlad utvärdering 
av befintliga insatser inom massmediaområde\ kommer att äga rum. Jag 

anser det angeläget att stödja dt:: krafter i den fattiga världen. som vill verka 

för ett fritt informationsflöde. 

Insatserna inom industriell teknik avses omfatta direkt eller indirekt 

hjälp med att anpassa teknologi till u-ländernas situation. Andra syften är 

att bidra \il! att u-länderna minskar sitt beroende av multinationella företag 

samt får ta del av det internationella rättssystemet på området. Arbetet 

inriktas också på produktutveckling, marknadsföring. förhandlingsteknik 

samt byggprojektledning. SIDA har påbörjat samarbete med beredningen 

för internationellt tekniskt samarbete. som delvis övertagit ansvaret för 

vissa tidigare SIDA-finansierade kurser i industriell teknik. kvalitetskon

troll samt industriellt underhåll. 

Verksamheten inom området industriell teknik har hittills huvudsakligen 

genomför\s i samarbete med U'.'-IIDO. Internationella Standardiseringsor

ganisationen <ISOI och FNs internationella organisation för immaterialrätt 

(WIPOI samt till UNCTAD för utbildning i tekniköverföring. 

Den handel.1främjande verksamheten koncentreras på de minst utveck

lade länderna och till insatser inom transportsektorn. Biståndet inom den-
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na sektor omfattar utbildning i hamnförvaltning, befraktning och sjöför

säkring. Insatserna i de minst utvecklade länderna via UNCTAD avser 

bl. a. rådgivning om handelspolitik och planering av utrikeshandel. SIDA 
ger bidrag till ITC för utbildning av u-landsföreträdare i internationell 

upphandling. 
SIDAs erfarenheter av det tandinriktade samarbetet för landsbygdens 

mttmförsörjning och m•loppshantering pekar på behov av bättre plane
ring och samordning. SIDA har inlett ett samarbete med WHO, som syftar 

till att stödja planering och samordning av de omfattande internationella 
ansträngningar, som krävs för att förbättra landsbygdsbefolkningens till

gång till rent hushållsvatten och drägliga sanitära förhållanden. Projektet 

är ett led i aktiviteterna inför det internationella vattenårtiondet. 

SIDA planerar också att stödja försöks- och experimentverksamhet som 

syftar till att finna alternativa sanitära lösningar. anpassade vattenanlägg

ningar och enkla metoder för vattenrening. 

SIDA har utarbetat riktlinjer för energibistånd. Samarbete förbereds 

med ett antal fackorgan och vissa organisationer i Sverige. Det kommer i 

huvudsak att förmedlas genom FAO. FNs avdelning för naturresurser och 
energi, UNIDO och FNs organ för samhällsplanering. 

Under rubriken övrigt ges huvudsakligen stöd till organisationer, som 

bedriver opinionsbildande, utbildande och utredande verksamhet. Bidrag 

utgår till bl. a. Dag Hammarskjöld-fonden för seminarier om alternativa 

utvecklingsmodeller och till insatser av Svenska Sparbanksföreningen för 

sparande i u-länder som ett led i ett långsiktigt internationellt program med 
syfte att främja den interna resursmobiliseringen i u-länderna. SIDA finner 

det angeläget att medel också kan utnyttjas för åtgärder med anledning av 
det internationella handikappåret. 

Personal till FN: biträdande.experter och frcdskt1r 

Enligt SlDAs riktlinjer för verksamheten skall biträdande experter i 
första hand sändas till de minst utvecklade länderna samt till program
länder. Rekryteringen skall främst inriktas på yrkesomräden, som är av 
intresse för framtida rekrytering inom det svenska biståndet. I mitten av 

1980 tjänstgjorde 66 svenskar som biträdande experter. 

Samtidigt var 26 personer under rekrytering. Eftersom antalet biträdan

de experter i fält ännu inte nått upp till den planerade nivån om 100 

personer har inte heller hela anslaget utnyttjats. För budgetåret J981/82 

beräknar jag i enlighet med SIDAs förslag 15 milj. kr. för verksamheten. 

ln.wt.~förbercdelsa och rnultatl'ärdcring 

Medlen används i första hand till att förstärka SIDAs kapacitet vid 
beredning, kontroll och utvärdering av svenska biståndsinsatser. De kon

sulter och experter, som anlitas för detta ändamål, kan vara enskilda 

personer, företag eller institutioner. SIDA har ett omfattande samarbete 
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med s. k. institutionella konsulter, främst vid Lantbruksuniversitetet i 

Ultuna. 
SIDA har nyligen vidtagit ·~n rad åtgärder i syfte att åstadkomma en 

effektivare resultatvärdering. Ett nytt handlingsprogram för utvärderings

verksamheten har utarbetats. Samtidigt avses samordningen mellan resul

tatvärdering och insatsförberedelser förbättras. 

Jag beräknar ett medelsbehov om 20 milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

Enskilda organisationer 

1979/80 Utgift 108,6 milj. kr. 

1980/81 Anslag 125.0 milj. kr .. 1 

1981/82 Förslag 165,0 milj. kr. 

Reservation 27 ,0 milj. kr. 

1 Därutöver har anslagsposten tillförts 5 milj. kr. av den vid utgången av budgetåret 
1979/80 ointecknade reservationen på anslaget C 2. Bilateralt utvecklingssamarbete. 

De enskilda organisationernas roll i utvecklingssamarbetet och riktlin

jerna för det statliga stödet till denna verksamhet har utförligt redovisats i 

prop. 1977 /78: 135 om riktlinj1~r för internationellt utvecklingssamarbete 

m.m. 

Liksom tidigare år går huvuddelen av bidragen till undervisnings- och 

hälsovårdsinsatser. En mindre del avser projekt för landsbygdsutveckling 

och volontärverksamhet. I tabell 8 redovisas de statliga utbetalningarna 

fördelade på organisationstyp. 

Tabell 8: Utbetalningar av stöd till enskilda organisationers biståndsverksamhet bud-
getåret 1976177-1979/80 fördelade på organisationstyp 

Organisationstyp 1976177 1977178 1978/79 1979/80 

milj. kr. %· milj. kr. % milj. kr. % milj. kr.% 

Missionssamfund 18,3 41 26.I 46 40.4 49 47.2 43 
Humanitära 7.6 19 14.6 26 9.8 12 18,5 17 
Kooperation 4,2 Il 5.2 9 9,6 12 I 1,5 Il 
Fackliga 5.2 13 7,0 12 10,0 12 15,5 14 
Övriga 4.1 16 3,8 7 13.1 15 15.9 15 

Summa 39.4 100 56,7 \00 82.9 100 108.6 100 

Av tabellen framgår att knappt hälften av utbetalningarna går till mis

sionssamfunden. Sammanlagt gick ungefär lika mycket till de humanitära, 

kooperativa och fackliga organisationerna under budgetåret 1979/80. Där

av erhöll de kooperativa och fackliga organisationerna Swedish Coopera

tive Centre ISCC) och Landsorganisationen/Tjänstemännens Centralorga

nisation !LO/TCO) tillsammans 27 milj. kr. eller en fjärdedel av de samlade 

utbetalningarna för utbildningsverksamhet i u-länderna. 
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Bland missionsförbunden är det Pingstmissionens u-landshjälp, som har 

mottagit de största bidragen under budgetåret 1978179. Därnäst i storleks

ordning kommer Svenska Baptistsamfundet. Bland de humanitära organi

sationerna mottar Rädda Barnen och Frikyrkan Hjälper de största bidra

gen. 

Normalt avser stödet till de enskilda organisationernas verksamhet bi

drag till samarbete med systerorganisationer i u-länderna. För· att kunna 

bygga ut verksamhet som förbättrar kvinnans situation i u-länder har 

riksdagen under budgetåret 1978179 beslutat godkänna att medel därutöver 

skall kunna användas för bidrag direkt till kvinnoorganisationer i u-länder. 

Sammanlagt har omkring 2 milj. kr. lämnats direkt från SIDA till kvinno

projekt i bl. a. Botswana, Kenya, Tunisien och Zimbabwe. Totalt har 

SIDA via enskilda organisationer eller direkt till kvinnoorganisationer 

lämnat drygt 50 milj. kr. till kvinnoprojekt i u-länderna. Ansökningar om 

bidrag direkt till kvinnoorganisationer i programländerna väntas öka under 

kommande budgetår. 

Huvuddelen av bidragen lämnas för verksamhet i programländerna. 

Under budgetåret 1979/80 gjordes dock de största insatserna i Zaire. Där

näst i storleksordning kommer Etiopien, Indien. Bangladesh och Tanza

nia. 

Freds kåren 

Under denna anslagspost föreslår jag att medel avsätts för en ny. fristå

ende freds kår, som organiseras och drivs av de enskilda organisationerna. 

Avsikten är att den nya fredskriren i huvudsak skall finansieras med 

statliga medel och ges en särskild linansiell ram inom anslagsposten. 

Anledningen till den omorganisation av frcdskårcn. som jag nu hoppas 

kommer till stånd genom de enskilda organisationernas försorg, är framför 

allt den fortgående minskningen av antalet fredskårsdeltagare. Inom den 

nuvarande fredskåren. som administreras av SIDA och finansieras över 

landramarna till. våra programländer, har antalet fredskårsdeltagare sjunkit 

från 200 till ett fyrtiotal personer under sjuttiotalet. Samtidigt har de av 

SIDA bekostade volontärerna i de enskilda organisationernas tjänst ökat 

kraftigt i antal och uppgår nu till drygt 400 personer. 

I juni 1978 gav regeringen SIDA i uppdrag att utreda frågan om fredskå

rens framtid. Enligt direktiven skulle SIDA bl. a. utreda efierfrågan på 

fredskårsdeltagare i mottagarländerna, intresset i Sverige för fredskårs

uppdrag och orsakerna till den minskade rekryteringen. 

SIDA fann att huvudorsakerna till minskningen av antalet fredskårsdel

tagare var två - dels mottagarländernas prioriteringar inom en given 

finansiell ram. som ledde till att de valde andra resurser än fredskåren. dels 

SIDAs ansträngda kapacitet på personalsidan. Enligt utredningen fanns 

emellertid fortfarande både ett behov i mottagarländerna av biståndspcrso

nal på mellannivå och ett stort intresse i Sverige för fredskårstjänstgöring. 
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SIDAs styrelse fann det på många sätt tveksamt att i SIDAs regi ha två 

kategorier av fältpersonal med separata anställningsvillkor. Därför föror

dades att fredskårsverksamhcten inom SIDA skulle upphöra. Samtidigt 
uttalade styrelsen dock intresse för tanken på en icke-statlig samlande eller 

samordnande organisation för fredskårs- eller volontärverksamhet. 
SIDAs utredning sändes på remiss till berörda organisationer och myn

digheter. Det visade sig att remissinstanserna i stort sett var eniga på tre 

punkter. De var överens om att den nuvarande fredskåren inte fungerade 

tillfredsställande, de ansåg att det fanns behov av en ny fredskår och de 

menade att den, till skillnad från vad som nu var fallet, borde finansieras 

separat, utanför de årliga lanclramarna till programländerna. Meningarna 

skilde sig dock åt när det gällde hur den framtida fredskåren skulle utfor

mas. De flesta ansåg att den borde vara fristående från SIDA och ha en god 

förankring bland organisationerna i Sverige. 

För att direkt ta fasta på den vilja att skapa en ny och från statsmakterna 

fristående fredskår, som organisationerna visade i sina yttranden över 

SIDAs utredning, gav jag i ap1il 1980 i uppdrag åt en särskild utredare att 

lägga fram förslag på hur en sådan fredskår skulle organiseras. Jag framhöll 

i direktiven att det avgörande för hur en fredskår skulle fungera var dess 

förankring i de organisationer som berördes. Jag utgick från att den nya 

fredskåren skulle ta tillvara det ideella u-landsengagemang som finns i 

Sverige och att den skulle erbjuda u-landsuppdrag främst åt personer. som 

inte ideologiskt hörde hemma i någon av de organisationer. som sände 

volontärer till u-länderna. Fredskårsverksamheten skulle också i fortsätt
ningen ske vid sidan av organisationernas volontärverksamhet. Jag utgick 
vidare ifrån att den nya fredskåren i huvudsak skulle finansieras med 
statliga medel och att detta skulle ske utanför ramarna för biståndet till 
våra samarbetsländer. 

Betänkandet om en ny fredskår utarbetades i nära samarbete med en 
grupp representanter för berörda organisationer. Det överlämnades i no
vember 1980 <Os UD 1980: 2). Dessförinnan hade ett utkast sänts på remiss 

till berörda organisationer och myndigheter. Ett åttiotal instanser yttrade 

sig. Därav tillstyrkte tre fjärdedelar utredningens förslag om en ny freds

kår, som i huvudsak skulle organiseras enligt de riktlinjer. som jag tidigare 

har angivit. 

Ännu återstår en rad frågor att lösa innan en ny fredskår kan börja 
verka. Den viktigaste gäller vilka mottagarländer, som skall' utväljas. 

Verksamheten bör åtminstone till en början begränsas till ett eller två 

programländer. Man måste också finna lämpliga arbetsuppgifter för freds

kårsdeltagarna. Här kan biståndskontoren och beskickningarna i berörda 
mottagarländer bli behjälpliga i ett uppbyggnadsskede. Jag ser det också 

som naturligt att den nya fredskåren nära knyts till de enskilda organisatio

nernas fältadministration. En annan utestående fråga gäller utbildningen. 

Den får lösas i samband med det förslag om u-landsutbildning. som jag 

avser förelägga riksmötet under våren 1981. 
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Verksamheten kan inte komma igång i någon nämnvärd skala förrän 
efter budgetåret 1981/82. Under detta budgetår räknar jag därför med att 
ett belopp på högst 3 750000 kr. skall vara tillräckligt för den nya organisa

tionen. Vad beträffar den informationsverksamhet som utredningen ser 
som ett viktigt led i den framtida fredskårsverksamheten föreslår jag att 
fredskåren blir mottagare av generella bidrag fr. o. m. budgetåret 1981/82 

under anslaget C 3. Information. Det första året bör bidraget uppgå till 

högst 250000 kr. 

Under kommande budgetår hör fredskåren finansieras av SIDA med ett 
schablonbidrag per deltagare. Därtill skall läggas ett belopp för kostnader 

avseende administration och utbildning i Sverige, som får fastställas år 
från år. Jag förutsätter att organisationerna själva skall bidra med med

lemsavgifter i enlighet med det förslag som har lagts fram i betänkandet. 

Utredningen föreslår att fredskåren förutom den reguljära verksamheten 

också skall ha andra uppgifter såsom anordnande av arbetslag och prakti
kantsamarbete. Detta vill jag ta ställning till senare. efter att själva freds

kårsverksamheten har kommit igång och kunnat utvärderats. 

Bredare samarbete 

1979/80 Utgift 18,7 milj. kr. 

1980/81 Anslag 55,0 milj. kr. 

1981/82 Förslag 60,0 milj. kr. 

Reservation 24.0 milj. kr. 

Programmet för bredare samarbete är ett viktigt inslag i Sveriges u

landspolitik. Riktlinjerna härför har utvecklats successivt sedan år 1975 
och angavs i prop. 1979/80: 100 (bil. 6). Det bredare samarbetet. som är ett 
komplement till det landprogrammcrade biståndet. bedrivs med vissa 
länder utanför programlandskretsen. Beredningen .fi'ir intemationcllt tek

niskt samarbete (samarbetsberedningen). vilket är det nya namnet på 
utbildningsberedningen, fick den I juli 1979 permanent status. Beredning

en ansvarar för verkställandet av större delen av insatserna inom det 

bredare samarbetet. 
Verksamheten syftar till att utvidga och stärka Sveriges förbindelser 

med vissa utvecklingsländer. Samarbetet bör utformas på så sätt att eko

nomisk och social utveckling i u-landet främjas enligt de biståndspolitiska 

målsättningarna, samtidigt som Sveriges relationer med landet fördjupas. 

E.n bärande princip bör vara att ett ömsesidigt intresse föreligger samt att 

kostnaderna delas mellan parterna. 
Det bredare samarbetet är i första hand inriktat på kunskapsöverföring 

och bedrivs huvudsakligen med mindre fattiga u-länder. Verksamheten har 

inte någon större betydelse som finansiell resursöverföring utan syftar till 

att skapa kontakter. till att initiera olika projekt och till utbildning. allt 

inom områden där Sverige kan anses ha god kompetens och kapacitet. Den 

8 Riksdai.:e11 1980181. I .1aml. Nr /(JO. Bila,::a 6 
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främsta uppgilh:n för samarbetsberedningen är all kanalisera olika önske

mål om samarbete till lämpliga organ i Sverige - myndigheter. institutio

ner eller företag. Genomförandet förutsiitts sedan ske i direkt samverkan 

mellan respektive parter. En annan uppgift är att. om så befinns nödvän

digt och lämpligt, finansiellt bidra till samarbete under el! inledande skede. 

Förutom utbildning. institutionssamarbete, förinvesteringsstudier 

främst avseende projekt med en betydande utbildningskomponent stöds 

kulturellt samarbete och ett r·~rsonutbytesprogram. som administreras av 

Svenska institutet. Som exempel på förinvesteringsstudicr kan niimnas 

studier av lkra vattenkraftprojekt i Egypten, studie av ett tunnelprojekt 

för vattentillförsel - senare även elproduktion - till Kingston. Jamaica. 

En verksamhet, som får en all;: större betydelse. är de kvalificerade kurser 

i Sverige som samarbetsberedningen anordnar i samarbete med olika 

svenska institutioner. Exempel härpä är kurser i teleadministration. tlyg

trafikledning. industriell! underhåll. pappersteknologi. projektadministra

tion. läkemedel skontroll och utsädeshantering. Vidare förekommer bl. a. 

institutionssamarbete mellan Lunds universitet och den tunisiska utveck

lingsorganisationen ASDEAR för planering av bostiider i ett landsbygds

område i Tunisien. 

Medel för bredare samarbct1: h::ir hittills huvudsakligen använts för sam

arbete med Algeriet. Dominikanska Republiken. Egypten. Irak. Jamaica, 

Cuba, Nigeria. Portugal. Sudan och Tunisien. Jag räknar dessutom med 

enstaka insatser i andra länder. som Sverige av siirskilda skäl vilt samarbe

ta med. Fr. o. m. hudgetåret 1981/82 kommer av praktiska sktil kostna

derna för eldtagande i samarbetsberedningens kurser från programlän

derna att bestridas av medel för hredare sam[trbete. För det personutbytes

program som handläggs genom Svenska institutet gäller i princip ingen 

tänderbegränsning. 

Riksdagen beslöt med anledning ::iv prop. 1979/80: 100 (bil 6) att extra 

bidrag skulle utgå till Dominikanska Republiken och Jamaica som särskilt 

återuppbyggnadsbistiind resp. hetalningsbalansstöd och som en förstärk

ning av det bredare samarbetet. Jag har tidigare berört frågan om extra 

finansiellt stöd till dessa länder även under kommande budgetar. Stödet är 

en förstärkning av det bredare samarbetet och bör därför dels användas för 

inköp av varor eller tjänster i anslutning till det bredare samarhctet och 

dels vara bundet till upphandling i Sverige. Jag förutser ett samarbete 

mellan sarnarbetsheredningen. SIDA och andra berörda organ vad gäller 

upphandlingen. 

Kommittens verksamhet iir administrativt krävande. vilket är naturligt 

mot hakgrund av verksamhetens mälsä!tning. Under uppbyggnadsskedet 

har andelen administration i förhållande till verksamhetens volym succes

sivt minskat. lJ ndcr kommande budgeti\r beriiknas utbetalningarna stiga 

betydligt. 
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Då beredningen genom riksdagens heslut om förmånliga u-landskrediter 

(prop. 1980/81: 41) fått utökade arbetsuppgifter. hl. a. vissa besluts- och 

beredningsfunktioner. föreslår jag att ytterligare en handläggartjänst inrät

tas vid beredningen. Av anslagsposten Bredare samarbete är I 700000 kr. 

avsedda för beredningens administrativa kostnader. I denna summa ingår 

medel för den nya tjänsten samt medel för vissa korttidsanställningar. 

Förmånlig kreditgivning till u-länder 

1980/81 Anslag 60.0 milj. kr. 

1981/82 Förslag 120.0 milj. kr. 

Riksdagen fattade i december 1980 { prop. 1980/81: 41) beslut om införan

de av ett system för förmånliga u-landskrediter. Systemet trädde i kraft 

den 1 januari 1981. För budgetåret 1980/81 avsattes ett belopp på 60 milj. 

kr. för denna verksamhet. Jag räknar med att detta belopp skall tas i 

anspråk under innevarande budgetår. Det finns anledning räkna med ett 

starkt ökande behov av u-landskrediter. bl. a. i samband med avvecklingen 

av biståndet till vissa länder samt som en förstärkning av det bredare 

samarbetet till vissa länder. Många programländer har också visat stort 

intresse av att få komma i åtnjutande av förmånliga krediter. som ett 

komplement till det nuvarande landprogrammerade biståndet. 

Rekrytering och utbildning av fältpersonal 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

15,6 milj. kr. 

18.2 milj. kr. 

1981/82 Förslag 20,0 milj. kr. 

Reservation 4.3 milj. kr. 

SIDA föreslår att anslaget för rekrytering och utbildning av fältpersonal 

flyttas från anslaget C 4. SIDA till anslaget C 2. Bilateralt utvecklingssam

arbete. Jag delar på denna punkt SIDAs uppfattning. då kostnaderna är 

direkt knutna till det bilaterala utvecklingssamarbetet. Medel för rekryte

ring och utbildning av SIDAs administrativa personal bör dock även i 

fortsättningen anvisas under C 4. 

SIDA räknar med att efterfrågan på svensk biståndspersonal kommer att 

öka under innevarande budgetår. Bl. a. avses personalbiständet inom det 

nordiska jordbruksprojektet i Mrn;:ambique fördubhlas och nyrekrytering 

inledas för Etiopien. En annan orsak till mottagarländernas ökade intresse 

för personalhistånd är att skatter och sociala avgifter i Sverige inte längre 

belastar landramarna utan anvisas under anslagsposten Vissa landpro

gramkostnader. 

För rekrytering föreslår SIDA ett anslag på 8.7 milj. kr. under budget

året 1981/82, och för utbildning 12.0 milj. kr. - sammanlagt 20.7 milj. kr. 
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Med tanke på att SIDAs verksamhet inom detta område kommer att 

påverkas av bl. a. de propositioner som förhcreds om u-landsuthildning 

och om fredskårcns framtid, föreslår jag att 20 milj. kr. anvisas för hudget

året 1981 /82. 

För det bilaterala utvccklingssamarbetet beräknar jag ett totalt mcdels

behov om 3667 milj. kr. för budgetåret 1981/82. Den slutliga fördelningen 

av medlen torde få ske genom beslut av regeringen. 

Under hänvisning till vad jag ovan anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna de av mig i det föreg<knde angivna riktlinjerna för 

bilateralt utvecklingssamarbetc samt de föreslagna landramarna 

2. till Bilateralt ut1•ecklingssamarhete för budgetåret 1981/82 anvisa 

ett reservationsanslag pä 3 66 7 007 000 kr. 

C 3. Information 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

207210001 

209000:[)0 

22000000 

Reservation 

1 varav 2.(l milj. kr. anvisades över anslaget C2. 

277 288 

Från anslaget hcstrids kostnader för alt sprida upplysning om situa

tionen i u-ländcrna samt om Sveriges insatser för att bidra till ekonomisk 

m:h social utveckling och utjämning i dessa länder. 

SIDA 

SIDA föreslår att sammanlagt 25.0 milj. kr. anvisas för informations

verksamhet budgetåret 1981/82. Detta motsvarade en ökning med 4.1 milj. 

kr. eller med 19,6 procent i förhållande till innevarande hudget<'1rs anslag. 

SIDA hänvisar till Bistånd~.politiska utredningen, som i sitt betänkande 

"U-landsinformation och internationell solidaritet" år 1977 framhöll del 

angelägna i att hevara ansJc,gets realvärde. Enligt utredningen kan u

landspolitiken komma att kräva informationsinsatser. som nödvfandiggör 

reala anslagshöjningar. Regeriing och riksdag anslöt sig på denna punkt till 

utredningen. 
Informationsanslagen för innevarande hudgctår höjdes med ca .'i pro

cent. Realvärdet på föregående års infonnationsanslag torde d~irmcd inte 

ha hevarats trots statsmakternas tidigare uttalanden. anser SIDA. 

I det rådande ekonomiska läget krävs. enligt styrelsens mening. ökad 

information både om behovet av fortsatt histänd m:h om de svenska 

insatserna i ut vecklingssamarbetet. 

Av de totala medlen beräknar SIDA 17. I milj kr. för information genom 

enskilda organisationer och 7 .9 milj. kr. för SID As egen informationsverk

samhet. 
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Bidrag till enskilda organisationers inJimnationsrakswnhet 

Under budgetåret 1980/81 anvisades 14.3 milj. kr. för enskilda organisa

tioners informations verksamhet. Av denna summa gick ungefär hälften till 

studieförbunden och ungefär en fjärdedel till löntagarorganisationerna. 

Återstoden gick till enskilda organisationer. dels som generella bidrag, dels 

till specifika informationsprojekt efter ansökan. 

SIDA begär för 1981/82 en ökning av bidragen till enskilda organisatio

ners u-landsinformation med 2.8 milj. kr. till 17.1 milj. kr. 

SIDAs egen informationsrerksamhet 

Under budgetåret 1980/81 anvisades 6,6 milj. kr. till SIDAs egen infor

mationsverksamhet. 

SIDA har försökt stimulera ett brett svenskt deltagande i diskussionen 

om en ny ekonomisk världsordning inför och under FNs extra generalför

samling hösten 1980. Andra ämnen som lyfts fram inom FNs ram är 

sambandet mellan nedrustning och utveckling samt energifrågan. SIDA 

samverkar härvidlag med Svenska FN-förbundet. 

SIDA arbetar aktivt för att under 1981 åskådliggöra de handikappades 

situation och för att främja internationellt erfarenhetsutbyte inom detta 

område. Kvinnokonferensen i Köpenhamn kommer att följas upp. Åtgär

der som vidtogs i samband med det internationella barnaåret 1979 kommer 

att följas upp tillsammans med andra intressenter. Ökad uppmärksamhet 

kommer att ägnas åt information om flyktingproblemen. 

SIDAs centrala informationsuppgift är att lämna allsidig och saklig infor

mation om de svenska insatserna i det internationella utvecklingssamarbe

tet. Det underlag som framtagits inför Landöversyn 80 ger. enligt SIDA. 

möjlighet till fördjupad information om biståndets förutsättningar och re

sultat. Bulletinen NyhetsSIDA skall i ökad utsträckning rapportera om 
svenska insatser i olika Hinder. För detta kriivs, enligt SIDA. att en ny 

tjänst inrättas inom informationsbyriln. SIDA avser också medverka till 

fler reportageresor av svenska journalister till programländer. 

Strävandena mol en ny internationell informationsordning kräver emel

lertid också att u-länderna själva får tillfälle att svara för en väsentligt ökad 

andel av u-landsinformationen. Ett uttryck för detta är nyhetsbyrån lnter

press Service ([PS) med säte i Rom och med ett nätverk av korresponden

ter i tredje världen. SIDA avser inom kort träffa ett avtal som syftar till att 

underlätta för IPS att nå ut till svensk press. 
··- ·-

I enlighet med propositionen om det svenska informations- och kulturut-

bytet med utlandet (prop. 1978/79: 147) har samråd ägt rum mellan Svenska 

Institutet. Kulturrådet och SIDAs informationsbyrå om presentation av u

landskulturer för svensk publik. En mer omfattande verksamhet är dock. 

enligt SIDAs uppfattning. beroende av att särskilda medel ställs till förto

gande. förslagsvis inom ramen för det bredare samarbetet. En särskild 

framställning härom övervägs. 
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För alt utveckla programv1!rksamheten kring tredje världen på bibliote

ken kommer SIDA och Sveriges Allmänna Biblioleksförening att under 

1980/81 och 1981/82 genomföra ett försöksprojekt i samarbete med Stads

biblioteket och Bibliotekshögskolan i Borås. 

Enligt fjolårets budgetproposition skall SIDA i ökad grad belysa det 

ömsesidiga beroendet mellan i- och u-länder. Detta har bl. a. kommit till 

uttryck i studien "Kalmar län - mitt i världen.,, som genomfördes under 

1979 tillsammans med Länsbildningsförbundet. Studien har mött starkt 

gensvar och inspirerat till lokala studiecirklar och undersökningar. 

SIDA låter regelbundet utföra smärre opionsundersökningar. En utvid

gad undersökning genomförs hösten 1980 i samverkan med bl. a. Statis

tiska Centralbyrån och Sekretariatet för framtidsstudier. Resultatet kom

mer att få betydelse för utformningen av informationsverksamheten i fram

tiden. 

SIDA begär för 1981/82 en ökning av bidragen till SIDAs egen informa

tionsverksamhet med 1,3 milj. kr. till 7,9 milj. kr. 

Föredraganden 

Frågan om riktlinjer för u-landsinformationen behandlades våren 1979 
utförligt av riksdagen på grundval av prop. 1978179: 113 om riktlinjer för u

landsinformation och biståndets organisation m. m. !UU 1978/79: 30 rskr 

1978/79: 3951. 
Jag anser att dessa riktlinjer bör ligga fast. Målet för u-landsinforma

tionen är att utveckla människors kunskaper om och intresse för förhållan

den av betydelse för u-liindernas utveckling. Därmed kan engagemanget 

för Sveriges internationella Sl>lidaritelspolitik fördjupas. 

SIDA bör i sin informationsverksamhet ytterligare sträva efter att ut

veckla en saklig och allsidig u-landsinformation. Samarbetet med skolor 

och massmedia bör ytterligare utvidgas. Effekterna av biståndet i olika u

länder bör uppmärksammas. 

Storleken på informationsanslagen måste dock avvägas mol andra ange

lägna insatser inom biståndsramcn. Jag har därför iakttagit restriktivitet 

vid beräkningen av anslagen fr1r 1981/82. 

För budgetåret 1981/82 ber:1knar jag ett totalt medelsbehov av 2:! milj. 

kr. for informations verksamhet. Detta innebär en ökning med I, I milj. kr. 

eller drygt 5 procent i förhållande till innevarande budgetår. Bidragen till 

enskilda organisationers u-landsinformation beräknas till 15 milj. kr. me

dan medel för SIDAs egen informationsverksamhet beräknas till 7 milj. kr. 

Jag förutser att även den nybildade fredskåren. som jag redogjort för under 

anslagsposten Enskilda orgar:isationer under anslaget C 2. Bilateralt ut

vecklingssamarbete, blir berättigad till generellt informationsbidrag. Bi

draget bör för budgetåret 1981/82 uppgå till högst 250 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till ittfimnation för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsan

slag av 22 000 000 kr. 
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C 4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

79957000 

1129860001 

114488000~ 

119 

1 den kraftiga ökningen beror på att hela kostnaden för biståndskontor fr. o. m. 
budgetåret 1980/81 belastar detta anslag. 
1 exklusive kostnader för rekrytering och utbildning av fältpen,onal. som fr. o. m. 
budgetåret 1981/82 överförs till anslaget C 2. Bilateralt utvedlingssamarbete. 

SIDA är den centrala myndigheten för det bilaterala utvecklingssamar

bete. som Sverige bedriver med u-ländcr. I den omfattning regeringen 

föreskriver samarbetar SIDA också med mellanstatliga organisationer. 

Verksamheten vid myndigheten i Stockholm bedrivs inom elva hyråer: 

länderbyrån. hälsobyrån, industribyrån. lantbruksbyrån. undervisnings

byrån. inköpsbyrån, utredningsbyrån. personalbiståndsbyrån. personal

byrån. ekonomibyrån samt informationsbyrån. SIDA har biständspcrsonal 

vid beskickningar i 15 mottagarländer. Därutöver driver SIDA kursgårdar 

för utbildning av biståndspersonal. 

Personal 

Hemmamyndigheten 
Biståndskontor 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Resekostnader 
Lokalkostnader 
Expenser 
Intern information 
Rekrytering och utbildning 

av SJOAs administrativa 
personal 

Biståndskontor 

(rekrytering m:h utbildning 
av fältpersonal. nyttas 
till c 2.) 

1980/81 

.164 
65 

46196000 
140000 

3 88000() 
7650000 
2 870000 

113000 

I 701 000 
32 :!86000 

94836000 

18 150000 
112986000 

Beräknad ändring 1981/82 

SIDA 

+5 
+1' 

+4973000 
+ IOOOO 
+I 120000 
+ 1692000 
+ 4:::!0000 
+ 7000 

+ :::!69000 
+16014000 

+24505000 

Före
draganden 

-6 
+1' 

+4400000 
+ 10000 
+ 388000 
+ 7<i~ 000 
+ 168000 
+ 7000 

+ 100000 
+13814000 

+19652000 

1 varav en tjänst som chef för biståndskontort!l i Salisbury. som inrättats genom 
särskilt regeringsbcslut 1980-07-10. 

SIDA 

För budgetåret 1980/81 begärde SIDA åtta nya tjänster, varav sju kapa

citctsökandc. Av de begärda tjänsterna beviljades två vid bisti\ndskon-
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toren. Från och med I januari 1980 har SIDA också medgivits rätt att 

inrätta två nya assistenttjänster. 

I anslagsframställningen för budgetåret 1981 /82 begär SIDA följande fem 

tjänster: · 

Enhet 

Ekonomibyrån 

lnformationshyrån 

Lämlerbyrån 

U ndervisningsbyrån 

Revisionskontoret 

Tjänst 

I handläggare 

I handläggare 

I handläggare 

I handläggare 

I handläggare 

I sin anslagsframställning föreslår SIDA vissa förändringar i syfte att 

rationalisera personalhanteringen. Styrelsen föreslår att samtliga extra

ordinarie tjänster sammanförs till en grupp och placeras vid hemmamyn

digheten samt att regleringen av användningen av tjänsterna grundas på 

förutsättningen att innehavarna skall kunna bemanna både hemmamyn

digheten och biståndskontoren. Kombinationen av vikariat och lagen om 

anställningsskydd har, enligt SIDA. medfört att en grupp tjänstemän. som 

formellt är vikarier. kan göra a11språk på tillsvidareanställning. SIDA avser 

att hos regeringen hemställa all de vikarier, som bedöms ha rätt till tillsvi

dareanställning. skall erhålla personliga extra tjänster. 

SIDA föreslår vidare att 1970000 kr. anvisas för rekrytering och utbild

ning av SIDAs administrativa personal. Anslaget för detta ändamål under 
innevarande budgetår är I 701 000 kr. 

Priserna på flygresor beräknas av SIDA stiga med ca 20 procent under 

1980. Därtill kommer ett ökat resande till nya länder. varför SIDA föreslår 

att reseanslaget räknas upp med I 120000 kr. till 5 milj. kr. 

SIDAs nuvarande kontorslolkaler är otillräckliga. Enligt utredning, som 

gjorts av byggnadsstyrelsen. fattas minst 40 arbetsplatser. Diskussioner 

pågår om kompletterande lokaler. SIDA föreslår att - utöver pris- och 

löneomräkning för de nuvarande lokalerna - 927 000 kr. anvisas för nya 

lokaler. 

Under budgetåret 1980/81 har ett nytt biståndskontor öppnats i Salis

bury, Zimbabwe. Regeringen har genom beslut den 10 juli 1980 anslagit 

I 200000 kr. för ändamålet och inrättat en ny tjänst som histåndskontors

chef i Salisbury. U ndcr budgetåret 1981/82 kommer SIDA att dra in tjäns

ten som biståndshandläggare vid ambassaden i Tunis. 

SIDA föreslår att en ny handläggartjänst inrättas vid vardera bistånds

kontoret i New Dehli och i Salisbury. 

Efter all anslagsframställnin;;en inlämnats har SIDA inkommit med en 

kompletterande framställning vad gäller anslagsposten Biståndskontor. 

Verket redovisar betydande oförutsedda kostnadsökningar. Bl. a. har hy-



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 121 

reskostnaderna för biståndskontorcn i Hanoi. Colomho och Addis Abeba 

stigit med nära 4 milj. kr. Dessutom har SIDA under de senaste budgetåren 

kraftigt underskattat kostnaderna för biståndskontoren. För att täcka oför

utsedda hyreskostnader för biståndskontoren under budgetåret 1980/81 har 
regeringen anslagit 4,7 milj. kr. av efter budgetåret 1979/80 ointecknade 

reservationsmedel. Därtill kommer att ett nytt biståndskontor i Salisbury 

öppnats under budgetåret 1980/81. För detta ändamål har regeringen ge

nom beslut 1980-07-10 beviljat SIDA 1,2 milj. kr. För anslagspostcn Bi

ståndskontor föreslår SIDA i sin kompletterande anslagsframsHillning en 

ökning med ca 16 milj. kr. 

Föredraganden 

Som jag tidigare anfört måste under de kommande åren ges mycket hög 

prioritet åt ansträngningar att effektivisera biståndets administration och 

organisation. I årets budgetarhete har också stor restriktivitet iakttagits vid 

prövningen av de administrativa utgiftsposterna för biståndet. Jag har 

t. ex. tidigare, under anslagsposten A. I Utrikesförvaltningen. föreslagit att 

en tjänst dras in vid utrikesdepartementets avdelning för internationellt 

utvecklingssamarbete i syfte att bereda utrymme för ytterligare en tjänst 

vid samarbetsberedningen. Jag kan inte biträda SIDAs förslag till nya 

tjänster, varken vid hemmamyndigheten eller vid biståndskontoren. Det 

bör dock nokras att SIDA sedan budgetåret 1978179 beviljats sammanlagt 

22 nya tjänster. 

SIDA föreslår i sin anslagsframställning att verkets samtliga extra ordi

narie tjänster vid hemmamyndigheten och histåndskontoren sammanförs 

till en grupp, och all SIDA själv får avgöra hur personalresurserna ska 

fördelas. Jag är inte beredd att tillstyrka en sådan ordning. Däremot 

föreslår jag att SIDA ges rätt att förskjuta antalet tjänster mellan hemma
myndighet och biståndskontor med högst tre tjänster. 

Detta förslag - tillsamman~ med förändringar som senare kan komma 

att aktualiseras - innehiir en rationalisering och en pruduktivitctsvinst i 

SJDAs administration. Enligt min mening iir det dessutom ml~jligt att inom 
SIDA ytterligare höja effektiviteten genom organisatoriska och administra

tiv<\ åtgärder. 

Mot denna bakgrund förordar jag att SIDA minskar sina personalkost

nader vid hemmamyndigheten och/eller histåndskontorcn med l!tt belopp 

motsvarand1: ca sex tjänster. Detta hör kunna ske genom naturlig avgång. 

I mars 1981 avser jag lägga fram en särskild proposition om den framtida 

u-landsutbildningen. Det kan i det sammanhanget bli aktuellt all övetföra 

vissa språklärartjänster från SIDA till biståndsutbildningsnämnden. 

SIDA föreslår att verkets rcseanslag riiknas upp med nära JO procent. 

Jag förordar en ökning med ca tio procent. vilket. med hänsyn till förvän

tade prisstegringar p[1 llyghiljettcr. innehiir en viss volymminskning. 

Under anslagspostcn Biståndskontor f"öresl<'ls en väsentlig ökning av 
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anslagen. betingad av stora oförutsedda kostnader framför allt för hyror. 

Förutom det nya biståndskontor som. enligt beslut av regeringen. upprät

tats i Salisbury. Zimbabwe. innebär uppräkningen ingen volym- eller ambi

tionsökning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Styrelsen fiir illi'ematio11ell 11tveck/i11g (SIDA) för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 114488000 kr. 

C 5. Biståndsutbildningsnämnden 

1979180 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

10795 000 

11483000 

12 500000 

Biståndsutbildningsnämnden kder och samordnar bistånds- och kata

strofutbildning för värnpliktiga och andra som bedöms vara lämpliga för 

sådan utbildning. Utbildningen är bl. a. ett alternativ till värnplikt. N~imn

den prövar urval och antagning till utbildning. Nämnden ansvarar för en 

beredskapskår för biståndsinsatser samt biträder vid planering för att 

komplettera den s. k. teknikerkontingenten i beredskapsstyrkan för FN

tjiinst. Utbildningen är förlagd till Sandöskolan i Kramfors kommun. 

Verksamheten leds av ett kansli underställt biståndsutbildningsnämn

dcn. Verksamheten är organiserad på tre enheter. en för vardera 

urvalsprövning. personaladministration och utbildning. Från anslaget ut

betalas löne-. sjukvårds- och resekostnader för personal samt ersättning 

till elever enligt de bestiimme:lser som gäller för ersättning ät viirnpliktiga 

m. tl. Till civilförsvarsstyrelsc111 betalas hyra för lokaler och utbildningsma

tericl samt ersättning för tjiinster och transporter. Från anslaget bestrids 

vidare kostnader för inköp och utbildningsmatcriel m. m. 

Den 6 juli 1979 tillkallade chefen för utrikesdepartementet en särskild 

utredare med uppdrag att utreda det totala utbildningsbehovet för det 

svenska framtida utvecklingssamarbetet. Utredningen antog beniimningen 

u-landsutbildningsutredningen. Utredningen har i september 1980 avläm

nat sitt betänkande ""Utbildning för uppdrag i u-land"" <SOU 1980: 38). 

Utredningen föreslår att biståndsutbildningsnämnden successivt under en 

tvåårsperiod avvecklar bistånds- och katastrofutbildningen och att Sandö

skolan tas i anspråk dels för språkutbilding under en ny utbildning:;stil'

telse, dels for utbildning av en eventuell ny svensk fredskår. 

BUN 

Biståndsutbildningsnämnden konstaterar i sin anslagframs@lning for 

budgetåret 1981/82 att 742 elever genomgått bistånds- och kat::istrofutbild

ningcn sedan starten 1972. Do!ssa personer ingår i en beredskapskår för 

bistånds- och katastrofarbete. 
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1980/81 

Personal 

Handläggande personal 4 
Lärarpersonal 11.5 
Arvodesanställd personal 5 
Övrig personal 6.5 

27 

Ansla~ 

I. Lönekostnader 3 637000 ., Sjukvård. anst. 6000 
3. Sjukvärd. vpl 65000 
4. Värnplikts kostnader I 795000 
5. Lokalkostnader 4 700000 
6. Resekostnader 260000 
7. Expenser 850000 
8. Övrig<1 kostnader 175000 

JI 488000 

Avgår inkomster 1 -5000 

Kostnader för verksamhet 
som kommer att föreslås 
i särskild proposition 

Beräknad ändring 1981/8.! 

HUN 

+.! 
+1.5 
-I 
+ 1.5 

+4 

+ 360000 
of 

+ 7000 
+ 40000 
+ 750000 
+ 15000 

3 500 
+ 25000 

+1193500 

10000 

Föredra
ganden 

of 
of 
of 
of 

of 

-·I 139 500 
of 

- 658500 
of 

- I 248 500 
78500 

- 243 850 
54385 

-3423235 

4 435 235 

1 Avser uppbördsmedel i form av lokalhyra med 4 500 kr för budget<iret 1980/81 och 
9500 kr för budgetåret 1981/8.! samt inkomster av fotostatkopior me<l 500 kr fiir 
vardera budgetåren. 

Fördelningen av elevplatserna på olika kategorier har under de ätta 

första åren varit följande: värnpliktiga 44 procent. vapenfria tjänstepliktiga 

14 procent. frivilliga män 14 procent samt frivilliga kvinnor 28 procent. 

Årligen söker ca 1 000 personer till de 125 uthildningsplatserna. Av de 

sökande kallas 300-350 personer till Sandö för särskilt urval. som omfat

tar intervju och test. 

Antalet personer i beredskapskåren som fått u-lamlstjiinst .är dock mind

re än vad som antogs vid skolans tillkomst. Av de elever som utgjorde de 

sju första årskullarna C742l hade den I juli 1980 endast 125 erhållit någon 

form av u-landstjänst. 

Då hela biståndsutbildningen är under utredning avstår nämnden från att 

föreslå genomgripande förändringar och utgår i sin anslagsframstiillning 

från att verksamheten under budget[lret 1981/82 kommer att bedrivas i 

ungefär samma omfattning som tidigare. dvs. att högst 125 elever antas till 

utbildningen. Inom vissa områden vill dock nämnden föreslt1 förändringar. 

För att förstärka sin kapacitet på informations- och urvalssidan föreslår 

nämnden att en tjänst som psykolog för rekryteringsfrämjamle och clev

och personalvårdande verksamhet inrättas. 

I BUNs uppgifter ingår att föra register över alla som genomgått uthild-
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ningen och som ingår i beredskapskären liksom att förmedla konlakler 

mellan olika biständsorganisationer och dem som gcnomg<ltl biståndsut

bildningen. Nämnden föreslär därför att en tjänst som amanuens/ 

byråsekreterare/förste byråsekreterare inrättas för arbete med beredskaps

kårcn. 

Nämnden föreslår vidare att dels en tjiinst som bilförare överförs friin 

civilförsvarsstyrelsen till BU~. dels att en halvtidstjänst som bibliotekarie 

överförs från Kramfors kommun till BUN. 

Nämnden föresl[tr utöver dessa tjänster att adjunktstjiinster inrättas för 

fyra befintliga arvodesanställd;.t uthildningsassistenter. clkrsom dessa full

gör samma arbetsuppgifter som adjunkterna. Nämnden föresl{ir vidare att 

ytterligare en adjunktstjänst inrättas i u-landskunskap. ·1~jiinsten som hand

ledare i hälso- och sjukvftrd ptl halvtid skulle samtidigt upphöra. Slutligen 

föreslår nämnden att en tjänst som lärare i praktiska i.ivningar inriiltas. 

Både u-landsuthildningsutrcdningen och frcdskärsulredningen kommer 

sannolikt att påverka verksamheten på Sandö. Detta innebär att persona

len måste fortbildas för att klara delvis nya arbetsuppgifter. För personal

utvecklande åtgärder i form av språkutbildning m. m. hemställer nämnden 

att 200000 kr. beviljas. Detta motsvarar en utbildningstid på ca 15 dagar 

per anställd och år. 

Föredraganden 

U-landsutbildningsutredningens betänkande har nyligen remissbehand

lats. Jag avser att i mars 1981 lägga fram en särskild proposition om u

landsutbildningen på grundval av utredningen och avgivna remissvar. 
Jag förutser att statens kostnader för en ny u-landsutbildning skall rym

mas inom de nu föreslagna anslagen. Som jag tidigare <Infört. under ansla

get C 4. Styrelsen för internati1Jncll utveckling !SIDA). kan det i samband 

med den nämnda propositionen bli aktuellt att överföra vissa språkliirar

tjänster från SIDA till biståndsuthildningsnlimnden. 

Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen 

att till histåmls111hild11inR.rniimnde11 för hudgetåret 1981 /82 anvisa 

ett förslagsanslag av 12 500000 kr. 

C 6. Styrelsen för u-landsf'orskning <SAREC) 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

12503800[) 

125000000 

138 7000<KI 

Reservation 32000000 

Beredningen för u-landsforskning omvandlades den I juli 1979 till en 

självständig myndighet - styrelsen för u-landsforskning <SARECl. 

SAREC har till uppgift att främja forskning. som kan underliilta för u

länderna att utvecklas mot ökat självbestämmande och mot ekonomisk 
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och social rättvisa. Styrelsen skall i sin verksamhet samråda med utrikes

förvaltningen och med SIDA i beredningen av forskningsinsatser. 

SAREC skall i sitt arbete 

- främja forskning och bevaka forskningsfrågor inom områden. som är 

betydelsefulla för u-länderna och för utvecklingssamarbetet 

- handlägga frågor rörande samarbete med och biståndsfinansierat stöd 

till u-länderna på forskningens område samt stöd till u-landsinriktade 

internationella forskningsprogram 

- fördela anslag till u-landsforskning i Sverige 

- ta initiativ till forskningsinsatser inom området för u-landsforskning. 

Styrelsen. som utses av regeringen. består av en ordförande och tolv 

ledamöter. Generaldirektören i SIDA ingår i styrelsen. 

SAREC 

Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) föreslår en höjning av anslaget 

till 145 milj. kr. för budgetåret 1981/82. Det innebär en ökning med 20 milj. 

kr., eller 16 procent i förhållande till innevarande budgetårs anslag. 

Kapacitetsuppbyggnad i u-länder anges av SAREC som det övergri

pande målet för verksamheten. Som medel för att nå detta mål finns fyra 

program: 

- forskningssamarbete med u-länder 

- forskningssamarbete mellan u-länder 

- internationella forskningsprogram 

- stöd till svensk u-landsforskning. 

SAREC har hittills inlett bilateralt jlm·kninxssamarhete med tio 11-

/änder. Detta område har expanderat kraftigt under senare år. från 10 

procent av det totala anslaget 1979/80 till 19 procent i årets anslagsfram

ställning. Motivet bakom denna snabba expansion iir att. i enlighet med 

regeringens intentioner och rekommendationerna frän FNs konferens om 

vetenskap och teknik för utveckling ( UNCSTED), öka stödet till uppbygg

naden av nationell forskningskapacitet. SAREC förbereder samarbete med 

ytterligare några länder t. ex. Kap Verde, Nicaragua och Somalia. Stöd 

utgår också till forsknings- och utredningsverksamhet. som bedrivs av 

befrielserörelser i södra Afrika. 

Det bilaterala forskningssamarbetet tar ofta lång tid att etablera. Utbe

talningarna uppgick under budgetåret 1979/80 till 12.7 milj. kr. För budget

året 1980/81 beräknar SAREC att utbetalningarna ökar till närmare 20 milj. 

kr. För budgetåret 1981/82 beräknas medelsbehovet till 27,2 milj. kr. 

Trots stora svårigheter vad gällerforsknings.rnmarhl'tet mellan u-liinder 

bedömer SAREC att helhetsbilden ljusnat. Antalet lyckade exempel blir 

allt större. Vanligast är sådant samarbete mellan u-Iänder inom samhälls

forskningen. SAREC stöder sådana regionala organisationer i Latinameri

ka och Afrika, men även samarbetsprojekt på jordbruksområdet i Karibien 

och Afrika. Ett ökat forskningssamarbete i södra Afrika kan förväntas. 

Inte minst Zimbabwe kan komma att fungera som en regional resursbas. 
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Utbetalningarna uppgick budgetåret 1979/80 till 15,5 milj. kr. För inne

varande budgetår beräknas ulbetalningarna öka till ca 19 milj. kr. För 

budgetåret 1981/82 beräknas medelsbehovet till 23 milj. kr. 

Merparten av i-ländernas stöd till u-landsforskningen går till internatio

nella forskninRsprogram. oftast inom FNs ram. U-länderna har krävt att 

större vikt läggs vid att stärka u-ländernas egen forskningskapacitet. 

SAREC har. som tidigare nämnts. ökat andelen bilateralt forskningsbi

stånd och verkar för att de internationella programmen i större utsträck

ning skall engagera u-landsforskare och u-landsinstitutioner. 

Utbetalningarna till internationella forskningsprogram uppgick budget

året 1979/80 till 83,5 milj. kr. varav ca 6 milj. kr. utgjordes av reserverade 

medel. Under 1980/81 förutses utbetalningar av ca 77 milj. kr. och för 1981/ 

82 beräknas medelsbehovet till 76.5 milj. kr. Genom regeringens beslut att 

minska bidraget till WHOs program för mänsklig fortplantning från 30 till 

25 milj. kr. har medel frigjorts inom denna budgetpost. 

Den största delen av SARECs bidrag till internationella forskningspro

gram går till WHO. under budgetåret 1979/80 sammanlagt 46.5 milj. kr., 

fördelade på de tre forskningsprogrammen primärhälsovård. mänsklig fort

plantning och tropiska sjukdomar. 

Beredning och uppföljning sker i nära samarbete med SIDAs hälsobyrå. 

Stödet skall särskilt utnyttjas för att bistå u-länderna i uppbyggnaden av 

forskningskapacitet på hälsoområdet, i synnerhet inriktad på primärhälso

vård. 

För perioden 1979/80-1981182 har beslut fattats om ett anslag om 27 

milj. kr. till WHOs program för primärhälsovård, varav högst 9 milj. kr. 

utgår årligen. SIDAs och SARECs bidrag utgör 4.5 milj. kr. vardera. 

I samarbete med SIDA har tillsatts en insatsgrupp för att bereda denna 

insats. Gruppen förordar att Sv.crige hör markera sitt krav på samordning 
inom WHO genom att i fortsättningen ge ett samlat bidrag, vars fördelning 

på olika program bestäms av hm stor inriktningen är på primärhälsovård. 

Förslaget har accepterats av WHO. 

Den största enskilda posten i SARECs budget är fortfarande stödet till 

WHOs forskningsprogram om mänsklig fortplantning. En särskild insats

grupp följer programmet. Stöd kommer. enligt riksdagens beslut, att utgå 

med 25 milj. kr. under åren 198(}/81-1981/82. 

SAREC stöder också WHOs särskilda forskningsprogram för tropiska 

sjukdomar. Från svensk sida har betonats att man inom detta program bör 

satsa mera på att stiirka forskningskapaciteten i u-länderna. En särskild 

insatsgrupp följer programmet. Den har besökt WHO samt planerar kon

takter med vissa u-länder för att få till stånd en utvärdering av verksamhe

ten. Denna skall sedan ligga till grund för förslag om programstöd under 

den kommande treårsperioden. 

SAREC har till WHO framfört att stödet till forskningsprogrammen för 

mänsklig fortplantning och tropiksjukdomar på sikt bör kunna ingå i ett 
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allmänt svenskt bidrag till WHOs forsknings- och aktionsprogram inom 

primärhälsovården. 

Sverige har sedan 1973 bidragit med 82,5 milj. kr. till den konsultativa 

gruppen för internationell jordbruksforskning !CGIAR). Gruppen, som har 

en budget på drygt 120 milj. dollar, finansiernr bl. a. 13 internationella 

institut och program för jordbruksforskning, varav de flesta är belägna i u

länder. SAREC gjorde en utförlig utvärdering av gruppens verksamhet år 

1977 och beslöt att under en femårsperiod ge ell bidrag av ungefär oföränd

rat realt värde. För budgetåret 1980/81utgår15,7 milj. kr. Ett principbeslut 

om fördubbling av CGIARs budget under en femårsperiod fattades vid 

årsmötet 1979. En andra översyn av verksamheten kommer att genomfö

ras under 1981. Resultatet kommer att få stor betydelse för SARECs 

ställningstagande om framtida anslag. 

Utöver dessa program ges bla stöd till ILOs världssysselsättningspro

gram (WEP). internationella centret för forskning om insekternas fysiologi 

och ekologi (ICIPEJ i Nairobi, FNs forskningsinstitut för social utveckling 

(UNRISD), som bedriver forskning framför allt inriktad på att kartlägga 

samspelet mellan ekonomiska, sociala och andra faktorer i utvecklings

processen samt till den internationella vetenskapsstiftclsen (IFSl. som 

genom stipendier stöder yngre forskare i u-länderna. 

SARECs stöd till .1·1·ensk u-land.1forskning syftar bl. a. till att väcka 

intresse bland svenska forskare för detta ämne och för forskningssamar

bete med u-länder. Därutöver verkar SAREC för att öka forskningen i 

Sverige om u-länder och utvecklingsproblem samt om Sveriges relationer 

till u-länderna. Under de fem år verksamheten pågått har antalet ansök

ningar per år stigit från 139 år 1976 till 233 år 1980. Av dessa har stöd getts 

åt 57 första året och 109 innevarande år. För att bistå SAREC i bedömning
en finns fem tvärvetenskapligt sammansatta referensgrupper. 

Utbetalningarna uppgick budgetåret 1979/80 till 9,2 milj. kr. För budget

året 1980/81 förutses bidrag på 10,5 milj. kr. Medelsbchovet för 1981/82 
beräknas till 13,5 milj. kr. Beloppen inkluderar insatsförberedelser, mindre 

insatser och vetenskapliga arbetsgrupper. 

För planering och administration av forskningsstödet samt information 

beräknar SAREC för budgetåret 1981/82 ett medclsbehov av 4.8 milj. kr. 

SAREC disponerar f. n. 18 tjänster i sin verksamhet. Den ökade satsningen 

på del bilaterala samarbetet ställer, enligt SAREC, krav på förstärkning av 

sekretariatet med en handläggartjänst för arbete med bilateral programad

ministration. Vidare föreslås att en kvalificerad forskarsekreterartjänst 

inrättas för samhällsvetenskap och ekonomi. SAREC föreslår också att 

den kvarvarande arvodestjänsten omvandlas till en extra ordinarie tjänst. 

Då SAREC etablerats som självständig myndighet och då de olika hu

vudprogrammen pågått under ett antal år, är det enligt SAREC angeläget 

att inför det kommande budgetåret utvärdera olik<! verksamheters upplägg

ning och resultat. Under det kommande året skall de regiunala program-
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men i Latinamerika och Afrika liksom stödet till svensk forskning ut värde
ras. Även det bilaterala samarbetet bör utvärderas. 

För att få ett bättre under]ag för samarbetet med u-länderna fordras, 

enligt SAREC, en noggrann analys av vad forskningen hittills har betytt 
och vilka bidrag en förstärkt nationell forskningskapacitet i u-länderna kan 

ge till utvecklingsprocessen. SAREC avser undersöka hur en sådan studie 

kan genomföras. 
SARECs verksamhet har. enllgt Styrelsen, funn-it en -i stort se-It lämpligt 

organisatorisk form. En viss fortsatt personalförstärkning, i synnerhet på 
den administrativa sidan, kommer att bli nödvändig, då framför allt det 

bilaterala samarbetet växer och fördjupas. 

En förutsättning för att SAREC skall kunna förbli en liten, flexibel och 

obyråkratisk myndighet är att närheten till och det administrativa samarbe

tet med SIDA och biståndskontoren bibehålls. 

Under året har det långsiktiga arbetet med att bygga ut SARECs kon

taktnät inom svensk och internationell forskning fortsatt. Samarbetet med 

forskningsråden och forskningsrådsnämnden har också förstärkts. 

Vid FNs konferens om vetenskap och teknik för utveckling !UNC
STED) i Wien hösten 1979 inrättades. inom UNDPs ram. en interimsfond 

för µtvecklingsforskning. SAREC framhåller att det uppsatta bidragsmålet 

ännu inte uppfyllts. Inom FN pågår arbete, under svenskt ordförandeskap. 

med att utforma ett förslag till permanent finansiering av FNs verksamhet 

inom vetenskap och teknik för utveckling. 

Sverige har utlovat ett bidrag på sammanlagt 5 miljoner dollar till inte
rimsfonden. Hälften har utbetalats under budgetåret 1980/81 ur anslaget 

C I. Bidrag till internationella biståndsprogram. Återstoden föreslås utbe
talas från samma anslag under budgetåret 1981 /82. 

Föredraganden 

För budgetåret 1981/82 förordar jag att anslaget för Styrelsen för u
landsforskning skall uppgå till 138,7 milj. kr. Detta motsvarar en ökning 

med 13,7 milj. kr., eller ca 11 prncent i förhållande till innevarande budget

år. 
Verksamhetens tyngdpunkt ligger fortfarande på stödet till internationel

la forskningsprogram. Denna andel har dock snabbt minskat under senare 

år till förmån för den bilaterala program verksamheten. Den sistnämnda är 

mycket arbetskrävande och h<~:r i årets anslagsframställning angivits som 
motiv för begärda personalförstärkningar. 

Uppbyggnaden av nationell forskningskapacitet i u-länderna bör förbli 

ett centralt mål för verksamheten. Jag vill likväl förorda en viss dämpning 

av ambitionerna på det bilaterala området. inte minst därför att utrymmet 
för personalförstärkningar inom den statliga verksamheten under de när

maste åren kommer att vara mycket begränsat. Av samma skäl bör i 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 6 lJtrikcsdepartcmcntet 129 

framtiden återhållsamhet iakttas vad giiller ctahleringen i nya Jiinder. Insat

serna riskerar annars alt hli splittrade och svfiradministrcrade. 

Mot denna bakgrund kan jag inte bitriida SARECs förslag till nya tjiins

ter. Av SARECs totala anslag heriiknar jag 4.4 milj. kr. till lliner och 

administrativa kostnader. 

Under hänvisning till vad jag nu har anfört hemsliillcr jag all regeringen 

föreslår riksdagen att: 

I. godkänna de riktlinjer för u-landsforskning som jag förordat i det 

föregående 

2. till styrelsen .får 11-/and.1:fim'k11int.: ISARl:;C) för hudgctårct 1981 I 

82 anvisa ett rescrvationsanslag av 138 700000 kr. 

C 7. Nordiska afrikainstitutet 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

I 877 054 1 

1905 000 

2105000 
1 Anslagen I X G 6. Nordiska afrikainstitulct: A. 1·/öningar 111. m. ol·h IX (i 7. Nordis
ka afrikainstitutet: Driftkostnader und..:r utbildningsdcparh!mentcts huvudtitel. 

Nordiska afrikainstitutet. som är förlagt till Uppsala. inrättades genom 

statsmakternas beslut år 1962 (prop. 1962: 1()0. SU 1962: 135. rskr 1962: 

313). Institutet har till uppgift att i Norden friimja studiet av afrikanska 

förhållanden samt verka för den internationella biståndsvcrksamheten i 

vad denna berör Afrika. Det åligger institutet särskilt att främja utbildning 

av personal för biståndsverksamhct i Afrika. att sprida information röran

de Afrika och aktuella afrikanska förhållanden. att vara dokumentations

centrum för afrikaforskningen samt att främja vetenskaplig forskning och 

undervisning om Afrika. Verksamheten leds av en styrelse. i vilken även 

ingår representanter för de övriga nordiska länderna. Kungl. Maj:t har den 

29 juni 1964 fastställt instruktion for institutet. 

Styrelsen för institutet räknar med att efterfrågan på institukts tjiinster 

kommer att öka. Frågan om Namibias självständighet. situationen inom 

den Sydafrikanska republiken. Nigerias framviixt som en ekonomisk stor

makt samt det stora intresset för det nyligen självständiga Zimhabwe 

kommer att markant öka forskares, journalisters. myndigheters. skolors 

m. m. behov av dokumentation och information. Styrelsen anser att insti

tutets verksamhet är väl ägnad att möta behovet av information och 

dokumentation. men att institutet på personalsidan behöver vissa förstärk

ningar. Styrelsen förslår därför att nya tjänster som forskarassistent. bib

lioteksassistent. assistent och expeditions vakt inriillas fr. o. m. budgetåret 

1981/82. 

För budgetåret 1981/82 förordar styrelsen en ökning av posten Löne

kostnader med 561000 kr. varav 162000 kr. avser pris- och löncomriik

ning. 
9 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr WO. BilaKa 6 
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Lönekostnader 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Styrelsen Före-
draganden 

Personal 

Handläggande personal 4 +I of. 
Övrig personal 4 +3 of. 

s• +4 of. 

Anslag 

Lönekostnader 887000 +561000 +115000 
Sjukvård 2000 or. of. 
Lokalkostnader 462000 + 47000 + 47000 
Driftkostnader 554000 + 122000 + 38000 

Summa 1905000 +730000 +200000 

1 Härtill kommer två tjänster över Uppsala universitetsbihlioteks stat. fem tjänster 
genom nordiska medel. en personlig tjänst och sju anstiillda med lönebidrag:. 

Driftkostnader 

Från anslagsposten bestrids kostnader för rcseersättning, expenser, 

bokinköp, seminarie- och föreläsningsverksamhet m. m. samt för rese- och 

studiestipendier. Vidare får -· under förutsättning att medel ställs till 

förfogande från andra nordiska länder - institutet inrätta tidsbegränsade 

nordiska extra tjänster som for'.;karassistent och sekreterare. 

Styrelsen begär, förutom prisomräkning, ökade medel för expenser. 

bokinköp och studiestipendier. För budgetåret 1981 /82 förordar styrelsen 

att posten Driftkostnader beräknas till 676000 kr. vilket motsvarar en 

ökning med 122 000 kr. varav p;risomräkning utgör 81 500 kr. 

Föredraganden 

Nordiska afrikainstitutets verksamhet är, enligt min mening. en mycket 

värdefull tillgång för u-landskmrnandet i Sverige. Trots sina små resurser 

fyller institutet en viktig funktion när det gäller utbildning och information 

om afrikanska förhållanden. 

För budgetåret 1981 /82 beräknar jag ett medels behov av 2 I 05 000 kr. för 

Nordiska afrikainstitutets verksamhet. Detta innebär en ökning med 

200000 kr. i förhållande till innevarande budgetårs anslag. För posten 

Lönekostnader beräknas I 002 000 kr. och posten Driftkostnader 592 000 
kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Nordiska l{frikaimtitutet för budgetåret 1981 /82 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 105 000 kr. 
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C 8. Lån till personal inom biståndsförvaltningen m. m. 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

3500000 

4000000 
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Medlen används för långivning till kontraktsanställda och fredskårsdel

tagare, som arbetar inom det svenska personalbiståndet samt till utsänd 
personal vid biståndskontoren. Lån beviljas för medelshehov, som upp

kommer med anledning av förflyttning till utrikes ort, och används i 

huvudsak till bilinköp. Bestämmelser angående fondens förvaltning och 

lånevillkor har fastställts av regeringen den 13 maj 1966, 29 december 1970. 

29 november 1974, 27 februari 1975, 6juli 1978 och 24januari 1980. 

Lånefonden är icke-revolverande. Det genomsnittliga antalet utestående 
lån har under de senaste budgetåren varit ca 150. Maximibeloppen för lån 

fastställdes senast i januari 1980 till 25 000 kr. resp. 30 000 kr. beroende på 

familjestorlek. 

SIDA 

Styrelsen föreslår att anslaget ökas med 500000 kr. till 4000000 kr. 

Föredraganden 

Jag ansluter mig till SIDAs förslag att för budgetåret 1981/82 anvisa ett 
rcservationsanslag av 4000000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till personal inom biståndsfiirval111ingen m. m. för bud

getåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 4000000 kr. 
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D. INI<ORMATION OM SVERIGE I UTLANDET 

D 1. Svenska institutet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

25993000 

28880000 

31 5000-00 

Reservation 1624877 

Svenska institutet är en srntlig stiftelse som enligt sina stadgar skall 

främja kultur- och erfarenhetsutbyte med andra länder samt genom infor

mationsarbete i utlandet sprida kännedom om svenskt samhällsliv. Institu

tet får inom sitt verksamhetsområde mot t:rs~ittning utföra uppdrag och 

tillhandahålla produkter och tjänster. 

Institutet leds av en styrelse bestående av institutets direktör och tio 

ledamöter som utses av regeringen. Bland ledamöterna ingår företrädare 

för utrikes- och utbildningsdcpartementen. för centrala intresseorganisa

tioner samt .för kulturlivet. För kontakt med samhällsinstitutioner och 

andra organ. som har berörin~: med institutets verksamhet, finns rådgivan

de referensgrupper som tillsätts av styrelsen. Institutet administrerar det 

svenska kulturhuset i Paris. 

!'frenska institutet begär för budgetåret 1981/82 ett anslag på 33 904 000 

kr. under anslaget Ill D I. 

Därutöver begärs medel över anslaget lll C 2. och över IX huvudtiteln 

om tillsammans 5030000 kr. 

Det begärda anslaget under 111 D I. skulle innebära en ökning med 

5024000 kr. i förhållande till anslaget för innevarande budgetär. Av detta 

belopp beräknas 4 255 000 kr. avse pris- och löncomräkning I 14.7 procent). 

Återstående del av den beg~irda sammanlagda anslagshöjningen. 769000 

kr .. avser medel för förstärkning av utbytet med länder enligt kulturuthy

tesprogram och förstärkning av stipendieutbytet. 

Institutet har också redovisat ett s. k. huvudförslag, vilket sammanfaller 

med ett pris- och lönenmräknat I 14,7 procent) anslag pä 33135000 kr. 

innebärande en ökning med 4 :!55 000 kr. i förhållande till innevarande år. 

Utöver kompensation för kostnadsökningar äskar institutet således me

uel för viss ökad ambitionsnivå. Detta sker bl. a. med hänvisning till de 

riktlinjer beträffande institutets verksamhet som riksdagen har uttalat i 

anledning av den särskilda propositionen om det svenska informations

och kulturuthytet med utlandet (prop. 1978/79: 147, KrU 1978/79: 31. rskr 

1978/79: 3481. 

Institutet föreslår också en ändring av anslagsformen för långtidsstipen

dier åt utländska gäststuderande i Sverige samt för de långtidsstipendier 

som baseras på bilaterala överenskommelser med andra länder. Hittills har 
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stipendiemedlen anvisats i form av reservationsanslag under 111 D I. 

Svenska institutet. Detta har. framhåller institutet, i kombination med 

otillräcklig kompensation för kostnadsutvecklingen. lett till att det så små

ningom har blivit omöjligt att hålla stipendieverksamheten vid avsedd 

nivå. Institutet yrkar att anslagen för långtidsstipendier åt gäststuderande 

liksom för övriga långtidsstipendier från och med budgetåret 1981/82 bevil

jas som förslagsanslag. 

Institutet hemställer således att anslaget 111 D I. Svenska institutet för 

budgetåret 1981/82 uppräknas till 29120000 kr. samt att ett nytt anslag 

inrättas för långtidsstipendier och uppförs med 4 784 000 kr. Sammanlagt 

begär institutet för budgetåret 1981 /82 33 904 000 kr. under anslags posten 

lllD I. 

Föredraganden 

Mot bakgrund av nuvarande budgetläge är jag inte beredd att förorda 

någon volymmässig ökning av anslaget eller inrättandet av ett förslagsan

slag för långtidsstipendier. 

Jag beräknar sammanlagt 2620000 kr. i pris- och löneomräkning. Vissa 

poster inom anslaget har i enlighet med riktlinjerna för det s. k. huvudför

slaget minskats med 2 procent efter pris- och löneomräkning. Vad gäller de 

anslag som Svenska institutet disponerar under nionde huvudtiteln hänvi

sar jag till vad chefen för utbildningsdepartementet kommer att anföra 

senare denna dag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Si·enska institutet för budgetåret 1981 /82 anvisa ett reserva

tionsanslag av 31 500000 kr. 

D 2. Sveriges Radios programverksamhet för utlandet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 
1981182 Förslag 

21 440000 

23884000 

26767000 

Utlandsprogrammet (UTP) är den enhet inom Sveriges Riksradio AB 

som svarar för programvcrksamheten för utlandet. UTP skall deis själv 

sända radioprogram, dels producera bandade program för utländska radio

()ch TV-stationer. UTP skall enligt avtalet mellan staten och Sveriges 

Radio bedriva informationsverksamhet riktad till utlandet för att ge ut

ländsk publik kunskap om Sverige och ge möjlighet för utlandssvenskar att 

upprätthålla kontakt med hemlandet. Radions sändningar till utlandet sker 

på sju olika språk och riktar sig till alla världsdelar. 

Sveriges Riksradio AB begär för budgetåret 1981 /82 ett anslag. exklusive 

KPI-kompensation. av 24840000 kr. för programverksamheten för utlan-

10 Riksdagen /980181. I sam/. Nr /00. Bila{?a 6 
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<lct. varav 7000000 kr. avser ersättning till televerket. Ersättningen till 

televerket inkluderar 100000 kr. för kapitalkostnader avseende en ny 

mellanvågsstation på Skånes ostkust som ersättning för den befintliga 

Hörbysändaren. Förslaget innebär en anslagsökning om totalt 2 550 000 kr. 

exklusive KPl-kompensation. 

För att möjliggöra kvalitetsförbättringar i programverksamheten begiirs 

en medclsförstärkning med I 900000 kr. 

Sverigcs Riksradio redovisar ockst1 ett s. k. huvudförslag som skulle 

innebära en minskning av an: slaget jämfört med budgetåret 1980/8 I för 

sjiilva programverksamheten. exklusive kompensation för KPI (I 594000 

kr.) med 3~0000 kr. Sveriges Riksradio framhåller att en sådan minskning 
skulle medföra stora svårigheter att bibehålla verksamhetens nuvarande 

omfattning. 

I 98lJi8 I 

Anslag 

I. Administrationskostnader 15 740000 
:!. Investeringar 200000 
3. Kompensation för prisutvecklingl 594000 
4. Televerkets kostnader 6 350000 

Summa 231184000 

Föredraganden 

Heräknad iindring 1981/82 

Sveriges Radio Förc-
A B och draganden 
televerket 

+ I 900 000 + I 362 000 
of 

+ 971000 
+ 650000 + 550000 

+2 550000 +2883000 

Medel för utlandsprogrammet inom Sveriges Riksradio anvisas fr. o. m. 

budgetåret 1980/81 över ett reservationsanslag. Medel anvisas också över 

en särskilt anslagspost för kompensation för den allmänna kostnadsul

vecklingen enligt konsumentprisindex ( KP)) (jfr prop. 1979/80: 100). Sådan 

kompensation under hudgetåret 1981/82 beräknas till 2565000 kr. 

Basen för nästkommande budgetfirs KPl-beräkning utgörs av anslaget 

för innevarande års programverksamhet inklusive KPl-kompensation men 

minskat med 2 procent i enlighet med det s. k. huvudförslaget. 

Härutöver tillkommer 55000!) kr. avseende kompensation till televerket. 

När det gäller televerkets förslag om uppförande av en ny mellanvågs

sändare i Skåne hänvisar jag till den redovisning om AM-sändningarnas 

framtida omfattning. som chefrn för utbildningsdepartementet senare den

na dag kommer att lämna. Som framgår därav avser regeringen att under 

innevarande riksmöte återkomma med förslag om hur behoven av AM

ljudradiosändningar på lång- och mellanvågsbanden som ersiittning för 

Hörby-sändaren skall tillgodoses i framtiden. 1 avvaktan härpå har jag inte 

beräknat några kapitalkostnada för en ny mellanvågssändarc på Skånes 

ostkust. Jag har i denna fråga samrått med cheferna för berörda departe

ment. televerket och Sveriges Riksradio. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 135 

Med hänvisning till vad jag ovan anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

till Sveriges Radios pro[:ramn·rksamlzet .for utlandet för budgetåret 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 26 767000 kr. 

D 3. Övrig information om Sverige i utlandet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

8118416 

8 330000 

8530000 

Reservation 2 201 002 

Från anslaget finansieras sådant informations- och erfarenhetsutbyte 

med utlandet som sker i utrikesdepartementets regi I anslagsposten I) samt 

bidrag till Svensk-internationella pressbyrån och lngcnjörsvetenskapsaka

demien. 

1980/81 

Anslag 

I. Samordnad informalions-
verksamhel 6 204 000 

2. Bidrag till Svensk-internatio-
nella pressbyrån I 334 000 

3. Bidrag till lngenjörsveten-
skapsakademien 792 000 

Beräknad ändring I 98 li82 

Anslags
framstiillning 

of. 

+156000 

+fi03000 

Före
draganden 

of. 

+1~5000 

+ 75 000 

Svensk-internationella pressbyrån (SIPI distribuerar nyhctsbulletiner på 

ett tiotal språk till cirka 7 000 utländska tidningar och facktidskrifter. 

Bulletinerna innehåller dels produkt- och företagsinformation. dels all

männa nyheter från Sverige. Sveriges allmänna exportförening begär för 

budgetåret 1981/82 ett bidrag till Svensk-internationella pressbyrån med 

1490000 kr. 

lnge11jörs1·etenskapsakademie11 begär bidrag med sammanlagt 1395000 

kr. för forskarutbyte mellan Sverige och nationella vetcnskapsakademier i 

östeuropeiska länder och i Kina. 

Föredraganden 

I enlighet med regeringens besparingsproposition lprop. 1980/81: 201 har 

anslagsposten för samordnad informationsverksamhet uppförts med oför

ändrat belopp. 

I prisomräkning enligt riktlinjerna för huvudförslaget beräknar jag sam

manlagt 200 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ö1·rig i1{/l1rmation 11111S1·erigci111/andct för hudgcti\ret 1981/ 

82 anvisa ett reservationsanslag av 8 530 000 kr. 
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E. DIVERSE 

E I. Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

6730()0 

3 100000 

33120:00 
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Från anslaget bestrids bl. a. vissa kostnader för histånd till sjöfolk. andra 

svenska medborgare och vissa statslösa som blivit nödstiillda utomlands 

samt periodiskt understöd till vissa i utlandet. främst i Sydamerika. hosatta 

svenska medhorgare. 

För innevarande budgetår uppgår anslaget till 3 100000 kr. 

Anslaget bör med hänsyn till den beräknade belastningen höjas med 

212000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ekonomiskt histänd till n·enska flll'dhorKare i 11r/1111dl'I 111. 111. 

för bugetåret 1981182 anvisa ett förslagsanslag av 3 312 000 kr. 

E 2. Bestridande av resekostnader för inom Förenta Nationerna utsedda 
svenska stipendiater 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

38699 
35000 

60000 

Reservation 

Anslaget bör med hänsyn till belastningen höjas med 25 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

15711 

att till Bestridandc m· resekostnader Fir inom Fiirl'nTll Nationerna 

utsedda srenska stipendiater för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag av 60000 kr. 
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E 3. Information om mellanfolkligt samarbete och utrikespolitiska frågor 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

Utrikespolitiska institutet 
Svenska FN-förbundet 

3950000 

4384000 

4 794000 

Svenska UNICEF-kommitten 
Övriga organisationer 

Bidrag 
1980/81 

2633000 
1258000 

167 000 
326000 

4384000 

Anslagsfram- Föredra-
ställning ganden 

+666000 +272000 
+173000 + 120000 
+ 53000 + 18000 
+682000 of 

+1574000 +410000 

Utrikespolitiska instillltet begär för budgetåret 1981/82 ett statsbidrag 

över tredje huvudtiteln av 3 299 000 kr.. en ökning jämfört med anslaget för 

innevarande budgetår med 666000 kr. eller 25 procent. Av det begärda 

bidraget avser 2 776000 kr. lönekostnader. en ökning med 431000 kr. 

I övrigt äskas medel för täckning av institutets lokalkostnader vilka för 

budgetåret 1981/82 uppskattas till 90 I 000 kr., en ökning med 17 000 kr. 

jämfört med innevarande budgetår. Därutöver begärs kompensation för 

automatiska kostnad sökningar i övrigt med 37 000 kr. 

Härutöver äskas 49 000 kr. för fullgörandet av arbetsgivaransvaret för 15 

AMS-anställda tjänstemän under budgetåret 1981/82. 

Svenska FN~furbundet begär i sin anslagsframställning ett anslag över 

tredje huvudtitelns anslag E 3. av sammanlagt I 431 000 kr. för budgetåret 

1981/82, vilket skulle innebära en ökning med 173000 kr. i förhållande till 

bidraget för innevarande budgetår. 

Svenska UNICEF-kommitten anhåller om statsbidrag för budgetåret 

1981/82 om totalt 220000. vilket skulle innebära en ökning med 53 000 kr. i 

förhållande till innevarande år. 
!frenska sektionen t11• lnternatio11ella h·innoförbundetför fred ochji-ihet 

anhåller om statsbidrag för budgetåret 1981/82 om 100000 kr. Bidraget för 

innevarande budgetår uppgår till 46000 kr. Det begärda beloppet innebär 

en ökning i förhållande till bidraget för innevarande budgetår om 54000 kr. 

Svenska freds- och skiUedomsjåreningen anhåller om ett statsbidrag för 

budgetåret 1981182 om 150000 kr., vilket skulle innebära en ökning med 

I 03 000 kr. jämfört med det för innevarande budget~tr beviljade bidraget. 

47000 kr. 

Utrikespolitiska föreningarnas FN-fårhund anhåller om ett statsbidrag 

för budgetåret 1981/82 om 200000 kr .. en ökning om 159000 kr. i jämförel

se med bidraget för innevarande budgetår, 41 000 kr. 

S1·enska sektionen av Amnest_v lnternational har .under en lång följd av 

år uppburit statsbidrag för sin verksamhet. Organisationen har av princi

piella skäl beslutat avstå från statsbidrag fr. o. m nästa budgetår. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 6 Utrikesdepartementet 138 

Kristna fredsrörelsen anhåller om statsbidrag för budgetåret 1981/82 om 
75 000 kr., vilket skulle innebära en ökning med 55 000 kr. i förhållande till 

bidraget för innevarande år. som uppgår till 20000 kr. 

Institutet för Europa-information inledde under Utrikespolitiska sam

fundets huvudmannaskap sin verksamhet I juli år 1980. Institutet kommer 

att koncentrera sina resurser på information om sociala och ekonomiska 

frågor i Europa. För innevarande budgetår erhöll institutet ett bidrag om 

100000 kr. Institutet äskar 264000 kr. för att anställa en tjänsteman, och 

för att bekosta sekreterarhjälp, resor, seminarier och informationsmateri
al. Det begärda beloppet inm:bär en ökning i förhållande till bidraget för 

innevarande budgetår om 164 000 kr. 

Arbetsgruppen för Svensk folkriksdag för nedrustning är ett samarbets

organ mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Fredsråd. Dess syfte 

anges vara att fungera som samarbets- och kontaktorgan för informations

spridning och opinionsbildning i nedrustningsfrågor. Organisationen bil

dades inför FN:s generalförsamlings extrasession om nedrustning år 1978. 

Arbetsgruppen har inte erhållit löpande bidrag över anslaget E 3. Däremot 

erhöll arbetsgruppen av Utrikesdepartementet ett engångsbelopp om 

40000 kr. under budgtåret 1978/79. Arbetsgruppen har för budgetåret 198 I/ 

82 begärt ett statsbidrag om 117 000 kr. för informationsaktiviteter inför 
FN:s andra extra session om nedrustning 1982. 

Svenska Pugwashgmppen har i likhet med den internationella Pugwash

rörelsen som målsättning att stödja forskning om nedrustningsfrågor. 

Gruppen äskar ett statsbidrag för budgetåret 198 t/82 för genomförande av 
ett svenskt symposium. sve111skt deltagande i internationella Pugwash

rörelsens möten samt för administration och information. 

Föredraganden 

Jag förordar att anslaget räknas upp med 410 000 kr. för nästkommande 
bUllgctår. Den föreslagna anslagsuppräkningen bör fördelas enligt föl

jande: 
Utrikespolitiska institutet bör få ett med 272 000 kr. förhöjt anslag. 

Beloppet avser bidrag till täc:kning av stigande kostnader för institutets 

administration och verksamhet vid nuvarande nivå. 

Bidraget till Svenska FN-fiirb1111det bör höjas med 120000 kr. 

För Svenska UNICEF-kommitth1 beräknar jag ett med 18000 kr. höjt 

bidrag. Med hänsyn till karaktären och inriktningen av kommittens verk

samhet finner jag det motiverat att kostnaderna för bidraget räknas av mot 

ramen för det internationella utvecklingssamarbetet. 
Bidragen till Svenska sektionen av Internationella krin11oförb1111det för 

fred och frihet, S1·e11ska freds- och ski/jedomsji)reninge11 och Utrikespoli

tiska föreningarnas FN~fiirbund, Kristnafredsrijre/sen, samt Institutet för 

Europa-information bör i nuvarande budgetläge utgå med oförändrade 

utlopp. 
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För Arbetsgruppen för Svensk jiJ/kriksdag fiir nedrustning respektive 

Svenska Pugwashgruppen beräknar jag engångsbidrag om 50000 kr. re

spektive 22000 kr. för verksamhet i samband med FN:s andra extra 

session om nedrustning år 1982. 

Med hänvisning till den inledande sammanställningen oi.:h till vad jag 

ovan har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Information om mellanfolkligt samarbete och utrikespolitiska 

frågor för budgetåret 1981 /82 anvisa ett anslag av 4 794 000 kr. 

E 4. Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

7 430000 

98800001 

10213000 
1 Inkl. engångsbidrag på I 300000 kr. 

SI PR I 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

1980/81 

4 
6 

10 

Reservation 

Beräknad ändring 1981/82 

Institutet 

+4 
+2 

+6 

Föredra
ganden 

() 

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut CSIPRI> [ir en stiftel

se, för vilken Kungl. Maj:t fastställt stadgar den 29 juni 1966. Stiftelsen har 

till ändamål att i enlighet med de grunder för bidrag som riksdagen godkänt 

(prop. 1966: 76, SU 1966: 88, rskr 1966: 203. prop. 1979i80: 106. UU 1979/ 

80: 21. SK U 1979/80: 48, rskr 1979/80: 304) bedriva vetenskaplig forskning i 

konflikt- och samarbetsfrågor av betydelse för internationell fred och 

säkerhet i syfte att söka ge bidrag till förståelsen av betingelserna för 

fredliga lösningar av mellanstatliga konflikter och för en stabil fred. 

Stiftelsen leds av en internationell styrelse. som har sitt säte i Stock

holm. Hos stiftelsen finns en institutsdirektör, som är institutets chef. och 

en biträdande direktör. Hos stiftelsen finns i övrigt personal enligt särskil

da föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt forskare 

och annan personal i mån av behov och tillgång av medel. 

SIPRI var under år 1979 förmå! för offentlig utredning som utmynnade i 

en regeringsproposition (prop. 1979/80: 106) rörande institutets organisa

tion och verksamhet. Den 12 juni 1980 beslutade regeringen om nya stad-
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gar för institutet och dessa trädde i kraft den l juli 1980. SIPRI:s arbetsin
riktning förutses i stort fortsat1: gälla internationell säkerhet, rustnings- och 
nedrustningsfrågor. Ett antal organisatoriska förändringar har föreskrivits. 
Under innevarande budgetår avses en ny direktör komma att förordnas. 
Ett forskarkollegium har upprättats för diskussion av olika frågor i sam
band med institutets arbetsprogram. I november 1980 flyttade institutet till 
nya lokaler i Bergshamra. Under budgetåret 1981/82 kommer SIPRl:s 
vetenskapliga råd att sammanträda för första gången sedan år 1971. 

S/PRI begär för budgetåret 1981/82 ett anslag av 12726000 kr., vilket 
skulle innebära en ökning i :förhållande till innevarande budgetår med 
4 146 000 kr. Det begärda beloppet avser kompensation för automatiska 
kostnadsökningar och merkosi:nader hänförliga till institutets nya lokaler, 
medel för kraftiga personalförstärkningar. ersättning för inkallande av 
SlPRI:s vetenskapliga råd. medel för inledande av ett större projekt röran
de säkerhet och nedrustning i Europa, ökat bidrag till institutets publika
tionsprogram m. m. 

SIPRI begär medel för att finansiera följande nya tjänster: I forskartjänst 
för nuvarande institutsdirektör1~n. 2 forskartjänster, I tjänst för forsknings
assistent och I tjänst för sekreterare, I post som redaktör och 2 som 
forskningsassistenter, slutligen begär institutet förstärkning med I admi
nistrativ handläggare och 1 assistent för press- och informationsfrågor. 

Av det begärda anslaget för 1981/82 avser 8230000 kr. kostnader för 
löner och lönekostnads pålägg, vilket innebär en ökning med 2 275 000 kr. i 
förhållande till anslagna medel för innevarande budgetår. Av detta belopp 
avser 939000 kr. stigande kostnader för befintliga befattningar enligt SIP
. Rl:s aktuella organisationsplan. 

SIPRI hemställer i anslagsframställningen att sex av de tjänster som f. n. 
innehas av arvodesanställd personal överförs till den av regeringen fast
ställda personalförteckningen. Motivet härför är enligt SIPRI att 
befattningarna ifråga fyller permanenta behov inom organisationen. 

SIPRI begär vidare ökade mi~del för administrativa kostnader, projekt

verksamhet m. m. 
SIPRI har beräknat ett huvudförslag uppgående till \0138000 kr. ( + 

1558000 kr). Detta belopp inbegriper höjda kostnader för lokaler och 
medel för inkallande av det vetenskapliga rådet. 

SIPRI: s intäkter från försäljningen av publikationer beräknas till 200 000 

kr. under budgetåret 1981/82. 

Föredraganden 

I pris- och löneomräkning beräknar jag i enlighet med riktlinjerna för 
huvudförslaget sammanlagt 1294000 kr.. varav 412000 kr. avser merkost
nader till följd av SIPRI:s flyttning till nya lokaler under hösten 1980. 

Härutöver beräknar jag ett engångshidrag på 160000 kr. för inkallande av 
SIPRI:s vetenskapliga råd. 
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Vidare anser jag att SIPRI som övergångsarrangemang bör tilldelas 

lönemedel motsvarande en forskartjänst i för institutets nuvarande direk-

tör. ' 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Stockholm.I' internationella frcd.1j(>rskningsinstitut 

anvisa ett reservationsanslag av I 0 213 000 kr. 

E 5. Vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

I. Seismologisk multipel-
station 

5170000 

8004000 

8435 000 

2. Insamling och analys av 
lufthuren radioaktivitet 

3. Vetenskaplig under-
lagsverksamhet 

1 Inkl. engångsbidrag om 300000 kr. 

1980/81 

7 
5 

12 

4 837 000 1 

832000 

2 33.5 000 

8004000 

Försvarets j(1rskningsanstalt ( FOA! 

Beräknad iindring 198 I /82 

FOA 

+ 1309000 

+ 37.5000 

+ .532 882 

+2691000 

Före
draganden 

+ 97000 

+223000 

+I Il 000 

+431000 

FOA begär för budgetåret 1981/82 ett anslag av !0695000 kr. vilket 
skulle innebära en ökning med 2 691 000 kr. i förhållande till anslaget för 

innevarande budgetår. Av ökningen anges 991000 kr. avse pris- och löne

omräkning <lönekostnader+ 435 000 kr., övriga kostnader+ 556000 kr.). 

Vidare föreslås att en ny programdel inrättas: T4. Särskilt inhumana va

pen, som hittills har finansierats över fjärde huvudtiteln. 

FOA redovisar i sin anslagsframställning tre alternativa nivåer för an

slagsberäkningen för budgetåret 1981/82. Ni1·cl A ( = +41 tkr i förhållande 

till ett prisomräknat anslag för budgetåret 1980/81 J innebiir i princip en 

sänkt ambitionsnivå. nirå B ( = +850 tkr.) avser i stort oförändrad ambi

tionsnivå i reala termer och. slutligen. 11irå C (=+I 700 tkr.) som innebär 

en höjning av ambitionsnivån. FOA hemställer att sistnämnda. högre alter

nativ läggs till grund för anslagsberäkningcn för budgetåret 1981/82. 
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Föredraganden 

I pris- och löneomräkningen beräknar jag i enlighet med riktlinjerna för 
huvudförslaget sammanlagt 585000 kr. Därutöver bör anslaget räknas upp 
med 325 000 kr. avseende engångsbidrag för ersättning av viss utrustning. 

1 samråd med chefen för försvarsdepartementet anser jag inte att finansi
eringen och forskningen kring särskilt inhumana" vapen skall föras över till 
tredje huvudtiteln under budgetåret 1981/82. 

Med hänvisning till den inledande sammanställningen och till vad jag 
ovan har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa åtgärder för rustningsbexriin.l'lling och kontroll för 
budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 8435000 kr. 
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Bilaga 1 

Förteckning över Sveriges lönade utlandsmyndigheter den l januari 
1981 

I. Beskickningar med angivande inom parentes av subsidiära ackredi
teringsorter 

Abidjan 
(Bamako) 

Addis Abeba 
(Aden, Port Louis, Tananarive, 
Djibouti) 

Alger 
Ankara 
Athen 
Bagdad 
Bangkok 

!Singapore, Vientiane) 
Beirut 

(Amman. Damaskus) 
Belgrad 

(Tirana) 
Berlin 
Bern 
Bissau** 
Bogota 

<Panama) 
Bonn 
Brasilia 

(Asunci6n) 
Bryssel 

(Luxemburg) 
Budapest 
Buenos Aires 
Bukarest 
Canberra 

(Honiara, Port Moresby) 
Caracas 

(Bridgetown) 
Colombo* 
Dacca 
Damaskus* 
Dar es Salaam 

(Moroni) 
Dublin 
Gaborone 

(Maseru) 

Guatemala 
(Managua. San Josc, San Sal
vador, Tegucigalpa) 

Haag 
Hanoi 
Havanna 

(King!!ton) 
Helsingfors 
Islamabad 

(MalcJ 
Jakarta 
Jeddah 

(Muscat. Sana) 
Kairo 

(Khartoum, Mogadiscio, 
Nicosia) 

Kinshasa 
(Brazzaville, Libreville, 
Yaounde) 

Kuala Lumpur 
(Rangoon) 

Kuwait 
(Abu Dhabi. Doha, Manarna) 

Köpenhamn 
Lag os 

(Accra, Lome. 
Porto Novo) 

Lima 
(La Paz) 

Lissabon 
(Bissau. Praia) 

London 
Luanda 

<Säo Torne) 
Lusaka 

(Lilongwe) 
Madrid 
Managua* 
Man ila 
Maputo 

(Mbabane) 

Med * betecknad beskickning förestås av en t. f. charge d'affaires. 
Med ** betecknad myndighet avses ambassadkansli. 
Med 1 betecknad myndighet avses nedläggas under budgetåret 1981/82. 
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Mexico 
Monrovia* 
Montevidco 
Moskva 

<Ulan Batorl 
Nairobi 

IBujumbura. Kampala. Kigali. 
Victoria) 

New Dclhi 
(Colombo, Kathmandu) 

Oslo 
Ottawa 

(Nassau) 
Paris 
Peking 

(Pyongyangl 
Prag 
Pretoria 
Pyongyang* 
Quito 
Rabat 

IBanjul, Dakar, Nouakchott) 
Reykjavik 
Rom 

IValetta) 

Il. Delegationer 

Salisbury 
Santiago de Chile 
Seoul 
Singapore* 
Sofia 
Teheran 

(Kabul) 
Tel Aviv 
Tokio 
Tripoli 
Tunis 
Vientiane** 
Warszawa 
Washington 
Wellington 

(Apia. Nuku-alofa, Suva) 
Wien 
Sändebudet i Conakry. Frcetown. 
Monrovia. Niamey och Ouagadou-
gou är stationerat i Stockholm. 
Sändebudet i Georgetown. Paramaribo, 
Port-au-Prince. Santo Domingo och St. George's 
är stationerat i Stockholm. 

Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna i New York 
Sveriges ständiga delegation vid de internationella organisationerna i Ge
neve 
Sveriges nedrustningsdelegation i Gcneve 
Sveriges delegation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling IOECDJ i Paris 
Sveriges delegation vid de Europeiska gemenskaperna i Bryssel 
Sveriges delegation vid Europarådet i Strasbourg 

Ill. Lönade konsulat 

a) Generalkonsulat 
Antwerpen 
Berlin 
Chicago 
Frankfurt 
Genua 1 

Hamburg 
Hongkong 
Houston 
Istanbul 
Leningrad 
Los Angeles 
Marseille 
Minneapolis 
Montreal 

Miinehen 
New York 
Rio de Janeiro 
San Francisco' 

. Säo Paulo 
Sydney 1 

b) Konsulat 
Amsterdam 
Harcelona 
Las Palmas 
Mariehamn 
Palma de Mallorca 
Rotterdam 
Szczecin 
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Register 

Sid. Kr. 

I Översikt 

4 A. Utrikesdepartementet m. m. 

4 Utrikesförvaltningen 559856000 
7 Utlandstjänstemännens representation 7800000 
8 Inköp, uppförande och iståndsättande av fastigheter 

för utrikesrepresentationen 23000000 
10 Inventarier för beskickningar, delegationer och 

konsulat 12590000 
10 Kursdifferenser I 000 
10 Ersättning åt olönade konsuler 4 750000 
11 Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom in-

ternationell organisation 23 325000 
Il Kostnader för vissa nämnder m. m. 200000 
Il Kommittccr m. m. 1100000 
12 Extra utgifter 380000 
12 Kostnader för officiella besök m. m. 3840000 
12 Lån till personal inom utrikesförvaltningen m. m. 7 000000 

643842000 

B. Bidrag till vissa internationella organisationer 

14 Förenta Nationerna 43 500000 
15 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveck-

ling (0ECDJ 21 300000 
15 Europeiska frihandelssammanslutningen (EFT AJ 7700000 
16 Europarådet 10826000 
16 Övriga internationella organisationer m. m. 440000 

83766000 

18 C. Internationellt utvecklingssamarbete 

36 Bidrag till internationella biståndsprogram 1707000000 
57 Bilateralt ut vecklingssamarbete 3667007000 

116 Information 22000000 
119 Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 114488000 
I"" Biståndsutbildningsnämnden (BU N) 12500000 
124 Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) 138700000 
129 Nordiska afrikainstitutet 2 105 000 
131 Lån till personal inom biståndsförvaltningen 4000000 

5667800000 

D. Information om Sverige i utlandet 

132 Svenska institutet 31500000 
133 Sveriges Radios programverksamhet för utlandet 26767000 
135 Övrig information om Sverige i utlandet 8530000 

66797000 
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E. Diverse 

136 Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet 
m.m. 

\ 36 Bestridande av resekostnader för inom Förenta 
Nationerna utsedda svenska stipendiater 

137 Information om mellanfolkligt samarbete och utrikes
politiska frågor 

\39 Bidrag till Stockholms int,;:rnationella fredsforsknings
institut 

141 Vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll 

146 

3312000 

60000 

4794000 

10213000 
8435000 

26814000 

Summa 6489019000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 



Bilaga 7 till budgetpropositionen 1981 Prop. 1980/81: lOO 
Bilaga 7 

Försvarsdepartementet 
Översikt 

Till försvarsdepartementet hör det militiira försvaret. civilförsvaret och 

psykologiskt försvar. rn. m. I departementet bereds dessutom iirenden 

rörande samordning mellan totall"örsvarets olika grenar. 

Det militära försvaret 

flirsvarsmaktcns nm·arandc resurser 

Försvarsmaktens resurser efter mobilisering framgi\r av följande sam

manställning. 

Armen 

Fältförband 

Fördclningsstaber med stabs- och sambandsfiirband 

Ca 100 sjiilvstiindiga infanteri-, pansar-. artilleri- och luftviirns(robot)batal

joner m. m. 

24 infanteri- och norrlandsbrigader (motsvarande) 

4 pansarbrigader I motsvarande) 

Totalt ca 300000 man 

Lokalförsvarsförhand 

C\-100 bataljoner 

400 - 500 självständiga kompanier 

Totalt ca -~00000 man 

Heml·ärnet ca IOOOOO man 

Armen totalt ca 700QOO man 

Marinen 

3 ytattacktlottiljer;n jaFare och 18 torpedbiitarl 

I självständig torpcdbätsdivision U torpedhittar) 

3 patrullbätsdivisioner ( 12 patrullbätarl 

4 helikopterdivisioner 

I Rik1dui:c11 f'J80!8/. I samt. Nr /0() /Jil. 7 
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Uhåtsllottiljer ( 12 uhåtar) 

Minfartygsllottiljer (3 minfartyg samt hjiilpminfartygl 

14 minröjningsflottiljer 

Kustartilleribrigader 

Kustartilleribataljoner 

Spärrbataljoncr och spärrkompanicr (fasta och rörliga) 

Artilleri- och robothattcrier 

Kustjägarkompanier 

Minutliiggningsdivisioner 

Ca 30 lednings- och basförband 

Flygvapnet 

Ca 12 jaktllygdivisioncr (ca 22ll llygplan) 

Ca 5 mcdcltunga attackflygdi visioner. ca 5 lätta attackllygdivisioner (ca 

150 llygplanJ 

Ca 6 spaningstlygdivisioner (ca 60 flygplan I 

Ca 5 transportllyggruppcr 

Ca 5 sambandsllygdivisioner 

Ca 10 helikoptergrupper 

Ca 50 stridslednings- och luftbevakningsforband samt hasbataljoncr 

Operativ ledning m. m. 

Högkvartcn:t 

6 militiirområdesstaber m. m. 

Gotlands militiirkommandostab m. m. 

Totalt kan försvarsmakten mobilisera ca 850 ()()()man (inkl. hemviirn). 

Det militära försvarets fortsatta utveckling 

Förutsättningarna för att genomföra den verksamhet som planerades 

inför 1977 års försvarsbeslut har förbättrats liksom handlingsfrihetcn inför 

nästa försvarsbeslut. Det finn~ dock fortfarande brister. främst inom ma

terielområdet. 

För budgetåret 1981/82 föreslås en utgiftsram om 15412 milj. kr. i prislä

get februari 1980. Under budgetåret 1981/82 görs besparingar om 300 

milj. kr. inom det militära försvaret. I avvaktan på förslag från 1978 års 

försvarskommitte föreslås ingen femårig planeringsram. 

Hirbättrade värnpliktsförmåncr 

Budgctåret-1981/82 föreslås förhättringar av de värnpliktigas förmåner. 

Dagersiittningen föreslås höjd från 16 till 17 kr. Maximibeloppet för famil

jepenning för maka föreslås höjt från I 140 til I 290 kr. for månad och 
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maximibeloppd för familjepenning för barn från 510 till 570 kr. för månad. 

Näringsbidragct föreslås höjt från högsr IOO till högst 150 kr. för dag. 

Krigsorganisationen 

Krigsorganisationen utvecklas i stort sett enligt 1977 års försvarsbeslut. 

Handlingsfrihct skapas att som ersättning för Viggcnsystcmet kunna införa 

ett svenskt eller utländskt JAS-system med början omkring år 1990. Bered

skapen förstiirks. 

Grundutbildningen av värnpliktiga föreslås ske enligt riktlinjerna i 1977 

års försvarsbeslut. Repctitionsutbildningen bör genomföras enligt det mo

difierade system som riksdagen har fastställt under våren 1980. 

De frivilliga försvarsorganisationerna har stor betydelse för totalför

svaret. Tillsammans representerar de en omfattande insats från ett stort 

antal människor och breddar försvarets kontaktyta mot samhället. Organi

sationerna bör beredas goda möjligheter att verka. 

Fredsorganisationen 

Den planerade utvecklingen innebär att 1977 års försvarsbeslut fullföljs 

m:h att handlingsfrihet skapas inför nästa försvarsbeslut. Byggnadsverk

samheten priiglas av återhållsamhet. Personalminskningarna fortsätter. 

Civilförsvaret 

Civilförsvarets nuvarande resurser 

Civilförsvarets resurser efter mobilisering framgår av följande samman

ställning. 

J,edning 

Centrala, regionala och lokala lcdningsenheter 

12 alarmeringslt:dningar grupperade i luftförsvarscentraler 

30 regionala flyggrupper 

Skydd 

Organisation för utrymning och inkvartering 

53000 skyddsrum med ca 5.5 miljoner platser 

3 miljoner skyddsmasker för vuxna 

Räddning 

266 fältstaber 

718 undsättningsplutoner 
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350 sjukvårdsplutoner 

432 vattengrupper för brandtjänst 

244 specialplutoner för bl. a. skyddstjänst 

474 observationsgrupper 

793 underhälls-. förråds- och tcknikercnhetcr 

5 236 ordnings- och bevakning~.enheter 

780 verkskyddsenheter 

4 

I kommunerna organiseras dessutom ca 1 500 självständiga brandgrup

per för lokal brandtjiinst. 

Totalt ingår ca 250000 personer i civilförsvarets krigsorganisation. varav 

ca 45 000 personer i verk skyddet. Omfattande ändringar i krigsorganisa

tionen pågår. Omorganisationen beräknas i huvudsak vara genomförd vid 

utgången av budgetåret 1980/81. 

Civilförsvarets fortsatta utveckling 

Civilförsvaret skall i stort sett inriktas enligt 1977 års försvarsbeslut. 

Grundutbildningen av civilförsvarspliktiga och övningsverksamheten har 

dock måst begränsas i viss mån. 

Materielläget inom civilförsvaret ses över. I avvaktan på resultatet av 

översynen skall anskaffningen inriktas på sådan materiel som under alla 

förhållanden är angelägen. 

Åtgärder för att påskynda anskaffningen av skydd för barn motsvarande 

skyddsmasker för vuxna har vidtagits redan under budgetåret 1980/81. Ett 

ökat utrymme för denna anskaffning beräknas för budgetåret 1981/82. 

För civilförsvar utom skyddsrum föreslils för budgetåret 1981182 en 

utgiftsram om 283 milj. kr. i prisläget februari 1980. Den reducering av 

utgiftsramen som gjordes för budgetåret 1980/81 äterbetalas nu. I avvaktan 

på förslag från 1978 års försvarskommittc föreslås ingen fcmarig plane

ringsram. 

Förslag om skyddsrumsbyggandets omfattning kommer att läggas fram i 

en särskild proposition under vären 1981. I avvaktan på denna förs ansla

get till skyddsrum för budgetåret 1981/82 upp med ett beriiknat belopp av 

200 milj. kr. i prisläget februari 1980. 

Det ekonomiska försvaret 

Utgifterna för det ekonomiska försvaret har för budgetåret 1981/82 be

räknats till ca 565 milj. kr. I detta belopp ingår inte investeringar och 

driftkostnader för oljelagringen m. m. Regeringen kommer i en särskild 

proposition under våren 1981 om energiförsörjningen ocksfi att lägga fram 

förslag om forsör:jningsberedskapen inom oljeområdet. I övrigt hänvisas 
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till vad chefen för handelsdepartementet anför i hil. 14 till hudgetproposi

tionen. 

ÖHigt totalförsvar 

Inriktningen av de olika verksamheterna inom övrigt totalförsvar st{1r i 

överensstiimmelse med de grundliiggande principer som lades fast i 1977 

fas försvarsbeslut. PsykolL)gi'ikt försvar intar en särstiillning pf1 

grund av försvarsviljans avgörande hetydclse för vår motständsförm{1ga. 

Utgifterna under budgetilret 1981/82 för övrigt totalförsvar uppgi\r enligt 

förslagen till totalt ca 326 milj. kr. 

Försrnrskommitte 

För att utreda frägan om totalförsvarets inriktning efter hudget<iret 1981/ 

82 har en parlamentarisk försvarskommitte tillkalJats under {ir 1978. Kom

mitten har i juni 1979 överliimnat betiinkandet tSOLJ 1979:24) Vilr siiker

hetspolitik. Den skall redovisa vissa förslag under februari 1981 samt 

slutliga överviiganden och förslag under hösten 1981. 

Sammanfattning 

Föriindringarna inom försvarsdepartementets verksamhctsomrilde i flir

hiillande till statsbudgeten för budgetäret 1980/81 framgilr av följande sam

manstlillning (milj. kr.). 

Anvisat Fiirslag hiriind-
l'!X!UH IYXl/X2 ring 

A. Försvar<,departementet m. 111. 2 142.3 1 I '14fi.<1' 1'15.7 
B. Armfförband 5 086.7 5 749.2 + hh2.5 
c. Marinförhand 2036. I 2 136.3 + 1110.2 
D. flygvapenförband 4697. l 5406.0 + 70X.Y 
E. Opl·rativ ledning m. m. ·'79.0 h70.0 t· 91.0 
F. Ge111ensam111a rnyndigheter 111. m. I 24h.'J 1404.11 -j 157.1 

Surnma i\- F Idet militiira for"·aret l 15788,I 17.'12,I +1524,0 

G. Civilfor~\'ar !civil-
försvar utom skyddsrum 
och skyddsrum) .W7,4-' 551,04 + 153,6 

H. Övrig verksamhet 121.3 IU,6 7,7 

Totalt för forwarsdepartcmentet 16.,06.8 17976,7 +1669,9 

1 Inkl. 2 IOO milj. kr. for beri1knade pris- n.:h liino:iikningar till medelprisliiget for 
hudgetitret l'JX0/8 I. 
' Inkl. I 900 milj. kr. for heriil-;nade pris- och liineiikningar lill rnt'delpri.,l;igt·t for 
budgetiiret 198 I ix2. 
' Inkl. 55 milj. kr. för beriiknade pris- och löneökningar till medelpri,li1get for 
budget aret I 9XO/K I. 
4 Inkl. hX milj. kr. fiir her:iknadc pris- lll.:h liineiikningar till lllt'do:lprisliiµt't fiir 
budget;ir~t I 9X l/K~. 
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FÖRSVARSDEPARTEMENTET 

1''öredragande: statsrådet Krönmark 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1980-12-23 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser försvarsde

partementets verksamhetsområde 

I Huvudtitelns utformning 

Propositionen har i huvudsak disponerats på samma sätt som prop. 1979/ 

80: 1()0 (bil. 7l. Efter ett avsnitt om säkerhetspolitik. som är gemensamt för 

totalförsvaret. har dock tillkommit ett siirskilt avsnitt om besparingar 

m. m. inom försvarsdepartementets verksamhetsområde. Diirefter har pro

positionen delats in i avsnitt för det militära försvaret. civilförsvaret och 

övrigt totalförsvar m. m. 

Strävan har varit att i enlighet med riksdagens beslut tprop. 1979/80: 100 

bil. 7. FöU 1979/80: D. rskr 1979/80: 316) minska bilagans omfattning. 

Under vissa anslagspunkter för det militära försvaret har emellertid tagits 

in särskilda avsnitt som behandlar överbefälhavarens yttrande över myn

digheternas anslagsframställningar. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 7 

2 Säkerhetspolitiska överväganden 

Utvecklingen i världen har under det gångna året präglats av tilltagande 

spänning och osäkerhet både på det politiska och på det ekonomiska 

området. 1970-talets avspänningspolitik mellan öst och väst har utsatts för 

ett svårt bakslag. Efter Sovjetunionens invasion av Afghanistan har förhål

landet mellan de båda supermakterna råkat in i en kris som fått betydande 

återverkningar på det internationella politiska klimatet. Ömsesidig misstro 

och rivalitet tycks i allt högre grad styra supermakternas säkerhetspoli

tiska beslut. Båda supermakterna fullföljer dock sin tidigare inriktning att 

söka förhindra en direkt militär konfrontation dem emellan. då en sådan 

skulle komma att få katastrofala följder. Deras försämrade relationer och 

den ökade internationella spänningen i övrigt kan emellertid innebära att 

riskerna ökat för misstag och felbedömningar i deras säkerhetspolitik. 

Sådana misstag skulle kunna få allvarliga konsekvenser för en fortsatt 

fredlig utveckling. 

Kapprustningens tempo har ökat ytterligare. medan praktiskt taget inga 

framsteg kunnat noteras i centrala rustningskontroll- och nedrustningsfrå

gor. 

De ansträngda relationerna mellan Förenta staterna och Sovjetunionen 

har försämrat förutsättningarna att nå en lösning på eller begränsa verk

ningarna av lokala kriser och konflikter i olika delar av världen. Det 

pågående kriget mellan Iran och Irak är ett oroväckande exempel på en 

tilltagande instabilitet i viktiga områden i Tredje världen som innebär ett 

avsevärt hot såväl mot relationerna mellan maktblocken som mot världs

ekonomin. Det senaste halvårets händelser i Polen har visat på betydande 

spiinningar i Östeuropa. Dessa kan komma att påverka det politiska läget i 

Europa i dess helhet. 

FN:s extra generalförsamling om utveckling och internationellt ekono

miskt samarbete sommaren 1980 markerade ytterligare de bestående svå

righeterna i försöken att få till stånd en riittvisare fördelning mellan rika 

och fattiga länder. För såväl industriländer som utvecklingsländer innebär 

av höjda oljepriser förvärrade ekonomiska svårigheter ett allt större pro

blem. som kan leda till nya spänningar inom eller mellan stater. 

I och med invasionen av Afghanistan använde Sovjetunionen för första 

gången militära tvängsmedel mot t:tt land utanför Warszawapakten. Om

världens reaktion blev mycket kraftig. såväl i väst som bland den stora 

majoriteten av de alliansfria staterna. För amerikansk opinion blev över

greppet mot Afghanistan en drastisk bekräftelse på riktigheten av flera års 

ökande tvivel på avspänningens möjligheter och oro inför Sovjetunionens 

avsikter. Den amerikanska ledningen önskade markera att dess reaktion 

inte var av övergående natur och att dylika aktioner kunde leda till bety

dande svårigheter för Sovjetunionen. Ett antal motåtgärder vidtogs från 

amerikansk sida. Detta innebar att stora delar av det samarbetsmönster 

revs upp. som det varit ett av avspiinningspolitikens mål att etablera. 
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Det faktum att händelserna i' Afghanistan ägde rum i närheten av de för 

västvärlden vitala oljekällorm.L kring Persiska viken ledde till en kraftig 

amerikansk varning till Sovjetunionen. I den s. k. Carterdoktrinen förkla

rades att försök av en främmande makt att skaffa sig kontroll över detta 

område i sista hand kunde komma att mötas med militär styrka från 

Förenta staternas sida. 

Inför de skärpta amerikansk-sovjetiska meningsmotsättningarna har de 

västeuropeiska staterna. samtidigt som de kritiserat Sovjetunionen för 

invasionen i Afghanistan. sökt verka för att så mycket som möjligt av 

avspänningens resultat i Europa skall kunna bevaras och dialogen mellan 

öst och väst vidmakthållas. Inte minst har Sverige på olika sätt försökt 

bidra till dessa strävanden. 
De försämrade relationerna mellan supermakterna har lett till allvarliga 

svårigheter för de internatione11a nedrustningsansträngningarna. Det andra 

avtal om begränsning av strategiska vapen (SALT m. som Förenta sta

terna och Sovjetunionen undertecknade i juni 1979. har inte kunnat träda i 

kraft. sedan president Carter bl. a. på grund av Afghanistankrisen dragit 

tillbaka förslaget om ratifikatiun av SALT 11 från den amerikanska sena

ten. Samtidigt som SALT-processen åtminstone tillfälligt avstannat har 

fortsatt arbete på nedrustningsområdet i stor utsträckning blockerats. Det 

är ännu oklart om det efter de amerikanska valen föreligger förutsättningar 

för att SALT Il-avtalet över huvud taget kan komma att träda i kraft i den 

form det nu föreligger. Det iir emellertid ett viktigt framsteg att samtal 

kunnat inledas i oktober mellan Förenta staterna och Sovjetunionen om 

begränsningar av de båda sidornas medeldistansrobotar i Europa ITNFI. 

Detta har skett trots de skarpa meningsmotsättningarna efter NATO:s 

beslut i december 1979 att anskaffa nya medeldistansrobotar. 

Ännu ett år har nu gått utan att trepartsförhandlingarna mellan Förenta 

staterna. Sovjetunionen och Storbritannien om ett avtal om fullständigt 

förbud mot kärnvapenprov (CTBl lett till någon slutlig överenskommelse. 

Ett fullständigt provstopp skulle utgöra en konkret åtgärd att begränsa 

kärnvapenrustningarna. Det skulle samtidigt stärka ansträngningarna att 

förhindra spridning av kärnvapen till nya stater. Ett av de mest oroande 

inslagen i den nuvarande säkerhetspolitiska situationen i världen är att 

riskerna för sådan kärnvapenspridning, även till stater i instabila regioner. 

ter sig allt mer överhängande. De faror som är förknippade med denna 

utveckling framhävdes ytterligare av de svårigheter och motsättningar som 

präglade 1980 års konferens. den andra i ordningen. för att granska tillämp

ningen av 1968 års fördrag om icke-spridning av kiirnvapen (NPTl. 

Inte heller i Wiensamtalen om militära styrkereduktioner i Centraleuro

pa (MBFR). som nu gått in på sitt åttonde år. har under 1980 nägra 

bestämda framsteg kunnat noteras. 

Det andra uppföljnlngsmötet till den europeiska siikerhetskonferensen 

<ESK) pågår sedan november i Madrid. Alltsedan inledningen har konfe-
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rensen präglats av de nuvarande motsättningarna mellan supermakterna. 

Sverige har. tillsammans med övriga neutrala m:h alliansfria stater. fram

lagt förslag om ytterligare förtroendeskapamk fatgiirder pä hasis av Hel

singforsöverenskommelsen. Sverige verkar iiven för alt konferensen skall 

besluta om mandat för en europeisk nedrustningskonfcrens. vilken i en 

första fas framför allt skulle syssla med militiirt betydelsefulla förtroende

skapande åtgärder och i en senare fas skulle behandla rustningsliigcl i fräga 

om konventionella vapen och kiirnvapen. 

Genom att supermakternas intressen LlCh prestige så ofta är involverade 

i de mänga lokala och regionala konflikter som förekommer på olika håll i 

världen kan även geografiskt begränsade kriser få stora internationella 

följder. Bilda supermakterna har numera resurser all ingripa med militiira 

medel i lokala konflikter var dessa än äger rum. Som siirskilt oroande ter 

sig de risker för ökade superrnaktsmotsättningar som skapats genom kon

llikter och spiinningar i det strategiskt väsentliga området kring Persiska 

viken. Instahiliteten tilltar i denna region. som iir vital för viistviirldens 

oljeförsörjning och nära berör viktiga sovjetiska intressen. Denna utveck

ling framstår f. n. som det största hotet mot en fnrtsall fredlig utveckling 

mellan öst och vtist. Som en följd av oron i Iran efter revolutionen och 

kriget mellan Iran och Irak har båda supermakterna i betydande utstriick

ning ökat sitt militära och politiska engagemang i omdidet. 

Även om de mest akuta internationella konflikthärdarna f. n. stilr att 

finna i Sydvästasien. kring Iran. Irak och de ännu pägående gerillastri

derna i Afghanistan mot den sovjetiska invasionsarmen. kan pågiiende 

kriser och konflikter i andra delar av viirlden också rn internationella 

återverkningar. Följderna av den senaste tidens hiindeher i Polen kan iinnu 

inte iiverblickas. Svåra komplikationer till följd av en utdragen kris kan 

emellertid inte uteslutas. fredsavtalet 1979 mellan Egypten och Israel har 

inte följts av en fortsatt utveckling mot en lösning av den arabisk-israeliska 

konflikten. En sådan lösning ter sig ännu avhigsen. och den höga spiinning

en i området kan förväntas komma att be stil. Även i Sydostasien är 

spänningarna oförändrat höga som en följd av motsättningar mellan å ena 

sidan Kin<t. å andra sidan Vietnam och Sovjetunionen. Den vietnamesiska 

ockupationen av Kampuchea fortsätter. Även efter Zimbabwes befrielse 

leder den sydafrikanska raspolitiken och fortsatta ockupationen av Nami

bia till att situationen i det råvarurika södra Afrika förblir spiinningsfylld. 

Den ökade strategiska betydelse som vårt eget närområde ffttt under 

senare år. och särskilt det stegrade stormaktsintresset för Norska havet 

och Barents hav. beror framför allt på den militärtekniska utvecklingen 

hos supermakterna och därmed sammanhängande bedömningar av ett 

framtida krigs karaktär. Givetvis har detta kommit att få hetydclse för de 

nordiska ländernas säkerhetspolitiska situation. Som ett led i strävan att 

anpassa sitt försvar till dessa ändrade förhällanden utan att därmed ändra 

de grundläggande principerna för norsk försvarspolitik har den norska 
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regeringen under 1980 bl. a. fattat principbeslut om förhandslagring av 

militiir utrustning i Tröndelag i mellersta Norge. Denna utrustning är 

avsedd att användas av amerikanska marinkårsförband i händelse av att 

Norge utsätts för angreppshot. Även åtgärder för att underlätta en snabb 

tillförsel av NATO-styrkor till Danmark i en krissituation är under övervä

gande. 

Våra grannländers intresse av en fortsatt fast svensk utrikes- och för

svarspolitik. inriktad på att vidmakthålla stabiliteten i det nordiska områ

det. framstår som oförändrat högt. 

Den storpolitiska utvecklingen ställer allt större krav på den svenska 

säkerhetspolitiken. Supermakternas relationer till varandra befinner sig i 

en kris och spänningarna i världen har ökat på ett oroväckande sätt. Säväl 

inom NATO som Warszawapakten ökar rustningarna i omfattning och 

nya. mer avancerade vapen tas i bruk. Samtidigt framgår det i många 

sammanhang att de båda maktblocken inre ser urveeklingcn i Norden som 

isolerad från utvecklingen i Europa i övrigt. 

I denna situation måste vi från svensk sida med fasthet uppfylla våra 

säkerhetspolitiska förpliktelser i Norden. Vi gör detta genom en konse

kvent neutralitetspolitik och genom att upprätthålla ett försvar som även i 

framtiden kan medverka till fred och stabilitet i det nordiska området. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att yttra sig över vad jag har anfört om säk..:rhets- och försvarspuliti

kcn. 
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3 Besparingar m. m. inom försvarsdepartementets verk
samhetsområde 

3.1 Besparingar inom försvarsdepartementets verksamhetsområde 
för budgetåret 1981/82 

Regeringen har i prop. 1980/81: 20 (hil. 3) lämnat förslag om riktlinjer för 

besparingar inom försvarsdepartementets verksamhetsområde. Riksdagen 

(föU 1980/81: 9. rskr 1980/81: 68) har godkänt förslagen. 

Riktlinjerna innehär bl. a. att utgifterna inom försvarsdepartementets 

verksamhetsområde för hudgctåret 1981/82 hegränsas med totalt 300 

milj. kr. Besparingarna skall genomföras sä att de inte fär negativa konse

kvenser för vårt försvars beredskap och styrka. De hör mot denna bak

grund inriktas mot byggnadsverksamheten och mot ytterligare rationalise

ringar inom området ledning och förbandsverksamhet. Förslag till fördel

ning av hesparingarna mellan å ena sidan det militära försvaret och civil

försvaret och å andra sidan övrig verksamhet skall lämnas till riksdagen i 

1981 års hudgetproposition. 

Under arbetet med 1981/82 års budget har jag funnit att jag inte kan 

förorda n[igra hesparingar inom civilförsvaret eller inom övrig verksamhet. 

Jag förordar därför att hela besparingen görs inom det militära försvaret. 

Jag återkommer till denna fråga i anslutning till min ramberäkning fi.ir det 

militära försvaret ( s. 51 ). 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna vad jag har anfört om besparingar inom försvarsdepar

tementets verksamhetsomrade for budget<lret 1981/82. 
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3.2 Översynsprojekt 

Jag har i prop. 1980/81: 20 (bil. .3) anmält att jag avser att ta initiativ till 

vissa översynsprojekt som syftar till besparingar inom försvarsdeparte

mentets verksamhetsområde och som kan medföra besparingar även inom 

andra områden. Jag vill har kortfattat redovisa arbetsläget beträffande 

dessa översynsprojekt. 

Ett översynsprojekt är en kartläggning av de hesparingsmöjligheter som 

linns inom området samverkan mellan försvaret och övriga samhällssek

torer. l syfte att genomföra karthiggningen har en arbetsgrupp organiserats 

med representanter för berörda departement. Gruppens arbete har inletts 

med en inventering av tänkbara områden för samordning. Område för 

område kommer diirefter förslag till beslut eller utredningsuppdrag att 

lämnas. 

Gruppens arbete har iinnu ink kommit stt långt att nfigra konkreta 

utredningsuppdrag eller försl<tg har utarbetats. Inom vissa områden har 

dock preliminära bedömningar gjorts att det hör finnas möjligheter all 

åstadkomma besparingar gennm en samordning av militära och civila 

resurser. Exempel pi\ sådana l1mråden iir statliga verkstiidcr och tlygtran

sporter. Flera andra områden iir föremål för diskussion. 

Ett annat översynsprojckt rör försvarets materielunderhåll. Jag har den 

18 december 1980 tillkallat en särskild utredare för att göra en samlad 

översyn av krigs- och fredsorganisationens framtida behov av materielun

derhåll. En första etap·p skall redovisas unda hösten 1981. 

Jag kommer att m anledning {iterkomma till dessa friigur bl. a. i den 

totalförsvarsproposition som skall föreläggas riksdagen under vitren I 982. 

Hemställan 

Jag hemstiillcr att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om översynsprojekt. 
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4 Det militära försvaret 

4.1 Verksamheten under det senast förflutna budgetåret (1979/80) 

4. I. I Myndigheternas preliminära årsredovisningar 

Produktionsmyndigheterna har enligt utfärdade anvisningar lämnat in 

preliminära och översiktliga redovisningar av produktionen under budget

året 1979/80. Mera fullständiga årsredovisningar lämnas under december 

1980 och januari 1981. Jag finner det emellertid angeläget att redan nu 

lämna en sammanfattande redogörelse för tillståndet inom försvarsmak

ten. Redogörelsen grundas i huvudsak på preliminära redovisningar i an

slagsframställningarna för budgetåret 1981182 från myndigheter med pro

duktionsansvar samt på överbefälhavarens redogörelse för tillståndet inom 

försvarsmakten i programplanen för det militära försvaret för perioden 

1981/82-1985/86. 

Resultatet av produktionen under budgetåret 1979/80 bekräftar att 1977 

års försvarsbeslut i vissa avseenden inte kan genomföras som planerat. 

För krigsorganisationen kan sammanfattningsvis konstateras att flera 

förbands stridsvärde har höjts genom tillförsel av ny materiel. Som exem

pel kan nämnas att vissa delar av artilleriet ombeväpnas med haubits 77 

och luftvärnet med robot 70. Dessutom tillförs terrängbilar och ubåtar av 

typ Näcken och äldre spaningsflygplan ersätts med flygplan Viggen. 

Huvuddelen av krigsförbanden är användbara för sina huvuduppgifter 

omedelbart efter mobilisering. Den relativt korta grundutbildningen i kom

bination med den avkortade eller inställda repetitionsutbildningen för flera 

förband har emellertid medfört att möjligheterna att använda personal och 

förband för alternativa uppgifter minskat. För några förband har resultatet 

blivit nedsatt krigsduglighet och uthållighet även för huvuduppgiften. 

Tillgången på reservofficerare och värnpliktigt befäl för armens behov är 

inte tillfredsställande. 

Antalet kvalificerade krigsförband minskar. Den otillräckliga materiel

anskaffningen har medfört att vissa förband antingen har gått ur organisa

tionen eller fått reducerade uppgifter. Som exempel på detta kan nämnas 

reduceringen av antalet pansarförband. fartygsbundna ubåtsjaktresurser, 

ubåtar och jaktdivisioner. den försenade moderniseringen av minröjnings

förbanden samt den otillfredsställande tillgången på robotar inom pansar

värns- och ytattackförbanden. Beslut har dock fattats om utveckling och 

anskaffning av robotar för dessa förband. vilket på längre sikt kommer att 

medföra en nödvändig förbättring. 

Krigsorganisationen uppvisar sålunda brister som kan få allvarliga ope

rativa konsekvenser. 

För fredsorganisationen kan sammanfattningsvis konstateras att den 

beslutade omorganisationen av den lägre regionala och lokala nivån 
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(0LLI) i huvudsak är genomförd. Den bedöms efter hand leda till en 

fortsatt effektivisering av fredsverksamheten. Ytterligare möjligheter till 

effektivisering av förhandsproduktionen utreds. 

I fråga om personalen brister det mycket i balans mellan olika delar av 

organisationen. Vid vissa förhand är personalbristen besvärande stor och 

arbetsläget pressat. Åldersfördelningen är ogynnsam bland flera personal

kategorier. Pågående omorganisationer ställer också stora krav på perso

nalen. 
Införandet av en ny befälsordning har påbörjats. 

Utbildningsbetingdserna varierar inom försvarsmakten. Vid vissa för

band råder brist på övnings- och skjutfält. Utbildningsanordningarna mås

te i vissa fall anpassas till ny materiel. Huvuddelen av byggnadsbeståndet 

är gammal. Pågående renoveringsarbeten måste fullföljas medan delar av 

byggnads beståndet avvecklas. 

4.1.2 Det ekonomiska utfallet 

Jag går nu över till det ekonomiska utfallet för budgetåret 1979/80. 

lltgiftsramen för det militära försvaret uppgick till I 3 111 955 000 kr. i 

prisläget februari 1978 (prop. 1978179: 100 bil. 7 s. 87, FöU 1978179: 23, rskr 

1978179: 327). På grund av pris stegringar skall ramen räknas upp med 16,89 

% enligt nettoprisindex. I medelprisläget för budgetåret 1979/80, dvs. efter 

kompensation för prisökningarna. gick ramen alltså upp till (I, 1689 x 

13 111955 000) avrundat 15 326.6 milj. kr. Detta belopp bör emellertid kor

rigeras enligt följande (I 000-tal kr.). 

Tillk11mmcr: 

Kostnader utöver NPI för vissa v:jrnplikts
. förmi'tncr 
Underutnyttjande av utgiftsramcn for budgetåret 

1971)/79 lprnp. 1979/l;O: IOO bil. 7 s. '!.7) 
lståndsiittning av stabsplats 
Särskild anskaffning 
Ddtagande i oljebekiimpning 
Löner till personal med s. k. NOM-garanti 
Anskaffning av dator till försvarets forsk-

ningsanstalt tprop. 1979/80: 25 bil. -~ s. 10) 
Kostmider för forskning om joniserande 

strålning 
Kostnader vid överföring av en dator frän 

försvarets till Lien civila statsförvalt
ningens delfond av statens datamaskinfond 

A1·gi/r: 
Avskrivning av oreglerade kapitalmedels

förluster 

Summa korrigering 

+52 681 

+75%0 
+ 15800 
+ 16434 
+ 5940 
+ 2020 

+ 1200 

+ 2 250 

+ I 139 +173424 

825 

+172599 

Till posterna i sammanställningen vill jag liimna följande kommentarer. 

Enligt de regkr som g~itlde rör budgetåren 1977 /78 - 1979/80 ( prop. 1976/ 
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77: 74 bil. I s. 138, FöU 1976/77: 13. rskr 1976/77: 311. prop. 1979/80: 100 

bil. 7. FöU 1979/80: 13, rskr 1979/80: 316) skall utgiftsramen justeras med 

den del av de ökade kostnaderna för vissa värnpliktsförmåner som över

stiger vad nettoprisindex ger. Justeringen sker i efterhand. Mellan budget

åren 1977178 och 1978/79 har ifrågavarande förmåner ökat mer än vad som 

kompenseras av nettoprisindex. Utgiftsramen för budgetåret 1979/80 har 

justerats i motsvarande mån genom tillägg till prisregleringsmedlen. 

Underutnyttjandet av utgiftsramen för budgetåret 1978/79 skall enligt 

gällande regler lprop. 1976177: 74 bil. I s. 138. FöU 1976177: 13. rskr 1976/ 

77: 311) läggas till ramen för budgetåret 1979/80. Detta har skett genom att 

prisregleringsmedlen har ökats i motsvarande mån. 

Upplysningar kommer att lämnas riksdagens försvarsutskott om pos

terna Iståndsättning av stabsplats och Särskild anskaffning. 

Kostnaderna för armens och marinens deltagande i bekämpningen av 

oljeskador under våren 1979 har belastat anslag inom ramen för det militä

ra försvaret. Utgiftsramcn för budgetåret 1979/80 har justerats i motsva

rande mån genom tillägg till prisregleringsmedlen. 
I prop. 1978/79: 100 (bil. 7, FöU 1978/79:23, rskr 1978/79:327) anförde 

min företriidare att särskilda medel inte borde beräknas för personal med 

s. k. NOM-garanti. Han utgick från att berörd personal skulle kunna om

placeras inom de angivna myndigheterna eller vid andra myndigheter. Om 

denna omplacering inte lyckades i något fall borde frågan om hur och i vad 

mån kostnaderna skulle täckas fä omprövas när säkrare underlag för 

ställningstagande förelåg. Kostnader för personal med NOM-garanti har 

under budgetåret 1979/80 uppkommit vid försvarsstaben. försvarets mate

rielverk och försvarets forskningsanstalt. Ett belopp som motsvarar 

nämnda kostnader har lagts till utgiftsramen genom ökning av prisregle

ringsmedlen. 

Riksdagen har på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1979/ 

80 lprop. 1979/80: 25. FöU 1979/80: 9, rskr 1979/80: 691 anvisat 1810000 kr. 

under anslaget Statens datamaskinfond: Försvarets delfond: Anskaffning 

av datamaskiner. Medlen har använts för köp av en dator till försvarets 

forskningsanstalt. 1.2 milj. kr. av beloppet skall inte belasta utgiftsramen 

för det militära försvaret. Ett motsvarande belopp har diirför lagts till 

utgiftsramen genom att prisregleringsmedlcn har ökats. 

I avvaktan på en särskild utredning om behovet av radiobiologisk forsk

ning i Sverige har viss forskning om joniserande strålning bedrivits vid 

försvarets forskningsanstalt i Stockholm. Forskningen har sålunda bekos

tats från anslag inom utgiftsramen för det militära försvaret. För budget

året 1979/80 har ramen diirför justerats med 2250000 kr. genom tilliigg till 

prisrcgleringsmcdlen. 

Datorn DEC-10 vid Stockholms datamaskincentral redovisas fr. o. m. 

den I juli 1979 över den civila statsförvaltningens delfond i stället för över 

försvarets delfond av statens datamaskinfond. Vid överföringen från för-
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svarets delfond kvarstod för d,et militära försvarets del ett oavskrivet värde 

av 2082000 kr .. varav 1139000 kr. faller på budgetåret 1979/80. Prisreglc

ringsmedlen för budgetåret 1979/80 har ökats med det sistnämnda belop

pet. 

Avdraget för vissa avskrivni;ngar avser bl. a. vissa äldre byggnader inom 

försvarets fastighetsfond (jfr prop. 1978/79: 100 bil. 23). 

Enligt den redogörelse som jag har lämnat i det föregående blir den 

tillgängliga utgiftsramen för det militära försvaret budgetåret 1979/80 

( 15 326.6 + 172.6) 1.5 499.2 milj kr. Enligt riksrevisionsverkets budgetredo

visning uppgick utgifterna under de rambundna anslagen inkl. ianspråk

tagna prisregleringsmedel till avrundat 1.5 278.1 milj. kr. Utgifterna var 

alltså (1.5499.2-1.5278.ll 221.1 milj.kr. lägre än utgiftsramen. Regeringen 

kommer med stöd av riksdagen~ bemyndigande (Rfop. 1979/80: 100 bil. 7 s. 

86. FöU 1979/80: 13. rskr 1979/80: 316) att beakta underutnyttjandet när 

utgifterna för det militära försvaret för budgetåret 19~0/81 prisregleras. 

4. J .3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om verksamheten inom det militära 

försvaret under budgetåret 1979/80. 
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4.2 Verksamheten under innc\'arandc budgetår ( 1980/81 ) 

Verksamheten under budgetilrct 1980/81 bedrivs enligt de riktlinjer som 

finns angivna i prop. 1979/80: 100 !bil. 7l och 1979/80: 117 !FöU 1979/80: 13 

och 19. rskr 1979/80: 316 och 326) och i regleringsbrevet för budgetf1ret. 

Inom huvudproduktionsomrädet Ledning och förbandsverk

s a m het fortsätter strävandena att minska kostnaderna for fredsdriften 

bl. a. genom en omfattande rationaliserings verksamhet. Förberedelserna 

för att gf1 över till en ny befälsordning ( N BOJ fortsiitter. Omorganisationen 

med anledning av beslutet om försvarsmaktens centrala ledning m. m. 

(prop. 1977/78: 63. FöU 1977/78: 9. rskr 1977/78: 174) förbereds och påbör

jas. 

Inom huvudproduktionsområdet Materie Ians k a ff ni n g beställs för 

armen pansarvärnsrobotsystcmet TOW och ny ammunition med biittre 

verkan till stridsvagnar och pansarviirnsr.iiiser. Renoveringen av stridsvag

narna 102 och 103 påböi:ias. De medeltunga helikoptrarna genomgår en 

genomgripande renovering. För marinen fortsätter anskaffningarna av 

tunga kustartilleribatterier ( ERST AL sjömälsrobotar och tunga rörliga bat

terier. För llygvapnet kompletteras bestiillningarna av utrustning och re

servdelar till de olika versionerna av flygplan 37. Den tredje delserien av 

flygplan JA 37 beställs. En ny liitt helikopter anskaffas. 

Inom huvudproduktionsområdet Anskaffning av anläggningar 

iståndsätts befästningar och kaserner för sammanlagt 191.2 milj. kr. Härav 

avses 55.7 milj. kr. för kast.:rnrenovcringar. lnvesteringarn.i i mark. bygg

nader och anläggningar beräknas till sammanlagt 609 milj. kr. 

Beträffande huvudproduktionsområdet Forskning och ut veck

l in g fortsätter inom armen studierna av framtida pansarvärns-. luftviirns

och sambandssystem samt stridsfordon. Vapen och ammunition för trupp

försök med ett nytt eldhandvapen bestiills. Inom marinen påbö~ias kon

struktionen av ubåtar typ A 17. Inom tlygvapncts 0111r{1dc fortsätter ut

vccklingsarbetcl för stridslednings- och luftbevakningsförband. För at

tackförbanden fortsätter motmcdelsutvecklingen. Visst utvccklingsarbete 

för att ersätta Viggensystemet med system J AS påbö1:ias. 

Hemställan 

Jag hcmstiillcr att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om verksamheten inom det militära 

försvaret under budgetärct 1980/81. 

~ Rik1dagc11 /WilJ/X/. I sam/. Nr 100 Bil. 7 
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4.3 Det militära försvarets fortsatta utveckling 

4.3.1 Inledning 

I det följande sammanfattar jag först överbefälhavarens programplan för 

det militiira försvaret. Därefter redovisar jag mina stiillningstaganden till 

det militära försvarets fortsatta utveckling. 

4.3.2 Överbefälhavaren 

Överbefälhavarens program plan för perioden 1981 /82-1985/86 ( ÖB 

81-86) är den sista som grundar sig p~t 1977 iirs försvarsbeslut. Program

planens fyra sista budgetår faller inom nästa försvarsbeslutsperiod. Över

befälhavaren har lämnat underlag till 1982 {1rs försvarsbeslut i sin perspek

tivplan. ÖH 80. vilken omfattar tiden 1982/83-1991192. Med hänsyn till 

detta har programplanen utformats sfl att det skall finnas handlingsfrihet 

att år 1982 inrikta verksamheten enligt den handlingsviig som då blir 

aktuell. Överbefälhavaren understryker att programplanen inte far ses som 

en handlingsviig inom ramen för perspektivplaneringen. Planens viktigaste 

syfte iir i stället att utgöra grund för anslagsframställningarna för det sista 

budgetåret i nuvarande försvarsbeslut. 1981/82. 

Överbefälhavaren anför att utvecklingen efter 1977 års för

svarsbeslut lett till att den inriktning av krigsorganisationen som förut

sattes i försvarsbeslutet inte har kunnat förverkligas. Behovet av ompla

nering har varit stort under p1~rinden 1977178-1979/80. Den begriinsade 

tillgilngen pä betalningsmedel har lett till reduceringar inom områden där 

ekonomiska resurser snabbt har kunnat frigöras. Diirvid har främst repeti

tionsutbildningcn samt anskaffningen och ut vecklingen av materiel drab

bats. Repetitionsutbildningen :iar under den nämnda perioden minskats 

med drygt 40 r.:·i- i förhållande till 1977 års planering. Enligt överbefälha

varen har en del större materielobjekt fått utgä i förhållande till tidigare 

planering. Dessa är bl. a. pansarluftvärn (RB 70). minjaktfartyg. fasta liitta 

kustartilleribatterier (ELSA) samt flygplan A 20. Dessutom har anskaff

ningen av den tunga pansarvärnsroboten TOW minskats viisentligt och 

uppskjutits. 

Efter hand som den utehlivna eller minskade anskaffningen av viktig 

materiel rnr genomslag i krigsorganisationen blir vära stridskrafter saviil 

kvalitativt som kvantitativt svagare i förhållande till omvärlden iin vad som 

förutsattes i försvarsbeslutet. 

Överbefälhavaren anför bl. a. att den ofrånkomliga minskningen av flyg

stridskrafternas samlade effekt under 1980-talet kommer att forsiimra våra 

möjligheter att inledningsvis ge tid och skapa skydd för mobilisering och 

utgångsgruppering. Flygstridskrafternas minskade verkan och den samti

diga försvagningen av sjö- och kustartilleristridskrafterna innehär att våra 
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möjligheter att reducera och fördröja en angripares tillförsel av strids

krafter sjövägen försämras. Diirigenom kan en angripare snabbare föra 

fram överlägsna styrkor för fortsatta operationer p;i svensk mark. För

svagningen i pansar- och pansarvärnsfunktionerna reducerar vftra möjlig

heter att möta och bekämpa en angripares mekaniserade förband. siirskilt i 

öppen terräng. Vära möjligheter att med llyg understödja markstriden 

försämras. 

Mot denna bakgrund redovisade överbefälhavaren i sin föregående pro

gramplan IÖB 80-85) ett behov av att öka utgihsramarna för att avhjiilpa 

de brister som skulle medföra de allvarligaste konsekvenserna p~t kort sikt. 

Enligt ÖB 81-86 kvarstår alltjämt detta behov. I avvaktan pä regeringens 

ställningstaganden till eventuella besparingar under budgetåret 1981/82 och 

på ett nytt försvarsbeslut har överbefälhavaren emellertid avsti\tt friln att 

upprepa sina yrkanden om en ökning av utgiftsramen för budgetåret 1981/ 

82. De ekonomiska förutsättningarna för detta budgetår bedöms av över

befälhavaren som gynnsammare än inför tidigare budgetfö· under försvars

beslutsperioden. Detta beror bl. a. pft att priskompensationen enligt netto

prisindex har gett försvaret större kompensation iin vad som svarar mol 

pris- och löneut vecklingen under budgetilret 1979180. 

Grunderna för det miliUira försvarets utveckling. som 

faststiilldes genom 1977 års försvarsbeslut. ligger f:.tst. Mot denna bak

grund konstaterar överbefälhavaren att försvarsmakten bör kunna utnytt

jas med olika syften i fred. neutralitet och krig som ett av medlen för vilrt 

lands siikerhetspolitik. 

Invasionsförsvaret är den uppgift som bestiimmcr försvarsmaktens stor

lek och som skall vara grunden för vi\ra förberedelser i fred. Med utgångs

punkt i detta skapas enligt överbefälhavaren de övriga fiirutsiittningar som 

krävs fi.ir att vi i andra liigcn skall kunna stil utanf(ir en viipnad konflikt och 

för att vi skall kunna uppfylla våra förpliktelser som ett neutralt land. 

I hiindelse av ett angrepp mot värt land skall vfa striivan vara att i det 

längsta hindra angriparen all fil fast fot pil svensk mark samt all utnyttja 

värt land eller delar av det för sina syften. Utvecklingen inom andra 

krigsmakter i viir niirhel samt den nyss beskrivna utvecklingen av v;lrt eget 

försvar efter 1977 ilrs försvarsbeslut bedöms av överbefälhavaren leda till 

all en angripares möjligheter all få fast fot p~i svensk mark och att nä sina 

operationsm:il ökar. 

För att cl! överraskande angrerr inte skall framst~i som fiirdelaktigt 

behöver vi ha snabbt tillgiingliga förband. en hög mobiliseringsberedskap 

och förmäga all genomföra försvaret under piigi"iende mobilisering. 

Plancringsramen har fördelats pä huvudprogram m. m. enligt vad som 

framgår av följande tabell (milj. kr.: prisläge februari 1980. löneliige 19801. 
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Huvudprogram 1981/82 1982/83 1983/84 19lW85 198-~/86 Summa 
m.m. 1981/86 

Försvarsde-
partcmentct 47 47 47 47 47 235 

I. Arme förband 5 733 5700 5825 5950 6094 29 302 , 
Marinförband 2 130 2:!98 2 .~25 2 314 2 328 11 395 

3. Flygvapen-
förband 5 357 5 324 5220 5 149 5 029 26079 

4. Operativ 
ledning m. m. 669 653 680 675 670 3 347 

5. Gemensamma 
myndigheter 
m.m. 1523 1514 1478 1458 1448 7 421 

Summa 15459 15536 15575 1559] 15616 77779 

Att upprätthålla och vidareutveckla krigsorganisationens styr

ka är det centrala i försvarsmaktens verksamhet. Överhefalhavaren har 

därför striivat efter att avdela största möjliga del av planeringsramcn till 

utbildning och materielanskaffning förkrigsorganisationen. 

I förhållande till ÖB 80-85 har sålunda ett snabbare införande av syste

met med modifierad rcpetitionsutbildning inplanerats. För budg.:tårct 

1981 /82 har repetitionsutbildn1ingen i huvudsak kunnat inplaneras i en 

omfattning som motsvarar det modifierade systemet-. 

I ÖB 81-86 har vidare av operativa skiil åtgtin.Icr påbö1:jats för att 

förstärka insats- och mohiliscringsheredskapen. 

För inriktningen av avvägnings p rog rammen gäller enligt överbe

fälhavaren följande. 

Markstridsrörbanden behålls i huvudsak i nuvarande omfattning. Gene

rellt prioriteras eldkraften i form av friimst pansarviirnsvapcn samt vapen 

för indirekt eld. Möjligheterna att förflytta de viktigaste förbanden skall så 

långt möjligt säkerställas. Ett nytt rörligt kustartilleri skall tillföras. Bri

gader och rörligt kustartilleri prioriteras. 

Övervattensstridsförhandcn skall kunna verka i flottiljförhand. Ett sjö

rohotsystcm med medellång räckvidd skall anskaffas. Helikoptrar med 

särskild utrustning skall kunna upptiicka och bekämpa uhåtar. God tillgång 

ptt sjöminor liksom modernisering av dessa eftersträvas. För utläggning av 

minor skall särskilda minfartyg:. övriga stamfartyg. helikoptrar och civila 

fartyg användas. Minröjningsfunktionen skall så lfingt möjligt vidmakthål

las. Anskaffning av ett sjörobotsystem med medellång rlickvidd priori

teras. 

Fjärrstridsförhanden skall omfatta hl. a. attackflyg för bekämpning av 

såväl sjö- som markmfil. Atta·~ktlyget skall också kunna lösa uppgifter 

inom lurtförsvarct. I tjiirrstridsförbandcn skall även ingå ubåtsförband. Ett 

nytt uhåtssystcm skall utvecklas och anskaffas. 

I luftförsvarsförhandcn skall ombeväpning av jaktförhanden till flygplan 

JA 37 påbö1:jas. Balans skall upprätth{illas mellan flygande förband. has-. 

luftbevaknings- och stridsledningsförband. Luftviirnsförhandens antal 
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skall i huvudsak upprätthållas. En del av förbanden ges ökad effekt genom 

att luftvärnsrobot 70 tillförs och genom att luftvärnsrobotsystem 67 mo

derniseras. Under perioden förbereds anskaffning av ett luftvärnsrobot

system med mörker- eller allväderskapacitet. 

De organisatoriska huvudprogrammen bör enligt överbefäl

havaren ges följande inriktning. 

Inom huvudprogrammet Arme förband prioriteras infanteribrigader 

typ 77. norrlandsbrigader och pansarbrigader. De prioriterade förbandens 

pansarvärnsförmåga och förmåga till strid i mörker förbättras. Deras rör

lighet ökas. 

Elva infanteribrigader moderniseras. Handlingsfriheten alt organisera 

en tolfte infanteribrigad 77 behålls. Materielen inom övriga infanteribri

gader förnyas i mycket begränsad omfattning. För att tillgodose kravet på 

rörlighet organiseras fristående transportförband. 

Norrlandsbrigaderna moderniseras och anpassas till organisationsstruk

turen hos infanteribrigad 77. Brigaderna tillförs bl. a. nya band vagnar. 

Fyra pansarbrigader. pansarförbanden i övre Norrland och pansarför

banden på Gotland behålls. Handlingsfriheten när det gäller en framtida 

pansarorganisationen inom östra Mellansverige bevaras. Nuvarande orga

nisation behålls t. o. m. budgetåret 1982/83 med möjlighet alt organisera en 

femte mekaniserad brigad eller pansarbrigad i stället för en tolfte infanteri

brigad 77. Inom ramen för den befintliga organisationen genomförs begrän

sade försök med mekaniserade förband. Organisationen för transport av 

stridsvagnar kompletteras för att tillgodose kravet på ökad rörlighet. 

Förband med tunga pansarvärnsrobotar (TQW) organiseras. 

Nuvarande luftvärnsbataljoner med centralinstrumentering 760 behålls. 

Organiserandet av luftvärnsbataljoner med robot 70 slutförs. Luftvärnsför

band med robot 67 moderniseras till luftvärnsbataljoner med robot 77. 

Övriga bataljoner omorganiseras till fristående kompanier. Pansarbriga

dernas luftvärnsskydd förbättras. 

Den nya undcrhållsorganisationen baseras på en utökad samordning 

med samhällets civila resurser. 

Sjukvårdsorganisationen förstärks. 

Nuvarande lokalförsvarsförband behålls i huvudsak. Ledningskapacite

ten förstärks. Hemvärnet utvecklas i enlighet med tidigare planer. Dess 

vapenutrustning förbättras. 

Inom huvudprogrammet Marin förband inriktas planeringen mot två 

ytattackllottiljcr och en fristående torpedbåtsdivision. Flottiljerna beväp

nas med sjörobotar. Studier bedrivs för att klarlägga ytattackförbandens 

sammansättning och ledning när jagarna Halland och Småland går ur 

organisationen. 

Sjörobotbeväpnade patrullbfitsförband organiseras och ett tredje minfar

tyg anskaffas. 
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Minröjningsförbanden minskas med fyra flottiljer. Pågående studier för 

att klarliigga minröjningsorganisationens framtida utformning fullföljs. 

Ubåtsförbanden kommer efter nödvändiga förlängningar av livstiden 

och påbörjad anskaffning av ubåtar av typ A 17 att innehålla tolv ubåtar. 

Moderniseringen av en del av kustartilleriets fasta spärrförband med nya 

tunga tombatterier fortsätter och avslutas planenligt. Modernisering av två 

tunga rörliga kustartilleribataljoner påbörjas. 

Den marina lednings-. bas- och underhftllsorganisationen samt den ma

rina kustbevakningsorganisatic,nen ses över. Flottans basorganisation an

passas till sjöstridskrafternas förändrade krigsorganisation. Dess rörlighet 

ökas. Sjukvårdstjänsten förbiittras. bl. a. genom att sjuktransportfartyg 

organiseras. 

l förhållande till ÖB 80-85 tillförs under perioden en vedettbåtsdivision. 

Inom huvudprogrammet F I y gv a pe n förband fortsätter ombeviip

ningen till åttajaktflygdivisioncr med flygplan JA 37. 

Tre till fyra divisioner med flygplan J 35 F behälls till mitten av 1990-

talet. 

Antalet divisioner med medeltunga attacknygplan iir oföriindrat fem och 

en halv under programplancperioden. Fem divisioner med lätta attackllyg

plan behålls under perioden. 

Antalet spaningsflygdivisioncr är oförändrat sex under programplane

perioden. Spaningsförbandens :;kyddsförmåga förbättras. 

Transportflygförbanden bibehålls. 

Antalet tlygbasbataljoncr minskas. Bataljonerna anpassas successivt till 

en framtida stridsmiljös krav. 

Antalet sektorer och scktorstabcr minskas till fyra. Radarkompanier av 

typ PS-860 för luftbcvakning och stridsledning pf1 hög höjd tillförs succes

sivt krigsorganisationcn. 

I förhållande till ÖB 80-85 har alternativ med flygplan SK 2 m. Il. utgått. 

Omsättningen av Viggensystemet har inriktats mot anskaffning av ett 

inhemskt eller utländskt gemensamt tlygplanssystem för jakt. attack och 

spaning. Del av omsättningen av transportflygplan har lagts tidigare. 

Inom huvudprogrammet Operativ ledning m.m. behålls sex mili

täromd1desstaber med tillhörande materiel- och vcrkstadsförvaltningar. 

De omorganiseras. 

Den centrala och högre regionala ledningen skall utvecklas mot mindre 

och effektivare staber. Försök med datorstöd för ledningen genomförs. 

Överbefälhavarens planering for krigsorganisationens viktigaste förband 

framgår av följande sammanstiillning. 
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Förband/enheter 

Infanteribrigader OB 77) 
lnfanterihrigader llB 661 
Norrlandsbrigader 
Pansarbrigader 
Fältförband i övrigt ( hataljonerl 
L.okalförsvarsbataljoner 
L.okalförsvarskompanier (motsvarande) 

Ytattacktlottilier 
Torpcdbätsdi~isioner (självständiga) 
Patrul I håtsd i visioner 
Helikopterdivisioner 
Ubåtar 
M i nröj ningsflotti ljer 
Minfartyg lstaml 
Kustartilleriförhand <bataljoner eller 

motsvarande) 
Lednings- och basförband 

Jakttlygdivisioner 
Medeltunga attacktlygdivisioner 
Lätta attacktlygdivisioncr 
Spaningstlygdivisioner 
Stridslcdnings- och bashataljoner 

1980/81 

2 
18 
4 
4 

ca 100 
ca IOO 
ca 500 

Ci:I 

ca 

3 
I 
3 
4 

12 
14 
3 

29 
30 

12 
5.5 
5 
6 

50 

1985/86 

Il' 
9' 
4 
4' 

ca 100-120' 
ca 100 
ca 500 

2 
I 
4 
4 

12 
10 
3 

29 
25--102 

11-122 

5.5 
5 
6 

ca 45' 

1 Antal och typ av förband beror på den framtida inriktningen mot en tolfte infante
ribrigad 77 eller mekaniserade förband. 
' Det slutliga antalet är beroende av piigående utredningar. 

Beträffande värn p I i k t s ut bi Id ni n gen hänvisar överbefälhavaren 

till den utvärdering av utbildningen som i särskild ordning har redovisats 

för regeringen. Utredningens slutsatser ligger till grund för de förslag till 

åtgärder som har framförts i ÖB 80. 

Överbefälhavaren erinrar om att i utvärderingen bl. a. har framhållits att 

grundutbildningstiderna i nuvarande utbildningssystt:m iir så korta att all

varliga brister föreligger i förhållande till de reducerade utbildningsmålen 

från år 1972. Mot bakgrund av detta konstaterar överbefälhavaren att en 

utökning av grundutbildningstiden iir motiverad. Det är härvid mest vä

sentligt att ge värnpliktiga inom armen som uthildas till plutonchefer och 

ställföreträdande plutonchefer (motsvarandel 15 månaders utbildning. 

Överbefälhavaren anser också att kraven pä effektivitet m:h realism måste 

skärpas så att utbildningen och krigsförbanden blir effektivare. 

Överbefälhavarens inriktning av fredsorganisationens utveck-

1 in g utgår från fattade riksdagsbeslut. Beslutade ätgärder har inplanerats. 

Fredsorganisationens framtida inriktning i olika handlingsvägar har re

dovisats i ÖB 80. Gemensamt för alla handlingsviigar iir att kostnaderna för 

fredsdriften måste minskas. Kostnadssiinkningar inom detta område lir en 

förutsättning för den utveckling inom försvarsmakten som har planerats i 

ÖB 80. Det är väsentligt att byggandet inskränks till dess att den fredsor

ganisatoriska utvecklingen har lagts fast. Detta måste ske st1 snart som 

möjligt. I samband med den utveckling som iir nödvändig inom fredsor

ganisationcn framstår försvarets forskningsanstalts llyttning till Botkyrka 
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och armens tekniska skolas flyttning till Östersund som än mer irrationella 

än tidigare. Överbefälhavaren yrkar därför åter att dessa flyttningar inte 

genomförs. 

Inriktningen bör enligt överbefälhavaren vara att finna den lägsta kost

nadsnivå som ger erforderlig mobiliseringsberedskap samt tillräckligt stöd 

för försvarsmaktens verksamhet i krig. Det är samtidigt nödvändigt att 

uppmärksamma den anställda personalens arbetsmiljö och utvecklings

möjligheter. Situationen inom försvarsmakten bör i dessa avseenden inte 

vara sämre än i samhället i övrigt. 

Planeringen för stabernas och förbandens utveckling framgår av följande 

tabell. 

Förband/enheter 

Försvarsstaben och för-
svarsgrensstaberna 

De centrala produktions- och 
fackmyndigheterna 

De gemensamma skolorna 

Attackcskadcrstaben 
Militärområdesstabcrna med 

förvaltningar 
Gotlands militärkommandostab 
De lägre regionala staberna 

(i regel med anknutna ut-
bildningsförbandJ 

Utbildningsförband med egna 
anläggningar 

Skolor med egna anläggningar 

Antal enheter 

1980/81 1985/86 

4 4 

8 8 

6 5 

I I 
6 6 

35 l1 

67 62 

16 15 

Anm. 

Försvarets gymnasie
skola läggs ned 1982. 

3 scktortlottilj
staber utgår. 

Lv 5 och F I avveck
las. A 7/Lv 2 och 
Lv 4 flyttas. 
AKS avvecklas. 

1 Beroende av riksdagens ställningstagande till fredsorganisationen på Gotland. 

Bes.lutade och planerade förändringar medför att försvarsmakten under 

perioden lämnar sex fredsanläggningar. Orterna Sundsvall <Sundsvalls 

luftvärnsregemente. Lv 5). Uppsala (Upplands regemente med försvars

områdesstab. S 1/Fo 47/48. Sä.mt armens kompaniofficcrsskola. AKS>. 

Västerås (Västmanlands tlygflottilj, F I). Karlskrona (Gräs vik) och Malmö 

<Skånska luftvärnsrcgementet. Lv 4) berörs av organisationsminskningen. 

De tre försvarsgrensstaberna kommer att omorganiseras under budget

året 1981/82. vilket medför att personalen minskar. 

För armens del planeras att omlokalisera armens tekniska skola IATSl 

från Stockholm till Östersund. S I från Uppsala till Enköping och Lv 4 från 

Malmö till Ystad. Därutöver samlokaliseras förband i Skövde och i Linkö

ping. Lv 5 i Sundsvall avveckla~;. 

Inom marinen slås Västkustens örlogsbas (ÖrlB V>. Göteborgs kustartil

leriförsvar med försvarsområde:,stab <GbK/Fo 32) samt Älvsborgs kustar

tilleriregemente !KA 41 samrnari till en myndighet i Göteborg. En kasern-
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anläggning i Karlskrona avvecklas och verksamheten vid Sydkustens ör

logsbas (ÖrlH SI och Karlskrona örlogsskolor <KÖSJ samordnas ytterliga

re. 

Inom flygvapnet avvecklas F I i Västerås. 

Inom huvudprogrammet Operativ ledning m. m. omorganiseras för

svarsstaben. militärområdesstaberna. militärområdesförvaltningarna samt 

Gotlands militärkommando. 

Person a 11 äg c t inom krigsorganisationen motiverar enligt överbefäl

havaren fortsatta åtgärder för att öka rekryteringen av reservofficerare och 

värnpliktigt befäl för armens behov. 

Avgången av personal i ledande tlygtjänstbefattningar till civila flygbo

lag medför allvarliga problem för flygvapnet. Överbefälhavaren anser att 

det är angeläget att en civil pilotutbildning kommer till stånd. 

Med nämnda undantag råder enligt överbefälhavaren i huvudsak balans 

mellan behov av och tillgång till personal för krigsorganisationen under 

programplanepcrioden. 

Inom frcdsorganisationen är personalläget starkt varierande inom de 

olika delarna av försvarsmakten. Inom armen och marinen råder på vissa 

håll brist på utbildningsbcfäl, medan flygvapnet främst har problem inom 

flygteknikerområdet. 

Försvarets långsiktiga behov av anställd personal har redovisats för 

regeringen i november 1979. Överbefälhavaren har aviserat vissa åtgärder 

för att möta en ogynnsam åldersfördelning i slutet av 1980- talet. En sådan 

åtgärd kan vara att stimulera till förtidsavgång inom sådana personalkate

gorier där det finns övertalighet eller där sådan kan väntas uppstå. 

Antalet anställda (personår) i fredsorganisationen har frän år 1972 mins

kat med ca 5 400 elkr 11 7f-,. Som en följd av inplanerade förändringar i 

krigs- och fredsorganisationcn och sänkt ambitionsnivå i övrigt planeras 

personalen minska med ytterligare ca 3 250 personår fram till år 1986. 

Totalt innebär detta en genomförd och planerad minskning av antalet 

anställda med ca 18 % eller med i genomsnitt I .4 % per år. 
Ytterligare personalminskningar torde bli aktuella i samband med den 

totala översyn av försvarsmaktens fredsorganisation som genomförs under 

budgetåret 1980/81 . 

4.3.3 Föredraganden 

1977 års försvarsbeslut <prop. 1976/77: 74. FöU 1976177: 13. rskr 1976/ 

77: 3111 avser perioden 1977/78-1981/82. Nästa försvarsbeslut skall fattas 

under våren 1982 och avse perioden 1982/83- 1986/87. 

Överbefälhavaren har i juni 1980 redovisat den andra delen av sin 

perspektivplan för det militära försvaret (ÖB 801. Planen omfattar överbe

fälhavarens förslag till handlingsvägar för perioden 1982/83-1991192 på 

olika ekonomiska nivåer. Den har överlämnats till 1978 års försvarskom

mitte. 
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Överbefälhavaren har i oktober 1980 redovisat programplan för det 

militära försvaret (ÖB 81-86). Han framhåller att det viktigaste syftet med 

programplanen är att ge en grund för arbetet med anslagsframställningarna 

för budgetåret 1981/82. Han framhåller vidare att planen - som i fråga om 

inriktning och femårig planeringsram utgår från 1977 års försvarsbeslut -

inte kan ses som ett förslag till handlingsviig inom ramen för perspektiv

planeringen. 

Jag delar överbefälhavarens uppfattning om programplanen. Jag finner 

därför inte skäl att ta mera detaljerad ställning till planeringen än vad som 

behövs för beslut om verksamhet. anslagsbelopp och bemyndiganden un

der anslagen för budgetåret I ~181/82. Mina ställningstaganden redovisas i 

det följande. 

Jag redovisade för ett år sedan (prop. 1979/80: 100 bil. 7 s. 57-581 den 

ekonomiska situationen inom det militära försvaret så som den <lä kunde 

bedömas. Jag anförde därvid bl. a. att den planering som låg till grund för 

1977 års försvarsbeslut inte helt kunde genomföras under försvarsbesluts

perioden inom den ekonomiska ram som angavs i beslutet och att repeti

tionsutbildningen och materielanskaffningen hade drabbats särskilt hårt. 

Överbefälhavaren har i programplanen redovisat den ekonomiska situa

tionen så som han bedömer den nu. Bedömningen svarar i stort sett mot 

den som gjordes för ett år sed<rn. Den dämpade löneutvecklingen i förhål

lande till den allmänna prisutv·~cklingen har medfört att överbefälhavaren 

har kunnat planera in en viss förstärkning av repetitionsutbildningen och 

materielanskaffningen under budgetåret 1981182. 

För egen Jel bedömer jag alt löneutvecklingen kommer att vara nägot 

mera dämpad i förhållande till den allmänna prisutvecklingen än vad över

befälhavaren har förutsatt vid sin beräkning av anslagsbeloppen. Diirige

nom har jag i viss utsträckning kunnat föra över medel till de verksamhets

områden där de största behoven finns. Jag återkommer till detta i det 

följande. 
Jag går därmed över till att behandla krigsorganisationens ut

veckling. 
För arme förbanden innebär planeringen bl. a. följande. 

Infanteribrigaderna av typ 77. norrlandsbrigaderna och pansarbriga

derna prioriteras. Deras pansarvärnsförmåga. rörlighet och förmåga till 

strid i mörker förbättras. 

Elva infanteribrigader av typ 77 organiseras. Handlingsfriheten att kun

na organisera en tolfte infanteribrigad av typ 77 behälls. Övriga infanteri

hrigaders materiel förnyas i mycket begränsad omfattning. För att tillgodo

se kravet på rörlighet organiseras fristående transportförband. Särskilda 

transportkompanier med terriinghilar organiseras för transport av främst 

infanteribrigaderna av typ 77. Cykeltransportorganisationen ändras och 

minskas. 
Norrlandsbrigaderna moderniseras och anpassas till organisationsstruk-
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turen hos infanteribrigaderna av typ 77. Brigaderna tillförs bl. a. nya band-

vagnar. 

Fyra pansarbrigader. pansarförbanden i övre Norrland och pansarför

banden på Gotland behålls. Handlingsfriheten bevaras när det gäller den 

framtida pansarorganisationen i östra Mellansverige. Nuvarande organisa

tion behålls t. o. m. budgetåret 1982/83 med möjlighet att organisera en 

femte pansarbrigad eller en mekaniserad brigad i stiillet för en tolfte infan

teribrigad av typ 77. Inom ramen för den organisation som nu finns genom

förs begränsade försök med mekaniserade förband. Organisationen för 

stridsvagnstransporter kompletteras för att tillgodose kravet på ökad rör

lighet. 

Förband med tunga pansarvärnsrobotar ffOWJ organiseras. 

För marin förbanden innebär planeringen bl. a. följande. 

Ytattackflottiljerna beväpnas med sjörobotar. Studier bedrivs för att 

klarlägga ytattackförbandens sammansättning och ledning när jagarna Hal

land och Småland går ur organisationen. Patrullbåtsförband beväpnade 

med sjörobotar organiseras. 

Minröjningsförbanden minskas med fyra flottiljer. De pågående stu

dierna för att klarlägga minröjningsfunktionens framtida utformning full

följs. 

Ubåtsförbanden omfattar tolv ubåtar. Livstiden hos några ubåtar av typ 

Draken förlängs och anskaffningen av ubåtar av typ A 17 påbörjas. 

Moderniseringen av en del av kustartilleriets fasta spänforband med nya 

tunga tombatterier fullföljs. Spärrbataljonerna organiseras om till spärr

kompanier på de platser där den äldre tunga artillerimaterielen går ur 

organisationen utan att ersättas. 

Moderniseringen av två tunga rörliga kustartilleribataljoner påbörjas. 

Livstiden hos vissa tildre kustartilleriförband förlängs i begränsad ut

sträckning. 
För flygvapenförbanden innebär planeringen bl. a. följande. 

Ombeväpningen till åttajaktdivisioner med flygplan JA 37 fortsätter. Tre 

till fyra divisioner av flygplan J 35 F behålls till millen av 1990- talet. 

Antalet medeltunga attacktlygdivisioner uppgår till oförändrat fem och 

en halv. Fem lätta attacktlygdivisioner behålls. 

Antalet spaningstlygdivisioner är oförändrat sex. Spaningsförbandens 

skyddsförmåga förbättras genom tillförsel av jaktrobotar. 

I avvaktan på statsmakternas slutliga beslut om anskaffningsform när 

Viggensystemet skall ersättas har medel reserverats i planen för att kunna 

införa ett svenskt eller utländskt JAS-system med början omkring år 1990. 

Transportflygförband~n behålls. Omsättningen av äldre flygplan full

följs. Därigenom ökar transportkapaciteten. 

Jag kan i stort godta överbefälhavarens planering som en grund för mina 

ställningstaganden under de berörda anslagen. 

Jag kommer senare denna dag vid min anmälan till tilläggsbudget Il till 
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statsbudgeten för budgetåret 1980/81 att förorda att regeringen begär ytter

ligare beställningsbemyndiganden inom materielområdet. Jag bedömer att 

dessa bemydiganden är nödvändiga för att medge ett rationellt utnyttjande 

av de medel som har anvisats för budgetåret 1980/81. 

Som jag har angett tidigare har jag vid an slagsberäkningarna för budget

året 1981/82 lyckats föra över vissa medel till de områden där de största 

bristerna finns. Större delen av medlen har förts till materielområdet. 

Om riksdagen lämnar de bemyndiganden för budgetåret 1980/81 som jag 

kommer att förorda vid min anmälan till tilläggsbudget Il och godtar de 

förstärkningar av materielanslagen som jag förordar för budgetåret 1981/ 

82, är det enligt min mening möjligt att minska bristerna inom materielom

rådet och samtidigt skapa ökad handlingsfrihet inför nästa försvarsbeslut. 

Jag går nu över till att behandla beredskaps frågorna. 

Planeringen bygger på den nya inriktning av insats- och mobiliserings

beredskapen som överbefälhavaren har fastställt. Planeringen innebär att 

antalet rustade stridsfartyg ökar. Sjöbevakning och beredskapsinsatser 

med fartyg och helikoptrar genomförs i ökad omfattning. Sjöbevakningsor

ganisationen i södra Sverige byggs ut. En ny låghöjdsradar införs. Detta 

förbättrar radarluftbevakningen i främst norra och västra Sverige. 

Mönstringsövningarna ökar i omfattning. Mobiliseringsplatserna sprids 

ytterligare. främst i övre Norrland. Möjligheterna att i ökad omfattning 

förlägga materielförråd till och mobilisera krigsförband inne i de största 

städerna undersöks. 

Jag godtar i stort planeringen som en grund för mina ställningstaganden 
under de berörda anslagen. Jag kommer dessutom under anslaget E I. 

Operativ ledning m. m.: Ledning och förbands verk sam het·· att förorda en 
förstärkning av resurserna för beredskap utöver vad överbefälhavaren har 

planerat. 
Jag går därmed över till att behandla värn p I i k t s ut bi Id ni n gen. 
Grundutbildningen har planerats enligt de riktlinjer som har gällt sedan 

1972 års försvarsbeslut. Repetitionsutbildningen har planlagts enligt det 

modifierade system som statsmakterna (prop. 1979/80: 100 bil. 7 s. 59-61. 

78, FöU 1979/80: 19. rskr 1979/80: 326) har fastställt. Den planerade repeti

tionsutbildningen har ökat i omfattning. Inom marinen svarar den dock för 

budgetåret 1981 /82 inte mot det nya systemet. 

Jag godtar i stort planeringen av värnpliktsutbildningen. Eftersom det är 

mycket angeläget att repetitionsutbildningens volym och kvalitet hålls p~ 
en hög nivå, har jag liksom inför budgetåret 1980/81 förstärkt repetitionsut

bildningen inom marinen under budgetåret 1981/82. Den får därigenom en 

omfattning som i stort sett svarar mot det modifierade systemet för repeti

tionsutbildning. Jag återkomm1:r till detta under anslaget C I. Marinför

band: Ledning och förbandsverksamhet. 

Överbefälhavaren har i september 1980 redovisat erfarenheterna av de 

principer som hittills har tillämpats för grund- och repetitionsutbildning av 
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värnpliktiga. Han konstaterar bl. a. att grundutbildningstiden bör ökas och 

att det är mest väsentligt med en återgång till 15 månaders utbildning för 

alla värnpliktiga plutonchefer. huvuddelen av de ställföreträdande pluton

cheferna samt vissa övriga befattningar på denna nivå. De erfarenheter 

som överbefälhavaren har redovisat har legat till grund för de förändringar 

i värnpliktsutbildningen som han har föreslagit i perspektivplanen. 

Jag är inte beredd att nu ta ställning till överbefälhavarens förslag. Jag 

vill avvakta försvarskornmittcns förslag om värnpliktsutbildningen. 

De frivilliga försvarsorganisationerna har stor betydelse för totalför

svaret. Tillsammans representerar de en omfattande insats från ett stort 

antal människor och breddar försvarets kontaktyta mot samhället. Organi

sationerna bör beredas goda möjligheter att verka. Med hänsyn till det 

statsfinansiella läget har jag dock funnit det nödvändigt att väsentligt 

begränsa priskompensationen till organisationerna för det kommande bud

getåret. Vid resurstilldelningen prioriteras organisationer som har till ända

mål att bedriva fortsatt befälsutbildning eller som rekryterar personal för 

uppgifter i försvarsmaktens krigsorganisation och hemvärnet. 

Jag går därmed över till att behandla fredsorganisationens ut

v e c k I in g och i samband därmed vissa frågor rörande den ans t ä 11 d a 

personalen. 

Överbefälhavaren har i perspektivplanen redovisat sin syn pi't fredsor

ganisationens långsiktiga utveckling i olika handlingsvägar. Denna syn har 

inte påverkat den nu aktuella programplaneringen som bygger på de beslut 

som stlltsmakterna hittills har fattat. 

Jag anser det nödvändigt att vid nästa försvarsbeslut lll stiillning till den 

långsiktiga utvecklingen inom fredsorganisationen på ett mera direkt sätt 

än vid 1977 års försvarsbeslut. Jag bedömer vidare att de fredsorganisato

riska för~indringarna kan få betydande omfattning. Det bör enligt min 

mening ankomma pii 1978 års försvarskommittc att liimna sådana förslag 

att det blir möjligt att konkret behandla de fredsorganisatoriska frågorna i 

försvarsbeslutet. 

Mot denna bakgrund kan jag i stort godta den planerade utvecklingen 

under budgetåret 1981/82. I friiga om hyggnadsåtgärder har jag emellatid 

tagit ställning för dels ett snabbare genomförande av de beslutade iindring

arna av marinens fredsorganisation i Karlskrona. dels ett större mått av 

handlingsfrihet inför nästa försvarsbeslut. Jag äterkommer till dessa frågor 

i mina ställningstaganden under de berörda anslagen. 

Försvarsmaktens personal har sedan år 1972 minskat med mer iin 5 000 

anställda genom omfattande fredsorganisatoriska förändringar och andra 

rationaliseringar. Enligt min mening kommer fortsatta personalminskning

ar att bli nödvändiga och hör liksom tidigare genomföras genom naturlig 

avgilng och en effektiv omplacl'ringsverk<iamhet. Det iir dil siirskilt viktigt 

att den personal som finns kvar är viil skickad att lösa sina uppgifter. Jag 

vill understryka betydelsen av att den anställda personalen ges goda ut-
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vecklingsmöjligheter och erinrar om att jag i fjolårets budgetproposition 

, <prop. 1979/80: 100 bil. 7 s. 751 anmälde att överbefälhavaren studerar hur 

den civila personalen skall kunna ges en ökad vidareutbildning. Dessa 

studier fortsätter och jag räknar med att de kommer att redovisas under 

budgetåret 1982/83. Även personalens möjligheter att påverka verksamhe

ten på sin arbetsplats har stor betydelse. Det pågår sålunda ett intensivt 

arbete med att föra ned beslutsbefogenheter i organisationen i enlighet med 

riksdagens bestämda uttalanden <FöU 1979/80: 19 s. 17. rskr 1979/80: 326l i 

denna fråga. 

Vid 1977/78 års riksmöte beslutade riksdagen om riktlinjer för en ny 

befälsordning för det militära försvaret <prop. 1977178: 24. FöU 1977/ 

78: 10, rskr 1977/78: 179l. Be~lutet innebär att den nya hefälsordningen 

skall genomföras så att den första omgången yrkesbefälsaspiranter skall 

kunna gå igenom officershögskolan åren 1981 - 1983. Dessförinnan skall 

de under ca ett år ha genomfört sin grundutbildning som värnpliktiga 

befälselever tillsammans med övriga värnpliktiga. 

Riksdagen har vid 1978179 års riksmöte beslutat <prop. 1977/78: 185, 

FöU 1978/79: I, rskr 1978179: 2) att kvinnor i princip skall få möjlighet att 

anställas som befäl inom det militära försvaret på samma villkor som män. 

len första etapp öppnas huvuddelen av befattningarna för yrkcshcfäl inom 

llygvapnet för kvinnor. Beredningen för det fortsatta arbetet om kvinnan i 

försvaret ( Fö 1975: 0 Il har haft i uppdrag att föreslå en fortsatt ut veckling 

mot ett könsobundet befalsyrkc. Beredningens slutbetänkande har lämnats 

i december 1980. Den nya bdiilsordningen och reformen som ger kvinnor 

möjlighet att få anställning som befäl inom det militiira försvaret skall 

genomföras samtidigt. I den första omgången yrkesbefälsaspiranter inom 

flygvapnet som går igenom otlicershögskolan åren 1981- 1983 skall därför 

iiven kunna ingå kvinnor som under åren 1980-1982 frivilligt har genom

gått en militär grundutbildning. Denna utbildning skall ha samma innehåll 

och längd som grundutbildningcn enligt värnpliktslagen (I 94 I: 967) av mot

svarande kategori viirnpliktiga. Jag vill i detta sammanhang erinra om den 

under 1980/81 års riksmöte antagna lagen ( 1980: 1021 l om militiir grundut

bildning för kvinnor (prop. 1980/81:43, FöU 1980/81: 13. rskr 1980/81:76). 

Under våren 1980 prövades ett sjuttiotal kvinnor för uttagning till frivil

lig grunduthildning vid flygvapnet enligt samma grunder som gäller för 

män. 30 kvinnor bör:iade frivillig grundutbildning under hösten 1980. 

I prop. 1977/78: 24 anmiilde .iag (s. 61) att utbih.lningen inom d1:n nya 

hefälsordningen medför ökade kostnader och att en noggrann beräkning 

kan göras först när utbildnings-.ystemet m. m. har utformats i detalj. Jag 

kan med tillfredsställelse konstatera att arhetct med den nya reformen har 

följt uppgjorda planer och att ce tider som jag tidigare har niimnt för alt 

genomföra reformerna kan h{1llas. Överbefälhavaren har i årets program

plan avsatt omkring 200 milj. kr. för att genomföra den nya befolsordning

en. Detta belopp stämmer i st.ort sett överens med vad som angavs i 
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propositionen. Det fortsatta arbetet ger naturligen ett förbättrat beräk

ningsunderlag. men jag bedömer att de resurser som myndigheterna har 

planerat in för att genomföra den nya befälsordningen i huvudsak är 

tillräckliga. 

Arbetet med den nya befälsordningen har även aktualiserat ett stort 

antal ändringar vid försvarets utbildningsanstalter. Inom armen kommer 

sålunda den sista kompaniofficerskursen att ute.xamineras under år 1983. 

varefter armens kompaniofficersskola upphör som utbildningsanstalt. 

Under år 1981 upphör de nuvarande kadt:tt- och aspirantskolorna inom 

pansartrupperna. ingenjörtrupperna och signaltrupperna som självständiga 

utbildningsmyndigheter. Den grundläggande utbildningen till yrkesofficer 

och reservofficer inom dessa truppslag inordnas i resp. truppslagsskola. 

Härutöver kommer en omorganisation av infanteriets. artilleriets. luft

värnets och trängtruppt:rnas nuvarande kadett- och aspirantskolor till offi

cershögskolor att bli erforderlig. 

I Umeå organiseras en för infanteriet och kavalleriet gemensam officers

högskola. Blivande yrkes- och reservofficerare inom kavalleriet samt inom 

vissa infanteriförband avses få sin grundutbildning vid denna utbildnings

anstalt. Kavalleriets kadett- och aspirantskola utgår därmed som en sär

skild utbildningsanstalt inom armen. 

Nya benämningar kommer att behöva införas på vissa andra utbildnings

anstaltcr för att deras namn på ett bättre sätt skall ansluta till uppgifterna 

inom det nya utbildningssystemet. 

Chefrn för flygvapnet har i oktober 1980 lämnat förslag till organisation 

av krigstlygskolan. Flygvapnets Halmstadsskolor. Flygvapnets Söder

törnsskolor. Flygvapnets krigsskola samt en division för grundläggande 

taktisk utbildning vid Upplands tlygllottilj. Förslagen innebär. liksom inom 

armen. en anpassning till den nya befalsordningen. 

Chefen för marint:n kommer att under våren 1981 lämna förslag till 

ändringar av marinens utbildningsanstalter. 

Det bör ankomma på rt:geringt:n att besluta om crfordt:rliga ändringar i 

organisation m. m. 

Jag vill i detta sammanhang iiven kommentera vissa beslut rörande 

organisation m. m. som riksdag och regering har fattat under senare tid. 

Regeringen uppdrog i juli 1980 ät överbefälhavaren att med utgfmgs

punkt i riksdagens beslut (prop. 1979/80: 135. FöU 1979/80: 15. rskr 1979/ 

80: 3181 lämna förslag till organisation av militärområdesstaberna och mili

tärområdesförvaltningarnas ledningsorgan. första tlygeskaderns stab samt 

byggnadskontoren. Organisationsförslagen skall lämnas till regeringen se

nast den I april 1981. 

Överbefälhavaren har i november 1979 hemställt att riksdagsbesluten 

om lokalisering av armens tekniska skola och försvarets förvaltningsskola 

till Östersund samt regeringsbesluten rörande;: förläggning av delar av för

svarets forskningsanstalt till Botkyrka omprövas. 
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Regeringen lämnade genom beslut i december 1980 framställningen utan 

bifall såvitt den avser armens tekniska skola och försvarets förvaltnings

skola. Beslutet innebär vidare att regeringen senare kommer att ta ställning 

till framställningen till den del den avser försvarets forskningsanstalt. Jag 

förordar därför att regeringen!; förslag beträffande anslaget F 18. Anskaff

ning av anläggningar för försvarets forskningsanstalt - efter regeringens 

ställningstagande till överbefälhavarens framställning - föreläggs riksda

gen i särskild proposition under våren 1981. 

I november 1974 uppdrog Kungl. Maj:t åt överbefälhavaren att genom

föra försök med en gemensam organisation för marinens och flygvapnets 

tunga och marinens lätta helikoptrar samt redovisa erfarenheterna av 

denna organisation. Överbefälhavaren redovisade detta uppdrag i april 

1980. Därvid förordade han en på marinen och flygvapnet uppdelad organi

sation för de aktuella helikoptertyperna. 

Under 1980-talet kommer anskaffning av ett antal helikoptrar till försva

ret att aktualiseras. Det är därvid angeläget att uppnå en ökad samordning 

och ett ökat samutnyttjande mellan försvarsgrenarna av försvarets heli

koptrar. Bl a. utbildning, underhåll, verkstadsresurser och anläggningar 

bör i största möjliga utsträckning samordnas för att därigenom minska de 

totala kostnaderna för denna verksamhet. Enligt min mening är det lämp

ligt att chefen för flygvapnet ges ett särskilt ansvar för samordning m. m. 

av försvarets helikopterverksamhet. 

Med anledning härav uppdrog regeringen i december 1980 åt överbefäl

havaren att bl. a. överväga och föreslå organisation och lokalisering m. m. 

för försvarets samtliga helikoptrar samt lämna förslag om en samlad orga

nisation för försvarets underhållsresurser för helikoptermateriel. 
I avvaktan på överbefälhavarens utredning beslutade regeringen att 

marinens och flygvapnets tunga och marinens lätta helikoptrar övergångs

vis skall hållas samlade under chefen för marinen på samma sätt som nu. 

Jag vill också något beröra frågan om informationen om säker

hetspolitiken och totalförsvaret. Denna fråga har under senare 

år vid olika tillfällen behandlats i riksdagen. 

Bl. a. framhöll försvarsutskmtet i sitt betänkande ( 1976177: 13) om inrikt

ningen av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling att 

det är önskvärt med en översyn av mål och medel beträffande informatio

nen om vår säkerhets- och föi:svarspolitik. Utskottet antydde att denna 

översyn vid lämplig tidpunkt skulle kunna göras av den försvarsutredning 

som utskottet förordade. I direktiven för 1978 års försvarskommitte ( Fö 

1978: 02) erinrades bl. a. om vad riksdagen hade uttalat. Kommitten fick i 

uppdrag att överväga och lämna förslag till lämpliga åtgärder rörande 

informationen om vår säkerhet:;politik. 

Efter framställning från försvarskommitten tillkallades en särskild ex

pertgrupp med uppgift att lämna underlag för kommittens ställningstagan

den i fråga om information om säkerhetspolitiken m. m. 
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Gruppen lämnade i december 1979 rapporten Information om Sveriges 

säkerhetspolitik till försvarskommitten. Kommitten har remissbchandlat 

rapporten. 

I juni 1980 överlämnade försvarskommitten sitt delbetänkande !Os Fö 

1980: 2l Vidgad siikerhetspolitisk debatt. I detta liimnar försvarskommitten 

förslag om bl. a. mål för informationen om siikerhetspolitiken och åtgiinlcr 

som syftar till att stimulera den allmänna säkerhetspolitiska deballcn. 

Jag tar inte nu ställning till de förslag som försvarkommitten har lämnat. 

eftersom jag anser all målen för och inriktningen av olika totalförsvars

grenar och funktioner inom dessa hör viigas samman och fastställas i ett 

sammanhang. Detta sker lämpligen i samband med nästa försvarsbeslut. 

Enligt min mening måste de enskilda medborgarna vara informerade om 

vilka påfrestningar som kan drabba samhället i kriser od1 krig och om vad 

som görs för att möta sådana påfrestningar. Var och en måste ha kunskap 

om vilka rättigheter och skyldigheter gentemot samhället som följer av de 

bestämmelser som har utfärdats om samhiillets förberedelser för och verk

samhet i krig. Information om säkerhetspolitiken och totalförsvaret är mot 

denna bakgrund nödvändig som en grund för opinionsbildningen och för 

att ge människorna möjlighet att påverka den politiska beslutsprm:essen i 

dessa frågor. Detta är särskilt viktigt inför ett nytt försvarsbeslut. Därför 

har jag beräknat medel under anslaget A 2. Vissa nämnder m. m. för att ha 

möjlighet att ge stöd åt organisationer och projekt som har till syfte all 

sprida kunskap om vär säkerhetspolitik cch totalförsvaret. Det hör ankom

ma pft regeringen att ge närmare ansvisningar för hur dessa medel skall 

fördelas. 

Jag går så över till att behandla frågorna om p Ian er in g s ramen 

m.m. 

Riksdagen (prop. 1980/81: 4. Föll 1980/81: I. rskr 1980/81: 11 l har beslu

tat om bl. a. planeringsram för det mililiira försvaret för perioden 1980/ 

81-1984/85. Mot denna bakgrund förordar jag för budgetarct 1981/82 en 

utgiftsram som svarar mot 1977 års försvarsbeslut. Jag återkommer i det 

följande (s. 511 till min ramberäkning. 

Som jag har angett tidigare utgår överbefälhavarens programplan i fråga 

om inriktning och femårig planeringsram från 1977 års försvarsbeslut. Min 

beräkning av en planeringsram som svarar mot 1977 års försvarsbeslut 

framgår av följande tabell (prisläge februari 1980; milj. kr.l. 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 Summa 

Basbelopp 15 359 15 359 15 359 l.'i 359 76 795 
Utgiftsram 15412 l.'i 412 

Planeringsram 15412 15359 15359 15359 15359 76848 

Det finns emellertid inte anledning att nu föreslå riksdagen en plane

ringsram för perioden 1981 /82- 1985/86. Det bör ankomma på regeringen 

3 Riksdagen 19/'iMil. I sam/. Nr 100 Bil. 7 
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att besluta om vilken planerin~:sram som skall ligga till grund för överbefäl

havarens planering för nästa försvarsbeslutsperiod. Jag räknar med att för

svarskommitten i början av år 1981 skall liinma underlag for detta rege

ringsbeslut. I avvaktan på beslutet bör den nyss redovisade planeringsra

men ligga till grund för planeringen. 

Stabiliteten i försvarsplaneringen beror i betydande utsträckning på de 

planerings- m:h budgetrutiner som tillämpas. Genom 1977 års försvarsbe

slut ökades möjligheterna att under påföljande budgetår återfå sådana 

medel inom utgiftsramarna som inte har utnyttjats under det föregående 

budgetåret. 

Prisutvecklingen inom det militära försvaret har under senare tid skapat 

svtlrigheter att utnyttja tillgängliga bctalningsmedel på ett helt rationellt 

sätt. Behovet av att kunna föra över betalningsmedel från budgetiiret 1980/ 

81 till budgetåret 1981 /82 torde bli större än vad som medges av nu ghllande 

regler. Jag förordar därför att betalningsmedel som svarar mot upp till 4 C.·( 

av den till genomforandeprisläget omräknade utgiftsramen för budgetäret 

1980/81 vid behov får föras över från budgetåret 1980/81 till budgetåret 

1981/82. 

4.3.4 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna de riktlinjer för det militiira försvarets fortsatta ut

veckling som jag har ;:mgett i det föregående. 
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4.4 Intäktsfinansiering av viss verksamhet 

Inom försvarsdepartementets verksamhetsområde tillämpas intiiktsfi

nansiering i olika omfattning av verksamheten vid vissa myndigheter. Vid 

försvarets datacentral finansieras hela verksamheten genom intiikter. 

Verksamheten vid försvarets läromedelscentral kommer ocksä pil sikt att 

bli helt intäktslinansierad. Myndigheter som har en del av sin verksamhet 

intäktsfinansierad är bl. a. försvarets forskningsanstalt och försvarets ra

tionaliscringsinst itu t. 

I prop. 1978/79: 100 !bil. 7 s. 73) behandlade min företriidarc bl. a. 

rationaliseringsverksamhcten inom försvaret med anledning av promemo

rian (Os Fö 1978: 5) Ratiönaliseringsverksamhet m. m. inom försvarsde

partementets verksamhetsområde. Beträffande frågan om intäktsfinansic

ring av försvarets rationaliseringsinstituts verksamhet anförde han därvid. 

att det hör ankomma pä regeringen att pröva storleken av institutets anslag 

och om någon del av verksamheten bör intäktsfinansieras. Riksdagen hade 

inte något att erinra mot förslaget !FöU 1978/79: 23. rskr 1978/79: 3271. 

Liksom min företrädare ställer jag mig positiv till principen om intiiktsfi

nansiering. eftersom den bidrar till att öka effektiviteten genom att den 

som efterfrågar tjänster m. m. också belastas med kostnaderna för dem. 

Jag anser att ytterligare delar av verksamheten vid försvarets rationali

seringsinstitut bör kunna intäktsfinansieras. lntiiktstinansiering hör också 

tillämpas resp. utökas för del av verksamheten vid bl. a. försvarets civilför

valtning. försvarets materielverk. försvarets forskningsanstalt och försva

rets förvaltningsskola. Formerna för 01.:h omfattningen av detta kommer 

att variera på grund av den skilda karaktären hos myndigheternas verk

samhet. I vilken utsträckning och vid vilka myndigheter intäktsfinansiering 

skall införas kommer att studeras närmare. 

Redan under budgetåret 1981/82 bör intäktsfinansieringen vid försvarets 

rationaliseringsinstitut kunna utökas med den verksamhet som avser stöd 

till lokala myndigheters rationalisering samt utbildning m. m. Pii samma 

sätt bör intäktsfinansieringen kunna utökas vid försvarets civilförvaltning 

och sådan finansiering införas vid förvaltningsskolan under budgetärct 

1981 /82. Under anslagen till ledning och förbands verksamhet har jag därför 

beräknat medel för att betala datorbearbetningar inom system FIS. I några 

fall har medel beräknats för att köpa tjänster från rationaliseringsinstitutet. 

Jag återkommer till detta under resp. anslag. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att yttra sig över vad jag har anfört om intäktsfinansiering av viss 

verksamhet. 
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4.5 Lekmän i försvaret på regional och lokal nivå 

Försvarsmaktens lcdningsutredning (FLU 74) har i sitt slutbetänkande 

(SOU 1979: 84) Lekmän i försvaret behandlat frågan om lekmannainfly

tande på regional och lokal nivå. 

Utredningen föreslår försök;;verksamhet. i första hand avseende beslu

tande lekmannaorgan. vid ett begränsat antal förband. 

Efter remiss har yttrande över betänkandet avgetts av ett trettiotal 

instanser. 

Remissinstansernas meningar går i sär vid valet mellan beslutande eller 

rådgivande organ som högsta inflytandeform. När det gäller konsekvenser

na av ett lekmannainflytande är en majoritet av remissinstanserna nega

tiva. Bl. a. kostnaderna. risker.i för ökad byråkratisering och ansvarsprob

lematiken förs fram. Flera instanser är tveksamma till om kostnaderna kan 

godtas i dagens statsfinansiella läge. 

Enligt utredningen kan den föreslagna reformen, fullt genomförd. kom

ma att kosta ca 10 milj. kr. per budgetår. I prop. 1977178: 63 om försvars

maktens centrala ledning m. m. anförde jag att det med hänsyn till kost

nadsutvecklingen var nödvändigt att så långt möjligt begränsa sådana 

kostnader för försvarsmakten~; fredsadministration som inte gav direkta 

bidrag till försvarseffekten. I ett läge där strukturomvandlingar och ratio

naliseringar måste drivas mycket hån inom försvaret är jag inte nu beredd 

att inrymma några kostnadskrhvande reformer som inte ger direkt utslag i 

krigsorganisationens försvarseffekt. Jag ifrågasätter inte värdet av lekman
naorgan. men vid en vägning mellan denna typ av fred~reformer O(;h t. ex. 

repetitionsutbildning eller mat.~rielanskaffning, som direkt bidrar till för

svarseffekten. måste jag i nuvarande ekonomiska situation prioritera de 

senare. Mot bakgrund av det ekonomiska läget finner jag det därför inte 

möjligt att ta ställning till utredningens förslag innan förutsättningarna för 

dess genomförande har klarlagts i samband med nästa försvarsbeslut. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har ;;,nfört om lekmän i försvaret på regional och 

lokal nivå. 
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4.6 Avveckling av personalkassorna inom försvarsmakten 

4.6. l Inledning 

Kungl. Maj:t uppdrog i m<~i 1973 åt försvarets materielverk att efter 

samråd med försvarsgrenschefcrna, chefen för försvarsstabens personal

vånlsbyrå. försvarets civilförvaltning rn:h försvarets rationaliseringsinsti

tut utreda och lägga fram förslag om personalkassornas framtida ställning. 

Under utredningsarbetet skulle ocksa den värnpliktiga arbetsgruppen be

redas tillfälle att framlägga sina synpunkter. 

Försvarets materielverk har i juni 1979 redovisat uppdraget i rapporten 

Personalkasseutredningen. 

Under utredningens gång har synpunkter inh~imtats fri\n bl. a. förband 

och skolor med personalkassa samt berörda centrala och regionala myn

digheter. Under utrcdningsarbetet har materielverket samrått med fortifi

kationsförvaltningen. 

Av samrådsinstanserna har chefen för marinen. försvarets civilförvalt

ning, försvarets rationaliscringsinstitut o~:h chefen för försvarsstabens per

sonalvårdsbyrå anmält vissa egna synpunkter pa materielverkets förslag. 

Genom materielverkets försorg har rapporten remitterats till Svenska offi

cersförbundet (SOF>. Kompanioflicersförbundet ( KOF>. Plutonsofficers

förhundet !POF). Statsanstiilldas förbund (SFI och den värnpliktiga arbets

gruppen. 

4.6.2 Nuvarande ordning 

Personalkassorna inrättades under slutet av 1800-talet. F. n. finns så

dana kassor vid 75 militiira förband. 

Personalkassorna har till uppgift att bidra med medel till personalvården 

vid förbanden. Detta sker genom olika vo;:rksamheter som ger inkomsta. 

Bland de vcrksamht:ter som under årens lopp har tillfört kassorna medel 

kan niimnas egna bagerier. skriidderier. snickerier. nöjestillstiillningar och 

försiiljning av köksavfall. Den huvudsakliga och i många fall enda inkomst

källan blev efter hand marketenteriröreben. 

För de inkomstbringande verk:\amheterna och för fritidsverksamheten 

förvärvade eller uppförde kassorna byggnader och anliiggningar som hu

vudsakligen ligger inom kasernområdena. Även vissa markförviirv 

gjordes. Förvärven och byggnadsvcrksamhcten bekostades av personal

kassemedel, särskilda donationsmcdel eller statsanslag. 

Under årens lopp har verksamheten vid kassorna föriindrats och perso

nalkasscverksamheten har upprepade gånger omorganiserats. Nu gällande 

bestämmelser för kassorna fastställdes av Kungl. Maj:t :°Il" 1965. 

Av bestämmelserna för· personalkassorna framgår bl. a. att medlen i 

första hand skall anviindas för anordningar som kan öka trivseln för viirn-
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pliktiga. plutonsofficerare och kadetter. I övrigt får pcrsonalkassemedel 

tas i anspråk för förströelseverksamhet, bildningsvcrksamhet m. m. Per

sonalkassemedel fär också användas till vissa investeringar och arbeten på 

fastigheter som tillhör personalkassorna. Personalkassorna~ tillgångar 

skall - till den del de inte är investerade i fastigheter. byggnader eller 

anläggningar eller bundna i förlagskapital för rörelse e. d. - placeras i 

säkra värdehandlingar. Bestämmelserna är nu delvis ur bruk. 

Som nyss nämnts har personalkassorna huvudsakligen tillförts medel 

genom överskott från marketenterirörelsen. De allt högre personalkostna

derna under senare år har emellertid medfört förluster för marketenterirö

relsen o<:h kassornas ekonomiska ställning har inte medgett förlusttäck

ning. Kungl. Maj:t beslöt därför att marketenterierna skulle skiljas från 

personalkassorna och fr. o. m. den I juli 1973 drivas av flirvaltningsmyn

dighcterna direkt. Eftersom andra inkomstkiillor i stort sett saknas. har 

personalkassorna vid många förband numera inte någon egentlig uppgift 

att fylla. 

Personalkassornas tillgångar utgörs av bankmedel. obliga

tioner. fordringar och förlagskapital om <:a 11 milj. kr. samt mark. byggna

der, anläggningar och vissa inventarier som år 1970 representerade ett 

brandförsiikringsviirde av 16.4 milj. kr. 

Personalkassornas ställning per den 30 juni 1980 framgår av följande 

sammanställning. 

Armen Marinen Flygvapnet Summa 

Til/gti11gar 
Banktillgodohavanden 7 72:~ 805 1755 J:!:! 80427:\ 1\1:!8:!400 
Ohligationer 249000 :!49000 
Fordringar :!31 158 3%1 17110 :!:\fl 819 
Förlagskapital 

i biografer 11(1900 404011 :!500 153800 
Förlags kapital 

i övriga rörelser lfl\1000 1:!0011 17~000 

Sk11/der 
Diverse skulder 341\03 109:!4 2 308 48035 

Kapita/hehtll/11i11g 
!tillgångar minus 
skulder) 8439 060 1788759 818165 Il 045984 

Av kapitalbehållningen utgör ca 1.2 milj. kr. centrala utjämningsmedel. 

centrala personalkassemedel. fondmedel och donationer. Dessa medel 

förvaltas centralt av försvarets materielverk. Övriga medel förvaltas lokalt 

av personalkassorna. De olika kassornas ekonomiska slällning varierar. 

Vissa personalkassor förvaltar <:a 10000 kr. 45 '.'i· av kassorna har en 

kapitalbehållning på mer än JO!)o)()() kr. 

De fonderade medlen är av två slag. Genom donationer under 1940-talet 

bildades en stiftelse för uppförande av ett soldathem vid dåvarande Göta 
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flygflottilj i Säve. Av olika anledningar förverkligades inte byggnadspla

nerna. Stiftelsen upplöstes och fondmedlen överlämnades till personalkas

san vid flygflottiljen. Numera förvaltas medlen av försvarets materielverk. 

Behållningen är f.n. 53000 kr. 

För marinen har föreskrivits att 5 q, av kassornas nettobehållning skall 

fonderas för att stödja kassor som är i behov av ekonomisk hjälp. Medlen 

fonderas i marinens fond för manskapskassor och marketenterier. År 1955 

upphörde avsättningarna till fonden. Några medel har inte utbetalats från 

fonden sedan år 1975. Behållningen utgör f. n. 7 000 kr. 

Personalkassornas realkapital i form av mark. byggnader och anlägg

ningar omfattar sammanlagt 115 olika objekt fördelade på 38 förband. 95 17-c 
av objekten finns vid armeförband. Byggnaderna och anläggningarna ut

görs huvudsakligen av lokaler och anläggningar för fritids- och affärsverk

samhet samt kulturhistoriskt intressanta byggnader. Till personalkassorna 

hör bl. a. idrottsanläggningar, biblioteksbyggnader. biografer, bagerier. 

museer och ett hotell. Vid några förband disponerar personalkassorna 

gravplatser. 

Personalkassornas inventarier utgörs i huvudsak av maskiner och ut

rustning för kassornas olika rörelser och för fritidsvcrksamhct. 

4.6.3 Personalkasseutredningen 

Försvarets materielverk anför i sin rapport Personalkasseutredningcn 

att verket inte har funnit några motiv för att behålla personalkassorna. 

Kassorna föreslås därför bli avvecklade. Denna uppfattning delas av sam

råds- och remissinstanserna. 

I rapporten redovisas fem olika alternativ till hur. kassornas tillgängar 

skulle kunna förvaltas och disponeras efter en avveckling. Det första 

alternativet innebär att kassornas medel disponeras av resp. myndighet för 

personalvärdsändamål. Enligt det andra alternativet förs medlen samman 

centralt och fördelas sedan på grundval av t. ex. antalet tjänstgöringsdagar 

vid förbanden. Ett tredje alternativ är all en stiftelse får disponera medlen 

och dela ut dem för personalvårdsändamål efter ansökan från förbanden. 

Det fjärde alternativet innebär att kassorna övertas av statsverket och att 

samtidigt de budgeterade medlen för trivselfrämjande åtgärder ökas. Enligt 

det femte alternativet får kassornas medel under en övergångstid på fem år 

disponeras av förbanden för personalvårdsändamål i huvudsak enligt sam

ma principer som hittills. Samtliga personalkategorier bör dock tillgo

doses. De medel som därefter kan komma att återstå föreslfis hli överförda 

till försvarsstabens personalvårdsbyrä och användas för personalviirdsän

damål enligt överbefälhavarens bestämmande. Överbefälhavaren föreslås 

vara huvudman för personalkassorna under avvecklingstiden. Materielver

ket förordar det femte alternativet. 

Av samrådsmyndigheterna anser chefi'n.fi'ir marinen att det av materiel-
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verket förordade alternativet bör genomföras men med en tioårig avveck

lingstid. Försrnrets civilförvalt11i111; och försrnrets ratio11aliseri11vinstit11t 

anser att personalkassornas tillgångar utan motprestationer bör överläm

nas till statsverket. Svenska officersförbundet biträder i sitt yttrande ma

terielverkets förslag men anser liksom chefen för marinen att avvecklingen 

bör ske under en tioårsperiod. Kompaniofficers- och Plutons(~f]icenför

hunden samt den viimplikti1:a arbetsgruppen förordar det tredje alternati

vet, dvs. stiftelsealternativet. 

I rapporten föreslås vidare <1tt de centrala utjämningsmedlen och perso

nalkassemedlen samt marinen~; fond för manskapskassor och marketente

rier förs över till försvarsstabens personalvårdsbyrå och används för per

sonalvårdsändamål enligt överbefälhavarens bestämmande. De fondmedel 

som ursprungligen avsattes för att uppföra ett soldathem vid dåvarande 

Göta flygflottilj bör enligt förslaget överlämnas till Svenska soldathemsför

bundet. 
Materielverket förordar att personalkassornas mark. byggnader och an

läggningar antingen överlåtes till resp. förband utan ersättning eller inlöses 

av staten mot ekonomiskt vederlag. Försäljning på den öppna m<1rknaden 

hör också kunna ske i de fall objekten står på fri grund och inte avses 

utnyttjas inom försvarsmakten. Medel som erhålls genom försäljning på 

den öppna marknaden bör tillfalla resp. personalkassa. Medel som erhålls 

genom inlösen bör ställas till försvarsgrens<.:hefernas förfogande och an

vändas för fritidsändamål. 
Ansvaret för biograferna bör enligt materielverket övertas av resp. för

band med försvarsstabens personalvårdsbyrå som huvudman för verksam
heten. Chefen fi'ir Ji"irsvarsstaf;·ens personalvårdshyrå ställer sig tveksam 
till att ta över ansvaret med hänsyn till den reducering av resurserna för 

personalvårdsbyrån som omorganisationen inom försvarsstaben kan kom

ma att innebära. 
Även den bageriverksamhet, som f. n. bedrivs vid fem förband. föreslås 

bli överförd till myndigheterna under förutsättning dels att myndigheterna 

ställer sig positiva till detta. dels att bagerierna kan täcka samtliga sina 

kostnader. 

Inventarierna inom fritidsvcrksamheten o<.:h vid marketenterierna och 

biograferna föreslås bli överlåtna till förbanden utan att personalkassorna 

får någon ersättning härför. 

4.6.4 Föredraganden 

Inom försvarsmakten finns _sedan lång tid tillbaka personalkassor. Dessa 

inrättades för att genom inkomster från olika verksamheter bidra med 

medel till personalvården vid förbanden. Kassorna förvärvade eller upp

förde för de olika rörelsegrenarna och för fritidsändamål mark, byggnader 

och anläggningar. Dessa ligger huvudsakligen inom kasernområdena och 
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bt:kostades av personalkasse- och donationsmcdel eller genom statsanslag. 

Den huvudsakliga och i många fall enda inkomstkällan blev så småningom 

marketenterirörelsen. De under senare år allt högre personalkostnaderna 

medförde emellertid att marketenterierna efter hand hö1:iadc gå med för

lust. Kungl. Maj:t beslöt dii1i'ör att marketenterierna skulle skiljas från 

kassorna och i stället drivas av resp. förvaltningsmyndighet. År 197.3 upp

drog Kungl. Maj:t åt försvarets materielverk att efter samråd med vissa 

myndigheter utreda och lämna förslag angående personalkassornas framti

da ställning. 

I rapporten Personalkasseutredningcn föreslår materielverket att per

sonalkassorna avvecklas. eftersom de numera enligt materielverkets me

ning inte har någon egentlig uppgift att fylla. Denna uppfattning delas av 

samrådsinstanserna och de organisationer som har yttrat sig över försla

get. 

Även jag anser att personalkassorna hör avvecklas. eftersom de uppen

barligen inte längre fyller någon funktion. Personalvårdsbchoven tillgo

doses numera genom statsmedel. 

Personalkassorna har likvida tillgångar om ca 11 milj. kr. samt mark. 

byggnader. anläggningar och vissa inventarier med ett brandförsäkrings

värde år 1970 av ca 16.4 milj. kr. I rapporten redovisar materielvaket fem 

olika alternativ för avveckling av kassorna. Alternativen innebär i korthet 

följande. Kassornas medel kan antingen disponeras av resp. myndighet 

eller centralt fördelas efter vissa principer. Enligt ett annat alternativ hör 

en stiftelse få disponera medlen och fördela dem efter ansökan från förban

den. Medlen kan också övertas av stats verket. varvid medlen för trivsel

fräntjande åtgärder samtidigt ökas. 

Materielverket förordar ett alternativ som innebär att personalkassc

meulen under en femårig övcrgångstid disponeras av förbanden för trivsel

ändamål i huvudsak enligt nuvarande principer. Samtliga personalkatego

rier hör tillgodoses. Medel som ev. återstår efter övergångspcrioden skall 

förvaltas av överbefälhavaren och användas för personalvånlsändamål. 

Överbefälhavaren hör vara huvudman för kassorna under avvecklingsti

den. 

Av samrådsinstanserna har försvarets civilförvaltning och försvarets 

rationaliseringsinstitut förordat att medlen överlämnas till staten. eftersom 

de är att betrakta som statsmedel. Kompaniofficers- och Plutonsofficers

förbunden och den värnpliktiga arbetsgruppen förordar i sina yttranden 

stiftelsealternativet. 

För egen del biträder jag materielverkets förslag. Formen med personal

kassor för att tillgodose personalvårdsbehov hör helt avvecklas. Det an

kommer på staten att sörja för personalvården inom försvarsmakten. Det 

har tidigare fastslagits att personalkassornas tillgilngar tillhör staten. Jag 

vill emellertid erinra om det frivilliga arbete som under årens lopp har lagts 

ned på denna verksamhet och att kassorna tidigare varit ekonomiskt själv-
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försör:iande. Därför anser jag att tillgångarna bör komma de värnpliktiga 

och de anstii\lda till godo. 
Av de likvida tillgångarna förvaltas ca 1,2 milj. kr. centralt. Dessa till

gångar innefattar centrala utjärnningsmedel. centrala personalkassemedel. 

fondmedel och donationer. F·:indmedkn utgörs av dels 53 000 kr. som 

ursprungligen tillkom för uppförande av ett soldathem vid dåvarande Göta 

flygflottilj. dels 7000 kr. i en central fond för stöd till kassor inom marinen. 

Materielverket förcsli\r att fondmedlen för soldathemmet överlämnas till 

Svenska soldathemsförbundet och övriga medel till överbefälhavaren för 

personalvårdsändamål. Jag hit1·äder förslaget och förutsätter att erforder

liga permutationer genomförs. 

Mark. byggnader och anläggningar som tillhör personalkassorna föreslås 

antingen överlåtas utan ersättning till förbanden eller inlösas av staten. I de 

fall byggnader och anläggningar står på fri grund och det inte är avsikten 

att utnyttja dem inom försvarsmakten. bör de kunna försäljas på den öppna 

marknaden. Vid inlösen bör medlen förvaltas av försvarsgrenschcferna 

och användas för fritidsändamiU. Vid försäljning bör medlen tillfalla resp. 

personalkassa. Jag biträder för~lagct och finner det lämpligt att avveckling

en sker enligt de redovisade alt.ernativ~n. Jag utgår från att berörda myn

digheter noga prövar den avvecklingsform som är lämpligast för resp. 

objekt. Vid avveckling av byggnader och objekt av kulturhistoriskt intres

se utgår jag vidare från att erforderligt samrf1d sker med riksantikvarieäm

bekl och statens försvarshistoriska museer. 

Vid fem förband driver personalkassorna bagerier. Materielverket före

slär att bagerierna förs över till resp. myndighet om myndigheterna ställer 

sig positiva till detta och bagerierna kan Uicka sina kostnader. Enligt min 

mening bör de kvarvarande bagerierna utan anförda förbehåll föras över 

till resp. myndighet. Frågan om bageriernas fortsatta verksamhet får däref

ter bedömas med utgångspunkt i de långsiktiga behoven och de personella 

och ekonomiska förutsättningarna. 

Biograf verksamheten vid f. n. 38 förband föreslås övergå till resp. för

band med överbefälhavaren som huvudman för verksamheten. Jag biträ

der förslaget. Kassornas invcnlarier hör överlåtas till förbanden utan er

sättning. 

Under avvccklingsperioden bör personalkassornas tillgångar. liksom nu. 

redovisas vid sidan av statsbudgeten. Det bör ankomma på försvarets 

civilförvaltning att efter samråd med berörda myndigheter utfärda närmare 

anvisningar för denna redovisning. 

4.6.5 Hemställan 

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

föreslår riksdagen 

att godkänna vad jag har förordat om avveckling av personalkas

sorna inom försvarsmakten. 
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4. 7 Värnpliktigas medinOJtande 

Olika former av medinflytande för värnpliktiga har funnits en längre tid. 

Redan under beredskaps{m:n infördes systemet med s. k. viirnpliktiga 

kompaniassistenter. I bö1jan av 1950-talet inrättades förbandsniimnder vid 

försvarets förband och skolor. Ar 1972 började överbefälhavaren försök 

med s. k. fördjupad fön:tagsdemokrati som tog sikte ockst1 på de viirnplik

tiga. Med inflytandet utökades därvid med bl. a. plutons- och kompanivisa 

möten. Dessa är. liksom förhandsnämnderna. organ för värnpliktiga och 

myndighetsforeträdare. Pa regional nivä infördes iir 1974 s. k. milokonfe

renser för viirnpliktsföreträdare inom ett militiirområde. På central nivå 

anordnas sedan år 1970 årligen s. k. värnpliktskonferenser. Vid konferen

serna väljs en värnpliktig arbetsgrupp som utgör ett centralt verksUillande 

organ under tiden mellan konferenserna. 

Enligt min mening är den värnpliktiges engagemang och delaktighet i 

försvaret en grundläggande förutsättning för att försvaret skall kunna 

uppnå den avsedda effekten. En utveckling mot ökad samverkan och 

vidgat medinflytande kan förbättra förutsättningarna att nå detta mftl. 

Denna utveckling måste emellertid också ta hänsyn till de särskilda krav 

som den militära utbildningen i vissa fall ställer. Utbildningen måste bedri

vas rationellt och med realism så att alla ffir fullt förtroende för sin och 

förbandets förmåga att lösa uppgifterna samt förståelse för vilka krav 

dessa uppgifter ställer i krig. 

Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade jag i mars 1977 en 

kommitte (Fö 1977: 01) med uppdrag att utreda formerna m. m. för de 

värnpliktigas medintlytande. Kommitten antog namnet värnpliktsintlytan

dekommitten IVlKJ. I direktiven till utredningen framhöll jag hl. a. att 

kommitten borde följa den utveckling som giiller de anställdas medhestiim

mandc i frågor rörande förhållandena vid de militära förbanden och över

väga hur formerna för och innehållet i de värnpliktigas med inflytande kan 

anpassas till denna. 
Kommitten har i juni 1979 avlämnat sitt huvudbt:tänkande lDs Fö 

1979: 2l Värnpliktigas medinllytande under grundutbildning. I bt:tänkandet 

lägger kommitten fram förslag rörande innehållet i och formerna för värn

pliktigas medintlytande under grundutbildning. 

Enligt kommitten bör den organisatoriska ramen för de värnpliktigas 

medintlytande även i fortsättningen bestiimmas av statsmakternu och myn

digheterna under dessa. 

Kommitten framhåller att de värnpliktiga dock - som hittills - bör ha 

rätt att bilda och verka i frivilliga intresseorganisationer vid sidan av de 

fastställda samverkansformerna. 

Kommittens förslag i fråga om medinllytandets innehåll innebär i huvud

sak följande. 

De värnpliktiga har f. n. rätt att i viss omfattning besluta om användning-
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en avs. k. trivselmedel som står till förbandschefernas förfogande. Denna 

rätt är emellertid inte en beslutanderätt i förvaltningsrättslig mening. Kom

mitten föreslår att värnpliktigas egen beslutanderätt i fortsättningen också 

får omfatta inriktningen av fri;:idsaktiviteter. Likaså bör innehållet i vissa 

ordningsbestämmelser som gäller för de värnpliktiga enligt kommittens 

mening kunna bestämmas av de värnpliktiga själva. De värnpliktiga bör 

också få bestämma hur de lob.ler som efter samråd har tilldelats dem för 

användning under fritid skall utnyttjas. 

Enligt gällande föreskrifter skall i första hand förbandschcferna samråda 

med de värnpliktigas företrädare innan beslut fattas i en del särskilt an

givna frågor. Kommittens förslag i denna del innebär att de berörda che

ferna efter mönster från medbestämmandelagen får en allmän skyldighet 

att samråda med de värnpliktiga innan viktigare beslut fattas eller verk

ställs. Också i överensstämmelse med medbestämmandelagen bör de värn

pliktiga ges rätt att i vissa situationer begära samrådsöverläggningar med 

förbandscheferna. När det gäller den egentliga utbildningsverksamheten 

lämnas vissa detaljförslag betriiffande medintlytandets omfattning. 

I fråga om medintlytandets former föreslår kommitten i huvudsak föl

jande. 

Förbandsnämnderna avskaffas i den nuvarande formen. l stället bör 

varje pluton eller motsvarande enhet få utse en ledamot i ett organ vid 

förbandet som kommitten kallar värnpliktsrådet. Detta är de värnpliktigas 

högsta representativa organ vid förbandet och bör utöva t. ex. den beslu

tanderätt som tillkommer de värnpliktiga vid förbandet som helhet. Rådet. 

som uteslutande består av värnpliktiga, bör fä sammanträda på tjänstetid. 

Samverkan mellan förbandschd"en och de värnpliktiga. dvs. främst sam

rådsöverläggningar, bör äga rum i ett särskilt organ som kommitten kallar 

förbandsnämnden. Denna bör bestå av tre företrädare för myndigheten 

och fyra värnpliktiga. Ledamöterna utser bland sig en ordförande. De 

nuvarande milokonferenserna föreslås i fortsättningen avse bara armens 

värnpliktiga. För de värnpliktiga vid marinen och flygvapnet bör enligt 

kommittens mening ordnas sänkilda försvarsgrenskonferenser. l fråga om 

värnpliktskonferensen innebär kommittens förslag inte några mera bety

dande förändringar. Kommitkn föreslår i huvudsak endast att antalet 

ombud minskas från omkring 200 till omkring 160. Värnplikti'ga· arbets

gruppen får enligt kommittens förslag ökade resurser. Medel bör sålunda 

ställas till förfogande för att ytterligare personer med handläggande upp

gifter samt ett skrivbiträde skall kunna arbeta på heltid vid arbetsgruppens 

kansli. Arbetsgruppen bör själv få bestämma om hur dessa medel skall 

användas. 
Mot vissa av kommittens förslag har avgetts reservationer. Likaså har 

särskilda yttranden lämnats. Betänkandet har remitterats. Ett antal remiss

instanser har framfört erinringar eller ställt sig avvisande till olika delar av 

kommittens förslag. Flertalet r·~missinstanser har dock ställt sig positiva 

till förslagen i stort. 
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Jag vill här erinra om att formerna för LH.:h inriktningen i stort av de 

viirnpliktigas medintlytande har fastställts av regeringen. medan de närma

re bestämmelserna har utfärdats av olika myndigheter. 

Detta sätt att leda och reglera verksamheten har visat sig vara lämpligt 

och bör utvecklas. Medintlytandet iir ett dynamiskt område som föriindras 

och utvecklas i samverkan mellan värnpliktiga. myndighetsföreträdarc och 

anställd personal. Denna naturliga samverkan b(ir s<1 li:ing! möjligt under

stödjas. bl. a. genom fortsatt delegering och decentralisering av ansvar och 

beslutsbefogenheter. Det bör ankomma p[1 regeringen att fortlöpande prö

va i vad mån beslut och niirmare utformning av bestämmelser om medin

flytandet inom faststiillda ramar och generella föreskrifter kan delegeras 

l:'mgt ned i organisationen. Enligt min mening bör tyngdpunkten i med infly

tandet ligga på lokal nivå och utformas st1 att det direkt berör de viirnplik

tiga och kan omsättas i deras egen arbetsmiljö. Medintlytandet bör s{iledes 

förankras på plutons- och kompaninivå. Det är också viisentligt att medin

flytandet utövas och utvecklas under sä enkla och smidiga former som 

miWigt. Ett alltför formaliserat och reglerat medintlytandesystem kan ska

pa en tungrodd byräkrati som ytterst försvärar en naturlig medinflytande

process och därigenom motverkar snabba och enkla lösningar på aktuella 

problem. Det ligger också en risk i att ett alltför omfattande procedur- och 

regelsystem kan komma att hiimma det naturliga och öppna umgänget 

mellan befäl och värnpliktiga. 

De av kommittens förslag som jag anser bör genomföras inneh[tllcr inte 

niigra frågor som enligt min mening behöver underställas riksdagens pröv

ning. Jag anser dock att de viirnpliktigas medintlytande är ett sf1 viktigt 

område att riksdagen hör informeras om de åtgärder inum omr<°1det smn jag 

avser att föreslå regeringen. 

I fråga om den organisatoriska ramen för de viirnpliktigas med inflytande 

delar jag kommittens uppfattning. Samverkan mellan viirnpliktiga och 

myndigheter bi.ir även fortsiittningsvis ske i dt: former som regering och 

myndigheter har bestämt. Denna princip pi\verkas inte om de viirnpliktiga 

bildar frivilliga organisationer för all främja sin<t intressen. 

Kommitten har bl. a. föreslagit all de viirnpliktiga ges riitt att sjiilva 

besluta om inriktningen av fritidsaktivitcter. Ett sädant förfarande fram

stär dock som mindre lämpligt. eftersom dessa aktiviteter i stor utsträck

ning grundas på individuella önskemål som hör prövas i särskild ordning. 

Jag kan diirför inte biträda kommittens förslag pft denna punkt. Däremot 

anser jag att silviil meddstilldelningen till som inriktningen av fritidsaktivi

teterna bör göras till föremäl för samråd. 

Jag bitriider kommittens övriga förslag om heslutanderiitt for värnplik

tiga. bl. a. rörande vissa ordningsregler. Beslutanderiitten iir emellertid 

inte en beslutanderätt i förvaltningsrättslig mening. utan för betraktas som 

rekommendationer. Jag vill vidare framhålla att det alltid mf1ste vara 

myndigheten obetaget att meddela de ordningsföreskrifter som bedöms 

vara nödviindiga. 
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Kommittens förslag om allmän skyldighet för främst förhandschefen att 

samråda med de värnpliktiga innan beslut fattas i viktigare fdgor som 

berör dem kan medföra svårigheter vid tillämpningen. Jag anser diirför att 

det bör finnas skyldighet att samråda inom vissa fastställda sakområden. 

Det bör ankomma på överbefälhavan~n att efter samråd med den värnplik

tiga arbetsgruppen meddela närmare föreskrifter om dessa sakomräden. 

Jag vill särskilt understryka vikten av att samrådet beträffande uthildnings

frågorna utvecklas vidare. främst inom kompaniets och plutonens ram. Jag 

anser det också naturligt att förhandsledningen bör vara skyldig att i viss 

utsträckning informera företriidare för de värnpliktiga utan att beslut av 

förbandsledningen har aktualiserats. Detta kan t. ex. avse närmare infor

mation om vissa bestämmelser och förhållanden samt planering m. m. som 

är av betydelse för de värnpliktiga som grupp och fiir kommande ålders

klasser. Även här bör det ankomma på överbefälhavan:.·n att efter samråd 

med den värnpliktiga arbetsgruppen besluta vilka frågor som informa

tionsskyldigheten skall omfatt2. 

Jag är inte beredd att biträda förslaget om s. k. värnpliktsr{1d och om 

förhandsnämnder i den nya ulformningen. Jag har svilrt att se att dessa 

organ skulle bidra till att ytterligan: fördju1fa medinflytandet för samtliga 

värnpliktiga. Ett värnpliktsråd innebär egentligen. som jag ser det, en 

formalisering av den normala samverkan mellan värnpliktiga i frågor av 

gemensamt intresse. Jag anser därför att förhandsnämnderna i deras nuva

rande form också i fortsättningen bör vara huvudorgancl för förhandsled

ningens samverkan med de värnpliktiga. De värnpliktiga representanterna 

i nämnden bör dock ges möjlighet att förbereda sig vid särskilda samman

träden. 

Betriiffande· milokonlercnserna anser iiven jag att de biir t:rsältas av 

försvarsgrens visa konferenser. vilka för armens del biir arrangeras t. ex. 

militiirområdesvis. Likaså bör antalet ombt'td till viirnpliktskonferenscn 

reduceras i enlighet med kommittens förslag. 

Jag är inte beredd att nu förorda att personalresurserna för den värnplik

tiga arbetsgruppen förstärks. E>iligt min mening är det liimpligarc att iinnu 

någon tid avvakta den fortsatta utvecklingen av medintlytandcverksamhe

ten och diirefter ta upp frågan till förnyad prövning. 

Jag vill i detta sammanhang understryka att medintlytandet för värnplik

tiga givetvis ocksä hör omfatta de kvinnor som numera genomgiir militär 

grundutbildning för anstiillning :;om yrkesbefol. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om värnpliktigas med inflytande. 
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4.8 Förbättrade värnpliktsförrriåner m. m. 

Inledningsvis vill jag erinra om att regeringen i juni 1978 uppdrog åt 

överbefälhavaren att i samarbete med statistiska centralbyrån undersöka 

de värnpliktigas ekonomiska förhållanden under grundutbildningen. Resul

tatet av undersökningen skulle redovisas för regeringen senast i mitten av 

september 1980. Utrcdningsarbetct har emellertid av olika anledningar 

försenats. Undersökningen har därför inte kunnat ligga till grund för över

vägandena i budgetarbetet om förbättrade värnpliktsförmåner för budget

året 1981/82. 

Jag vill i detta sammanhang vidare erinra om riksdagens beslut (prop. 

1979/80: 100 bil. 7, FöU 1979/80: 13, rskr 1979/80: 316) om översyn av 

familjebidragslagen ( 1978: 520). Till grund för beslutet låg en motion (mot. 

1979/80: 1136) om översyn av familjebidragslagen i syfte att i familjebi

dragssystemet föra in bidrag till andra nödvändiga kostnader för bostaden 

än de direkta bostadskostnader som bostadsbidraget är avsett att täcka. 

Försvarsutskottet konstaterade härvid bl. a. att undersökningen av de 

värnpliktigas ekonomiska förhållanden borde ge underlag av betydelse 

även för att bedöma hur familjebidragslagen bör vara utformad i fråga om 

bidrag till bostadskostnader. Enligt utskottets mening är det därför moti

verat att parallellt med undersökningen studera och sammanfatta erfaren

heterna av familjebidragslagens tillämpning i denna del för all eventuella 

ändringar av lagen skall kunna träda i kraft den I juli 1981. 

Den ändrade familjebidragslagen trädde i kraft den I juli 1978. Lagens 

tillämpning i sin helhet har sedan dess studerats inom försvarsdepartemen

tet. Med anledning av riksdagens beslut och erfarenheterna av familjebi

dragslagens tillämpning avser jag att under våren 1981 föreslå regeringen 

en proposition i frågan. Jag utgår från att jag i detta sammanhang även får 

möjlighet att kommentera och behandla den värnpliktsekonomiska under

sökningen. 

Nuvarande förmånssystem för värnpliktiga m. fl. innebär bl. a. att det 

under grunduthildning utgår kontant ersättning i form av en fast ersättning 

- dagersättning - samt tillägg till dagersättningen. Under repetitionsut

bildning utgår en dagpenning som i princip motsvarar hel sjukpenning 

enligt den allmänna sjukförsäkringen. 

Jag förordar att dagersättningen höjs från 16 kr. till 17 kr. Detta innebär 

att den sammanlagda ersättningen - dagersättning och tillägg till dager

sättningen - blir ( 17 + 15) 32 kr. fr. o. m. 231 :a t. o. m. 300:c tjänstgörings

dagen. För tjänstgöringstid därefter blir den sammanlagda ersättningen för 

dag ( 17 + 30) 47 kr. 

Även de familjesociala förmånerna bör förbättras. Maximibeloppet för 

familjepenning är f. n. I 140 kr. för månad för maka och 510 kr. för månad 

för barn. Jag förordar att dessa belopp höjs. Maximibeloppen för familje

penning bör höjas till I 290 kr. för månad för maka och till 570 kr. för 
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månad för barn. Genom dessa höjningar kommer familjepenningen för 
maka att ligga över det grundbelopp som nu utgår till ensamstående enligt 

socialhjälpsnormen i Stockholms kommun och familjepenningen för barn . 

att ligga över nuvarande nivå för bidragsförskott och barnpension. 
Även näringsbidraget bör höjas. Enligt gällande bestämmelser i familje

bidragslagen ( 1978: 520) kan värnpliktig få näringsbidrag till avlöningskost

nader som uppkommer till följd av att särskild arbetskraft måste anlitas för 

att under den värnpliktiges tjänstgöring helt eller delvis ersätta honom. Det 

maximerade beloppet för näringsbidrag är sedan den I juli 1977 100 kr. per 

dag. Jag förordar att beloppet höjs till högst 150 kr. per dag. 

De föreslagna förbättringarna av värnpliktsförmånerna bör genomföras 

den I juli 1981 och i tillämpliga delar också gälla andra som avlönas enligt 

samma grunder som de värnpliktiga. Förbättringarna kräver ändring i 

familjebidragslagen ( 1978: 520). Förslag till lag om ändring i familjebidrags

lagen har upprättats inom försvarsdepartementet och bör fogas till proto

kollet som bilaga 7.1. Med hänsyn till lagstiftningsfrågans beskaffenhet 

torde lagrådets hörande i ärendet sakna betydelse. Jag avser att i annat 

sammanhang återkomma till regeringen med förslag till övriga fö1fattnings

ändringar. 

Hemställan 

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

föreslår riksdagen att 
I. antaga förslaget till lag om ändring i familjebidragslagen 

( 1978: 520). 
2. godkänna vad jag har förordat om förmåner åt värnpliktiga m. n. 
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4.9 Ramberäkning för budgetåret 1981/82 m. m. 

4. 9.1 Överbefälhavaren 

Ö1·erhefiilha1•arens yttrande t)1·er myndi))hctemas a1Hlag.1fram.1·tällnint,:ar 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar för budget

året 1981/82 tar överbefälhavaren upp bl. a. vissa särskilda planeringsfrå

gor. 

Överbefälhavaren anger att likviditeten har förbättrats jämfört med tidi

gare budgetår därför att den bristande tidsmässiga överensstämmelsen 

mellan nettoprisindex och de faktiska kostnadsfördyringarna har gett för

svaret större kompensation än pris- och löneutveeklingen har föranlett 

under budgetåret 1979/80. Överbefälhavaren har därför gett myndigheter

na direktiv att öka överplaneringen. 

Enligt överbefälhavaren har reserver avsatts för att täcka en bedömd 

skillnad mellan kostnadsutveeklingen för personal och materiel och prisut

vecklingen enligt nettoprisindex. Kostnadsutvecklingcn inom byggnads

området har bedömts följa prisutvecklingen enligt nettoprisindex. Några 

generella reserver har diirför inte avdelats inom huvudproduktionsområdet 

Anskaffning av anläggningar. 

Överbefälhavarens yttrande öwr myndigheternas anslagsframställning

ar grundas vad beträffar personalutvecklingen under budgetåret 1981 /82 på 

de ställningstaganden som har redovisats i prop. 1979/80: 100 (bil. 7J och i 

överbefälhavarens budgetdirektiv till myndigheterna. 

Myndigheternas anslagsframställningar överskrider enligt överbefälha

varen anvisade ramar med ca 278 milj. kr. Av överskridandet utgör ca 2 

milj. kr. kostnader för genomförandet av omlokalisering och ca 46 milj. kr. 

kostnader för investeringar som enligt tidigare beslut skall bekostas utan

för utgiftsramen för det militära försvaret. 

Av resterande överskridanden om ca 230 milj. kr. redovisas ca 190 

milj. kr. som tilliigg till anslagsframställningarna inom huvudprogrammen 

1-4 och ca 13 milj. kr. som tillägg inom huvudprogram 5. Ca 27 milj. kr. 

utgör kostnader utöver priskompensationen enligt nettoprisiridex för vissa 

värnpliktsförmåner under budgetåret 1978/79. 

I övrigt tar överbefälhavaren upp en rad detaljfrågor som rör de olika 

anslagen inom utgiftsramen för det militära försvaret. Dessa frågor har 

tagits upp i särskilda avsnitt under anslagen. 

Ö1·crbe.fällun·arc11s ramberäkninR 

Med utgångspunkt i basbeloppet för budgetftret 1980/81 beräknar över

befälhavaren betalningsmedelsramen för det militära försvaret till 

15 459 160 000 kr. enligt följande sammanställning. 

4 RibJa>:e11 1980181. I s11111/. Nr 100 llil. 7 
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Hasbelopp (prisläge februari 1979l 

Tillkommer: 
Kostnadsökningar utöver ncttopri,index under 

budgetåret 1978/79 för vissa värnpliktsför
miiner1 prop. 1976/77: 74 bil. Is. 138, 
FöU 1976177: 13, rskr 1976i77: 311) 

Al"går: 
Kapitalkostnader för anläggningar och datorer 

enligt försvarsdepartementets anvisningar 

Justerat b;1sbelopp (prisläge februari 1979) 

Tillkommer: 
Prisomräkning februari 1979-februari 1980 
Återtagning av medel som hölls inne under 

budgetåret 1977 /78 

Ai·går: 
Återbetalning av tidigarelagda industribeställningar 
Överplanering av vissa grundutbiklningsförmåner 

Planeringsram (prisläge februari 1980) 

Tillfällig ramhiijning: 
Investeringar för försvarets forskningsanstalt 

i Botkyrka 
i Grindsjön 

Genomförande av omlokalisering av 
försvarets civilförvaltning 
fortifikationsförvaltningen 
försvarets forskningsanstalt 

Betalningsmedelsram (prisläge februari 1980) 

50 

13 623 055 000 

+ 25718000 

23000000 

13 625 773 000 

+ 1763175000 

+ 75404000 

24022000 
29045000 

15 411285 000 

+ 41400000 
+ 4350000 

+ 25000 
+ I 150000 
+ 950000 

15459160000 

Överbefälhavaren har lämnat följande kommentarer till ramberäkning

en. 

I sina planerings- och budgetdirektiv räknade överbefälhavaren - i 

avvaktan på riksdagens ställningstagande till prop. 1979/80: 100 (bil. 7l -

med att basbeloppet enligt 1977 års försvarsbeslut skulle justeras med 

kostnadsökningarna utöver nettoprisindex under budgetåret 1978/79 för 

vissa värnpliktsförmåner under grundutbildning. Riksdagens beslut <FöU 

1979/80: 13, rskr 1979/80: 326) att denna särbehandling av värnpliktsför

månerna inte får påverka utgiforamens storlek under budgetåren 1980/81 

och 1981/82 kom så sent att överbefälhavaren valde att inte ändra de givna 

ramarna under slutskedet av myndigheternas budgetarbete. Överbefälha

varen föreslår i stället att betalningsmedelsbehovet för försvarsgrenarnas 

anslag till ledning och förbandsverksamhet genom en ökad överplanering 

sammanlagt minskas med ett belopp som motsvarar den uteblivna ram

kompensationen. 
Överbefälhavaren förutsätter att kostnaderna för löner till personal med 

s. k. NOM-garanti och till personal med lönebidrag regleras utanför utgifts

ramen för det militära försvaret. 
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4.9.2 Föredraganden 

Ramheräkning 

I enlighet med gällande metod för ramberäkningarna (prop. 1974: 1 bil. 6 

s. 60, FöU 1974: 19. rskr 1974: 190), med stöd av riksdagens beslut om 

riktlinjer för det militära försvarets fortsatta utveckling (prop. 1980/81: 4, 

FöU 1980/81: I, rskr 1980/81: 11) samt med utgångspunkt i basbeloppet för 

budgetåret 1980/81 (prop. 1979/80: IOO bil. 7 s. 77, FöU 1979/80: 13, rskr 

1979/80: 316) beräknar jag utgiftsramen för det militära försvaret till 

15412080000 kr. i prisläget februari 1980. Till detta kommer (2200-300) 

1 900 milj. kr. i beräknad kompensation för pris- och löneökningar. Kom

pensationen har minskats med hänsyn till besparingarna under budgetåret 

1981/82. Beräkningarna framgår av följande sammanställning. 

Basbelopp (prisläge februari 1979) 

Tillkommer: 
Prisomräkning februari 1979-februari 1980 

Ar11år: 
Kapitalkostnader för anläggningar och 

datorer 

Basbelopp (prisläge februari 1980) 

Tillkommer: 
Återtagning av medel som hölls inne under 

budgetåret 1977178 
Omlokaliseringskostnader för vissa myndig

heter 

Ai·11år: 
Återbetalning av kostnader för tidigarelag-

da industribeställningar 

Utgiftsram (prisläge februari 19801 

Tillkommer: 
Beräknad priskompensation februari 1980 

- medelprisläget 1981/82 inkl. bespa
ring 

Beräknat utfall den 30 juni 1982 

+75405000 

13 623 055 000 

+ 1 762 825 000 

26425 000 

15 359 455 000 

+ I 245 000 + 76 650 000 

24025 000 

15412080000 

+ I 900 000 000 

17 312080000 

I anslutning till ramberäkningen vill jag anföra följande. 

Enligt tidigare regler betalades både investeringar i anläggningar och 

kapitalkostnader för dessa i form av räntor och avskrivningar från den 

militära utgiftsramen. Detta ingick som en förutsättning i 1977 års försvars

beslut. Genom budgetreformen (prop. 1976/77: 130, FiU 1977/78: I, rskr 

1977/78: 19) har kapitalbudgeten avskaffats. För det militära försvarets del 

belastar kapitalkostnader inte längre utgiftsramen. Basbeloppet minskades 

därför budgetåret 1980/81 med 231330000 kr. i prisläget februari 1979. 

Budgetåret 1981/82 bör basbeloppet minskas med ytterligare 26 425 000 kr. 

i prisläget februari 1980. 
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Medelsforbrukningen på ar:slagen inom utgiftsramen för det militära 

försvaret minskades under budgetåret 1977178 med 150 milj. kr. (prop. 

1976177: 150 bil. 2 s. 7, Föll 1976177: 2y, FiU 1976177: 30. rskr 1976/ 

77: 342). I prop. 1977178: 100 (bil. 7 s. 71) förordade jag att beloppet skulle 

få återtas med en tredjedel und.cr vart och ett av budgetåren 1979/80, 1980/ 

81 och 1981/82. varvid belopp·~! skulle prisomräknas med nettoprisindex. 

Riksdagen (FöU 1977178: 19. rskr 1977178: 240) godtog förslaget. Utgiftsra

men för budgetåret 1981/82 bör därför tillfälligt ökas med en tredjedel av 

150 milj. kr. beräknad i prisläget februari 1980. Därmed är återtagningen 

genomförd. 

Kostnaderna för investeringar. flyttningar och särskilda förmåner till 

personalen i samband med att vissa myndigheter inom försvarsmakten 

omlokaliseras skall enligt riksdagens beslut (prop. 1972: I bil. 6 s. 11. FöU 

1972: 17, rskr 1972: 231) beräkf.1as utanför utgiftsramcn. För nästa budgetår 

har jag beräknat kostnader av denna art för försvarets civilförvaltning, 

fortifikationsförvaltningen och försvarets forskningsanstalt till ett sam

manlagt belopp av I 245 000 kr. Utgiftsramen bör tillfälligt ökas med mot

svarande belopp. 

Genom beslut i februari 1977 bemyndigade regeringen arbetsmarknads

styrelsen att under budgetåren 1976/77 och 1977178 lägga ut industribeställ

ningar i sysselsättningsfrämjandc syfte bl. a. för försvarets räkning till ett 

belopp av högst 65 milj. kr. Den materiel som beställdes var planerad att 

anskaffas under senare budgetår. Kostnaderna förskotterades från dåva

rande elfte huvudtitelns anslag till sysselsättningsskapande åtgärder och 
skulle till övervägande del återbetalas under de budgetår när anskaffningen 

av de olika materielobjekten var planerad. Utgiftsramen bör tillfälligt mins

kas med den del av återbetalningen som faller på budgetåret 1981/82. 

Medel för sysselsättningsstirnulcrande åtgärder under tolfte huvudtiteln 

har under en följd av år i vissa fall ställts till förfogande för att betala 

byggnadsarbeten. materiel m. m. för försvarsmakten. Efter samråd med 

chefen för arbetsmarknadsdepartementet förutsätter jag att sådana medel 

får disponeras utöver utgiftsrarnen till ett belopp av 20 milj. kr. Jag har f. n. 
inte räknat med några extra medel från tolfte huvudtiteln för investeringar

na för K 4 i Arvidsjaur. Sammanlagt har hittills 177 ,9 milj. kr. anvisats 

under tolfte huvudtiteln för dessa investeringar. 

För budgetåret 1980/81 har riksdagen vid 1979/80 års riksmöte <prop. 

1979/80: I 00 bi 1980/81 har riksdagen vid 1979/80 års riksmöte (prop. 1979/ 

80: 100 bil. 7 s. 86. FöU 1979180: 13, rskr 1979/80: 316) bemyndigat rege

ringen att justera utgif\sramen för det militära försvaret med hänsyn till 

prisutvecklingen enligt nettoprisindex. Jag förordar att regeringen begär 

ett motsvarande bemyndigande för budgetåret 1981/82. Som jag har anfört 

tidigare (s. 51) bör priskompensationen minskas med besparingarna under 

budgetåret 1981/82. 
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Genom nyssnämnda beslut har riksdagen vidare bemyndigat regeringen 

att justera utgiftsramen för det militära försvaret för budgetåret 1980/81 på 

grund av över- eller underutnyttjande av ramen för budgetåret 1979/80. Jag 

förordar att regeringen begär bemyndigande för budgetåret 1981/82 enligt 

samma principer. Som jag har anfört tidigare (s. 34) bör dock betalnings

medel som svarar mot 4 % av den till genomförandeprisläget omräknade 

utgiftsramen för budgetåret 1980/81 få föras över från budgetåret 1980/81 

till budgetåret 1981/82. 

För budgetåret 1980/81 har riksdagen genom nämnda beslut vid 1979/80 

års riksmöte även bemyndigat regeringen att av konjunkturskäl medge 

överskridande av utgiftsramen för det militära försvaret. Ett sådant 

överskridande regleras genom motsvarande justering av utgiftsramen för 

ett eller flera efterföljande budgetår. Ett motsvarande bemyndigande för 

regeringen behövs också för budgetåret 1981 /82 och bör därför begäras. 

För budgetåret 1980/81 har riksdagen vid 1979/80 års riksmöte (prop. 

1979/80: 100 hil. 7 s. 86, FöU 1979/80: 13, rskr 1979/80: 316) bemyndigat 

regeringen att överskrida utgiftsramen för det militära försvaret samt läm

nade beställningsbemyndiganden om beredskapsbudgeten för totalförsva

ret sätts i kraft. dvs. vid krigsfara eller krig. Bemyndigamlet omfattar 

också beredskapsåtgärder i andra situationer än direkt krigsfara eller krig. 

Här avses sådana åtgärder som att värnpliktiga av beredskapsskäl kallas in 

till krigsförbandsövning eller beredskapsövning eller att andra särskilda 

åtgärder måste vidtas av samma skäl. Ett motsvarande bemyndigande 

behövs för budgetåret 1981/82. Jag förordar därför att regeringen hegär 

riksdagens bemyndigande att överskrida utgiftsramen för det militära för

svaret samt lämnade bestiillningsbemyndiganden. om det behövs av be

redskapsskäl. 

U tbrytninRspunfåer 

Beredningen av anslaget F 18. Anskaffning av anHiggningar för försva

rets forskningsanstalt har som tidigare (s. 32) nämnts inte kunnat slutföras. 

Därför bör detta anslag t. v. föras upp med beräknat belopp. För att 

anslagen inom utgiftsramen för det militära försvaret slutligt skall kunna 

stämmas av mot utgiftsramen bör även anslaget D 2. Flygvapenförband: 

Materielanskaffning t. v. föras upp med beräknat belopp. 

4.9.3 Hemställan 

Med hänvi~ning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 

I. för hudget<lret 1981/82 fastställa utgiftsramen fiir det militiira 

försvaret till 15412080000 kr. i prisläget februari 1980, 

., bemyndiga regeringen att justera utgiftsramen för det militära 

försvaret för budgetän:t 1981/82 med hänsyn till prisutvccklingen 

enligt ncttoprisindex korrigerad med de besparingar som jag har 

förordat för det militära försvaret. 
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3. bemyndiga regeringen att justera utgiftsramen för det militära 

försvaret för budgeti1ret 1981/82 på grund av över- eller underut

nyttjande av utgiftsramen för budgetåret 1980/81, 

4. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1981/82 medge 

överskridande av utgiftsramen för det militära försvaret samt av 

lämnade beställningsbemyndiganden. om det beh.övs av kon

junktur- eller beredskapsskäl. 
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4.10 Anslagsfrågor för budgetåret 1981/82 

Beträffande anslagsberäkningarna m.m. för budgetåret 1981/82 vill jag 

anföra följande. 
De anslag som jag i det följande föreslår regeringen att förelägga riksda

gen har beräknats i prisläget februari 1980 och i löneläget februari 1980 

inkl. 39% lönekostnadspålägg. 

Myndigheterna har räknat med att en reserv behövs för nästa budgetår 

för att möta pris- och löneökningar som inte täcks av prisregleringsmedel. 

Vissa myndigheter tillämpar ett system med överplanering. Jag har funnit 

det lämpligt att göra en sammanvägd bedömning av reserven för pris- och 

löneökningar samt överplanering. Resultatet av denna sammanvägda be

dömning kallas i redovisningen under anslagen för överplanering, reserver 

m.m. 
Summan av de föreslagna anslagen inom utgiftsramen för det militära 

försvaret uppgår till 15 412 080 000 kr. Härtill kommer ett prisreglerings

anslag om 1900 milj.kr. Sammanlagt begärs alltså (15412080000 + 
l 900 000 000) 17 312 080 000 kr. för det militära försvaret. 
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Fjärde huvudtiteln 

A Försvarsdepartemenitet m. m. 

A I. Försvarsdepartementet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

23654295 

23400000 

25600000 

Kostnader och medelsbelwv (i' 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarsdepartementet 

Tillk111nmerlu1·.11är: 
Medgiven prisreglering 

Medelsbehov 

Personal 

1979/80 

Plccnerat 

20900 

+ 4280 

~:5180 

1980/81 

Utfall Planerat 

23654 23400 

23654 23400 

Personalkategori Amal anställda omräknat till personår 

1979/80 1980/81 

Planerat Utfall Planerat 

tiandläggande persl'nal 88 88 88 
Ovrig personal 42 42 42 

130 130 130 

56 

1981/82 

Föredra
ganden 

25600 

25600 

1981/82 

Föredra-
ganden 

88 
42 

130 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 25.6 

milj. kr. Som jag har anfört under avsnittet 4.4 Intäktsfinansiering av viss 

verksamhet (s. 35) bör bl. a. viss del av verksamheten vid försvarets 

civilförvaltning intäktsfinansien.s. Under förevarande anslag har jag därlor 

beräknat medel för att försvarsdepartementet skall kunna betala sina kost

nader för datorbearbetning inom system FIS vid civilförvaltningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarsdepartementet för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 25 600 000 kr. 
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A 2. Vissa nämnder m. m. 

1979/80 Utgift 

1980181 Anslag 

1981 /82 Förslag 

13 201245 

13 550000 

15 100000 

57 

Från anslaget täcks utgifter för vapenfrinämnden. värnpliktsnämnden. 

totalförsvarets upplysningsnämnd. försvarets fastighetsnämnd. försvarets 

personalnämnd. riksvärderingsnämnden, de lokala värderingsnämnderna. 

försvarets skaderegleringsnämnd, försvarets personalvårdsnämnd. försva

rets skolnämnd. sakkunniga för rådgivning i publicitctsfrågor. militära 

arbetstidsdelegationen. totalförsvarets chefsnämnd, fiskcskyddsnämmler 

inom försvarsdepartementets verksamhetsområde, försvarets arbetstids

nämnd, försvarets underrättelsenämnd. militärledningens rådgivande 

nämnd. försvarets centrala förslagskommitte och delegationen för efter

forskningsbyråns verksamhet. 

Från anslaget utgår vidare bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar 

och till Stiftelsen Gällöfsta kurscentrum. 

Kostnader och medelshelzm· (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

1. Vapenfrinämnden 
2. Värnpliktsnämnden 
3. Försvarets centrala 

förctagsnämnd och 
försvarets arbets
miljökommitte 

4. Totalförsvarets upp
lysningsnämnd 

5. Försvarets fastig
hctsnämnd 

6. Försvarets personal-
nämnd 

7. Övriga nämnder 

Bidrag till 
8. Centralförbundet 

Folk och Försvar 
9. Stiftelsen Gällöfsta 

kurscentrum 

Kostnader 

Tillkommerlm·går: 
Centralförbundet Folk 

och Försvar. medlems-
avgifter och skrifter 
m.m. 

Stiftelsen Gällöfsta 
kurscentrum. driftin
täkter m. m. 

Löncreserv 
Medgiven prisregle

ring 

Medelsbehov 

1979/80 

Planerat Utfall 

4910 5 684 
I 020 1100 

760 

I 050 1390 

520 462 

450 458 
515 456 

2008 1671 

4805 4872 

16038 16194 

- 373 36 

-2965 -2957 

+1660 

Il 040 13201 

1980/81 1981/82 

Planerat Niimnden Föredra-
ganden 

5 300 7 310 6125 
I 075 1245 I 135 

1240 I 091 885 

530 550 550 

495 550 550 
I 100 I 05.~ 1300 

2 158 2 300 2270 

5170 5 765 5 580 

17068 19864 18395 

- 373 - 275 - 275 

-3145 -3445 -3445 
+ 425 

13550 16144 15 IOO 
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Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1979.'80 1980/81 191n/82 

Planerat Utfall Planerat Nämnden Föredra-
ganden 

\lape11friniimnde11 
Handläggande personal 17 17 17 18 18 
Övrig personal 6 .5 6 7 6 

Viimpliktsniimndc11 
Handläggande persom1l 3 3 3 3 3 
Övrig personal 4 4 4 4 4 

Försrnrctsfaslif.!hets11iim11d 
Handläggandt: personal 
Övrig personal 

Försvarets perso1111/11iim11tf 
Handläggande persom1l 2 2 2 2 2 
Övrig personal 

35 34 35 37 36 

I. Vapenfrinämnden 

a) Pris- och löneomräkningen medför att kostnaderna ökar med 260000 

kr. 
bl För personalförstärkningar krävs ytterligare 250000 kr. 
cl För förhyrning av kontors lokaler behövs ytterligare 35 000 kr. 
d) För att genomföra ett öka': antal utredningar krävs ytterligare 925 000 

kr. 
e) För en höjning av arvodena till frilansutredare och för ökade kostna

der för utskrifter behövs ytterligare 540 000 kr. 

2. Vämplikt.rniimnden 

a) Pris- och löneomräkningen ökar kostnaderna med 112 000 kr. 
bl För personalutbildning behövs ytterligare 10000 kr. 

c J För en förbättring av delgivningssystemet krävs ytterligare 48 000 kr. 

3. Totalförsvarets upplysningsnämnd 

a) Pris- och löneomräkningen medför att kostnaderna ökar med 23 000 

kr. 
bl Kostnaderna för annonsering i telefonkatalogen minskar med 429000 

kr. 
c) För personalförstärkningar krävs ytterligare 167 000 kr. 

d) För tryckning och distribution av årlig totalförsvarsinformation till 

kvinnor behövs 90000 kr. 
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4. Försvarets fi1stighetsnämnd 

a) Pris- och löneomräkningen ökar kostnaderna med 20000 kr. 

· 5. För.n·arets personalnämnd 

a) Pris- och löneomräkningen medför att kostnaderna ökar med 19000 

kr. 

bl För en lokalkostnad som inte har debiterats tidigare krävs ytterligare 

30000 kr. 

c) För ökad reseverksamhet på grund av organisationsförändringar be

hövs ytterligare 6000 kr. 

6. Öl'riga nämnder 

a) Volymförändringar inom de övriga nämnderna medför att kostna

derna minskar med 32 000 kr. 

7. Centra/förbundet Folk, och Försvar 

a) Pris- och löneomräkningen medför att kostnaderna ökar med 262 000 

kr. 

8. Stiftelsen Gällöf1·ta kurscentrum 

al Pris- och löneomräkningen ökar kostnaderna med 295 000 kr. 

bl Kostnaderna för drift av kursgården ökar med 300000 kr. 
c) För utbyggnad av anläggningen krävs ett banklån på ca 5,5 milj. kr. 

med statlig garanti. 

Föredra[?anden 

Med hänvisning till sammanställningen över kostnader och medelsbehov 

beräknar jag anslaget till 15.1 milj. kr. Som jag har anfört under avsnittet 
4.4 lntäktsfinansiering av viss verksamhet (s. 35) bör bl. a. viss del av 

verksamheten vid försvarets civilförvaltning intäktsfinansieras. Under fö

revarande anslag har jag därför beräknat medel för att nämnderna m. m. 
skall kunna betala sina kostnader för datorbearbetning inom system F/S 
vid civilförvaltningen. 

För vapenfrinämnden har jag bl. a. beräknat medel för en tjänst för 

heltidsanställd vice ordförande och ett ökat antal utredningar. Jag har 

vidare räknat med medel för en höjning av ersättningen till frilansutredarna 

för omkostnader för utskrifter. 

För totalförsvarets upplysningsnämnd har jag beräknat medel för en 

med försvarsstaben samordnad informationsskrift om försvaret riktad till 

unga kvinnor och män inför värnpliktstjänstgöringen. 

Under posten Övriga nämnder har jag reserverat medel med hänsyn till 

vad jag har anfört beträffande information om säkerhetspolitiken och total

försvaret (s. 32). Vidare har jag beräknat 310000 kr. för en delegation för 

efterforskning av krigsfångar och civilinternerade. 
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I prop. 1962: 74 föreslog Kungl. Maj:t att försvarets personalvårds

nämnd skulle inrättas och vara direkt underställd regeringen. I propositio

nen anmäldes vidare att det borde ankomma på regeringen att utfärda 

föreskrifter om nämndens uppgifter och verksamhet. Riksdagen hade inte 

något att erinra mot förslaget 1SU 1962:62. rskr 1962: 171). Riksdagen har 

beslutat om en ny organisation för försvarsmaktens centrala ledning (prop. 

1977/78: 63, FöU 1977/78: 9, rskr 1977/78: 174 och prop. 1979/80: 100 bil. 7, 

FöU 1979/80: 13, rskr 1979/80: 316). Beslutet innebär bl. a. att försvarssta

bens personalvårdsbyrå den 1 juli 1981 inordnas i försvarsstabens plane

ringsledning. 

Enligt min mening kan försvarets personalvårdsnämnds ställning och 

arbetsuppgifter inte ses isolerade från den verksamhet som kommer att 

bedrivas inom planeringsledningen och från senare års utveckling inom 

bl. a. det arbetsrättsliga området. Mot bakgrund av detta avser jag över

väga om den verksamhet som nu ankommer på försvarets personalvårds

nämnd kan knytas till funktior.er inom ramen för den kommande stabsor

ganisationen. Det ankommer på regeringen att besluta i ärendet. 

Jag hemställer att regeringen 

I. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 

försvarets personalvårdsnämnd, 

2. föreslår riksdagen alt till Vissa nämnder m. m. för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 15100000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

59459061 

4600000 
5100000 

1 Varav 2.2 milj. kr. i prisregleringsmedel. 

Med hänsyn till den beräknade utredningsverksamheten bör anslaget 

föras upp med 5.1 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslags

anslag av 5100 000 kr. 
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A 4. Extra utgifter 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

945783 

750000 

750000 

Reservation 730277 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utg(fier för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservations

anslag av 750000 kr. 

A 5. Reglering av prisstegringar för det militära försvaret 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 2100000000 

1981/82 Förslag 1900000000 
1 Utgifterna redovisas under övriga anslag inom utgiftsramen for det militära försva
ret. 

Anslagen inom utgiftsramen för det militära försvaret är för budgetåret 

1981/82 beräknade i pris- och löneläget februari 1980. Anslaget Reglering 

av prisstegringar är avsett att täcka sådana pris- och löneökningar som 

inträffar från februari 1980 intill utgången av budgetåret 1981/82. Detta 

innebär att ungefär två års pris- och löneökningar riiknas in i anslaget. 

Anslaget är ett s. k. tiickningsanslag som inte skall belastas. 

B u d g c t å r c t I 9 7 9/8 0 

Riksdagen har för budgetåret 1979/80 anvisat I 400 milj. kr. till reglering 

av prisstegringar för det militära försvaret. Beloppet avsåg kompensation 

för prisstegringar enligt nettoprisindex I NPf) från prisläget i februari 1978 

till medelprisläget för budgetåret 1979/80. 

Prisreglcring av de ramreglerade utgifterna för det militära försvaret sker 

i enlighet med riksdagens beslut (prop. 1969: I bil. 6 s. 14. SU 1969: 4, rskr 

1969: 4) fr. o. m. budgetåret 1969/70 på grundval av NPI. Prisregleringcn 

skall motsvara 1/100 av summan av de på driftbudgeten och kapitalbudge

ten uppförda anslagen med undantag av prisregleringsanslaget och anslag 

som har beräknats utöver ramen multiplicerad med skillnaden mellan NP! i 

februari 1978 och genomsnittsindex för budgetåret 1979/80. I pris- och 

löneläget februari 1978 var summan av dessa anslag 13 111955000 kr. 

Resultatet av beräkningarna av NP! för budgetåret 1979/80 framgår av 

följande sammanställning (februari 1978 = IOOl. 
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Augusti 
1979 

111.41 

November 
1979 

I 13,96 

Febrnari 
1980 

120. 12 

Maj 
1'180 

in.os 

62 

Medeltal 
1979180 

116,89 

För prisreglering av de rambundna anslagen disponerades alltså 

(0, 1689x 13 111955000) 2214609000 kr. Till detta belopp skall emellertid 

läggas 145712000 kr. enligt följande sammanställning. 

U nderutnyttjande av utgiftsramen 
för budgetåret 1978/79 ( prop. 
1978/79: 100 bil. 7 s. 27) 

Iståndsättning av stabsplats 
Särskild anskaffning 
Deltagande i bekämpning av oljeskador 
Löner till personal med s. k. 

NOM-garanti 
Anskaffning av dator för försvaret:; 

forskningsanstalt (prop. 1978/79: 25 
bil. 2 s. 10) 

Kostnader för forskning om joniserande 
strålning 

Kostnader utöver NPI för vissa värn
pliktsförmåner 

Kostnader vid överföring av dator 
från försvarets delfond av staten.> 
datamaskinfond 

A1•går: 

Medelsförbrukning utöver anslag p:i 
kapitalbudgeten 

lll I. Armeförhand: Anskaffning 
av anläggningar 

111 4. Central och högre regional 
ledning: Anskaffning av an
läggningar 

111 5. Gemensamma myndigheter m. m.: 
Anskaffning av anläggningar 

Avskrivning av oreglerade kapital
medelsförluster 

Totalt 

5 940000 

-26300000 

-450000 

- 50000 

75 960000 
15 800000 
16434000 

2020000 

1200000 

2 250000 

52594000 

I 139000 
173337000 

-26800000 

~25000 

-27625000 

145712000 

För pris reglering disponerades på detta sätt totalt ( 2214 609 000 + 
145712000! 2360321000 kr. 

Regeringen har i april och juni 1980 beslutat om överskridanden av vissa 

anslag på grund av pris- och löneökningar m. m. Genom besluten har 

sammanlagt 2 233 841 000 kr. ställts till förfogandt: för ändam:\l som avses 

mt:d resp. anslag. Enligt den princip som tillämpas vid pri~reglering av 

försvarsutgifterna har medlen inte fördelats proportionellt ti~I alla anslag 

utan satts in efter behoven. Tilidelningen anges i det följande under de 

olika anslagen. 

B u d g e t å r e t 1 9 8 0/8 1 

Hittills beräknade indextalför NPI (februari 1979 = 10()) utgör för augus

ti 1980 117,35 och för novemh~r 1980 119.47. Under budgetåret skall 

indextal beräknas även för februari och maj 1981. 
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Det tillgängliga materialet beträffande prisutvecklingen pekar mot att de 

anslagsöverskridanden som kommer att behöva medges på grund av för

ändringen av NPI kommer att överstiga det prisregleringsanslag om 2 100 

milj. kr. som har anvisats för budgetåret 1980/81. Anslaget beräknades på 

grundval av ett antaget NPI-medeltal på ca 15,3% för tiden februari 1979 

till medelkostnadsläget för budgetåret 1980/81. 

Budgetåret 1981/82 

Under avsnittet Ramberäkning för budgetåret 1981/82 m. m. (s. 51) har 

jag angett hur jag har beräknat kompensationen för pris- och lönestegringar 

för nästa budgetår. Med hänvisning till vad jag har anfört där hemställer jag 

att regeringen föreslår riksdagen 

att till Reglering av prisstegringar .for det militära försvaret för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av I 900 000 000 kr. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 64 

B Armeförband 

Chefen för armen är programmyndighet för huvudprogrammet Armeför

band som omfattar följande delprogram. 

1.1 Fördelningsförband m. m. 

1.2 Infanteribrigad m. m. 

1.3 Norrlandsbrigad m. m. 

1.4 Pansarbrigad m. m. 

t .5 Centrala och högre regionala lednings- och underhållsförband 

1.6 Lokalförsvarsförband 

1. 7 Hemvärnet 

1.99 Gemensamma produktionsresurser 

Armens fredsorganisation be:står i stort av föijandc staber och förband 

m.m. 

Armestaben 

En försvarsområdesstab 

Tjugo försvarsområdesförband 

Tjugonio övriga förband 

Tjugosju utbildningsanstalter som är underställda eller lyder under chefen 

för armen 

Lokaliseringen av armens fre:dsförband m. m. framgår av följande karta 

(intagen på s. 65). Verksamheten leds centralt från armestaben och regio

nalt av militärbefälhavare (se s. 130). 

Verksamheten under huvudprogrammet Armeförband budgeteras på ett 

antal primäruppdrag inom huvudproduktionsområdena Ledning och för

bandsverksamhet, Materielanskaffning. Anskaffning av anläggningar samt 

Forskning och utveckling. Verksamheten finansieras från följande anslag. 

B 1. Armeförband: Ledning och förbandsverksamhet 

B 2. Armeförband: Materielanskaffning 

B 3. Armeförband: Anskaffning av anläggningar 

B 4. Armeförband: Forskning och utveckling 

B I. Armeförband: Ledning och förbandsverksamhet 

1979/80 Utgift 3944118539' 

1980/81 Anslag 3 628 300 000 

1981/82 Förslag 3971000000 

' Anslagen B I. Armeförband: Ledning och förbandsverksamhet och E 2. Armesta
ben. 

Under anslaget bedrivs dels allmän ledning och förbandsverksamhet, 

operativ och krigsorganisatorisk verksamhet, utbildning till och av fast 
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anställd personal m. tl. samt grundutbildning och rcpetitionsutbildning av 

värnpliktiga inom armen, dels allmän ledning och förbandsverksamhet 

inom hemvärnet. 

Verksamhetens omfattning 

Verksamhet 1979180 1980181 1981182 

Planerat Utfall Planerat Chefen för 
armen 

Antal utexaminerade 
officerare exkl. re-
servofficerare 450 375 390 118 

Grundutbildning av 
värnpliktiga 
Antal man 36470 33370 36300 36100 

Antal tjänstgörings-
dagar (I 000-tal 
dagar) 9669 9114 9629 9546 

Repetitionsutbildning 
Antal man 79990 66000 6f>830 72155 
Antal tjänstgörings-
dagar (I 000-tal 
dagar) 1186 987 960 I 107 

Kostnader och medelsbehov (I 000-tal kr.) 1 

Primäruppdrag m. m. 1979180 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Chefen Föredra-
för ganden 
armen 

Armeförband: 
Allmän ledning och 

förbands verksam het 984 303 I 232 285 I 162 260 I 155 162 I 098600 
Operativ och krigs-

organisatorisk verk-
sam het 107 329 124 581 131 370 165 345 147100 

Utbildning till och 
av fast anställd 
personal m. fl. 316218 325 223 320790 415 488 396600 

Grundutbildning av 
värnpliktiga I 575 3 !4 1534 724 1625 280 I 793 507 1718800 

Repetitionsutbild-
ning 482 2!)2 390005 416330 555 147 533 100 

Allmän ledning och 
förbands verksamhet 
för delprogrammet 
Hemvärnet 8061)1 88798 91130 102 529 98200 

Kostnader 35459·77 3695616 3747160 4187178 3992400 

Tillkommer/ai•går: 
Kostnader som belas-

tar andra anslag - 2460 
Betalningsmedelsför-

skjutningar (netto) + 930 + 760 + 1500 
Gemensamma kostnader - +210842 
Gemensamma intäkter 350 -196908 
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Primäruppdrag m. m. 1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Chefen Föredra-
för ganden 
armen 

Skillnad mellan fak-
tiska kostnader och 
internpriser 

Överplanering, re-
+233809 

server m. m. - 83297 - -120360 - 75 178 -21400 
Medgiven pris-

reglering +554200 

Medelsbehov 4015000 3944II9 4310000 4112 0002• J 3971000 

I Inkl. armestaben. 
2 Inkl. 10000 som har begärts utöver överbefälhavarens ram för beredskapsåt
gärder. 
3 Inkl. 15 000 som har begärts utöver överbefälhavarens ram för grund- och repeti
tionsutbildning. 

Persona/ 1 

Personalkategori 

Militär personal 
Civilmilitär personal 

· Civil personal 

1 Inkl. armestaben. 

B u d ge t å r e t I 9 7 9/8 0 

Antal anställda omräknat till personår 

1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Chefen 
för 
armen 

9 375 9225 9195 9270 
I 135 l 135 I 135 I 135 
7920 7923 7800 7725 

18430 18191 18130 18130 

Föredra-
ganden 

9270 
I 135 
7725 

18130 

Chefen för armen anger i sin preliminära redovisning för budgetåret 

1979/80 att den slutligt planerade verksamheten har kunnat genomföras 

inom ramen för disponibla resurser. Många kostnadsbesparande åtgärder 

har vidtagits. Norrlands dragonregemente <K 4) har påbörjat sin verksam

het i Arvidsjaur. 

Utbildningen till och av fast anställd personal har i huvudsak genomförts 

som planerat. Rekryteringen till regementsofficer är dock fortfarande otill

räcklig. Arbetet inför övergången till den nya befälsordningen har i stort 

sett genomförts planenligt. Det fast anställda befälets kunskaper i truppfö

ring är inte tillfredsställande. Detta beror främst på att de begränsade 

övningstillfällena också skall fördelas på värnpliktigt befäl och reservbefäl 

och på att övningar i större förband inte har genomförts. 

Grundutbildningen av värnpliktiga har i allt väsentligt genomförts som 

planerat. De brister i utbildningen som fortfarande kvarstår omfattar 

främst det värnpliktiga befälets rutin i truppföring samt förbandens uppträ

dande och strid i mörker och strid i bebyggelse. 
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Repetitionsutbildningen har i huvudsak genomförts enligt gällande pla

nering. Ungefär 66000 värnpliktiga beräknas ha utbildats. Detta innebär 

att det kvantitativa målet inte har uppnåtts. bl. a. på grund av planerade 

begränsningar samt personalbrist vid förbanden. Chefen för armen under

stryker att allt fler tecken tyder på att de negativa konsekvenserna av den 

förkortade grundutbildningen börjar slå igenom i repetitionsutbildningen. 

Budgetåret 1980/8 J 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1979/80: 100 bil. 7 

(FöU 1979/80: 19, rskr 1979/8(): 326) och regleringsbrevet för budgetåret 

1980/81 bedöms i allt väsentligt kunna följas. 

Möjligheterna att förstärka repetitionsutbildningen har beaktas. 

Utbildningsbetingelserna förbättras bl. a. genom organisationsutveck

ling och genom att utbildningsvärdcringen av grundutbildningen och ut

bildningen vid skolor decentraliseras och vidareutvecklas. 

Förberedelserna för övergång till den nya bcfälsordningen fortsätter. 

Bl. a. utbildas kurschefer och lärare i ledarskap till den första officcrskur

sen vid officershögskolorna. Vidare påbörjas kompletterande utbildning av 

kompani- och plutonsofficeraro~. 

Budgetåret 1981/82 

Chefen för armen 

Utöver vad som framgår av redogörelsen för programplanen (s. 21) anför 

chefen för armen beträffande budgetåret 1981/82 att verksamheten inriktas 

på att i första hand säkerställa förbandsproduktionen. 

Utbildningen av befäl och befälsuttagna tillgodoses före övrig utbild

ning. 
Målet för grundutbildningen av värnpliktiga är att i princip alla skall 

kunna krigsplaccras i brigader dler andra fältförband. 

När det finns behov av att prioritera mellan grund- och repetitionsutbild

ning, avvägs resurserna så att uppställda mål för repelitionsutbildningsför

banden i första hand uppnås. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1980/81 detaljmotiverar che

fen för armen på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningcn innebär att kostnaderna ökar med 451 556 000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. Omorganisationen av P 7/Fo 11 och Lv 4. avvecklingen av Lv 5, 

investeringar och åtgärder i samband med S l/Fo 47/48:s flyttning till 

Enköping samt uppskjuten verksamhet för driftorganisationen vid K 4 i 

Arvidsjaur ökar kostnaderna m~d 17 792 000 kr. 
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2. Övergången till den nya befälsordningen ökar kostnaderna med 

46051000 kr. 

3. Överföring av betalningsmedel för fastighetsförvaltning till anslaget B 

3. Armeförband: Anskaffning av anläggningar minskar kostnaderna med 

36.5 milj. kr. 

4. Befälsgrupper och driftenheter för utbildningsanordningar m. m. 

kommer att förstärkas. Detta ökar kostnaderna med 5 328000 kr. 

5. Automatvapen och radiostationer tillförs hemvärnet. vilket ökar 

kostnaderna med 2 513 000 kr. 

6. Införandet av den nya befälsordningen medför en personalminskning 

om ca 200 anställda. vilket minskar kostnaderna med 19 311 000 kr. 

7. Antalet tjänstgöringsdagar för grundutbildning av värnpli.ktiga mins

kar, vilket medför att kostnaderna reduceras med 6444000 kr. 

8. Fler utbildningskompanier ökar kostnaderna för materiel och am

munition med 18163000 kr. 

9. Förändrad övnings- och tjänstgöringsdagsvolym för repetitionsut

bildning med ca 5 325 värnpliktiga resp. ca 147 000 tjänstgöringsdagar ökar 

kostnaderna med 79 627 000 kr. 

10. Rationaliseringar minskar kostnaderna med 30 milj. kr. 

11. Övriga volymförändringar medför att kostnaderna ökar med 

5J73000kr. 

12. Chefen för armen begär 25 milj. kr. utöver den ram som överbefälha

varen har anvisat för förstärkning av grund- och repetitionsutbildningen 

samt beredskapsåtgärder. 

Ö1•erhefiilhm ·aren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar avstyrker 

överbefälhavaren chefens för armen tilliiggsyrkande om 25 milj. kr. 

För att justera anslaget med ett belopp som motsvarar utebliven kom

pensation för vissa viirnpliktsförmäner under budgetärel 1979/80 bör över

planeringen ökas med 22,5 milj. kr. 

Den lokalanslutna servicen i förvaltningsbyggnaden Bastionen och viss 

del av utbildningen vid försvarets förvallningsskola bör betalas från ansla

get E I. Operativ ledning m. m.: Ledning och förbandsverksamhet i stället 

för förevarande anslag. 

Löner för anställda med s. k. NOM-garanti och anställda med lönebidrag 

bör inte budgeteras under detta anslag. eftersom de regleras i särskild 

ordning. 

I övrigt lämnar överbefälhavaren chefens för armen anslagsframställning 

utan erinran. 

/-"iiredraganden 

Beträffande inriktningen av verksamheten under programplaneperioden 

får jag hänvisa till vad jag har anfört under avsnittet 4.3 Det militära 

försvarets fortsatta utveckling (s. 25-34). 
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Jag kan i huvudsak godta chefens för armen förslag till uppgifter under 

budgetåret 1981/82 liksom hans beräkning av kostnaderna under primär

uppdragen. Jag har dock räkn;;,t med en något mindre kostnadsökning än 

chefen för armen. Jag har vidare tagit hänsyn till de överföringar m. m. 

som överbefälhavaren har föreslagit i sitt yttrande över myndigheternas 

anslagsframställningar. 

Som jag har anfört under avsnittet 4.4 Intäktsfinansiering av viss verk

samhet (s. 35) bör bl. a. viss dl!! av verksamheten vid försvarets civilför

valtning intäktsfinansieras. Vidare bör intäktsfinansieringen utökas vid 

försvarets rationaliseringsinstitut. Under förevarande anslag har jag därför 

beräknat medel för att armens myndigheter m. m. skall kunna betala dels 

kostnaderna för datorbearbetning inom system FIS vid civilförvaltningen. 

dels kostnaderna för rationaliscringsinstitutets stöd till rationalisering vid 

armens förband. 

Vad gäller repetitionsutbildningen har jag beräknat medel för en verk

samhet som motsvarar ca I 10"7000 tjänstgöringsdagar. Detta innebär en 

ökning med ca 147000 tjänstgöringsdagar jämfört med vad som har plane

rats för budgetåret 1980/81 . 
Min beräkning av det totala medclsbehovet framgår av sammanställning

en över kostnader och medelsbchov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Armt.förband: Ledning och förbandSl'erksamhet för budget

året 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 3971000000 kr. 

B 2. Armeförband: Materielanskaffning 

1979/80 utgift l 362 518 3541 

1980/81 Anslag 947700000 
1981182 Förslag I 170000000 
1 Varav 363040000 kr. i prisregleringsmedel. 

Verksamheten under anslaget omfattar dels sådant materielunderhåll 

som inte är en direkt följd av materielens förrådshållning eller utbildning 

och övningar vid förbanden. dels anskaffning av alla förnödenheter för 

krigsorganisationens utrustnings- och ersättningsbehov samt anskaffning 

av viss materiel för fredsbruk. Verksamheten inriktas med beställningsbe

myndiganden, medan takten i beställningarna bestäms av medclstilldel

ningen. 

Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1980 3 164 133 939 
kr. För budgetåret 1980/81 har riksdagen lämnat ett beställningsbemyndi

gande om 687 milj. kr. och anvisat ett anslag av 947.7 milj. kr. Den beräk

nade bemyndigandeskulden den 30 juni 1981 blir därmed 

(3 164 133 939 + 687 000 000 - 947700 000) 2 903 433 939 kr. 
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Bestäl/11ingsbemy11diga11den och betalnings medel (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1980/81 1981/82 

Chefen för Föredra-
armen ganden 

Bem. Bet. Bem. Bet. Bem. Bet. 

Armeförband: 
Centralt vidtaget 

materielunder-
håll m. m., utom av 
viss sjukvårds-
materiel, för del-
programmen 

Fördelnings-
förband m. m. 6900 11300 24900 

Infanteribrigad m. m. 4 IOO 6200 8700 
Norrlandsbrigad m. m. I 000 1700 2700 
Pansarbrigad m. m. 3900 4100 16000 
Centrala och högre 

regionala lednings- 55900 44000 7!!400 
och underhålls-
förband 400 ROO 2200 

Lokalförsvarsförband 3200 4200 8000 
Hemvärnet 200 
Gemensamma produk-

tionsresurser 11000 15700 15700 

Armeförband: 
Centralt vidtagen 

materielanskaff-
ning m. m., utom 
av viss sjukvårds-
materiel, för del-
programmen 

Fördelnings-
förband m. m. 19800 150500 186 200 

· Infanteribrigad m. m. 13800 179900 21!3 IOO 
Norrlandsbrigad m. m. 3600 70500 131100 
Pansarbrigad m. m. 5500 186200 133 900 
Centrala och högre 

regionala lednings- 81!5 200 I 291 000 1 107950 
och underhålls-
förband 82000 105900 30000 

Lokalförsvarsförband 18200 43700 69100 
Hemvärnet 1700 1300 3300 
Gemensamma produk-

tionsresurser 57200 178000 180700 

Armeförband: 
Centralt vidtagen 

materielanskaff-
ning m. m. av viss 
sjukvårdsmateriel 
för delprogrammen 

Fördelnings-
förband m. m. 7200 9000 12500 

Infanteribrigad m. m. 6300 8000 11000 
Norrlandsbrigad m. m. 1400 1800 2400 
Pansarbrigad m. m. 1700 2 100 2900 
Centrala och högre 

regionala lednings- 36600 35000 47900 
och underhållsförband 3600 4600 6200 

Lokalfors vars förband 4700 6000 8100 
Gemensamma produk-

tionsresurser 2800 3500 4800 

Kostnader 260000 977700 995000 I 143 700 1370000 1234250 
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Primäruppdrag m. m. 1980/8; 1981/82 

Chefen för Föredra-
armen ganden 

Bem. Bet. Bem. Bet. Hem. 

Prisreglering +487000 + 30000 1 +425600 + 20000 1 +433000 
Reducering på grund 

av inkomster. 
överplanering 
m.m. - 6001)0 - 60000 - 95000 - 84250 - 95000 

Medelsbehov 947700 I 079450 

Bemyndigandebehov 68701)() t 325600 1708000 

1 Betalningsmedel för skillnaden mellan bedömd kostnadsutveckling och nettoprisindcx. 

Budgetåret 197 9/80 

Beställningarna har kunnat ökas i viss mån på grund av större tilldelning 

av prisregleringsmedel än vad mm förutsattes vid planeringstillfället. 

Renovering av nuvarande medeltunga helikoptrar har beställts. Vidare 

. har markutrustning till det tunga pansarvärnsrobotsystemet 55 TOW be

ställts. 

På grund av den förbättrade likviditeten har viss radioutrustning kunnat 

anskaffas tidigare än planerat. Av samma skäl har en ny typ av band 

beställts till pansarbandvagn 302. Anskaffningen av sjukvårdsmateriel har 

också kunnat utökas. 

B u d ge t å r e t I 9 8 0/8 l 

Bemyndigandeplaner har fastställts i regleringsbrev för budgetåret 1980/ 

81 och ändrats genom beslut den 13 november 1980. Under budgetåret 

planeras bl. a. beställning av robotarna till det tunga pansarvärnsrobotsys

temet 55 TOW. 
Under budgetåret ökar insatserna inom pansarvärnssystemet bl. a. ge

nom beställning av förbättrad ammunition till pansarvärnspjäser och 

stridsvagnar. robotar till pansavärnsrobotsystem 55 TOW samt kompo

nenter med lång leveranstid inför renoveringen och modifieringen av 

stridsvagn 103. 

För den planerade beställningen av pansarvärnsrobotsystem 55 TOW 

förutsätts att det beställningsbemyndigandc som under budgetåret 1979/80 

har ställts till regeringens disposition får utnyttjas för beställning under 

budgetåret 1980/8 l . 

Vapensystemet för indirekt eld planeras bli förbättrat genom beställning 

av gyrokompasser främst till haubits 77. 

Beställningarna av sjukvårdsmateriel avses bli utökade med ca 18 

milj. kr. i förhållande till de uppdrag som har redovisats i regleringsbrevet. 

Bet. 

+ 20000 1 

- 84250 

1170000 
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Budgetåret 1981/82 

Chefen för armen 

Anslaget bör föras upp med I 079450000 kr. och ett beställningsbemyn

digande om I 325 600 000 kr. inhämtas. 

Under budgetåret 1979/80 minskade de uteliggande beställningarna från 

3 147 milj. kr. till 2 333 milj. kr. Detta beror på att beställningsverksamhe

ten under budgetåret 1979/80 var liten samtidigt som anslaget dels tillde

lades 194 milj. kr. mer i prisregleringsmedel än vad som beräknades vid 

planeringstillfället. dels erhöll ca 50 milj. kr. mer i inkomster än beräknat. 
Vid slutet av budgetåret 1980/81 bedöms de uteliggande beställningarna 

vara ca 2 500 milj. kr. Den bedömda inflationen innebär att det reella 
innehållet i uteliggande beställningar minskar under budgetåret 1980/81. 

Mot denna bakgrund har bemyndigandcbehovet för budgetåret 1981/82 

ökat i jämförelse med programplanen för perioden 1980/81 -1984/85. 

Under budgetåret 1981182 ökar insatserna inom pansarvärnssystemet 

ytterligare, bl. a. genom att beställningen av fullbreddsutlösande strids

vagnsminor med riktad sprängverkan läggs tidigare. Renoveringen och 

modifieringen av vissa stridsvagnar genomförs också tidigare än planerat. 

En anskaffning av artilleriammunition som är särskilt lämpad för bekämp

ning av pansrade fordon planeras in utöver tidigare planer. 
Den operativa rörligheten förbättras genom att en ny snabbyggd, lättflyt

tad flytande bro beställs. 

Av begärda bemyndiganden avser 425,6 milj. kr. prisreglering. Beloppet 

har beräknats enligt följande. 

1. Omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under budget

året 1981/82 från prisläget februari 1980 till prisläget februari 1982 enligt 
bedömd prisutveckling med 169,2 milj. kr. 

2. Omräkning av den beräknade bemyndigandereservationen den 30 
juni 1981 från prisläget februari 1981 till prisläget februari 1982 enligt 
bedömd prisutveckling med 6,4 milj. kr. 

3. Uppräkning av beräknade uteliggande beställningar den 30juni 1981 
från prisläget februari 1981 till prisläget februari 1982 enligt bedömd ut

veckling av prisklausuler med 250 milj. kr. 

Utöver de beställningsbemyndiganden och betalningsmedel som redovi

sas i sammanställningen begär chefen för armen 30 milj. kr. för fördelnings

förband m. m. 

Öl'erbefiillza\'aren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar avstyrker 

överbefälhavaren chefens för armen tilläggsyrkande om 30 milj. kr. 

I övrigt lämnar överbefälhavaren armechefens anslagsframställning utan 

erinran. 
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Föredraganden 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet framgår 

av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betalningsme

del. Vid mina beräkningar har jag minskat beställningsbemyndigandena i 

viss mån med hänsyn till de bemyndiganden som jag kommer att förorda 

vid min anmälan till tilläggsbudget Il till statsbudgeten för budgetåret 1980/ 

81. 

Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen 

blir bemyndigandeskulden den 30juni 1982 (2903433939 + 1708000000 -

1 170 000 000) 3 441 433 939 kr. Detta belopp bör emellertid justeras med 

hänsyn till den beräknade fördelningen av prisregleringsmedel för budget

åren 1980/81 och 1981/82. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30 

juni 1982 blir därmed ca 3 120 milj. kr. Vid bifall till vad jag kommer att 

förorda vid min anmälan till tilläggsbudget Il ökar bemyndigandeskulden 

med ca 140 milj. kr. 

Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 

vilka anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för det beställningsbe
myndigande som riksdagen kan komma att lämna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel 

m. m. för armeförband får läggas ut inom en kostnadsram av 

1708000000 kr .. 
2. till Arme.förband: Materie/anskaffning för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsansi!ag av I 170000000 kr. 

B 3. Armeförband: Anskaffning av anläggningar 

1979/80 Utgift 
1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

365514382 1 

412800000 

460000000 
1 Anslagen B 3. Armeförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner samt llI 
I. Armeförband: Anskaffning av anläggningar. 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad m. m. av och centralt 

beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder i lokaler m. m .. befästning

ar och ammunitionsförråd för armen samt markförvärv för dessa ändamål 

och för övnings- och skjutfält m. m. 
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Kostnader och medelsbehol' (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Armeförband: 
Markanskaffning för 

delprogrammen 
Lokalförsvarsförband 
Gemensamma 

produktionsresurser 
Nybyggnad m. m. för 

delprogrammen 
Fördclningsförband m. m. 
Infanteribrigad m. m. 
Lokalförsvarsförband 
Gemensamma 

produktionsresurser 
Centralt beslutade 

ombyggnads- och 
underhållsåtgärder 
för delprogrammen 

Lokalförsvarsförband 
Gemensamma 

produktionsresurser 

Summa 

Utrednings- och 
projektcrings-
kostnadcr 

Inkomster frän bo
städer. försäljning 
av mark och byggna
der samt vissa rän
teinkomster 

Reducering p:I grund 
av överplanering 

Beräknat medelsbehov 

Budgetåret 1979/80 

1979/80 

1()0 

22400 

250 

950 

282600 

I 050 

88650 

396000 

396000 

1980/81 

100 

26000 

270 
I 000 

303 030 

98500 

4211900 

428900 

1981/82 

Chefen för Föredra-
armen gandcn 

100 

15000 

1400 
1400 

700 

380200 

130700 

529500 

+ 17800 

- 9000 

-78 300 

460000 

100 

15000 

1400 
1400 

700 

351600 

127 550 

497750 

+17800 

- 9000 

-46 550 

460000 

Fort(fikation.~förmltningcn anmäler i sin årsredovisning för budgetåret 

1979/80 att mark har kunnat anskaffas i planerad omfattning. Större mark

områden har anskaffats för övnings- och skjutfälten i Värmland och Hal

land samt i Remmene. Rinkaby. Uddevalla och Örebro. 

Befästningsobjekt har i huvudsak anskaffats enligt planerna. Detsamma 

gäller i stort sett nybyggnad och ombyggnad av kaserner m. m. Artillerihal

lar vid A I i Linköping. A 4 i Östersund och ArtSS i Älvdalen. ett 

marketenteri vid Lv 7 i Luleå och en militärrestaurang vid lng 3 i Boden 

har blivit färdiga. Vidare har bl. a. renovering av en kasern vid P 4 i Skövde 

och av frm kaserner vid P 7 i Revingehed samt ombyggnad av sjukhuset 

vid A 6 i Jönköping avslutats. Ombyggnad av matinrättningar har genom

förts vid I 22 i Kiruna, P 4 i Skövde. A 9 i Kristinehamn. Lv 3 i Norrtälje 

och Lv 7 i Luleå. Tekniska försörjningsanordningar har iståndsatts bl. a. 

för viirmeförsörjningcn vid I 12 och lng 2 i Eksjö och A 1 i Linköping, för 
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elförsörjningen vid I I i Kungsängen. P 10 i Strängnäs och A 7 i Visby och 

för vatten- och avloppsförsörjningen vid I 4 i Linköping. P 7 i Revingehed 

och LvSS på Väddö. 

Budgetåret 1980/81 

Anskaffning av mark kommer att fortsätta för de nya övnings- och 

skjutfälten för 12 i Värmland och I 16 i Halland och för ett nytt skjutfält för 

Skövde garnison. Härutöver kommer kompletteringar av fastighetsbestån

det att genomföras på olika platser i landet. 

Av de större objekt som beräknas bli färdiga under budgetåret kan 

nämnas en militärområdesverkstad och ett verkstadsförråd vid vardera I 5 
i Östersund och I 11 i Växjö. ombyggnad av matinrättningen vid I 16 i 

Halmstad och av en värmecentral vid P JO i Strängnäs. ett verkstadsförråd 

vid P 4 i Skövde och en militärrestaurang vid A 8 i Boden. 

B u d g e t å r e t I 9 8 I /8 2 

Chefen får armen 

Medelsbehovet för budgetå1·et 1981/82 beräknas till 460 milj. kr. enligt 

vad som framgår av sammanställningen över kostnader och medelsbehov 

<intagen på s. 75). Fördelningen på objekt m. m. framgår av följande 

sammanställningar. 

Den av överbefälhavaren anvisade utgirtsramen för armen för budget

året 1981/82 föreslås bli höjd med sammanlagt 60 milj. kr. varav 2 milj. kr. 

hänför sig till förevarande anslag. 

A. Markanskc!l.fninr: 

Objekt m. m. 

1-Likalförsvarsförhand 
I. Mark för fömld samt mindre mark-

förviirv och oförutsedda utgifter 

Gemensamma produktionsresurser 
2. I 2. Nytt övnings- och skjutfält i Värmland 
3. I 16. Nytt övnings- och skjutfält i Halland 
4. Nytt skjutfält för Skövde garnirnn 
5. Diverse mindre markförvärv och 

oförutsedda utgifter 

Beriiknat medelshehov 

Medelshehov 
1I000-tal kr.) 

100 

I 000 
5000 
6000 

3000 

15100 

I. För att uppföra ammunirionsförråd kan i vissa fall mark behöva 

förvärvas med äganderätt. Deri närmare omfattningen av sådana förvärv 

kan f. n. inte bestämmas. Medel har beräknats för behövliga markanskaff

ningar för ammunitionsförråd och andra anläggningar för samtliga delpro

gram inom huvudprogrammet samt för smiirre kompletteringar av armens 

bcfästningsfastigheter. 
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2. Riksdagen har vid 1979/80 års riksmöte (prop. 1979/80: 5. FöU 1979/ 

80: 9, rskr 1979/80: 56) beslutat att ett nytt övnings- och skjutfält skall 

anskaffas för I 2 ca fem mil norr om Karlstad. Fältet omfattar ca 3 700 ha. 

Markanskaffningen pågår. 

3. Riksdagen har vid 1979/80 års riksmöte (prop. 1979/80: 70. FöU 1979/ 

80: 20. rskr 1979/80: 236) beslutat att ett nytt övnings- och skjutfält skall 

anskaffas i Halland för I 16 och lnfKAS. Fältet omfattar ca 3 300 ha. För 

att förvärva erforderlig mark m. m. har utsetts en särskild delegation. 

Mästockadelegationen, som arbetar med att fullgöra sitt uppdrag. 

4. Riksdagen har vid 1979/80 års riksmöte lprop. 1979/80: 5. FöU 1979/ 

80: 9, rskr 1979/80: 56) beslutat att ett nytt skjutfält för Skövde garnison 

skall anskaffas i anslutning till garnisonens övningsfält. Skjutfältet omfat

tar ca I 900 ha. För att förvärva e1forderlig mark m. m. har utsetts en 

särskild delegation, Skövdedclegationen. som arbetar med att fullgöra sitt 

uppdrag. 

5. För diverse mindre markförvärv och oförutsedda utgifter beräknas 

ett medelsbehov av 3 milj. kr. för budgetåret 1981/82. Medlen avses för 

förvärv av vissa mindre objekt som i varje särskilt fall beräknas kosta 

högst 400 000 kr. Medlen avses vidare för smärre kompletteringar av 

armens fastighetsbestånd. oförutsedda utgifter i samband med att besluta

de förvärv genomförs samt för mindre utgiftsrester för vissa inte helt 

avslutade markförvärv m. m. 

B. Nybyggnad m. m. 

Objekt m. m. 

Företag pähiirjadefiirt' 1980-07-01 
Gemensamma produktilinsresurser 

I. I 15. Nybyggnad av en militiirrestaurang (etapp I I 
2. A 4. Utbyggnad för mottagning av fjärrvärme 
3. S I. Utbyggnad i Enköping 
4. 1-'o 67. Nybyggnad av en stabsbyggnad m. m. 
5. Skövde garnison. Utbyggnad för förhand 

och skolor (etapp I) 

Fiiretag 1ulhc'i!jadc <'ller <ll'scJJa att p<ihö1:ias /1)80181 
Gemensamma produktionsresurser 
6. I 14. Utbyggnad för mottagning av ljärrvärmc 
7. I 14. Nybyggnad av en smörj- och tvätthall m. m. 
8. I 20. Nybyggnad av tvä förliiggningsbyggnader 
9. P 2. Nybyggnad av en värmecentral m. m. 

10. P 7. Utbyggnad till följd av flyttningen av Lv 4 
11. Lv 3. Lv 7 och I 21. Byggnadsfögärder till följd 

av nedläggningen av Lv 5 
12. ArtSS. Nybyggnad av marketenteri och fritidslokalcr 

f"i;retag 11r.1·edda att ptlbi;(;a.1· /1)8//82 

Fön.lelningsförhand m. m. 
13. Betongförräd för ammunition 
lnfantcrihrigad m. m. 
14. Bctongförrad för ammunition 
Lokalförsvarsförband 
15. Skyddsrum för trupp 

Medelsbehov 
< I 000-tal kr. l 

6700 
3000 

59700 
J 000 

15 500 

13 100 
7 200 

600 
10500 
K5 700 

10500 
700 

1400 

1400 

700 
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Objekt m.m. 

Gemensamma produktionsresurser 
16. P 4. Tillbyggnad av militärområdesverkstaden 
17. P 6. Tillbyggnad av ett garage 
18. P 10. Nybyggnad av en militärrestaurang 
19. A 4. Nybyggnad av .. en militärrestaurang 
20. ATS. Utbyggnad i Ostersund 
21. Mobiliseringsförråd 
22. Tekniska försörjningsanordningar 
23. Nybyggnad av skjutbanor 
24. Diverse objekt 
25. Diverse smärre byggnadsförelag 

Beräknat medelsbehov 

78 

Medels behov 
(I 000-tal kr.) 

9000 
4500 

15000 
20000 
80000 
12500 
8000 
3000 
8000 
4000 

383700 

1-5. 8-10 och 12. Regeringen har uppdragit åt fortifikationsförvaltning

en att låta utföra dessa byggnadsföretag. 

6. Behovet av en förbättrad värmeförsörjning vid I 14 i Gävle har 

tidigare anmälts för riksdagen i prop. 1979/80: 100 (bil. 7 s. 109). En 

utredning har visat att det är lämpligare att ansluta förbandet till kommu

nens fjärrvärmeverk än att bygga en ny värmecentral. Fortifikationsför

valtningen har redovisat förslag till byggnadsprogram m. m. för en sådan 

anslutning. Regeringen uppdrog i december 1980 åt fortifikationsförvalt

ningen att låta utföra de byggnadsåtgärder som krävs för anslutningen 

inom en kostnadsram av 8950000 kr. enligt prisläget den 1 februari 1979. 

vilket motsvarar 9,7 milj. kr. enligt prisläget den I februari 1980, varav 2.4 

milj kr. för anslutningsavgifter. 

7. Behovet av en ny smörj- och tvätthall m. m. vid I 14 i Gävle har 

tidigare anmälts för riksdagen i prop. 1979/80: 100 (bil. 7 s. 109). 

11. Behovet av vissa nybyggnadsåtgärder vid Lv 3 i Norrtälje, Lv 7 i 
Luleå och I 21 i Sollefteå för att kunna genomföra den beslutade nedlägg

ningen av Lv 5 i Sundsvall har tidigare anmälts för riksdagen i prop. 1979/ 

80: 100 (bil. 7 s. Il 0). Regeringen uppdrog i augusti 1980 åt fortifikations

förvaltningen att låta utföra nybyggnad av en förläggningskascrn vid var

dera Lv 3 och Lv 7 inom en :;ammanlagd kostnadsram av 16350000 kr. 

enligt prisläget den I februari 1979, vilket motsvarar 18,2 milj. kr. enligt 

prisläget den I februari 1980. Den sammanlagda kostnaden för de bygg

nadsåtgärder som behövs vid Lv 3, Lv 7 och I 21 med anledning av 

nedläggningen av Lv 5 beräknas nu till 23, I milj. kr. enligt prisläget den I 

februari 1980. 

16. Militärområdesverkstadcn vid P 4 i Skövde behöver byggas om och 

förses med en tillbyggnad. Verkstaden uppfördes år 1946. Dess kapacitet 

är numera otillräcklig. Fortifikationsförvaltningcn har redovisat förslag till 

byggnadsprogram för om- och tillbyggnaden. Kostnaderna har därvid upp

skattats till 16.3 milj. kr. enligt prisläget den I februari 1978, vilket motsva

rar 19.5 milj. kr. enligt prisläget den I februari 1980. Regeringen uppdrog i 

maj 1979 åt fortifikationsförvaltningcn att utarbeta huvudhandlingar för 

byggnadsföretaget. 
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17. Vid P 6 i Kristianstad behöver ett garage byggas till för att ge 

utrymme för tillsyn av och undervisning om sådan motor- och sambands

materiel som används vid pansarförband. F. n. saknas tillsynsplatser för 

motorfordon och telereparationer. Undervisningen bedrivs i provisoriska 

lokaler. Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadspro

gram för tillbyggnaden. Kostnaderna har därvid uppskattats till 8 150000 

kr. enligt prisläget den I februari 1979, vilket motsvarar 9,2 milj. kr. enligt 

prisläget den I februari 1980. Regeringen uppdrog i april 1980 åt fortifika

tionsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. 

18. Behovet av en ny militärrestaurang vid P 10 i Strängnäs har tidigare 

anmälts för riksdagen i prop. 1979/80: 100 Cbil. 7 s. 1 IO). 

19. Behovet av en ny militärrestaurang vid A 4 i Östersund har senast 

anmälts för riksdagen i prop. 1979/80: 100 (bil. 7 s. 110). Fortifikationsför

valtningen har redovisat huvudhandlingar för byggnadsföretagct. Kostna

derna har därvid beräknats till 36550000 kr. enligt prisläget den I februari 

1980. 

20. Behovet av utbyggnad av lokaler i Östersund för armens tekniska 

skola och försvarets förvaltningsskola har senast anmälts för riksdagen i 

prop. 1979/80: IOO (bil. 7 s. I IO). Kostnaderna för utbyggnaden för skolor

na uppskattas numera till 300 milj. kr. enligt prisläget den I februari 1980. 

Därutöver kan kostnaderna för de båda skolornas lokalbehov i den plane

rade nybyggnaden av en militärrestaurang vid A 4 och för anslutning av A 

4 till kommunens tjärrvärmenät beräknas till sammanlagt 23 milj. kr. 

C. Centralt beslutade ombyggnads- och underhållsåtgiirder 

Objekt m. m. 

Gemensamma produktionsresurser 
Företag påbörjade före 1980-07-01 

I. Kasernrenoveringar 

Fört•tag påbörjade dler arsedda au påbörjas 1980/81 
2. S 2. Ombyggnad av tygverkstaden 
3. Kasernrenoveringar 
4. Ombyggnad av matinrättningar 
5. P7. Ombyggnadsarbeten till följd av flyttningen 

av Lv 4 
6. Tekniska försörjningsanordningar m. m. 
7. Smärre ombyggnadsföretag 

Fiiretag 11\"sedda all påhiirja.1· 1981182 
8. Kasernrenoveringar 
9. Ombyggnad av sjukhus 

IO. Diverse objekt 
11. Tekniska försörjningsanordningar m. m. 
12. Smärre ombyggnadsföretag 
13. Underhåll av befästningar 
14. Underhåll av byggnader 
15. Underhåll av övnings- och skjutfält 

Beräknat medelsbehov 

Medelsbehov 
(I 000-tal kr. J 

5 500 

3 150 
22400 
3500 

1400 
1400 
3500 

15 200 
7200 
4500 
6400 
6550 
:!1100 

35000 
13000 

130700 
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l, 3 och 8. F. n. pågår renovering av kaserner vid P 4 i Skövde och Lv 3 i 

Norrtälje. För fortsatta renov·~ririgsarbeten vid P 4 och Lv 3 och för att 

påbörja renovering av två kaserner vid 120 i Umeå, kanslikasernen vid K I 
i Stockholm, tre kaserner vid P 2 i Hässleholm och tre kaserner vid Lv 6 i 

Göteborg beräknas ett medels behov av 43, I milj. kr. för budgetåret 1981/ 

82. 
2. Behovet av att bygga om tygverkstaden vid S 2 i Karlsborg har 

tidigare anmälts för riksdagen i prop. 1979/80: 100 (bil. 7 s. 112). 
4. Behovet av att bygga om matinrättningar vid armens förband har 

tidigare anmälts för riksdagen i prop. 1974: I (bil. 6 s. 84). För budgetåret 

1981/82 beräknas ett medelsbehov av 3,5 milj. kr. för detta ändamål. 

5. Behovet av ombyggnadsåtgärder vid P 7 i Ystad och Revingehed för 

att tillgodose de lokalbehov som uppstår vid den beslutade flyttningen av 

Lv 4 från Malmö till Ystad har tidigare anmälts för riksdagen i prop. 1979/ 
80: 100 (bil. 7 s. 112). 

6 och 11. För tekniska försörjningsanordningar m. m. beräknas ett me

delsbehov av 7 milj. kr. för nästa budgetår. Medlen behövs för att bygga 

om och modernisera installationer och anläggningar för värme- och elför

sörjning, för ombyggnad av v1gar och planer samt för att byta ut eller 

komplettera vattenlednings- och avloppsnät. 

7 och 12. För mindre ombyggnadsarbeten på byggnader, utbildningsanc 

ordningar m. m. beräknas ett medelsbehov av 10050000 kr. för budgetåret 

1981/82. Medlen behövs för att genomföra vissa planerade ombyggnadsar

beten avseende bl. a. mobiliseringsförråd. läger och skjutbanor samt för att 

kunna disponera om och anpassa befintliga byggnader till de ändrade krav 

som kan komma att föranledas av .smärre organisations- och personalför

ändringar. Kostnaderna för de:;sa objekt beräknas var för sig till högst I 

milj. kr. 
9. Behovet av att bygga om sjukhus vid armens förband har tidigare 

anmälts för riksdagen i prop. '.975/76: 100 !bil. 6 s. 104). För budgetåret 

1981/82 beräknas ett medelsbehov av 7 ,2 milj. kr. för detta ändamål. 

Ö\'erbe.fii/ltavaren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar avstyrker 

överbefälhavaren chefens för armen tilläggsyrkande om 2 milj. kr. 

I övrigt lämnar överbefälhavaren armcchefcns anslagsframställning utan 

erinran. 

Föredraganden 

Min beräkning av medclsbel•ovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Jag har räknat med att det inte behövs några 

medel för budgetåret 1981/82 för nybyggnad av en tvätt- och smörjhall 

m. m. vid I 14 i Gävle, nybyggnad av en militärrestaurang vid P 10 i 

Strängnäs och ombyggnad av tygverkstaden vid S 2 i Karlsborg. Jag 

förordar att medel anvisas enligt följande anskaffningsplan. 
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Fortifikationsförvaltningen har redovisat huvudhandlingar för flertalet 

av de nya byggnadsobjekt som finns intagna i anskaffningsplanen. Om 

riksdagen inte har något att erinra bör det få ankomma på regeringen att, 

efter prövning av huvudhandlingarna och inom ramen för det anslag som 

riksdagen anvisar, besluta om de redovisade byggnadsförctagen skall ut-

föras. 

Anskaj]'nin#sp/an (I 000-ta/ kr.J 

Objekt Kostnadsram Medelsförhrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

Faktisk Beriiknad för 
t.o.m. 

79-02-01 80-02-01 80-06-30 1980/81 1981/82 år-mån. år-mån. 

A. Markanskaffning 
Delprogram 1.6 

I. Mark för förråd 
samt mindre 
markförvärv och 
oförutsedda ut-
gifter 200 200 100 100 

Delprogram 1.99 
2. I 2. Nytt övnings-

och skjutfält i 
Värmland 18000 18000 14800 2000 I 000 

3. I 16. Nytt 
övnings- och 
skjutfält i 
Halland 20000 20000 6600 5000 5000 

4. Nytt skjutfält 
för Skövde 
garnison 25000 25000 400 15000 6000 

5. Diverse mindre 
markförvärv och 
oförutsedda 
utgifter 6100 7000 4000 3 000 

Summa A 69300 70200 21800 26100 15100 

B. Nyhyggnad 111.111. 

{/. f-(lretag pi/hiirja-
de f<'irc 
1980-07-01 

Delprogram 1.99 
I. I 5. Nybyggnad 

av en miloverk-
stad och ett 
verkstadsförråd 37 100 37 760 35960 1800 78-07 80-08 

2. I 11. Nybygg-
nad av en tyg-
verkstad och ett 
vcrkstadsförråd 18600 23480 13 580 9900 80-01 81-06 

3. I 15. Nybyggnad 
av en militär-
restaurang 
(etapp Il 23 500 26500 3 800 16000 6 700 80-03 IC-06 

4. I 16. Om- och 
tillbyggnad av 
matinrätt-
ningen 4600 6900 2000 4900 80-04 80-12 

6 Rik.l'd11ge11 19801/il. I s11111/. Nr /00 Bil. 7 
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Objekt Kostnadsram Medclsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

Faktisk Beräknad för 
l.o.m. 

79-02-01 80-02-01 80-06-30 1980/81 1981/82 ar-mån. år-mån. 

5. I 17. Om- och 
tillbyggnad av 
en tväll- och 
och smörjhall 
m.m. 2700 2550 1950 600 79-06 80-07 

6. l 17. Nybyggnad 
av ell garage 
m.m. 6200 6980 130 6850 80-05 81-04 

7. K 4. Utbyggnad 
i Arvidsjaur 227 400 232000 201900 16400 76-10 1:\3-10 

8. P 7. Om- och 
tillbyggnad av 
gymnastikbygg-
naden I 850 2630 2290 340 79-10 80-09 

9. P 10. Ombyggnad 
av en värme-
central m. m. 4250 4 700 3 430 1270 80-02 81-02 

10. A 4. Utbyggnad 
för mollagning 
av fjärrvärme 15 560 17 500 4500 10000 3000 80-06 81-10 

11. A 8. Nybyggnad 
av en militär-
restaurang 25 780 24300 17900 6400 79-02 81-06 

12. A 9. Nybyggnad 
av en pjäshall 5400 5470 4040 1430 79-09 80-08 

13. S I. Utbyggnad 
i Enköping 214400 249540 97940 90900 59700 77-10 82-07 

14. Fo 67. Nybygg-
nad av en stabs-
byggnad m. m. 17000 18 560 4900 10660 3 000 79-11 81-10 

15. Skövde garnison. 
Utbyggnad för 
förband och 
skolor (etapp I J 89500 67 750 16150 36100 15 500 78-09 82-0(> 

16. Utbyggnad av 
förriid m. m. 
till följd av 
organisations-
förändringar 
(etapp 3) 133 200 129400 124400 5000 

Summa a 827040 856020 534870 218550 87900 

h. Företag päh,"ir-
jude f'ller uv-
sedda all på-
hiirjas 1980!81 

Delprogram I. I 
17. Betongförräd för 

ammunition 270 270 270 

Delprogram 1.2 
18. Betongförräd för 

ammunition I 000 I 000 I 000 

Delprogram 1.99 
19. I 14. Utbyggnad 

för mottagning 
av fjärrvärme 11800 9700 3000 6 700 80-12 81-10 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start stiillande 

Faktisk Beräknad for 
t.o.m. 

79-02-01 80-02-01 80-06-30 1980/81 1981/82 <'ir-mUn. år-mån. 

20. I 20. Nybyggnad 
av två förlägg-
ningsbyggnader 3 180 3600 3000 600 80-10 82-05 

21. P 2. Nybyggnad 
av en värmecen-
tral m.m. 13850 15600 5100 !0500 80-10 81-12 

22. P 7. Utbyggnad 
till föl.id av 
flyttningen av 
Lv 4 100400 112800 4080 23000 85 700 79-07 82-09 

23. Lv 3. Lv 7 och 
I 21. Byggnads-
åtgärder till 
följd av ned-
liiggningen av 
Lv 5 27000 23 100 9000 10500 80-10 82-10 

24. ArtSS. Nybygg-
nad av marketen-
teri och fritids-
lokaler 6900 7800 7 100 700 80-08 81-09 

25. Mobiliserings-
förråd 13 500 13 500 13 500 

26. Tekniska för-
sörjnings-
anordningar 6000 12 345 12 345 

27. Nybyggnad 
av skjutbanor 3000 4500 450() 

28. Utbyggnad 
av läger 5400 5 200 5 200 

29. Diverse objekt 6630 13600 D600 
30. Diverse smiirre 

byggnads företag 4500 5200 5200 
31. Utrednings-

och projekte-
ringskostnadcr 11000 11000 11000 

Summa b 214430 239215 4080 116815 114 700 

c. Fiiretag a1·sedda 
<~Il påbii1:ias 
19/l/!82 

Delprogram I. I 
32. Betongförräd fiir 

ammunition 1400 1400 

Delprngram 1.2 
3 3. Betongförråd för 

ammunition 1400 1400 

Delprogram 1.6 
34 . .Skyddsrum för 

trupp 700 700 

Delprogram 1.99 
35. P 4. Tillhygg-

nad av militiir-
områdt:sverk-
staden 19500 9000 Xl-10 83-09 

36. P h. Tillbyggnad 
<1v ell garage 9200 4 500 81-11 82-12 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 

79-02-01 80-02-01 80-06-30 1980/81 1981/82 år-mån. år-mån. 

37. A 4. Nybyggnad 
av en militär-
restaurang 36550 20000 81-07 82-10 

38. AJS. Utbyggnad 
i Ostersund 300000 80000 81-10 84-06 

39. Mobilise-
ringsförråd 12500 12500 

40. Tekniska för-
sörjnings-
anordningar 8000 8000 

41. Nybyggnad av 
skjutbanor 3000 3000 

42. Diverse objekt 8000 8000 
43. Diverse smärre 

byggnadsföretag 4000 4000 

Summa c 404250 152 500 

Summa B (a-c) I 041470 1499485 538950 335365 355100 

c. Centralt hes/1aa-
de ombyggnads-
och underhållsåt-
giirder 

ll. Företag pähörjade 
före 1980-07-01 

Delprogram 1.99 
I. Kasernreno-

veringar 36800 41000 19865 12100 5500 
2. Ombyggnad av 

matinrätt-
ningar 2600 2900 2200 700 

3. I 2. Ombyggnad 
av kanslihuset 4950 5 500 3 200 2300 79-09 80-07 

4. K 3. Ombyggnad 
av kanslidelen 
av kanslika-
se men 4030 4500 1300 3200 79-10 80-07 

5. P 6. Ombyggnad 
av ett garage 
m.m. 2650 2900 1600 1300 79-10 80-07 

6. Diverse objekt 4:!00 4600 1250 3 350 
7. Tekniska för-

sörjningsanord-
ningar m. m. 6200 6900 4100 2 800 

8. Smärre ombygg-
n~1dsföretag 13 870 15500 9220 5950 

Summa a 75300 83800 42735 31700 5500 

b. Färetag påbör-
jade eller 
m•sedda all på-
hiirja.1· 1980181 

Delprogram 1.99 
9. Mindre istånd-

sällningsar-
heten på be-
fästningar m. m. 800 800 800 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 

79-02-01 80-02-01 80-06-30 1980/81 1981182 år-mån. år-mån. 

10. Kasemreno-
veringar 48300 50400 20000 22400 

11. Ombyggnad av 
matinrätt-
ningar 4000 4500 I 000 3500 

12. P 7. Ombyggnads-
arbeten till 
följd av flytt-
ningen av 
Lv 4 6450 4400 3000 1400 80-09 82-06 

13. Diverse objekt 3400 3800 3800 
14. Tekniska försörj-

ningsanordningar 
m.m. 5000 5600 5000 600 

15. Vissa rationali-
seringsåtgärder 
i matinrätt-
ningar m.m. 2100 2100 2100 

16. Smärre ombygg-
nadsföretag 8500 9500 6000 3500 

17. Utrednings- och 
projekterings-
kostnader 6000 6000 4550 

Summa b 84550 87100 46250 31400 

c. Företag al'sedda 
att påbörja.I" 
1981/82 

Delprogram 1.99 
18. Kasemrenove-

ringar 73000 15 200 
19. Ombyggnad av 

sjukhus Il 100 7 200 
20. Diverse objekt 4500 4500 
21. Tekniska för-

sörjningsan-
ordningar m. m. 7000 641111 

22. Smärre ombygg-
nadsföretag 80110 6550 

23. Underhåll av 
befästningar 2800 2800 

24. Underhåll av 
byggnader 35000 35000 

25. Underhåll av 
övnings- och 
skjutfält 13000 13 000 

Summa c 154400 90650 

Summa C (a-c) 159850 325300 42735 77950 127 550 

Totalt A-C 1270620 1894985 603485 439415 497750 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

Faktisk Heriiknad för 
t.o.m. 

79·02-01 80-02-01 80-06-30 1980/81 1981/82 

Utrednings
och projek
teringskost
nader 
Inkomster 
från bostä
der. försälj
ning av mark 
och byggnader 
samt vissa 
ränteinkoms
ter 
Medel som be
räknas bli 
tillförda från 
tolfte huvud
titeln för K 4 
i Arvidsjaur 
Reducering på 
grund av över
planering 

Beräknat medels
behov 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

+ 17 800 

-9000 

-16 IOO 

-10515 -46550 

412800 460000 

att till Armefi"irband: A11skqfj;1i11g m· anläggningar för budgetåret 

1981 /82 anvisa ett förslagsanslag av 460 000 000 kr. 

8 4. Armeförhand: Forskning och utveckling 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

104000000 1 

97900000 

148 200000 
1 Varav 12 milj.kr. i prisregleringsmedt:I. 

Verksamheten under anslaget omfattar utvecklingsarbete beträffande 

för armens krigsorganisation och vissa förnödenheter för den löpande 

fredsverksamhcten. Verksamheten inriktas med bestitllningsbemyndigan

den medan takten i beställningarna bestäms av medelstilldelningen. 

Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1980 199615 000 

kr. För budgetåret 1980/81 har riksdagen lämnat ett bestiillningsbemyndi

gande om 62 milj. kr. och anvisat ett anslag av 97 .9 milj. kr. Den på detta 

sätt beräknade hemyndigandeskulden den 30 juni 1981 blir 

( 199615000 + 62000000-97900000) 163 715000 kr. 

Bygg- Färdig-
start ställande 

ar-män. år-n1an. 
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Bestiill11ingshemy11diga11den och betalningsmedel (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Armeförband: 
Utvecklingsarbete 

för delprogrammen 
Fördelnings-

förband m. m. 
Infanteribrigad m. m. 
Norrlandsbrigad m. m. 
Pansarbrigad m. m. 
Centrala och högre 

regionala lednings-
och underhålls-
förband 

Lokalförsvarsförband 
Hemvärnet 
Gemensamma produk-

tionsresurser 

Kostnader 

Prisreglering 
Justering på grund 

av överplanering 
m.m. 

Medelsbehov 

Bemyndigandebehov 

1980/81 

Bem. Bet. 

7700 
5400 
2700 
5000 

101400 
1200 

300 
100 

17600 

40000 101400 

+ 22000 + 2000 1 

-5500 

97900 

62000 

1981/82 

Chefen 
för armen 

Bem. 

64700 
17600 
6200 

21100 

4600 
900 
200 

44 700 

160000 

+41300 

201300 

Bet. 

25 300 
28300 
8600 

22 300 

2500 
2000 

200 

31900 

121100 

+7000 1 

+8900 

137000 

87 

Föredra
ganden 

Bem. 

191000 

191000 

+36000 

227000 

1 Betalningsmcdel för skillnaden mellan bedömd kostnadsutveckling och nettoprisindex. 

Budgetåret 1979/80 

Chefen f('ir armen anger i sin redovisning av verksamheten under bud

getåret 1979/80 att utvccklingsarbetct för armeförband i stort sett har följt 

uppgjorda planer. Under budgetåret har studier och försök genomförts för 

att öka kunskaperna om nya närpansarvapen. nya strid~fordon. pansar

värnshelikoptrar, fördelningsluftvärn samt truppradio- och telesystem. Ut

vecklingsarbete har bedrivits inför framtida anskaffning av en lätt pansar

värnsrobot. 

B u d g c t å r e t I 9 8 0/8 I 

Bemyndigandeplaner har fastställts i regleringsbrev för budgetåret 1980/ 

81 och ändrats genom beslut den 13 november 1980. Planerna innebär att 

forsknings- och utvec.:klingsvcrksamheten i huvudsak kommer att inriktas 

mot fortsatta studier av framtida pansarvärns-. luftvärns- och sambands

system samt stridsfordon. Truppförsök med nya eldhandvapen planeras. 

Bet. 

132 300 

132300 

+7000 1 

+8900 

148200 
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Budgetåret 1981/82 

Chefen för armen 

Anslaget bör föras upp med 137 milj. kr. och ett beställningsbemyndi

gande om 201,3 milj. kr. inhämtas. 

Under budgetåret 1981/82 inriktas utvecklingsarbetet främst på att fort

sätta studierna av framtida pansarvärns-, luftvärns- och sambandssystem 

samt stridsfordon. 

Av begärda bemyndiganden avser 41,3 milj. kr. prisreglering. Beloppet 

har beräknats enligt följande. 

1. Omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under budgetåret 

1981/82 från prisläget februari 1980 till prisläget februari 1982 enligt be

dömd prisutveckling med 30, l milj. kr. 

2. Uppräkning av beräknade uteliggande beställningar den 30 juni 1981 

från prisläget februari 1981 till prisläget februari 1982 enligt bedömd ut

veckling av prisklausuler med I 1,2 milj. kr. 

Utöver de beställningsbemyndiganden och betalningsmedel som redovi

sas i sammanställningen begär chefen för armen 3 milj. kr. för pansarbrigad 

m.m. 

Överbefälhavare11 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar avstyrker 

överbefälhavaren chefens för armen tilläggs yrkande om 3 milj. kr. 

I övrigt lämnar överbefälhavaren armcchefens anslagsframställning utan 

erinran. 

Föredraganden 

Min beräkning av Jet totala bemyndigande- och rnedelsbehovet framgår 

av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betalningsme

del. 
Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen 

blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1982 ( 163 715 000 + 227 000 000 -
148 200 000) 242 515 000 kr. Detta belopp bör emellertid justeras med hän

syn till den beräknade fördelningen av prisregleringsmedel för budgetåren 

1980/81 och 1981/82. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 

1982 blir därmed ca 205 milj. kr. 

Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 

vilket utvecklingsarbetc som bör beställas inom ramen för det beställnings

bemyndigande som riksdagen kan komma att lämna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att medge att utvecklingsarbete för arme

förband får beställas i.nom en kostnadsram av 227 000 000 kr., 

2. till Arme.förband: Forskning och utveckling för budgetåret 1981/ 
82 anvisa ett förslagsanslag av 148200000 kr. 
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C Marinförband 

Chefen för marinen är programmyndighet för huvudprogrammet Marin

förband som omfattar följande delprogram. 

2.1 För flera delprogram gemensamma lednings-, bas- och underhållsför-

band m.m. 
2.2 Helikopterförband 
2.3 Ytattackförband m. m. 

2.4 Ubåtsförband 
2.5 Minröjningsförband 
2.6 Fasta kustartilleriförband 
2. 7 Rörliga kustartilleriförband 
2.99 Gemensamma produktionsresurser 

Marinens fredsorganisation består i stort av följande förband m. m. 

Marinstaben 
Ett militärkommando inkl. ett regemente och ett försvarsområde 
Två örlogsbaser 

Två marina bevakningsområden 
Fyra kustartilleriförsvar, varav ett tillika försvarsområde 
Sex övriga förband (kustflottan, fyra regementen. en helikopterdivision) 
Fyra utbildningsanstalter som är underställda eller lyder under chefen för 

marinen 

Lokaliseringen av marinens fredsförband m. m. framgår av följande 
karta (intagen på s. 90). Verksamheten leds centralt från marinstahen. 

Verksamheten under huvudprogrammet Marinförband budgeteras på ett 
antal primäruppdrag inom huvudproduktionsområdena Ledning och för
bandsverksamhet, Materielanskaffning. Anskaffning av anläggningar samt 
Forskning och utveckling. Verksamheten finansieras från följande anslag. 

C I. Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet 
C 2. Marinförband: Materielanskaffning 
C 3. Marinförband: Anskaffning av anläggningar 

C 4. Marinförband: Forskning och utveckling 
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n ?!* E u 

Kustflottan 

0 ·militärkommando 8 ·marina bevak
örlogsbaser och ningsområden 
kustartilleriförsvar 

·regementen 

D utbildningsan
stalter m. m. 

· "-~· s~" <> m;.,,, "L' =militärområdes gräns ~-~·- ·~ ·~···· =förs>1arsområdesgräns 
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C I. Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet 

1979/80 Utgift 12679058741 

1980/81 Anslag I 188300000 

1981/82 Förslag 1283900000 
1 Anslagen C I. Marinförband: Ledning och förbandsverksamhct och E 3. Marin
staben. 

Under anslaget bedrivs allmän ledning och förbandsvcrksamhet. opera

tiv och krigsorganisatorisk verksamhet. utbildning till och av fast anställd 

personal m. fl. samt grundutbildning och repetitionsutbildning av värnplik-

tiga inom marinen. 

l'erksamhelt'ns omfattnin,; 

Verksamhet 1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Chefen för 
marinen 

Antal utexaminerade 
officerare exkl. 
reservofficerare 353 235 260 267 

Grundutbildning av 
värnpliktiga 
Antal man 6902 6606 6650 6687 
Antal tjänstgöringsdagar 
(I 000-tal dagar) 1%9 1856 1907 1896 

Repetitionsutbildning 
Antal man 2 292 1649 3764 5163 
Antal tjänstgöringsdagar 
I I 000-tal dagar) 33 26 58 65 

Kostnader och mede/sbelzm· (I 000-tal kr.J 1 

Primäruppdrag m. m. 1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Chefen Föredra-
för ganden 
marinen 

Marinförhand: 
Allmän ledning och 

förhandsverksamhet 460080 516924 487 599 562 561 539110 
Operativ och 

krigsorganisatorisk 
verksamhet 101600 105695 1042J9 119229 114451 

Utbildning till och av 
fast anställd personal 
m.n. 133 800 130955 128 743 137 902 131048 

Grunduthildning av 
viirnplikliga 409 IOO 420 157 437 523 490296 478n7 

Repetitionsutbildning 28000 15874 37 200 44400 53 470 

Kostnader I B2580 1189605 1195304 I 354388 I 316316 
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Primäruppdrag m. m. 

Tillkommerlm·går: 
Intäkter av 

isbrytarverksamhet 
Övriga intäkter/ 

utgifter 
Betalningsmedels

förskjutningar 
(netto) 

Överplanering, 
reserver m. m. 

Medgiven 
prisreglering 

Medels behov 
1 Inkl. marinstaben. 

Persona/1 

Personalkategori 

Militär personal 
Civilmilitär personal 
Civil personal 

1 Inkl. marinstaben. 

8 u d g e t å r e t I 9 7 9/8 0 

1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Chefen 
för 
marinen 

- 19000 - 23 550 -20200 -22 800 

+ 880 +101850 - 7 523 -16102 

100 100 100 

+ 5740 +20819 - 3000 

+143810 

12113910 1267905 1188300 1312386 

Antal anställda omräknat till personår 

1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Chefen 
för 
marinen 

3676 3600 3 585 3479 
141 140 153 152 

3648 3650 3 635 3500 

7465 7390 7373 7131 

92 

Föredra-
ganden 

-18000 

-31716 

100 

+17400 

1283900 

Föredra-
ganden 

3479. 
152 

3500 

7131 

Chefen för marinen anger i sin redovisning för budgetåret 1979/80 att 

planerad verksamhet i stort sett har kunnat genomföras. om än med vissa 

brister. Arbetet med att planera för en omdaning av marinens fredsorgani

sation har fortsatt. 
Den operativa och krigsorga11isatoriska verksamheten har analyserats i 

syfte att skapa ett bättre utnyttjande av personalen och organisationen 

genom decentralisering. 

Budgetåret 1980/81 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1979/80: IOO bil. 7 

(FöU 1979/80: 19. rskr 1979/80: 326) och regleringsbrevet för budgetåret 

1980/81 beräknas i stort sett kunna följas. 

Verksamheten inriktas främsi: mot att genomföra förbandsproduktionen 

och vidmakthålla mobiliserings:Jeredskapen för prioriterade förband. Va
kansläget är besvärande, varför utbildningen till och av fast anställd perso-
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nal prioriteras. De värnpliktigas grundutbildning inriktas på att personalen 

skall vara krigsplaceringsbar vid utbildningens slut och användbar i hu
vudtjänst direkt efter mobilisering. Repetitionsutbildningen har planerats 
få den volym som anges i regleringsbrevet för budgetåret 1980/81. 

Budgetåret 1981182 

Chefen för marinen 

Chefen för marinen anför bl. a. följande huvudmotiveringar för den 
föreslagna verksamheten under budgetåret 1981/82. 

Verksamheten skall genomföras så att den utbildade personalen kan lösa 

de uppgifter som krävs i den planerade krigsorganisationen. Förbandspro
duktion och mobiliseringsberedskap för prioriterade förband skall genom

föras. 
Förändringarna i förhållande till budgetåret 1980/81 detaljmotiverar che

fen för marinen på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 140,8 milj. 
kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 
I. Flyttningen till förvaltningsbyggnaden Bastionen medför en engångs

kostnad för flyttningen samtidigt som bevakningskostnaderna för Tre Va

pen faller bort (- I ,8 milj. kr. J. 
2. Budgeterade medel för kallhyra ersätts av medel för fastighetsför

valtning m. m. (- 2,9 milj. kr.). 

C. Uppgiftsförändringar 
I. Organisatoriska förändringar minskar medelsbehovet. främst beroen

de på planerade personalminskningar och minskning av antalet plutonsoffi
cerselever samtidigt som tidigare ej budgeterade kostnader för armeupp
gifter höjer kostnaderna (- 8,3 milj. kr.). 

2. Övnings- och utbildningsverksarnheten medför höjda kostnader ( + 
7 ,9 milj. kr.), främst beroende på intensifierad kurs verksamhet till följd av 

övergången till den nya bcfälsordningen och på en viss ökning av repeti
tionsövningarna. 

3. Rationaliseringsåtgärder minskar kostnaderna med 3 milj. kr. 

4. Bidraget till den militära sjökartläggningen höjs till tidigare nivå och 
medel budgeteras för drift av datorsystem ( + I, 7 milj. kr). 

5. Budgettekniska förändringar innebär främst en justering med hänsyn 
till erfarenheterna av tidigare utfall (- 3.1 milj. kr.I. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 7 Ftirsvarsdepartementet 94 

Öi ·erhefiil hm ·aren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar avstyrker 

överbefälhavaren chefens för marinen tilläggsyrkande om 10 milj. kr. 

För att justera anslaget med ett belopp som motsvarar utebliven kom

pensation för vissa värnpliktsförmåner under budgetåret 1978/79 bör över

planeringen ökas med 2,6 milj. kr. 

Den lokalanslutna servicen i förvaltningsbyggnaden Bastionen och viss 

del av utbildningen vid försva1·ets förvaltningsskola bör betalas från ansla

get E I. Operativ ledning m. m.: Ledning och förbandsverksamhet i stället 

för förevarande anslag. 

Viss personal som har förts över från armen bör betalas frän förevarande 

anslag. 

Löner för anställda meds. k .. NOM-garanti och anställda med lönebidrag 

bör inte budgeteras under detta anslag, eftersom de regleras i särskild 

ordning. 

I övrigt lämnar överbefälhavaren marinchcfens anslagsframstiillning 

utan erinran. 

Farcdragandcn 

Beträffande inriktningen av verksamheten under programplaneperioden 

får jag hänvisa till vad jag har anfört under avsnittet 4.3 Det militära 

försvarets fortsatta utveckling (s. 25-34). 

Jag kan i huvudsak godta chefens för marinen förslag till uppgifter under 

budgetäret 1981/82 liksom hans beräkning av kostnaderna under primär

uppdragen. Jag har dock räknat med en något mindre kostnadsökning än. 

chefen för marinen. Liksom chefen för marinen har jag räknat med reduce

rade kostnader till följd av minskad rekrytering av plutonsofficerselever i 

samband med övergången till den nya befälsordningen. 

Som jag har anfört under avsnittet 4.4 lntäktsfinansiering av viss verk

samhet Is. 35) bör bl. a. viss del av verksamheten vid försvarets civilför

valtning intäktsfinansieras. Under förevarande anslag har jag därför beräk

nat medel för att marinens myndigheter m. m. skall kunna betala sina 

kostnader för datorhearhdning inom system f/S vid civilförvaltningen. 

Vad gäller repetitionsuthild'"ingen har jag beräknat medel för en verk

samhet som motsvarar 72000 tjänstgöringsdagar. Detta inncbiir en ökning 

med ca 14 000 tjänstgöringsdaptr .himfört med vad som har planerats för 

budgetåret 1980/81. 

Jag har vidare tagit hänsyn till de överföringar m. m. som överbefälha

varen har föreslagit i sitt yttrande över myndigheternas anslagsframstiill

ningar. 

Min heräkning av det totala rnedclsbehovet framgär av sammanstiillning

cn över kostnader och medclsh~hov. 

Jag hemstiillcr att rcgeri.ngen förcslftr riksdagen 

att till Maril~f('ir/){lnd: Ll'd11i11R od1 Ji'irhandsrcr/.:.samhct flir hudgct

året 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av I :!83900000 kr. 
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C 2. Marinförband: Materielanskaffning 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

8373992291 

691000000 

657000000 
1 Varav 206.4 milj. kr. i prisregleringsmedel. 

95 

Verksamheten under anslaget omfattar dels generalöversyner av strids

fartyg, åtgärder på grund av haverier m. m. och sådant materielunderhåll 

som regleras genom centrala direktiv, dels anskaffning och modernisering 

av vapen- och fartygsmateriel m. m., anskaffning av vissa maskiner m. m. 

samt anskaffning av intendentur- och sjukvårdsmateriel för marinförhand. 

Verksamheten inriktas med beställningsbemyndiganden. medan takten i 

beställningarna bestäms av medelstilldelningen. 

Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1980 2 061 578 307 

kr. För hudgetåret 1980/81 har riksdagen lämnat ett beställningsbemyndi

gande om 383.3 milj. kr. och anvisat ett anslag av 691 milj. kr. Den beräk

nade bemyndigandeskulden den 30 juni 1981 blir därmed 

(2061578307 + 383300000-691000000) 1753878307 kr. 

Be.1·täll11i11gsbemy11digande11 och hetalningsmedel (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Marin förband: 
Centralt vidtaget 

materielunderhåll 
m. m .. utom av viss 
sjukvårdsmateriel. 
for delprogrammen 

Helikopterförband 
Ytattackförband m. m. 
Ubåtsforband 
Minröjningsförband 
Gemensamma produk-

tionsresurser 

Marinförband: 
Centrall vidtagen 

materielanskaffning 
m. m .. utom av viss 
sjuk vårdsmatcriel. 
för delprogrammen 

För flera delprogram 
gemensamma lednings-. 
bas- och underhalls
förband m. m. 

1980/81 

Bem. 

17~ l 24900 
6000 
3300 

25900 

4300 
3900 
8100 

1981/82 

Chefen för 
marinen 

Bet. Bem. 

14400 
28000 

84000 14800 
9700 

::!5900 

Bet. 

20201 l 31400 
11800 
9400 

30::!00 

12 200 
179000 
IOl 600 

Föredra-
ganden 

Rem. 

92800 

Helikopterförband 
Ytattackförhand m. m. 
Ubätsförband 
Minröjningsförband 

8400 I 
592600 

12 700 
5 000 

36500 
920600 

1100 

12 900 \ 

I 400 I ::!98 tlOO 

Bet. 

JOJ()f)() 

564600 
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Primäruppdrag m. m. 1980/81 1981/82 

Chefen för Föredra-
marinen ganden 

Bem. Bet. Bem. Bet. Bem. 

Fasta kustartilleri-
förband 6900 72700 97800 

Rörliga kustartilleri-
förband 300 17000 30700 

Gemensamma produk-
tionsresurser 68400 134600 116700 

Mari nförband: 
Centralt vidtagen 

materielanskaffning 
m.m. 
av viss sjuk-
vårdsmateriel för 
delprogrammen 

Gemensamma produk-
tionsresurser 4 7()0 4700 6600 6600 6600 

Kostnader 182 700 681300 1299600 661900 1397400 

Prisreglering +201600 + 13300 I +343100 +14800 I +295600 
Reducering på grund 

av inkomster, 
överplanering 
m.m. I 000 - 3600 I 000 -32000 I 000 

Medels behov 691000 644700 

Bemyndigande behov 383300 1641 700 1692000 

1 Betalningsmedel för skillnaden m•:llan bedömd kostnadsutveckling och nettoprisindex. 

B u d g e t år e t l 9 7 9/8 0 

Chefen för marinen anger sin redovisning av verksamheten under 

budgetåret 1979/80 att materielunderhållet och materielanskaffningen i hu

vudsak har följt uppgjorda plan·~r. 

Tre patrullbåtar av typ Hugin har levererats. Den tredje ubåten av typ 

Näcken har sjösatts och den första levererats. En räddningsubåt ( URFJ 

har levererats och minfartyget Carlskrona sjösatts. 

Installationen av ERSTA-baHerier och anskaffningen av sjömålsrobotar 

har fortsatt. Anskaffning av tunga rörliga batterier har påbörjats. 

Budgetåret 1980/81 

Bemyndigandeplaner har fast<;tällts i regleringsbrev för budgetåret 1980/ 

81 och ändrats genom beslut den 13 november 1980. Planerna innebär bl. a. 

att anskaffningen av ERST A-batterier, sjömålsrobotar och tunga rörliga 

batterier fortsätter. 

B u d g e t å r e t I 9 8 I /8 2 

Chefen för marinen 

Anslaget bör föras upp med 644,7 milj. kr. och ett beställningsbemyndi

gande om 1641.7 milj. kr. inhämtas. 

Bet. 

6600 

674200 

+14800 1 

-32000 

657000 
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Beställningsbemyndigandena är avsedda bl. a. för att anskaffa ubåtar av 

typ A 17, artillerimateriel. materiel till torpeder och minor m. m., sam

bandsmateriel samt för vissa anslutningar till försvarets fasta radiolänknät. 

Av begärda bemyndiganden är 343,1 milj. kr. avsedda för prisreglering. 

Beloppet har beräknats enligt följande. 

1. Omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under budgetåret 

1981/82 från prisläget februari 1980 till prisläget februari 1982 enligt be

dömd prisutveckling med 244, 1 milj. kr. 

2. Omräkning av den beräknade bemyndigandereservationen den 30 

juni 1981 från prisläget februari 1981 till prisläget februari 1982 enligt 

bedömd prisutveckling med 28,6 milj. kr. 

3. Uppräkning av beräknade uteliggande beställningar den 30 juni 1981 

från prisläget februari 1981 till prisläget februari 1982 enligt bedömd ut

veckling av prisklausuler med 101,4 milj. kr. 

4. Överskott av prisregleringsbemyndiganden från budgetåret 1979/80 

med 31 milj.kr. 

Utöver de beställningsbemyndiganden och betalningsmedel som redovi

sas i sammanställningen begär chefen för marinen 106,9 milj. kr. - varav 

16,9 milj. kr. för prisreglering- i beställningsbemyndiganden och 75 

milj. kr. i betalningsmedel för gemensamma produktionsresurser. 

Överbefiillzal'aren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar avstyrker 

överbefälhavaren chefens för marinen tilläggs yrkande om 75 milj. kr. 

I övrigt lämnar överbefälhavaren marinchefens anslagsframställning 

utan erinran. 

Föredraganden 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovct framgår 

av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betalningsme

del. 

För att fullfölja 1977 års försvarsbeslut (prop. 1976177: 74 bil. 2 s. 129, 

FöU 1976177: 13 s. 49, rskr 1976177:311) bör ett bemyndigande om 836 

milj. kr. inhämtas för ubåtar av typ A 17. 

Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen 

blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1982 (I 753 878 307 + 
I 692 000 000 - 657 000 000) 2 788 878 307 kr. Detta belopp bör emellertid 

justeras med hänsyn till den beräknade fördelningen av prisregleringsme

del för budgetåren 1980/81 och 1981/82. Den beräknade hemyndigande

skulden den 30juni 1982 blir därmed ca 2590 milj. kr. Vid bifall till vad jag 

kommer att förorda vid min anmälan till tilläggsbudget Il till statsbudgeten 

för budgetåret 1980/81 ökar bemyndigandeskulden med ca 100 milj. kr. 

Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 

7 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 100 Bil. 7 
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vilka anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för det beställningsbe

myndigande som riksdagen kan komma att lämna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel 

m. m. för marinförband får läggas ut inom en kostnadsram av 

1692000000 kr .. 

2. till Marinj()rhand: Materielanskajfi1ing för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 657 000000 kr. 

C 3. Marinförhand: Anskaffning av anläggningar 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

118470859 1 

104800000 

120400000 
1 Anslagen C 3. Marinförband: lstiindsättning av befästningar och kaserner samt lll 
2. Marinförband: Anskaffning av anläggningar. 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad m. m. av och centralt 

beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder i lokaler m. m., befästning

ar och ammunitionsförråd för flottan och kustartilleriet samt markförvärv 

för dessa ändamål och för övnings- och skjutfält m. m. 

Kostnader och medelshehol' (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Marinförhand: 
Markanskaffning för 

delprogrammen 
fas1<1 kustartillerirörband 
Gemensamma produktionsresurser 

Nybyggnad m. m. för 
delprogrammen 

För flera delprogram 
gemcnsamm<t lednings-. bas
och undcrhållsförband m. m. 

Fasw kustartilleriförhand 
Gemensamma produktions

resurser 

Centralt beslutade ombygg
nads- och underhr1lls
ätgiirder för delprogrammen 

För flera delprogram 
gemensamma lednings-. has
och underhilllsförhand m. m. 

Fasta kustartilleriförband 
Gemensamma produktions

resurser 

Summa 

1979/80 1980/81 1981 /82 

900 
650 

21 200 
47 650 

29200 

I 100 
7 700 

750 
750 

11700 
45800 

26800 

65."iO 

Chefen Förcdra-
för ganden 
marinen 

700 
750 

9100 
37 700 

25 700 

3700 
19850 

700 
750 

9100 
37700 

30700 

3 700 
19850 

16450 12450 27100 27100 

124 850 I04 800 124 600 129 600 
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Primäruppdrag m. m. 

Utrednings- och projekte
ringskostnader 

Inkomster från bostäder 
och försäljning av mark 
och byggnader 

Reducering på grund 
av överplanering 

Beräknat medelsbehov 

Budgetåret 1979/80 

1979/80 

124850 

1980/81 1981/82 

Chefen 
för 
marinen 

+ 11350 

- 4500 

-16050 

!04800 115400 

99 

Fört!dra-
ganden 

+11350 

- 4500 

-16050 

120400 

Fortifikatiom:förl"altninRen anger sin årsredovisning för budgetåret 

1979/80 att ny- och ombyggnad av befästningar inte har kunnat genomföras 

enligt planerna på grund av begynnande personalproblem och överhettning 

på delar av arbetsmarknaden. I övrigt har ny- och ombyggnads verksamhe

ten kunnat genomföras i stort sett enligt planerna. Ombyggnaden av kock

skolan vid Sydkustens örlogsbas i Karlskrona har blivit färdig. Tekniska 

försörjningsanordningar har byggts om bl. a. för vatten- och avloppsför

sörjningen vid Säve depå och vid Berga örlogsskolor. 

B u d g e t å r e t 1 9 8 0/8 1 

Av de större objekt som beräknas bli färdiga under budgetåret kan 

nämnas en värmcccntral vid Berga örlogsskolor. Vissa planerade smärre 

ombyggnadsföretag beräknas inte kunna komma till utförande på grund av 

brist på medel. 

Budgetäret 1981/82 

Clufen ji)r marinen 

Medclsbehovet för budgetåret 1981/82 beräknas till 115.4 mil.i. kr. enligt 

vad som framgår av sammanstiillningen över kostnader och medelsbehov 

(intagen på s. 98). Fördelningen på objekt m. m. framgår av följande 

sammanställningar. Dessutom begär chefen för marinen 25 milj. kr. utöver 

den av överbefälhavaren anvisade ramen. Dessa medel avses för investe

ringar i Göteborg och Karlskrona för att där snabbt kunna genomföra de 

fredsorganisatoriska förändringar som riksdagen har beslutat. 
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A. Marka11skafji1inR 

Objekt m. m. 

fasta kustartilleriförband 
I. Mark för kustartilleribatterier ;amt 

diverse mindre markförvärv och oförutsedda 
utgifter 

Gemensamma produktionsresurser 
2. Diverse mindre markförvärv och 

oförutsedda utgifter 

Beräknat medelsbehov 

100 

Medelsbehov 
<1 000-tal kr.) 

700 

750 

1450 

I och 2. Medel har beräknats för erforderliga markanskaffningar för 

befästnings- och andra anläggningar samt för smärre kompletteringar av 

marinens kasern- och befästningsfastighcter. oförutsedda utgifter i sam

band med redan beslutade markförvärv samt för mindre utgiftsrester för 

vissa inte helt avslutade markförvärv. 

Objekt m.m. 

Företa11 påbiirjade före 1980-07-0i' 
För flera delprogram gemensamma lednings-. bas- och 

underhållsförband m. m. 
I. Ammunitionsförråd 

Fasta kustartilleriförband 
2. Kustartilleribatlerier 

Gemensamma produktionsresurser 
J. KA I Nybyggnad av en yllerforläggning på 

Mellsten 

f'iiretag påh1)~jade eller 111·sedda t:tf påh1>rja.1 1980181 
Gemensamma produktionsresurser 
4. KA '!.. Nybyggnad av en artillerihall 
5. KA 2. Nybyggnad av lokaler för motorutbildning 

Företag m·sedJa att päbiJrja.1· 198//82 

För flera delprogram gemensamma lednings-. bas- och 
underhållsförhand m. m. 

6. Diverse objekt 

Fasta kustartilleriförband 
7. Diverse objekt 
8. Diverse smärre byggnadsföretag 

Gemensamma produktionsresurser 
9. KA 2. Nybyggnad av cl! skolhus 

10. KA 5. Nybyggnad av en värmecentral 
11. Tekniska försörjningsanordningar 
J:!. Diverse objekt 
l:,l. Diverse smärre byggnadsföretag 

Beräknat medelsbehov 

Medclsbehov 
(I 000-tal kr.) 

7400 

'!.7900 

4 700 

1800 
1700 

1700 

4900 
4900 

3000 
3 500 
4500 
2100 
4400 

72500 
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1-5. Regeringen har uppdragit åt fortifikationsförvaltningen att låta 
utföra nybyggnad av dessa objekt. 

9. Vid KA 2 i Karlskrona behövs en ny skolbyggnad i Rosenholm för 

kustartilleriets underhålls- och signalskolor. Den undervisning som be

drivs vid dessa skolor sker f. n. i Gräsviksetablissementet som enligt 
riksdagens beslut skall avvecklas. Utbildningen vid skolorna bedrivs kon

tinuerligt och berör årligen omkring 35 Järare m.11. och omkring 195 elever. 

Kostnaderna för nybyggnaden uppskattas preliminärt till 23 milj. kr. enligt 
prisläget den I februari 1980. 

10. Behovet av en ny värmecentral vid KA 5 i Härnösand har tidigare 

anmälts för riksdagen i prop. 1976/77: 74 (bil. I s. 235). 

C. Centralt beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder 

Objekt m. m. 

Företag påbörjade eller avsedda all påbörjas 1980181 

Fasta kustartilleriförband 
I. Ombyggnad av ell kustartilleribatteri och en kust

spaningsradarstation 

Gemensamma produktionsresurser 
2. Smärre ombyggnadsföretag 
3. Tekniska försörjningsanordningar m. m. 

Företag m•sedda all påbörjas 1981182 
För flera delprogram gemensamma lednings-, bas- och 

underhållsförband m.m. 
4. Ombyggnad av en stabsplats 

Fasta kustartilleriförband 
5. Ombyggnad av ett kustartilleribatteri 
6. Diverse objekt 
7. Smärre ombyggnadsföretag 

Gemensamma produktionsresurser 
R. Diverse objekt 
9. Smärre ombyggnadsföretag 

10. Tekniska försörjningsanordningar m. m. 
11. Underhåll av befästningar 
12. Underhåll av byggnader och övnings- och skjutfält 

Beräknat medelsbehov 

Medelsbehov 
(I 000-tal kr. l 

7000 

3500 
3000 

3 700 

850 
7000 
5000 

700 
2000 
1200 
8000 
8700 

50650 

I och 5. Regeringen har uppdragit åt fortifikationsförvaltningen att låta 

utföra ombyggnad av dessa objekt. 

2, 7 och 9. För smärre ombyggnadsarbeten på befästningar. byggnader. 

utbildningsanordningar m. m. beräknas ett medelsbehov av 10.5 milj. kr. 

för budgetåret 1981/82. Medlen behövs bl. a. för att genomföra vissa plane

rade ombyggnadsarbeten avseende bl. a. mobiliseringsförråd. läger och 

skjutbanor samt för att kunna disponera om och anpassa befintliga byggna

der till de ändrade krav som kan komma att föranledas av smärre organisa

tions- och personalförändringar. Kostnaderna för dessa objekt beräknas 
var för -;ig till högst I milj. kr. 
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3 och 10. För tekniska försörjningsanordningar m. m. beräknas ett mc

delsbehov av 4.2 milj. kr. för budgetåret 1981/82. Medlen behovs för att 

bygga om och modernisera in~:tallationer och anläggningar för värme- och 

elförsörjning. för ombyggnad av vägar och planer samt för att byta ut och 

komplettera vattenlednings- och avloppsnät. 

4. Regeringen uppdrog i februari I 980 åt fortifikationsförvaltningen att 

utarbeta huvudhandlingar för ombyggnad av en stabsplats. Kostnaderna 

uppskattas till 6.5 milj. kr. enligt prisläget den I februari 1980. 

Ö1·erlnfiilha rnrc11 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar avstyrker 

överbefälhavaren chefens för marinen tilläggsyrkande om 25 milj. kr. 

I övrigt lämnar överbdälhavarcn marinchef"cns anslagsframställning 

utan erinran. 

f 'ifredragandcn 

Min beräkning av mcdelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Jag har diirvid beräknat 5 milj. kr. för att 

påbörja de hyggnadsåtgärder som krävs i Karlskrona för genomförande av 

de fredsorganisatoriska förändringar som riksdagen har beslutat vid 1978/ 
79 års riksmöte (prop. 1978/79: 96. FöU 1978/79: 22. rskr 1978179: 2911. Jag 

förordar att medel anvisas enligt följande anskaffningsplan. 

Fortifikationsförvaltningen har redovisat huvudhandlingar för flertalet 

av de nya byggnadsohjekt som finns intagna i anskaffningsplanen. Om 

riksdagen inte har nägot att erinra bör det få ankomma på regeringen att. 

efter prövning av huvudhandlingarna och inom ramen för det anslag som 

riksdagen anvisar. besluta om de redovisade byggnadsföretagen skall ut

föras. 

A.11ska.Ui1i11gspla11 (I UUO-tal kr.) 

Objekt Kostnad~ram Medelsforbrukning 

faktisk Herliknad för 
t.o.m. 

79-02-01 80-02-01 80-06--~0 1980/81 1981182 

A. Marlwnskqtfi1i11g 
Delprogram 2.6 

I. Mark för kust
artillerihatte
rier samt diver
se mindre mark
förviirv och 
oförutsedda ut
gifter 1800 1450 750 

Hygg· Eirdig-
starl stitllandc 

år-mim. är-män. 

700 
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Objekt Kostnadsram Mcdclsförbrukning Bygg- Färdig-
start stiillandc 

Faktisk Beräknad for 
t.o. m. 

79-02-01 80-02-01 80-06-30 1980i81 1981/82 år-mån. ar-mån. 

Delprogram 2.99 
2. Diverse mindre 

markförvärv och 
oförutsedda ut-
gifter 1400 1500 750 750 

Summa A 3200 2950 1500 1450 

B. Nyby!(!(!lad m. m. 

u. Företag påbö~ja-
de fiire 
1980-0 7-0 I 

Delprogram 2.1 
I. Ammunitions-

förråd 61900 61900 42 300 11700 7400 

Delprogram 2.6 
2. Kustartilleri-

batterier 124 350 133 400 62 550 40050 27900 
3. Diverse objekt 3000 2000 500 1500 
4. Diverse smärre 

byggnadsförc-
tag 3050 3400 2400 I 000 

Delprogram 2.99 
5. KA I. Nybyggnad 

av ytterförlägg-
ning på Mell-
sten 6900 9400 1500 3 200 4 700 80-05 81-10 

6. BÖS. Nybyggnad 
av en värme-
central 8500 9900 6120 -~ 780 80-02 80-11 

Summa a 207700 220000 115 370 61230 40000 

b. Fåretag ·påbörja-
de eller ll\'-
sedda all ptlhör-
}as 1980/X/ 

Delprogram 2.6 
7. Diverse objekt 3 JO() 1200 1200 
8. Diverse smärre 

byggnads företag 4650 2050 2050 

Delprogram 2.99 
9. KA 2. Nybyggnad 

av en artilleri-
hall 5 150 5800 4000 1800 80-IO 82-06 

10. KA 2. Nybyggnad 
av lokaler för 
motoruthild-
ning 5 950 6700 5000 1700 80-10 82-06 

11. Diverse objekt 4030 4030 
12. Tekniska försörj-

ningsanordningar 3000 5740 5740 
13. Diverse smärre 

byggnadsförctag 3000 2980 2980 
14. Utrednings- och 

projekterings-
kostnader I 000 I 000 I 000 

Summa b 25850 29500 26000 3500 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

Faktisk Beräknad för 
I. o. m. 

79 .. 02-01 80-02-lll 80-06-30 1980/81 1981/82 år-mån. år-mån. 

·-- -
c. Företag ai·sedda 

att päh1!rjas 
1981182 

Delprogram 2.1 
15. Diverse objekt 1700 1700 

Delprogram 2.6 
16. Diverse objekt 4900 4900 
17. Diverse smärre 

byggnads före-
tag 4900 4900 

Delprogram 2.99 
18. KA 2. Nybyggnad 

av ett skolhus 23000 3000 82-03 84-04 
19. KA 5. Nybyggnad 

av en värme1.:en-
tral 7200 3500 81- JO 83-02 

20. Karlskrona. Bygg-
nadsåtgärder till 
följd av ändrad 
fredsorganisation 60000 5000 

21. Tekniska försörj-
ningsanordningar 4500 4500 

22. Diverse objekt 2100 2 IOO 
23. Diverse smärre 

byggnadsföretag 4400 4400 

Summa c 112 700 34000 

Summa B (a-cl 233550 362200 115370 87230 77500 

c. Centralt bt'-
slutade om-
hyf?gJWds- och 
underlul/lsät-
giirder 

a. Förl'fag pllbörja-
de fi'irc 
1980-07-01 

Delprogram 2.99 
I. Diverse objekt 3800 4300 800 3500 
2. Smärre ombygg-

nadsföretag 600 MIO 420 260 
3. Tekniska för-

sörjningsanord-
ningar m. m. 5000 5 300 3 100 2200 

Summa a 9400 !0280 4320 5960 

b. Fiirctag påbörja-
de eller avsedda 
att påbörjas 
1980/81 

Delprogram 2.6 
4. Ombyggnad av 

ett kustartille-
ribatteri och 
en kustspanings-
radarstation 4500 17000 10000 7000 

5. Smärn: ombygg-
nadsföretag 3950 I 750 I 750 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 

79-02-01 80-02-01 80-06-30 1980/81 1981/82 år-mån. år-mån. 
-- -·· --- ·---· 

Delprogram 2.99 
6. Smärre ombygg-

nadsföretag 6150 6900 2690 3500 
7. Tekniska för-

sörjningsanord-
ningar m.m. 4000 4500 1500 3000 

8. Utrednings- och 
projekterings-
kostnader 800 800 800 

Summa b 19400 30950 16740 13500 

c. Företag lH'Sedda 
att påbör-
jas 1981182 

Delprogram 2.1 
9. Ombyggnad av 

en stabsplats 6500 3700 

Delprogram 2.6 
10. Ombyggnad av 

ett kustartille-
ribatteri 3 850 850 

11. Diverse objekt 7000 7000 
12. Smärre ombygg-

nadsföretag 5000 5000 

Delprogram 2.99 
13. Diverse objekt 1300 700 
14. Smärre ombygg-

nadsföretag 4900 2000 
15. Tekniska för-

sörjningsanord-
ningar m. m. 2500 1200 

16. Underhåll av be-
befästningar 8000 8000 

17. Underhåll av 
byggnader och 
övnings- och 
·skjutfält 8 700 8700 

Summa c 47750 37150 

Summa C (a-c) 28800 88980 4320 22700 50650 

Totalt A-C 265550 454130 119690 111430 129600 

Utrednings-
och projekte-
ringskostna-
der +11350 
Inkomster 
från bostäder 
och försälj-
ning av mark 
och byggnader - 4500 
Reducering på 
grund av över-
planering -6630 -16050 

Beräknat medels-
behov 104800 120400 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Marinförband: Anska.f.ri1ing av anläggningar för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 120400000 kr. 
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C 4. Marinförband: Forskning och utveckling 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

50500000 1 

52000000 

75 000000 
1 Varav 3 milj. kr. i prisreglcringsrnedel. 

\06 

Verksamheten under anslaget omfattar utvecklingsarbete beträffande 

materiel för marinen. Verksamheten inriktas med beställningsbemyndigan

den. medan takten i beställningarna bestäms av medelstilldelningen. 

Bemyndigandeskulden undc·r anslaget var den 30 juni 1980 151847186 

kr. För budgetåret 1980/81 har riksdagen lämnat ett beställningsbcmyndi

gande om 77 ,9 milj. kr. och anvisat ett anslag av 52 milj. kr. Den beräknade 

bemyndigandeskulden den 30 juni 1981 blir därmed 

(151847 186 + 77900000- 52000000) 177747186 kr. 

Bestiillningshemyndiganden och hctalningsmede/ (I 000-ral kr.} 

Primäruppdrag m. m. 198(1/81 1981/82 

Chefen för 
marinen 

Bem. Het. Bem. Bet. 

Marinförband: 
Utvecklingsarbete 

för delprogrammen 
För flera dclpro-

gram gemensamma 
lednings-. bas-
och underhålls-
förband m. tl. 2 3fr0 3 500 6300 

Helikopterförband 600 500 
Ytattackförband m. m. 39CO J 200 9300 
Ubåtsförband 32 300 23000 33 700 
Minröjningsförband 4800 53 800 800 1200 
Fasta kustartilleri-

förband 600 600 
Rörliga kustartilleri-

förband 2000 4500 3900 
Gemensamma produk-

tionsresurser 17300 13 100 16400 

Kostnader 62600 53800 49300 71900 

Prisreglering + 15 3\10 +1300 1 +20800 +36001 

Reducering på grund 
av överplam:ring 
m.m. -3 IOO -1600 

Medelsbehov 52000 73900 

Hemyndigandebehov 77900 70100 

Föredra-
gandcn 

Bem. 

52400 

52400 

+ 18700 

71100 

1 Hctalningsmedel för skillnaden mdlan bedömd kostnadsutveckling och nettoprisindex. 

Bet. 

73000 

73000 

+ 3 6001 

-1600 
75000 
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B u d g e t å r e t 1 9 7 9/8 0 

Chefen för marinen anger i sin redovisning för verksamheten under 

budgetåret 1979/80 att planerat utvecklingsarbete för marinförband i stort 

sett har kunnat genomföras. 

B u d ge t å r e t I 9 8 0/8 I 

Bemyndigandeplaner har fastställts i regleringsbrev för budgetåret 1980/ 

81 och ändrats genom beslut den 13 november 1980. Planerna innebär bl. a. 

att konstruktionen av ubåt typ A 17 fortsätter. 

Budgetåret 1981/82 

Chefen j<:ir marinen 

Anslaget bör föras upp med 73.9 milj. kr. och ett heställningsbemyndi

gande om 70.1 milj. kr. inhämtas. 

Beställningsbemyndigandena avses bl. a. för fortsatt konstruktion av en 

ny ubåt ( A 17). systcmutvcckling för ubåtar och för övervattensfartyg samt 

för allmän utveckling och projektering av vapenmateriel. 

Av begärda bemyndiganden avser 20.8 milj. kr. prisreglering. Beloppet 

har beräknats enligt följande. 

I. Omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under budgetåret 

. 1981182 från prisläget februari 1980 till prisläget februari 1982 enligt be

dömd prisutvcckling med 9.3 milj. kr. 

2. Omräkning av den beräknade bemyndigandereservationen den 30 

juni 1981 från prisläget februari 1981 till prisläget februari 1982 enligt 

bedömd prisutveckling med 4.9 milj. kr. 

3. Uppräkning av beräknade utcliggande beställningar den 30 juni 1981 
från prisläget februari 1981 till prisläget februari 1982 enligt bedömd ut

veckling av prisklausulcr med 8.6 milj. kr. 

4. Överskott av prisregleringsbcmyndigandcn från budgetåret 1979/80 
med 2 milj. kr. 

Utöver beställningsbemyndigandcn och betalningsmedel som redovisas 

i sammanställningen begär chefen för marinen 29.7 milj. kr. - varav 4.7 

milj. kr. för prisreglcring - i bemyndiganden och 17 milj. kr. i betalnings

mcdel för utvecklingsarbcte för ytattackförband och för gemensamma 

produktionsresurser. 

Ö1 ·e rh1'.fäl ha 1 ·aren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar avstyrker 

överbefälhavaren chefens för marinen tilläggsyrkande om 17 milj. kr. 

I övrigt lämnar överbefälhavaren marinchefens anslagsframställning 

utan erinran. 
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Föredraganden 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet framgår 

av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betalningsme

del. 

Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen 

blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1982 (177747186 + 71100000 -

75 000000) 173 847 186 kr. Detta belopp bör emellertid justeras med hänsyn 

till den beräknade fördelningen av prisregleringsmedel för budgetåren 

1980/81 och 1981/82. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 

1982 blir därmed ca 155 milj. kr. 

Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 

vilket utvecklingsarbete som bör beställas inom ramen för det bemyndi

gande som riksdagen kan komma att lämna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att medge att utvecklingsarbete för marin

förband får beställas inom en kostnadsram av 71100000 kr., 

2. till Mari11förba11d: Forsk11i11R och uf\'eckling för budgetåret 1981/ 

82 anvisa ett förslagsrnslag av 75 000 000 kr. 
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D Flygvapenförband 

Chefen för flygvapnet är programmyndighet för huvudprogrammet Flyg

vapenförband som omfattar följande delprogram. 

3.1 För flera delprogram gemensamma lednings- och strilförband 

3.2 Jaktförband 

3.4 Attackförband 

3.5 Spaningsförband 

3.6 Flygtransportförband 

3. 7 Basförband 

3.99 Gemensamma produktionsresurser 

Flygvapnets fredsorganisation består i stort av följande staber och för

band m.m. 

Flygstaben 

En eskaderstab 

Sju sektorflottiljer 

Tre övriga förband (flottiljer) 

Fyra utbildningsanstalter som är direkt underställda chefen för flygvapnet 

Lokaliseringen av flygvapnets fredsförband m. m. framgår av följande 

karta (intagen på s. I IO). Verksamheten leds centralt från flygstaben och 

regionalt av militärbefälhavare (se s. 130) och i vissa fall av chefen för 

första flygeskadern. 

Verksamheten under huvudprogrammet Flygvapenförband budgeteras 

på ett antal primäruppdrag inom huvudproduktionsområdena Ledning och 

förbandsvcrksamhet, Materielanskaffning. Anskaffning av anläggningar 
samt Forskning och utveckling. Verksamheten finansieras från följande 
anslag. 

D I. Flygvapenförband: Ledning och förbands verksamhet 

D 2. Flygvapenförband: Materielanskaffning 
D 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 
D 4. Flygvapenförband: Forskning och utveckling 

D 1. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet 

1979/80 Utgift 2 366 322 397 1 

1980/81 Anslag 2 180000000 

1981/82 Förslag 2306200000 
1 Anslagen D I. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhct och E 4. 
Flygstaben. 

Under anslaget bedrivs allmän ledning och förbandsvcrksamhet, opera

tiv och krigsorganisatorisk verksamhet, utbildning till och av fast anställd 
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O=jakt Q=attack • =Spaning 

rx :· .c·; K:' ex.:.= militärområdes gräns 

110 

C=:J =utbildningsförband m.m . 

8 = sektorflottilj 
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personalm. tl. samt grundutbildning och repetitionsutbildning av värnplik

tiga inom flygvapnet. 

Verksamhetens omfattning 

Primäruppdrag m. m. 1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Chefen for 
flygvapnet 

Antal llygtimmar 95800 84291 97 300 87 350 
Antal utexaminerade 

onicerare exkl. re-
servotlicerare 150 150 160 l(i(l 

Grundutbildning av värn-
pliktiga 
Antal man 4691 4520 4 716 4417 
Antal tjänstgöringsdagar 
( 1 000-tal dagarl 1535 I 532 1501 1403 

Rcpetitionsutbildning 
Antal man 8870 4955 7 280 69W 
Antal tjänstgörings-
dagar ( I 000-tal dagar) 82 44 56 57.3 

Kostnader och medelshe/101· (I ()(JO-tal kr. )1 

Primäruppdrag m. m. 1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Chefen Föredra-
för llyg- ganden 
vapnet 

Flygvapenförband: 
För flera delprogram 

gemensamma lednings-
och strilförband 274919 260 372 293 998 295 518 286837 

Jaktförband 257098 212 167 325 901 37_~611 369849 
Attackförhand 172 896 159 533 208 580 244299 242 655 
Spaningsförband 74134 61865 87072 110774 109672 
Flygtransportförhand 49586 59283 58 262 84130 83 582 
Basförband 483209 684 909 521595 556989 539644 
Gemensamma produk-

tionsresurser 603043 623 517 602292 662674 636 361 

Kostnader 1914885 2061646 2097700 2328000 2268600 

Till kom mer/ m·går: 
Intäkter - 5 ~()() - 5 556 - 8000 -10000 -10000 
Skillnad mellan fak-

tiska kostnader och 
internpriser + 85 +309985 

Förskott - + 87 
Överplanering. reser-

ver m. m. + 19330 +90300 +33600 +47600 
Medgiven prisreglering +423360 

Medclsbehov 2351860 2366162 2180000 2351600 2306200 

1 Inkl. llygstaben. 
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Personal' 

Personalkategori 

Militär personal 
Civilmilitär personal 
Civil personal 

1 Inkl. tlygstaben. 

B u d ge t å r e t 1 9 7 9/8 0 

Antal anställda omräknat till personhr 

1979/80 1980/81 1981/8:! 

Flanerat Utfall Planerat Chefen 
för flyg-
vapnet 

2335 2 228 2220 2300 
2 263 2:!36 2 235 2200 
440:! 4380 4300 4255 

9000 8854 8755 8755 

112 

Föredra-
ganden 

2300 
2 200 
4255 

8755 

Chefen för flygl'apnet anger i sin redovisning av verksamheten under 

budgetåret 1979/80 att krigs förberedelsearbetet. förbandsproduktionen 

och incidentberedskapen i stO[t sett har kunnat genomföras. Belastningen · 

på personalen har dock varit hög. Grund- och rcpetitionsutbildningen av 

värnpliktiga har i huvudsak genomförts enligt planerna. Föreskrivna ener

gibesparande åtgärder har vidtagits. 

Översynen av det framtida stridsledningssystemets uppbyggnad och 

personalbehov har fortsatt liksom utvecklingen av ett datorstött informa

tionssystem för scktorchefs ledning. Förslag till ny fredsorganisation med 

fyra luftförsvarssektorer har lämnats till regeringen. 

Äldre radarmateriel har avwcklats och radarövningskompanier 860 har 

organiserats vid F 13 och F 17. Anpassningen av bassystemet och omskol

ningen av personal till flygplan 37 har fortgått. Två divisioner J 35 F och 

två baskompanier har avvecklats. Transportflygningar har genomförts. 

bl. a. för försvarsmakten och FN. 
Den nya flottiljorganisationen, som infördes den 1 januari 1977. har följts 

upp. F 11 och F 12 har avvecklats. Förberedelserna för att dra in F I :s 

flottiljadministration har fortsatt. 

B u d g c t å r e t 1 9 8 0/8 1 

I förhållande till prop. 1979/80: 100 bil. 7 (föU 1979/80: 19. rskr 19791 

80: 326) och regleringsbrevet för budgetåret 1980/81 har inga väsentliga 

ändringar gjorts i planeririgeri av verksamheten inom huvudproduktions

området Ledning och_ förbandsverksamhet. Ytterligare energibesparande 

åtgärder inom llygtjänstområdct kan inte vidtas utan att insatsberedskapen 

och llygsäkerhetcn påverkas. 

Resultatet av översynen av stridslednings- och luftbevakningssystemets 

framtida utbyggnad och personalbehov redovisades för regeringen under 

budgetåret. Avvecklingen av äldre radarmateriel fortsätter liksom uppsätt

ningen av radarövningskompanier 860 vid F 4 och F 21. 
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Verksamheten inriktas mot ett förlängt utnyttjande av 35 F-systemet. 

Omskolning av en jaktflygdivision J 35 F till JA 37 påbörjas. Underrättel

seskolan och fotoenheten förs över från F 11 till F 13 och bildar en 

underrättelseenhet. Ytterligare flygplan Tp 84 tillförs. Viss utbildning och 

omskolning kommer därför att genomföras. Det datorstödda ledningssys

temet ATLE provas. 

Successiva förändringar av basorganisationen genomförs. Anpassningen 

av bassystemet och omskolningen av personalen till flygplan 37 fortgår. 

Förberedelser för övergång till en ny flygstabsorganisation och sektoror

ganisation påbörjas. 

Förberedelser för indragning av F 1 :s flottiljadministration samt överfö

ring av förband och ansvar från F I till främst F 16 fortsätter. Försök med 

decentraliserad produktionsledning påbörjas vid F 4. Förberedelser för 

organisation av en officershögskola samt flera andra enheter inom den nya 

befälsordningens ram påbörjas. 

Budgetåret 1981/82 

Chefen för jlygl'apnet 

Chefen för flygvapnet anför följande huvudmotiveringar för den före

slagna verksamheten under budgetåret 1981/82. 
En ny fredsorganisation avses bli tillämpad för flygstaben och för luft

försvarssektorerna. Luftförsvarscentralerna anpassas till flygplan JA 37 

och PS-860. 

Anpassningen av bassystemet fortgår liksom omskolningen till flygplan 

37. Utvecklingen av det datorstödda ledningssystemet ATLE fortsätter. 

En underrättelseenhet bildas på F 13. Utbildning och omskolning för 
flygplan Tp 84 slutförs och omskolning på en ersättningshelikopter för 
helikoptrarna 2 och 3 förbereds. Basorganisationen förändras successivt. 

Förberedelserna fortsätter för att dra in F I :s flottiljadministration och 
föra över förband och ansvar från F I till främst F 16. Skolenheter organi
seras inom den nya befälsordningens ram. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1980/81 detaljmotiverar che

fen för flygvapnet på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 267 .3 

milj. kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut. 

I. Organisationsändringar <främst förbandsindragningar) minskar per

sonalkostnaderna med 11 milj. kr. 

2. Budgeterade medel för kallhyra ersätts av medel för fastighetsför

valtning m. m. (- 24,9 milj. kr.). 
8 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 100 Bil. 7 
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C. U ppgiftsförändringar 

I. Äldi'e radarmateriel avvecklas. vilket medför minskade underhålls

kostnader I- 4,8 milj. kr.). 

2. Behovet av värnpliktiga minskar. Detta minskar kostnaderna med 6.1 

milj. kr. 

3. Materielläget. främst beträffande tlygplansmateriel. medför att un

derhållskostnaderna minskar med 42,8 milj. kr. 

4. Diverse verksamhetsförändringar minskar kostnaderna med 7 ,6 

milj. kr. 

5. Kostnaderna för den ökade drivmedelslagringen under budgetåret 

1980/81 faller bort(- 30,I milj.kr.). 

Överhefälha1·aren 

För att justera anslaget med ett belopp som motsvarar utebliven kom

pensation för vissa värnpliktsförmåner under budgetåret 1978179 föreslår 

överbefälhavaren i sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställ

ningar att överplaneringen öka:; med 3.7 milj. kr. 

Den lokalanknutna servicen i förvaltningsbyggnaden Bastionen och viss 

del av utbildningen vid försvari~ts förvaltningsskola bör betalas från ansla

get Operativ ledning m. m.: Ledning och förbandsverksamhet i stället för 

förevarande anslag. 

I övrigt lämnar överbefälhavaren flygvapenchefens anslagsframställning 

utan erinran. 

Föredraganden 

Beträffande inriktningen av verksamheten under programplaneperioden 

får jag hänvisa till vad jag har anfört under avsnittet 4.3 Det militära 

försvarets fortsatta utveckling <s. 25-34). 

Jag kan i huvudsak godta chefens för flygvapnet förslag till uppgifter 

under budgetåret 1981/82 liksom hans beräkning av kostnaderna under 

primäruppdragen. Jag har dock räknat med en något mindre kostnadsök

ning än chefen för flygvapnet v1d beträffar underhåll och personal mi::n en 

större kostnadsökning vad gäller tlygdrivmedel. Jag har även tagit hänsyn 

till de överföringar m. m. som överbefälhavaren har föreslagit i sitt yttran

de över myndigheternas anslag:;framställningar. 

Som jag har anfört under avsnittet 4.4 Intäktsfinansiering av viss verk

samhet (s. 35) bör bl. a. viss del av verksamheten vid försvarets civilför

valtning intäktsfinansieras. Vidare bör intäktsfinansieringen utökas vid 

försvarets rationaliseringsinstitut. Under förevarande anslag har jag därför 

beräknat medel för att flygvapnets myndigheter m. m. skall kunna betala 

dels kostnaderna för datorbearhetning inom system F/S vid civilförvalt

ningen. dels kostnaderna för rationaliseringsinstitutets stöd till rationalise

ring vid flygvapnets förband. 
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Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställning

en över kostnader och medclsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Flygi·apenfiirband: Ledning och förbandsl'erksamlzet för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 2306200000 kr. 

D 2. Flygvapenförband: Materielanskaffning 

Med hänvisning till vad jag har anfört under avsnittet 4.9 Ramberäkning 

för budgetåret 1981/82 m. m. (s. 53) hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Flygl'apet(fi>r

hand: Materie/a11skl{f.fi1ing för budgetåret 1981/82 beräkna ett 

förslagsanslag av 2455200000 kr. 

D 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

155 696 794 1 

193400000 

236600000 
1 Anslagen D 3. Flygvapenförband: lståndsällning av befästningar och kaserner 
samt llI 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar. 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad m. m. av och centralt 

beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder i lokaler m. m .. befästning

ar. flygfält och ammunitionsförråd för flygvapnet samt markförvärv för 
dessa ändamål och för övnings- och skjutfält. Verksamheten omfattar 

vidare kompletteringsarbeten m. m. på eller i anslutning till befintliga llyg
baser. anläggningar för el- och teleutrustning vid baserna samt inlösen av 

flygbullerstörda fastigheter. 

Kostnader och medelsbehol' (I 000-tal kr. J 

Primäruppdrag m. m. 1979/80 1980/81 1981/IQ 

Chefen for Föredra-
flygvapnet gandcn 

Flygvapenförband: 
Markanskaffning för 

delprogrammen 
För flera delprogram 

gemensamma lednings-
och strilförband 200 200 400 400 

Basförband 300 300 600 600 
Gemensamma produktions-

resurser I 000 1500 1000 I 000 
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Primäruppdrag m. m. 

Nybyggnad m. m. för 
delprogrammen 

För flera delprogram 
gemensamma lednings
och strilförband 

Basförband 
Gemensamma produktions

resurser 
Centralt beslutade om

byggnads- och under
hftllsåtgärder för 
delprogrammen 

För flera delprogram 
gemensamma lednings
och strilförband 

Basförband 
Gemensamma produktions

resurser 

Summa 

Utrednings- och projek
teringskostnader 

Inkomster 
Reducering på grund 

av överplanering 

Beräknat medelsbchov 

B u d g e t å r e t I 9 7 9/8 0 

1'179/80 

116::!00 
:~8 300 

~· 1500 

4500 

:•5500 

l~i7 500 

1980/81 

18400 
22000 

91000 

4500 

55 500 

193400 

193400 

1981/82 

Chefen för 
flygvapnet 

35 800 
25500 

102800 

4300 
24600 

59100 

254100 

+ 13 300 
- 4000 

-26800 

236600 

116 

Föredra
ganden 

35 800 
25500 

93600 

4300 
24600 

59100 

244900 

+ 13300 
- 4000 

-17600 

236600 

Fort(fikation.1ji"irrnftninge11 anmäler i sin årsredovisning för budgetåret 

1979/80 att behovet av mark har varit begränsat. Uppkomna behov har i 

huvmlsak kunnat tillgodoses. 

Både befästningar och kaserner m. m. har i huvudsak kunnat anskaffas 

enligt planerna. En militärrestaurang vid F 4 i Östersund. en värmeccntral 

vid F 7 i Såteniis. ett kontrolltorn vid F 13:s detachement i Malmslätt. en 

hangar vid F 15 i Söderhamn S<I mt en tlygverkstad och en hangar vid F 17 i 

Ronneby har bl. a. blivit färdiga. Vidare har ombyggnad av tlygverkstaden 

vid F 4 avslutats. Renovering av kaserner vid F 14 i Halmstad har påbör

jats liksom nybyggnad av utbildnings- och förrådslokaler vid flera förband. 

Budgetåret 1980/81 

Markbehovet bedöms bli av iJegränsad omfattning. 

Utbyggnaden av radarstationsnätet fortsätter liksom utbyggnaden av 

befintliga tlygbaser för bl. a. anpassning till flygplan 37 och till ett nytt 

tlygbassystem. En flygtjänstbyggnad och ett förråd vid F 5 i Ljungbyhed. 

ett truppserviceförråd vid F 13 i Norrköping, utbildningslokaler för flyg

vapnets basbcfälskola vid F 14 i Halmstad och en viirmeccntral vid F 17 i 

Ronneby beräknas bli färdiga. Av större arbeten som beräknas bli påbör

jade miirks en ny hangar vid re:;p. F 17 och F 21 i Luleå. 
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Budgetåret 1981/82 

Chefen för flygvapnet 

Medelsbehovet för budgetåret 1981 /82 beräknas till 236.6 milj. kr. enligt 
vad som framgår av sammanställningen över kostnader och medclsbehov 

(intagen på s. 115). Fördelningen på objekt m. m. framgår av följande 

sammanställningar. 

A. Markanskafji1ing 

Objekt m. m. 

För flera delprogram gemensamma lednings- och strilförband 
I. Mark för strilanlii.ggningar m. m. 

Basförband 
2. Mark förkrigsflygfält samt diverse 

mindre markförvärv och oförutsedda utgifter 

Gemensamma produktionsresurser 
3. Diverse mindre markförvärv och oförutsedda utgifter 

Beräknat medelsbehov 

Medelsbehov 
(I 000-tal kr.) 

400 

600 

I 000 

2000 

1-3. I vissa fall kan det bli nödvändigt att förvärva mark med äganderätt 

för nybyggnad eller komplettering av flygvapnets anläggningar. Medel 
beräknas också för oförutsedda utgifter i samband med markförvärv samt 

för att lösa in flygbullerstörda fastigheter. 

B.Nyhyggnad m. m. 

Objekt m. m. 

Företag påbiirjade före 1980-07-01 
För flera delprogram gemensamma lednings- och strilförband 
I. Radaranläggningar 

Basförband 
2. Anpassning för flyghassystem 90 
3. El- och teleanläggningar 

Fiiretug påbii(iade eller al'sedda all 

påbörjas 1980181 
För flera delprogram gemensamma lednings- och strilförband 
4. Radaranläggningar 

Basförband 
5. Anpassning för flygbassystem 90 
6. Uppställningsplattor vid flottiljer 
7. Smärre objekt 
8. El- och teleanläggningar 

Gemensamma produktionsresurser 
9. F 5. Nybyggnad av en värmecentral 

10. F 13. Nybyggnad av en skolbyggnad för underrällelse
enheten 

11. F 13. Utbyggnad av en drivmedelsanläggning 

Medelsbchov 
(I 000-tal kr.) 

2000 

600 
2410 

12700 

3900 
I 000 

600 
7090 

11300 

5400 
1500 
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Objekt m. m. 

12. F 14. Till- och ombyggnad av lokaler för flygvapnets 
tekniska skola 

13. F 15. Tillbyggnad av tillsynsv~rkstaden 
14. F 17. Nybyggnad av en hangar 
15. F 21. Nybyggnad av en hangar 
16. F 21. Tillbyggnad av en viirmecentral 
17. F 21. Nybyggnad av vägar m. m. 
18. RFN. Nybyggnad av ett trupr- och mohiliseringsförråd 

FiiretaR arsedda att påburjas 1981182 
För flera delprogram gemensamma lednings- och strilförhand 
19. Luftförsvarscentral 
20. Radaranläggningar 
21. Smärre objekt 

Basförhand 
22. Anpassning för flygbassystem 90 
23. Fälthangarer 
24. Uppstiillningsplattor vid flottiljer 
25. Lagringsanläggningar för drivmedel 
26. Smärre objekt 
27. El- och teleanläggningar 

Gemensamma produktionsresurser 
28. F 14. Nybyggnad av en värmccentral 
29. F 15. Nybyggnad av en hanga-
30. F 21. Om- och tillbyggnad av I illsynsvcrkstaden 
31. RFN. Tillbyggnad av en viirm1!central 
32. Byggnadsåtgiirder med anledning av den nya befälsord-

ningcn 
33. Tekniska försö~jningsanordningar 
34. Diverse objekt 
35. Smärre hyggnadsföretag inkl. försök med teknisk be

vakning 

Berilknat medelsbehov 

118 

Medels behov 
(I 000-tal kr.) 

2 700 
4200 
8000 

13000 
4300 
2 700 
3000 

10000 
6500 
4600 

1500 
2000 
2000 
I 000 

900 
2 500 

5000 
8000 
8000 
3100 

2000 
3000 
8000 

9600 

164100 

I och 4. Regeringen har gett fortifikationsförvaltningen bygguppdrag för 

att uföra fyra radarstationer. 

2. 3. 5. 6. 8, 22. 23, 24, 25 och 27. För fortlöpande åtgärder vid befintliga 

nygbaser för bl. a. anpassning till ett nytt flygbassystem och utförande av 

el- och teleledningar beräknas ett sammanlagt medelsbehov av 24 milj. kr. 

för nästa budgetår. 

9. 11, 12. 14. 15 och 18. Regeringen har gett fortifikationsförvaltningen 

bygguppdrag för dessa objekt. 

JO. Behovet av att utföra detl.a objekt har tidigare anmälts för riksdagen 

i prop. 1979/80 (bil. 7 s. 144). Regeringen har i mars 1980 uppdragit åt 

fortifikationsförvaltningen att ut.arbeta huvudhandlingar för byggnadsföre

taget. 

13 och 30. Behovet av att utföra dessa objekt har tidigare anmälts för 

riksdagen i prop. 1979/80 (bil. 7 s. 144 och 145). 

16 och 17. Vid F 21 behöver viirme<.:entralcn byggas till för att n{1 

erforderlig kapacitet samt vägnätet förbättras. Regeringen har gett fortifi-
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kationsförvaltningen bygguppdrag för objekten. Kostnaderna beräknas till 

sammanlagt 10,2 milj. kr. enligt prisläget den I februari 1980. 

19. En ny luftförsvarscentral behöver byggas. Fortifikationsförvaltning

en har redovisat huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Kostnaderna 

beräknas till 41,2 milj. kr. enligt prisläget den I februari 1980. 

20. Fortifikationsförvaltningen har redovisat huvudhandlingar för ny

byggnad av ytterligare två radarstationer. Kostnaderna beräknas till sam

manlagt 28.5 milj. kr. enligt prisläget den I februari 1980. 

28. Vid F 14 i Halmstad behöver uppvärmningskapaciteten ökas. Den 

befintliga värmecentralen är otillräcklig för såväl nuvarande som framtida 

byggnadsvolym vid förbandet. Möjligheterna att ansluta etablissementet 

till kommunal värme utreds f. n. I avvaktan härpå uppskattas kostnaderna 

för att uppföra en ny värmecentral vid förbandet till 15,5 milj. kr. enligt 

prisläget den I februari 1980. 

29. Sedan F 15 i Söderhamn ombeväpnats med flygplan 37 föreligger 

brist på lämpliga uppställningsplatser för de nya planen. Den ekonomiskt 

mest fördelaktiga lösningen för att tillgodose behovet av sådana platser 

med godtagbart brandskydd har visat sig vara att bygga en ny hangar. 

Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för 

byggnadsföretaget. Kostnaderna har uppskattats till 20480000 kr. enligt 

prisläget den I februari J 980. Regeringen uppdrog i juni 1980 åt fortifika

tionsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. 

31. Vid R FN i Vidsel behöver värmecentralen byggas ut för att få 

nödvändig kapacitet för värmeförsörjningen av planerade större nybygg

nader. Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadspro

gram för byggnadsföretaget. Kostnaderna har därvid uppskattas till 

3150000 kr. enligt prisläget den I februari 1980. Regeringen uppdrog i 

oktober 1980 åt fortifikationsförvaltningcn att utarbeta huvudhandlingar 

för byggnadsföretaget. 

32. Nödvändiga byggnadsåtgärder som föranleds av den nya befälsord

ningen beräknas dra en kostnad av totalt 10 milj. kr. 

C. Centralt beslutade ombyggnads- och underhål/såtgiirder 

Objekt m. m. 

Företal( påb<irjadefiire 1980-07-01 

Gemensamma produktionsresurser 
I. Kasernrenoveringar 

Företa{: påbörjade eller m·sedtla all piJhjjrjas 1980181 

Gemensamma produktionsresurser 
2. Kasernrenoveringar 
3. F 6. Omb}·ggnad av hangar nr 81 till integrerat förråd 
4. F 14. Ombyggnad av hangar nr 84 till utbildningslokaler 
5. F 17. Ombyggnad av en flygverkstad till integrerat 

förråd 

Medelsbehov 
11 000-tal kr.) 

10700 

6300 
4000 
2100 

3800 
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Objekt m. m. 

6. Diverse objekt 
7. Smärre ombyggnadsföretag 
8. Vissa tekniska försörjningsanordningar m. m. 

Företa!( al'sedda all påbörjas 1981182 

Basförband 
9. Ombyggnad av flygfält. smärre objekt 

10. Underhåll av flygfält 

Gemensamma produktionsresurser 
11. Mindre ombyggnader av befästningar 
12. Underhåll av befästningar 
13. F 6. Ombyggnad av kasern nr 22 till personalvårds-

lokaler m. m. 
14. Diverse objekt 
15. Smärre ombyggnadsföretag 
16. Vissa tekniska försörjningsanordningar m. m. 
17. Underhåll av byggnader 

Beräknat medelsbehov 

120 

Medelsbehov 
(I 000-tal kr. l 

2500 
3700 
1100 

3600 
21000 

1900 
2400 

3 500 
5 300 
I 900 
3900 

10300 

88000 

I och 2. F. n. pågår renovering av kaserner vid F 5 i Ljungbyhed och F 

14 i Halmstad. Under innevarande budgetår avses en renovering av ka

serner påbörjas vid F 10 i Ängelholm. För fortsatta rcnoveringsarbeten vid 

dessa förband under budgetån:t 1981/82 beräknas ett mcdelsbehov av 17 

milj. kr. 

3, 4 och 5. Regeringen har g•:tt fortifikationsförvaltningen bygguppdrag 

för dessa objekt. 

I 0. Av flygsäkcrhetsskäl föranledda reparationer av rullbanor, taxi

banor och uppställningsplattor vid flottiljer och krigsflygplatser beräknas 

dra en kostnad av 21 milj. kr. under nästa budgetår. 

13. Vid F 6 i Karlsborg avses cxpeditionsbyggnad nr 22 byggas om för 

att tillgodose föreliggande behov av lokaler för fritids- och hobbyverksam

het för de värnpliktiga. Genom ombyggnaden tillgodoses även behovet av 

personalutrymmen för lokalvårdspcrsonalen. I byggnaden avses också 

lokaler upplåtas till den för Karlsborgs garnison gemensamma intendents

enheten, som f. n. är utspridd på ett flertal platser inom F 6 och S 2. 

Fortifikationsförvaltningen har redovisat byggnadsprogram för byggnads

företaget. Kostnaderna har därvid uppskattats till 4 510 000 kr. enligt pris

läget den I februari 1980. Regeringen uppdrog i november 1980 åt fortifika

tionsförvaltningen att utarbeta huvu<lhandlingar för byggnadsförctagct. 

17. För centralt beslutade underhållsåtgärdcr på flygvapnets byggnader 

beräknas ett medelsbchov av J(l,3 milj. kr. för nästa budgetår. 

Öl'erhefiilha mren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar lämnar över

befälhavaren chefens för flygvaonet anslagsframställning utan erinran. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 121 

Föredraganden 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Jag har därvid inte räknat med att några 

medel behövs för budgetåret 1981/82 för nybyggnad av värmecentral vid F 

14 i Halmstad eller för tillbyggnad av tillsynsverkstad vid F 15 i Söder

hamn. Jag förordar att medel anvisas enligt följande anskaffningsplan. 

Fortifikationsförvaltningen skall redovisa huvudhandlingar för de nya 

byggnadsobjekt som finns intagna i anskaffningsplanen. Om riksdagen inte 

har något att erinra bör det få ankomma på regeringen att, efter prövning 

av huvudhandlingarna och inom ramen för det anslag som riksdagen anvi

sar, besluta om de redovisade byggnadsföretagen skall utföras. 

Anskaffningsplan (I 000-tal kr.) 

Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
I. o. m. 

79-02-01 80-02-01 80-06-30 1980/81 1981/82 

A. Markanskaffning 
Delprogram 3.1 

I. Mark för stril
anläggningar m. m. 

Delprogram 3.7 
2. Mark för krigs

tlygfält samt 
diverse mindre 
markförvärv 
och oförutsedda 
utgifter 

3. Delprogram 3.99 
Diverse mindre 
markförvärv och 
oförutsedda 
utgifter 

Summa A 

B. Nybygi::nad m. m. 
a. Företag påbörja

de före 1980-07-01 

Delprogram 3.1 
.I. Luftbe-

vaknings
torn 

2. Stridslednings
radaranläggningar 

3. Radaranläggningar 
4. Smärre objekt 

Delprogram 3.7 
5. Anpassning för 

tlygbassystem 90 
6. Markundersök

ningar vid tlyg
baser 

500 

800 
20100 
2100 

1655 

800 

600 

900 

2 500 

4000 

550 

900 
22600 
2300 

1330 

500 

250 

300 
4700 

700 

335 

300 

200 

300 

1500 

2000 

300 

600 
15900 
1600 

395 

200 

400 

600 

I 000 

2000 

2000 

600 

Bygg- Färdig-
stari ställande 

år-mån. år-mån. 
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Objekt Kostnadsram Mcdelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 

79-02-01 80-02-01 80-06-30 1980/81 1981/82 år-n1än. år-n1ån. 

7. Grupperings-
platser vid 
huvudbaser 136 140 140 

8. Lagringsanlägg-
ningar för driv .. 
medel 4176 4394 1514 2880 

9. Fälthangarer 1500 1470 I 070 400 
10. Smärre objekt 3 150 4108 923 3185 
11. El- och telean-

läggningar 16638 21842 1127"!. 8 150 2410 

Delprogram 3.99 
12. F 5. Nybyggnad 

av en flyg-
tjänstbyggnad 5000 4470} 13. F 5. Om- och 4510 2730 79-10 80-10 
tillbyggnad av 
ett förråd 2800 2770 

14. F D. Nybyggnad 
av ett trupp-
serviceförråd 5600 7800 300 7 500 80-06 81-06 

15. F 14. Tillbygg-
nad av ett garage 4400 4720} 16. F 14. Nybygg- 6300 8000 79-11 80-11 
nad av en skol-
byggnad 8600 9580 

17. F 17. Nybygg-
nad av en vär-
mecentral 9700 10340 6940 3400 79-12 80-11 

Summa a 87655 99814 39414 55380 5010 

h. Förela[! pclhör-
jade eller av-
sedda all pd-
hö~ja.1· 1980181 
Delprogram 3.1 

18. Radaranlägg-
ningar 17600 19800 5 000 12 700 

19. Smärre objekt 2700 3000 300 
Delprogram 3.7 

20. Anpassning för 
flygbassystem 90 7700 7900 4000 3900 

'.!I. Fälthangarer 500 700 700 
22. Uppställnings-

plattor vid 
flottiljer 2000 3600 2600 I 000 

23. Smlirre objekt I 500 I 500 900 600 
24. El- och telc-

anläggningar 11680 9040 I 850 7090 
Delprogram 3.99 

25. F 5. Tillbygg-
nad av en han-
gar 3 300 3800 3 800 80-09 81-0'i 

26. F 5. Nybyggnad 
av en värmccen-
tral 12800 14400 3 100 11 .~00 81-03 82-03 

27. F 13. Nybygg-
nad av en skol-
byggnad för un-
derrättelseen-
hetcn 5 650 6400 I 000 5400 81-03 82-02 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

Faktisk Beräknad för 
I. o. m. 

79-02-01 80-02-01 80-06-30 1980/8 I 198 !/82 är-mån. år-mån. 

28. F 13. Utbygg-
nad av en 
drivmedelsan-
läggning 5760 6500 5000 1500 81-03 82-02 

29. F 14. Till- och 
ombyggnad av 
lokaler för 
flygvapnets 
tekniska skola 5 200 5900 3200 2700 80-10 81-10 

30. F 17. Nybyggnad 
av en hangar 19050 21400 13400 8000 80-10 82-04 

31. F 21. Nybygg-
nad av en 
hangar 22050 24800 I I 800 13 000 81-02 82-05 

32. F 21. Tillbygg-
nad av värme-
centralen 5450 6 !00 I ROO 4300 81-01 81-10 

33. F 21. Nybygg-
nad av vägar 
m.m. 3700 4100 I 400 2700 Rl-05 82-10 

34. RFN. Nybygg-
nad av ett 
trupp- och mo-
biliscrings-
förråd 8 850 10000 7000 3 000 Rl-01 82-05 

35. Tekniska för-
sörjningsanord-
ningar 5000 5 100 5 lllO 

36. Diverse objekt 1660 1660 
37. Smärre byggnads-

företag inkl. 
försök med tek-
nisk bevakning 8000 17 400 17400 

38. Utrednings- och 
projekterings-
kostnader 7000 7000 7000 

Summa b 155490 180100 980!0 77190 

(', Före/l/g avsed-
Ja all pilhör-
ja.1 1981182 
Delprogram 3.1 

39. Luftförsvars-
central 41200 10000 

40. Radaranläggningar 28500 6500 
41. Smärre objekt 4600 4600 

Delprogram 3.7 
42. Anpassning för 

flygbassystem 90 1500 1500 
43. Fälthangarer 2000 2000 
44. lJ ppställnings-

plattor vid 
flottiljer 2000 2000 

45. Lagringsanlägg-
ningar för driv-
medel I 000 1000 

46. Smärre o~jekt 900 900 
47. El- och tclean-

läggningar 8 200 2 'iOO 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 

79-02-01 80-02-01 80-06-30 1980/81 1981/82 år-mån. år-mån. 

Delprogram 3.99 
48. F 15. Nybyggnad 

av en hangar 20500 8000 81-10 82-12 
49. F 21. Om- och 

tillbyggnad av 
24 600 1 tillsynsverkstaden 8000 81-10 83-02 

50. RFN. Tillbyggnad 
av värmeccntralen 3 100 3100 81-10 82-06 

51. Byggnadsåtgärder 
med anledning av 
ny befälsordning 10000 2000 81-10 84-06 

52. Tekniska försörj-
ningsanordningar 3000 3000 

53. Diverse objekt 8000 8000 
54. Smärre byggnads-

företag inkl. för-
sök med teknisk 
bevakning 9600 9600 

Summa c 168700 72700 

Summa B (a-c) 243145 448614 39414 154 390 154900 

c. Centralt hes/11-
fllde omhygg-
nads- och 1111-

derlu11/såt1:är-
der 

a. Fiireta1: påhiir-
jade före 1980-
07-01 

Delprogram 3.99 
I. Kasernrenove-

ringar 41500 44100 14350 10500 10700 
2. Smärre bygg-

nadsföretag 2600 2900 2000 900 
Summa a 44100 47000 16350 11400 10700 

h. Företag påhör-
jade eller uv-
sedda alf på-
hö1:ias 1980181 

Delprogram 3.7 
3. Ombyggnad av 

flygfält. smär-
re objekt 4500 4500 1100 
Delprogram 3.99 

4. Mindre istånd-
sättningsarheten 
på befästningar 
m.m. 2500 2 500 300 

5. Kasernrenove-
ringar 13 000 13100 5000 6300 81-02 82-12 

1 Total kostnadsram 40950000 kr.. varav återstående del skall belasta anslaget Armeförband: Anskaffning av 
anläggningar. 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 

79-02-01 80-02-01 80-06-30 1980/81 1981/82 år-mån. år-mån. 

6. F 6. Ombygg-
nad av hangar 
nr 81 till in-
tegrerat för-
råd 8350 9000 5000 4000 80-11 81-11 

7. F 7. Ombyggnad 
av tillsyns-
verkstad nr 112 2750 2500 2500 80-12 81-10 

8. F 14. Ombygg-
nad av hangar 
nr 84 till ut-
bildningslokaler 5300 5700 3 600 2100 80-10 81-11 

9. F 17. Ombygg-
nad av flyg-
verkstad nr 
111 till inte-
grerat förråd 9600 10300 6500 3800 80-12 81-11 

10. Diverse objekt 7400 8200 5700 2500 
11. Smärre ombygg-

nadsföretag 6900 8000 4300 3 700 
12. Vissa tekniska 

försörjnings-
anordningar 6400 7100 6000 1100 

13. Utrednings- och 
projekterings-
kostnader 2820 2820 2820 

Summa b 69520 73720 42820 23500 

c. Företa{? m·sedda 
alt påbii~jas 
1981182 

Delprogram 3.7 
14. Ombyggnad av 

flygfält, smär-
re objekt 3600 3 f>OO 

15. Underhåll av 
flygfält 21000 21000 

Delprogram 3.99 
16. Mindre ombygg-

nader av befäst-
ningar m. m. 1900 1900 

17. Underhåll av 
befästningar 2400 2400 

18. F 6. Ombygg-
nad av bygg-
nad nr 22 till 
personalvårds-
lokaler m. m. 5000 3500 81-10 82-07 

19. Diverse objekt 7000 5 300 
20. Smärre ombygg-

nadsföretag 7000 1900 
21. Vissa tekniska 

försöi:inings-
anordningar f>OOO 3900. 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 

79-02-01 80-02-01 80-06-30 1980/81 1981/82 

22. Underhåll av 
byggnader m. m. 10300 10300 

Summa c 64500 53800 

Summa C (a-c) 113620 185220 16350 54220 88000 

Totalt A-C 356765 637834 55764 2l0610 244900 

Utrednings- och 
projekterings-
kostnader + 13 300 

Inkomster - 4000 
Reducering på 

grund av över-
planering -17210 -17600 

Beräknat medels-
behov 193400 236600 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Flygvapen.förband: A11skajfi1i11g av anliiggningiir för budget

året 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 236600000 kr. 

D 4. }<'Jygvapenförband: Forskning och utveckling 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

490334657 1 

354869000 

407984000 
1 Varav 68 milj. kr. i prisregleringsmedel. 

Verksamheten under anslaget omfattar utvecklingsarbete beträffande 

materiel för flygvapnet. Verksamheten inriktas med beställningsbemyndi

ganden. medan takten i beställningarna bestäms av medclstilldclningen. 

Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni I 980 l 136 755 771 

kr. För budgetåret 1980/81 har riksdagen lämnat ett heställningsbemyndi

gande om 489,7 milj. kr. och anvisat ett anslag av 354869000 kr. Den 

beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1981 blir därmed 

(1136755771+489700000-354869000)1271586771 kr. 

Bygg- Färdig-
start ställande 

<'ir-mån. är-m{in. 
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Bestiillningsbemyndiganden och hetalningsmedel (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Flygvapenförband: 
U I vecklingsarbete 

för delprogrammen 
För flera delprogram 

gemensamma lednings
och strilförband 

Jakt förband 
Attackförband 
Spaningsförband 
Basförhand 
Gemensamma produk-

tionsresurser 
Till regeringens 

dispo~ition 

Kostnader 

Prisreglering 
Justering på grund av 

överplanering m. m. 

Medelshehov 

Bemyndigandebehov 

Bud ge tå re t 1979/80 

1980/81 

Bem. 

25200 
34200 

150600 
100 

5500 

146100 

56000 

417700 

+72000 

489700 

Bet. 

354869 

354869 

354869 

1981/82 

Chefen för 
flygvapnet 

Bem. 

18600 
15600 
18000 

5 500 

242 )()O 

299800 

+70600 

370400 

127 

Bet. 

20500 
43000 

120 600 
200 

5600 

177900 

367800 

+20000 

+12200 

400000 

Chefen for flygvapnet anger i sin redovisning för budgetåret 1979/80 att 

verksamheten inom delprogrammet Gemensamma lednings- och strilför

band i huvudsak har inriktats på utveckling av materiel till en ny låghöjds

radar (PS 870) samt fortsatt utveckling av ett rörligt indikatorrum och 

transmissionsnät. 

För delprogrammet Jaktförband har verksamheten till största delen be
stått av typarbete för flygplan JA 37 Jaktviggen. Fortsatt utveckling av 

grundflygplan, målinmätningsutrustning. el- och teleutrustning. beväpning 

samt underhållsutrustning har beställts. 

För delprogrammet Attackförband har främst beställts fortsatt utveck

ling av motmedel för flygplan AJ 37. Vidare har fortsatta studier och 

systemdefinition av lätta skol- och attackflygplan beställts. Under arbetets 

gång inriktades studierna mot det nya tlygsystemet J AS. 

B u d ge t å r e t I 9 8 0/8 I 

Bemyndigandeplaner har fastställts i regleringsbrev för budgetåret 1980/ 

81 och ändrats genom beslut den 13 november 1980. Planerna innebär bl. a. 

att utvecklingsarbetet för stridslednings- och luftbevakningsförband fort

sätter. För attackförbanden fortsätter utvecklingen av motmedel. Inom 

delprogrammet redovisas även det påbörjade utvecklingsarbetet för att 

ersätta hela Viggensystemet med JAS. 

Föredra
ganden 

Bem. 

319200 

319200 

+59600 

378800 

Het. 

375 784 

375784 

+20000 

+12200 

407984 
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Budgetåret 1981/82 

Chefen fiirflygl'lipnet 

Anslaget bör föras upp med 400 milj. kr. och ett beställningsbemyndi

gande om 370.4 milj. kr. inhämtas. 

Inom delprogrammet Gemensamma lednings- och strilförband fortsätter 

utvecklingen av materiel till rörliga indikatorrum och nya radarstationer. 

Vidare påbörjas utvecklingen av en transportabel stridsledningsradio. 

Verksamheten inom delprogrammet Attackförband avser bl. a. slutfö

rande av delstudier för JAS-systemet. 

Beställningsbemyndigandet för delprogrammet Gemensamma produk

tionsresurser är främst avsett för drift och underhåll av försöksplatser. 

Av begärda bemyndiganden avses 70.6 milj. kr. för prisrcglering. Belop

pet har beräknats enligt följande. 

I. Omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under budgetåret 

1981 /82 från prisläget februari 1980 till prisläget februari 1982 enligt be

dömd prisutveckling med 56.4 milj. kr. 

2. Omräkning av den beriiknade bemyndigandereservationcn den 30 
juni 1981 från prisläget februari 1981 till prisläget februari 1982 enligt 

bedömd prisutveckling med 52.7 milj. kr. 

3. Omräkning av beräknade uteliggandc beställningar den 30 juni 1981 

från prisläget februari 1981 till prisläget februari 1982 enligt bedömd ut

veckling av prisklausuler med 58.2 milj. kr. 

4. Överskott av prisregleringsbemyndiganden från budgetåret 1979/80 
med 96.7 milj. kr. 

Ö1·erbefiil ha 1·aren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar lämnar över

befälhavaren chefens för flygvapnet anslagsframställning utan erinran. 

Fiiredraganden 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet framgar 

av sammanställningen över bcställningsbemyndiganden och betalningsme

del. 

Med utnyttjandt: av de belopp som har tagits upp i sammanställningen 

blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1982 (I 271586771 + 378 800000 
-407984000) 1242402771 kr. Detta belopp bör emellertid justt:ras med 

hänsyn till den beräknade förddningen av prisrcgleringsmedcl för budget

åren 1980/81 och 1981182. Den beräknade bcmyndigandeskulden den 30 
juni 1982 blir därmed ca I 120 milj. kr. Vid bifall till vad jag kommer att 

förorda vid min anmälan till tilläggsbudget Il till statsbudgeten för budget

året 1980/81 minskar bemyndigandcskulden med ca 560 milj. kr. beroende 

på att jag då kommer att förorca att bemyndiganden om detta belopp förs 

över till anslaget D 2. Flygvapenförband: Materielanskaffning. 
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Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 

vilket utvecklingsarbete som bör ske inom ramen för det beställningsbe

myndigande som riksdagen kan komma att lämna. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att medge att utvecklingsarbete för flygva

penförband får beställas inom en kostnadsram av 378 800000 kr., 

2. till Flygvapenförband: Forskning och utveckling för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 407984000 kr. 

9 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 100 Bil. 7 
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E Operativ ledning m. m. 

Överbefälhavaren är programmyndighet för huvudprogrammet Operativ 

ledning m. m. som omfattar följande delprogram. 

4.1 Operativ planläggning m. m. 

4.2 Beredskap m. m. 

4.3 Krigsorganisation av centrala och högre regionala staber m. m. 

4.99 Gemensamma produktionsresurser 

Huvudprogrammet omfattar i fred i stort följande staber m. m. 

Försvarsstaben 

Sex militärområdesstaber med förvaltningar 

En militärkommandostab med förvaltningar 

Lokaliseringen av nämnda staber m. m. framgår av följande karta (inta

gen på s. 131) 

Verksamheten under huvudprogrammet Operativ ledning m. m. budge

teras på ett antal primäruppdrag inom huvudproduktionsområdena Led

ning och förbandsverksamhet. Materielanskaffning samt Anskaffning av 

anläggningar. Verksamheten finansieras från följande anslag. 

E I. Operativ ledning m. m.: Ledning och förbandsverksamhet 

E 2. Operativ ledning m. m.: Materielanskaffning 

E 3. Operativ ledning m. m.: Anskaffning av anläggningar 

E I. Operativ ledning m. m.: Ledning och förbandsverksamhet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

477172827 1 

447800000 

512540000 
1 Anslagen E I. Försvarsstaben. E .5. Militärområdesstaber m. m .. E 6. Krigsorgani
sation för vissa staber m. m.: Ledning och förbandsverksamhet, F 17. Anskaffning 
av fortifikatorisk materiel m. m. (primäruppdraget 5171 Il. F 20. lnsatsberedskap 
m. m. och F 21. Viss gemensam verksamhet (primäruppdragen 52111, 52112.1. 
52112.2 och 52122. I samt Hyror till FortF). 

Under anslaget bedrivs dels allmän ledning och förbandsverksamhet. 

dels operativ och krigsorganisatorisk verksamhet. 
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MFV 
VFV 

VFB 
MFB 

-?i:.'!'.Tu'.10.V'.:'.Tu'li 1 =militärområdesgräns 

VFS 

VFO 
MFO 
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VFON 
MFON 
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Kostnader och medels behov (I 000-tal kr.) 

Primiiruppdrag m. m. 1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Överbefäl-Föredra-
havaren ganden 

Operativ ledning m. m.: 
Operativ 

planläggning m. m. 48900 48493 52510 50291 
Beredskap m. m.: 

Särskild verksamhet 
vid försvarsstaben 22090 23100 23 874 23874 

Beredskap m. m.: 
Insatsberedskap 471 IO 50975 65390 71992 

Beredskap m. m.: 
Beredskapsåtgärder 
vid SJ m. m. 8655 9005 10170 9725 

Krigsorganisation 
av centrala och 
högre regionala 
staber m. m. )()5430 111279 128723 124400 

Gemensamma produk-
tionsresurser: 
Försvarsstabens och 
militärområdessta-
bernas fredsorgani-
sation m. m. 189850 199590 220 733 230 109 

Gemensamma produk-
tionsresurser: 
Borttagande av 
pansarhinder o. d. 650 4175 4 715 4509 

Kostnader 422685 446617 506115 514900 

Tillkommerlm·går: 
Intäkter - 4430 -4670 -4270 -4270 
Överplanering 

reserver m. m. + 4060 +5853 -6995 +1910 
Till regeringens 

disposition -2000 
Medgiven prisreg-

le ring +56415 

Medelsbehov 478730 477173 445800 494850 512540 

Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Överbefäl- Föredra-
havaren ganden 

Militär personal 665 643 656 699 699 
Civilmilitär personal 65 70 70 70 70 
Civil personal 1621 1579 1587 1576 I 576 

2351 2292 2313 2345 2345 
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Budgetåret 1979/80 

Överbefälhavaren anger att redovisningen av verksamheten under bud
getåret 1979/80 försvåras av att det nya huvudprogrammet 4 Operativ 
ledning m. m. saknar tidigare motsvarighet. I redovisningen för de tidigare 
delprogram (primäruppdrag) som nu ingår i huvudprogram 4 anför överbe
fälhavaren bl. a. att verksamheten i stort sett har kunnat genomföras enligt 

planerna. Militärbefälhavarna har dock anmält att resurserna inom militär

områdesstaberna inte räcker till för det ökade arbetet med transportplan
läggning och att bristen på medicinalpersonal har varit besvärande. 

Fortsatta försök med en provisorisk organisation av militärområdesma
terielförvaltningarna samt försök med materielavdelningar i militärom

rådesstabernas sektion 2 har genomförts enligt regeringens uppdrag. För
söksorganisationen bedöms i allt väsentligt vara lämplig. 

För att helt uppnå de möjliga rationaliseringsvinsterna genom samman
slagning av tyg- och intendenturförvaltningarna måste dock en samgrup
pering ske vid samtliga militärområdesmaterielförvaltningar. 

Under budgetåret har maskintjänstpersonal inom huvudprogram 4 över

förts till myndigheter inom huvudprogram I. Försöken med regionala 
motorfordonsförråd har fortsatt. 

Försvarets bok- och blankettförråd har under budgetåret tillförts mate

rielförvaltningen i Östra militärområdet. 
Fortifikations- och byggnadsverksamheten vid Gotlands militärkom

mandostab har omorganiserats den I september 1979. Omorganisationen 
har fungerat väl. Inom Gotlands militärkommandostab har vidare en sjöbe
vakningscentral organiserats. 

8 u d ge t å r e t I 9 8 0/8 1 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1979/80: 100 bil. 7 

(FöU 1979/80: 19, rskr 1979/80: 326) och rcgleringsbrevet för budgetåret 
1980/81 för de delprogram m. m. som nu ingår i anslaget beräknas i stort 
sett kunna följas. 

Planeringen inriktas mot att behålla sex militärområden. 
Personalminskningar och decentralisering av beslutsbefogenheter m. m. 

genomförs enligt besluten (prop. 1977/78:63, FöU 1977/78:9, rskr 1977/ 

78: 174 och prop. 1979/80: 135, FöU 1979/80: 15, rskr 1979/80: 318) om 

försvarsmaktens centrala ledning m. m. samt om omorganisation av för
svarsmaktens högre regionala ledning m. m. 

Budgetåret 1981/82 

Överbefälhavaren 

Överbefälhavaren anför följande huvudmotiveringar för den föreslagna 

verksamheten under budgetåret 1981/82. 
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Verksamheten inriktas i första hand att säkerställa den operativa led

ningen under beredskap och krig. 

Strävan skall vara att begränsa produktionskostnaderna till förmån för 

krigsorganisationens materielinnehåll. operativt krigsförberedelsearbete 

och utbildning. 

Försvarsstaben omorganiseras och flyttas till förvaltningsbyggnaden i 

kvarteret Bastionen. Omorganisation av den högre regionala ledningen 

förbereds. Vidare förbereds genomförandet av den andra etappen i omor

ganisationen av Gotlands militärkommandostab med förvaltningar. 

Som ett led i strävan att minska personalkostnaderna fortsätter försöken 

med integrerade tyg- och intendenturförvaltningar samt med regionala 

motorfordonsförråd. 

Personaltjänsten prioriteras i syfte att möta negativa verkningar för de 

anställda av de fredsorganisatoriska förändringarna. personalminskning

arna m.m. 
Förändringarna i förhållande till budgetåret 1980/81 detaljmotiverar 

överbefälhavaren på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 49 243 000 

kr. 

B. Förändringar enligt regeringens beslut 

I. Planerade personalförändringar innebär att kostnaderna ökar med 1,6 

milj. kr. 

2. Den tillfälliga ledningsorganisationen i samband med omorganisa

tionen och flyttningen av de centrala staberna upphör (- I 290000 kr.). 
3. För ledning av militärområdesstabernas omorganisation beräknas 

kostnaderna till 700000 kr. 
4. I samband med de centrala stabernas flyttning till Bastionen ökar 

kostnaderna med 800000 kr. för själva flyttningen och för anskaffning av 

inredning m. m. 

5. Gotlands militärkommandostab skall omorganiseras enligt regering

ens beslut i juni 1977. Staben skall härvid flytta till en ny stabsbyggnad. 

Flyttningen ökai kostnaderna med 2 milj. kr. 

6. En arbetsgrupp för anskaffning av ett nytt stridsflygplan har tillsatts 

den I juli 1980. Den beräknas arbeta även under budgetåret 1981/82 ( + 
510000 kr.). 

C. Uppgiftsförändringar 

1. För militärbefälhavarnas ledning av större övningar, krigsplanlägg

ning, viss befälsutbildning m. m. bör 2 315 000 kr. föras över från huvud

programmen I - 3. 

2. Anskaffning av krigskartor m. m. betalas under budgetåret 1980/81 
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från anslaget E 2. Operativ ledning m. m.: Materielanskaffning men bör 

fr.o. m. budgetåret 1981/82 betalas från detta anslag(+ 3670000 kr.). 

3. Upplysningar beträffande föreslagna uppgiftsförändringar för primär

uppdraget 40211 kommer att lämnas riksdagens försvarsutskott. 

Överbefälhavaren har i sitt yttrande över myndigheternas anslagsfram

ställningar kompletterat sin anslagsframställning enligt följande. 

Kostnaderna för viss utbildning vid försvarets förvaltningsskola bör 

intäktsfinansieras. Överbefälhavaren beräknar att 5 130000 kr. bör budge

teras för ändamålet under detta anslag. 

Kostnaderna för den lokalanknutna servicen i förvaltningsbyggnaden i 

kvarteret Bastionen bör budgeteras under detta anslag. 

Föredraganden 

Beträffande inriktningen av verksamheten under programplaneperioden 

får jag hänvisa till vad jag har anfört under avsnittet 4.3 Det militära 

försvarets fortsatta utveckling (s. 25-34). Under detta avsnitt har jag 

anmält de åtgärder som krävs för att verkställa riksdagens beslut om 

omorganisation av försvarsmaktens högre regionala ledning m. m. (prop. 

1979/80: 135, FöU 1979/80: 15. rskr 1979/80:318). Under budgetåret 1981/ 

82 kommer den omorganisation av militärområdesstaberna och militärom

rådesförvaltningarnas ledningsorgan som jag där har redogjort för att för

beredas. 

Jag kan i huvudsak godta vad överbefälhavaren har anfört om verksam

heten under budgetåret 1981 /82 liksom hans beräkning av kostnaderna 

under primäruppdragen. I min beräkning ingår medel för vissa beredskaps

åtgärder utöver vad överbefälhavaren har föreslagit. Jag har vidare räknat 

medel både för att förbereda och genomföra omorganisationen av Gotlands 

militärkommandostab med förvaltningar och för att flytta staben till en ny 

byggnad. 

Jag har beräknat medel för viss administration m. m. av de värnpliktigas 

resor. Kostnaderna för denna verksamhet budgeteras f. n. under försvars

grenarnas anslag till ledning och förbandsverksamhet. 

Jag har också tagit hänsyn till de överföringar m. m. som överbefälha

varen har föreslagit i sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställ

ningar. Jag har sålunda beräknat medel för de centrala stabernas lokalan

knutna service i Bastionen samt för viss utbildning vid försvarets förvalt

ningsskola. 

Mot bakgrund av dels försök på militärområdesnivå. dels överbefälha

varens studier av olika alternativ att använda datorstöd i den operativa 

verksamheten avser jag att under våren 1981 ta ställning till en eventuell 

fortsatt utbyggnad av informationssystem för den operativa ledningen. Jag 

har nu godtagit överbefälhavarens kostnadsberäkningar för budgetåret 

1981/82 men vill anmäla att bl. a. valet av systemutvecklingsmetodik kan 

komma att påverka kostnaderna för utveckling och drift av systemet. 
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Som jag har anfört under avsnittet 4.4 Intäktsfinansiering av viss verk

samhet (s. 35) bör bl. a. viss del av verksamheten vid försvarets civilför

valtning intäktsfinansieras. Vidare bör intäktsfinansieringen utökas vid 

försvarets rationaliseringsinstitut. Under förevarande anslag har jag därför 

beräknat medel dels för att staberna m. fl. skall kunna betala sina kostna

der för datorbearbetning inom systern F/S vid civilförvaltningen, dels för 

rationaliseringsinstitutets medverkan vid införandet av datorsystemet 

DAPU. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställning

en över kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Operatil· ledning m. m.: Lednin1: ochförbandsl'erksamhet för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 512540000 kr. 

E 2. Operativ ledning m. m.: Materielanskaffning 

1979/80 Utgift 70 337 4001.:· 

1980/81 Anslag 72600000 

1981/82 Förslag 77800000 

' Anslagen E 7. Krigsurganisation för vissa staber m. m.: Materielanskaffning 
m. m., F 17. Anskaffning av fortifikatorisk materiel m. m. (primäruppdraget 51722) 
och F 21. Viss gemensam verksam:1et (primäruppdraget 52122.2). 
2 Varav 5,9 milj. kr. i prisregleringsmcdel. 

Verksamheten under anslaget omfattar anskaffning av databehandlings

utrustningar med indikatorer och telematerieL uppbyggnad av signalför

bindelser samt anskaffning av t.J. a. fortifikatorisk materiel. Verksamheten 

inriktas med beställningsbemyndiganden medan takten i beställningarna 

bestäms av medelstilldclningen. 

Bemyndigandeskulden var dt:n 30 juni 1980 108 00 I 744 kr. För budgetåret 

1980/81 har riksdagen lämnat ett beställningsbemyndigande om I 09 290 000 

kr. och anvisat ett anslag om 72,6 milj. kr. Den beräknade bemyndigande

skulden den 30 juni 1981 blir därmed 1108001744 + 109290000 -

72600000) 144691744 kr. 
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Beställningsbemyndiganden och betalningsmedel (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1980/81 1981182 

Överbefäl-
havaren 

Bem. Bet. Bem. Bet. 

Operativ ledning m. m.: 
Materielanskaffning 

Beredskap m. m. 8500 1500 5600 
Krigorganisation 
av högre regionala 
staber m. m. 
Uppbyggnad av 

signalförbindel-
ser samt anskaff-
ning av datamaski-
ner och signal-
skyddsmateriel 73100 59800 75900 

65~ l Anskaffning av 
krigs kartor 1632 2900 

Anskaffning av 
fortifikatorisk 
materiel 7550 7500 6900 6900 

Gemensamma produk-
tionsresurser 

Telemateriel 3400 900 3400 2000 

Kostnader 94182 72600 86200 79500 

Prisreglering + 15108 +24500 
Reducering på 

grund av över-
planering -1700 

Medelsbehov 72600 77800 
Bemyndigandebehov 109290 110700 

Budgetåret 1979180 

Överbefälhavaren anger i sin redovisning av verksamheten under bud

getåret 1979/80 att den materielanskaffning som var planerad i stort sett har 

kunnat genomföras. 

Budgetåret 1980/81 

Bemyndigandeplaner har fastställts i regleringsbrev för budgetåret 19801 

81 och ändrats genom beslut den 13 november 1980. Planerna innebär bl. a. 

att verksamheten under budgetåret främst inriktas mot en fortsatt anskaff

ning av materiel och installationer för försvarsmaktens gemensamma sam

bandsnät och sambandsnätet för vissa staber. 

Föredra-
ganden 

Bem. Bet. 

5600 

82800 71900 

3400 2000 

86200 79500 

+20500 

-1700 

77800 
106700 
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Budgetåret 1981/82 

Överbefällzavaren 

Verksamheten under budgetåret omfattar anskaffning av materiel och 
installation för sjöbevakningscentraler i södra militärområdet och för för
svarsmaktens gemensamma staber samt samband för vissa staber. 

Anslaget bör föras upp med 77 ,8 milj. kr. och ett beställningsbemyndi
gande om 110,7 milj. kr. inhämtas. 

Av begärda bemyndiganden avser 24,5 milj. kr. prisreglering. Beloppet 
har beräknats enligt följande 

I. Omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under budgetåret 
1981/82 från prisläget februari 1980 till prisläget februari 1982 enligt be
dömd prisutveckling med 16,2 milj. kr. 

2. Uppräkning av beräknade uteliggande beställningar den 30 juni 1981 

från prisläget februari 1981 till prisläget februari 1982 enligt bedömt medel
värde för prisklausuler med 6.4 milj. kr. 

3. Överskott av prisregleringsbemyndiganden från budgetåret 1979/80 

med 1,9 milj. kr. 

Föredraganden 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet framgår 
av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betalningsme

del. 
Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen 

blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1982 (144691 744 + 106 700000 -

77 800000) 173 591 744 kr. Detta belopp bör emellertid justeras med hänsyn 
till den beräknade fördelningen av prisregleringsmedel för budgetåren 
1980/81 och.1981182. Den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 
1982 blir därmed ca 150 milj. kr. 

Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 
vilka anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för det beställningsbe
myndigande som riksdagen kan komma att lämna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel 
m. m. för operativ ledning m. m. får läggas ut inom en kostnads

ram av 106700000 kr., 

2. till Operativ ledning m. m.: Materielanskaffninx för budgetåret 
1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 77800000 kr. 
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E 3. Operativ ledning m. m.: Anskaffning av anläggningar 

1979/80 Utgift 
1980/81 Anslag 
1981/82 Förslag 

84866139 1 

58570000 
79700000 

139 

1 Anslagen E 8. Central och högre regional ledning: Iståndsättning av befästningar 
och kaserner, F 23. Gemensamma myndigheter m. m.: Iståndsättning av befästning
ar och kaserner. 111 4. Central och högre regional ledning: Anskaffning av anlägg-

. ningar och llI 5. Gemensamma myndigheter m. m.: Anskaffning av anläggningar. 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad m. m. av och centralt 
beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder i lokaler m. m. och befäst
ningar för huvudprogrammen Operativ ledning m. m. och Gemensamma 
myndigheter m. m. samt markförvärv för dessa ändamål. 

Kostnader och medelshehov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Operativ ledning m. m.: 
Markanskaffning för delprogrammet 

Krigsorganisation för centrala och 
högre regionala staber m. m. 

Nybyggnad m. m. för 
delprogrammen 

Krigsorganisation för centrala och 
högre regionala staber m. m. 

Gemensamma produktionsresurser 
Centralt beslutade ombyggnads- och 

underhållsåtgärder för delprogrammen 
Krigsorganisation för centrala och 

högre regionala staber m. m. 
Gemensamma produktionsresurser 

Summa 

Utrednings- och projekterings
kostnader 

Reducering på grund av överplanering 

Beräknat medelsbehov 

Budgetåret 1979/80 

1980/81 1981/82 

600 

44265 

2150 
11555 

58570 

58570 

Överbefäl
havaren 

600 

37100 
10500 

7400 
20900 

76500 

+3600 
- 400 

79700 

Föredra
ganden 

600 

37 IOO 
10500 

7400 
20900 

76500 

+3600 
- 400 

79700 

Fort{fikationsförvaltningen anmäler i sin årsredovisning för budgetåret 

1979/80 att planerad verksamhet i stort sett har kunnat genomföras. Bl. a. 
har nybyggnaden av lokaler för försvarets materielverk i Linköping avslu

tats. 

Budgetåret 1980/81 

Den planerade verksamheten beräknas i huvudsak kunna genomföras. 
Vissa planerade smärre ombyggnadsföretag beräknas dock inte kunna 
komma till utförande på grund av brist på medel. Under budgetåret beräk
nas förvaltningsbyggnaden för MFÖ och VFÖ i Enköping bli färdig liksom 

en administrationsbyggnad m. m. vid fortifikationsförvaltningens försöks-
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station i Märsta och en köldprovanläggning vid försvarets materielverks 
provningscentral i Karlsborg. 

Budgetåret 1981/82 

Överbefälhavaren 

Medelsbehovet för budgetåret 1981/82 beräknas till 79,7 milj. kr. enligt 
vad som framgår av sammanställningen över kostnader och medelsbehov 
(intagen på s. 139). Fördelningen på objekt m. m. framgår av följande 

sammanställningar. 

A. Markanskaffning 

Objekt m. m. 

Krigsorganisation för centrala och högre regionala 
staberm. m. 

I. Diverse mindre markförvärv 
2. Diverse mindre markförvärv för försvarets radioanstalt 

Beräknat medelsbehov 

Medels behov 
(I 000-tal kr.) 

400 
200 

600 

I. För att kunna bygga befästningsanläggningar för delprogrammet 
Krigsorganisation för centrala och högre regionala staber m. m. behöver i 
vissa fall mark anskaffas med äganderätt. Medel kan också behövas för att 
anskaffa mark för befästnings- och andra anläggningar inom andra delpro
gram inom huvudprogram 4 och delprogram inom huvudprogram 5. 

B. Nybyggnad m. m. 

Objekt m. m. 

Företag påbörjade före 1980-07-01 
Gemensamma produktionsresurser 
I. M KG. Nybyggnad av en stabs- c•ch förvaltningsbyggnad 

Fiirelag påbörjade eller avsedda all påbörjas 1980181 

Krigsorganisation för centrala och högre regionala 
staberm. m. 

2. FRA-anläggningar 
3. Militärområdesförråd för drivmedel 

Gemensamma produktionsresurser 
4. FMV. Nybyggnad av en apteringsverkstad m. m. vid 

provningscentralen i Karlsborg 

Fört•ta!( ai·sedda att päbörjas 1981182 
Krigsorganisation för centrala och högre regionala 

staberm. m. 
5. Militärområdesförråd för materiel 
6. Militärområdesförråd för drivmedel 
7. Truppbefästningar m. m. 
8. Diverse smärre byggnadsföretag 

Gemensamma produktionsresurser 
9. Diverse smärre byggnadsföretag 

Beräknat medelsbehov 

Medelsbehov 
(I 000-tal kr.) 

4400 

6500 
I 100 

2300 

2400 
8400 

18500 
200 

3800 

47600 
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I - 3. Regeringen har uppdragit åt fortifikationsförvaltningen att låta 
utföra nybyggnad av dessa objekt. 

4. Behovet av att låta utföra detta objekt har senast anmälts för riksda
gen i prop. 1979/80: 100 (bil. 7 s. 164). 

5. Regeringen har i juni 1980 uppdragit åt fortifikationsförvaltningen att 
utarbeta huvudhandlingar för nybyggnad av förrådsbyggnader m. m. för ett 

militärområdesförråd för materiel. Sådana handlingar har sedermera re
dovisats. Kostnaderna har därvid beräknats till 4,5 milj. kr. enligt prisläget 

den 1 februari 1980. 
6. Regeringen har i juni 1978 uppdragit åt fortifikationsförvaltningen att 

låta utföra nybyggnad av en förrådsenhet för drivmedel. Denna utbyggnad 

har uppskjutits till budgetåret 1981/82. Ytterligare två förrådsenheter vid 
två andra militärområdesförråd för drivmedel behöver byggas. Fortifika
tionsförvaltningen har redovisat huvudhandlingar för dessa. Kostnaderna 
har därvid beräknats till 2,8 milj. kr. per förrådsenhet. Den sammanlagda 
kostnaden för nämnda tre förrådsenheter beräknas till 8.4 milj. kr. enligt 
prisläget den 1 februari 1980. 

7-9. För truppbefästningar, förbindelsearbeten och förstöringsarbeten 
samt diverse smärre byggnadsföretag behövs sammanlagt 22,5 milj. kr. för 
budgetåret 1981/82. 

C. Centralt beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder 

Objekt m. m. 

Företag påbörjade eller m•sedda att påbörjas 1980181 
Krigsorganisation för centrala och högre regionala 

staberm. m. 
I. Ombyggnad av stabsplatser 

Gemensamma produktionsresurser 
2. Ombyggnad av förvaltningsbyggnaden Bastionen i Stockholm 
3. Diverse smärre ombyggnadsföretag 

Företag m·sedda att påbörjas 1981182 
Krigsorganisation för centrala och högre regionala 

staberm. m. 
4. Ombyggnad av FRA-anläggningar 
5. Diverse smärre ombyggnadsföretag 

Gemensamma produktionsresurser 
6 Diverse ombyggnadsobjekt 
7. Diverse smärre ombyggnadsföretag 
8. Underhåll av befästningar 
9. Underhåll av byggnader 

Beräknat medelsbehov 

Medels behov 
(I 000-tal kr.) 

3200 

7000 
3 175 

2000 
2 200 

3000 
3625 
3600 

500 

28300 

I. Behovet av att bygga om en stabsplats har tidigare anmälts för riksda

gen i prop. 1979/80: 100 (bil. 7 s. 165). Regeringen uppdrog i juni 1980 åt 
fortifikationsförvaltningen att låta utföra ombyggnaden. 

2. Behovet av att bygga om förvaltningsbyggnaden Bastionen i Stock-
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holm har tidigare anmälts för riksdagen i prop. 1979/80: 100 (bil. 7 s. 165). 
Regeringen uppdrog i augusti t 980 åt fortifikationsförvaltningen att låta 

utföra ombyggnaden inom en kostnadsram av 13. 7 milj. kr. enligt prisläget 

den I februari 1979, vilket motsvarar 15 milj. kr. enligt prisläget den I 

februari 1980. 

4. En anläggning för försvarets radioanstalt behöver byggas om. Rege

ringen uppdrog i februari 1979 åt fortifikationsförvaltningen att utarbeta 

huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Sådana handlingar har sedermera 

redovisats. Kostnaderna har därvid beräknats'till 5.6 milj. kr. 

Föredraganden 

Min beräkning av mcdelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Jag förordar att medel anvisas enligt följande 

anskaffningsplan. 

Fortifikationsförvaltningen har redovisat huvudhandlingar för de nya 

byggnadsobjekt som finns intagna i anskaffningsplanen. Om riksdagen inte 

har något att erinra bör det få ankomma på regeringen att. efter prövning 

av huvudhandlingarna och inom ramen för det anslag som riksdagen anvi

sar. besluta om de redovisade byggnadsföretagen skall utföras. 

Anskaffningsplan (I 000-tal kr.) 

Objekt Kc·stnadsram Mcdelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 

79-02-01 80-02-01 80-06-30 1980/81 1981/82 

A. Markanskaffning 
Delprogram 4.3 

I. Diverse mindre 
markförvärv 2400 800 400 400 

2. Diverse mindre 
markförvärv för 
försvarets 
radioanstalt 400 400 200 200 

Summa A 2800 1200 600 600 

8. Nyhyg!(nad m. m. 
(I. Företag påb<>r-

jade före 
1980-07-01 

Delprogram 4.3 
I . Diverse smärre 

byggnads före-
tag 2300 2600 1400 1200 

Delprogram 4.99 
2. MKG. Nybyggnad 

av en stabs-
och förvalt-
ningsbyggnad 19200 23280 3040 15840 4400 

Bygg- Färdig-
start ställande 

år-mån. år-mån. 

80-05 81-10 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 

79-02-01 80-02-01 80-06-30 1980/81 1981/82 år-mån. år-mån. 

3. MFÖ och VFÖ. 
Nybyggnad av 
en förvalt-
ningsbyggnad 7900 9630 5010 4620 79-12 80-12 

4. FortF. Nybygg-
nad av en admi-
nistrationsbygg-
nad m. m. vid 
försöks stationen 
i Märsta 3 650 4100 3300 800 79-10 81-06 

5. FMV. Nybyggnad 
av köldprovan-
läggning vid 
provningscentra-
len i Karlsborg 6500 8590 4770 3 820 79-11 81-01 

Summa a 39550 48200 17 520 26280 4400 

b. Företal( påbörjade 
eller ai•seddu att 
påbörjas 1980/8/ 

Delprogram 4.3 
6. Truppbefäst-

ningar m. m. 11600 10600 10600 
7. FRA-anlägg-

ningar 7900 8100 1600 6500 
8. Militärområdes-

förråd för driv-
medel 2600 2800 1700 1100 

9. Diverse smärre 
byggnadsföretag 1830 900 900 

10. Utrednings- och 
projekterings-
kostnader 700 700 700 

Delprogram 4.99 
11. FMV. Nybyggnad 

av en apterings-
verkstad m. m. 
vid provnings-
centralen i 
Karlsborg 6300 7100 4800 2300 81-03 82-03 

12. Diverse smärre 
byggnadsföretag 2535 1950 1950 

13. Utrednings- och 
projekterings-
kostnader 500 500 500 

Summa b 33965 32650 22750 9900 

c. Företag al'sedda 
att påbörjas 
1981182 

Delprogram 4.3 
14. Militärom-

rådesförråd 
för materiel 4500 2400 

15. Militärom-
rådesförråd 
för drivme-
del 8400 8400 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 

79-02-01 80-02-01 80-06-30 1980/81 1981/82 år-mån. år-n1ån. 

16. Truppbefäst-
ningar m. m. 18500 18500 

17. Diverse smärre 
byggnadsföretag 200 200 

Delprogram 4.99 
18. Diverse smärre 

byggnads företag 3800 3800 

Summa c 35400 33300 

Summa B (a-c) 73515 116250 17520 49030 47600 

c. Centralt be-
s/111ade om-
byggnads- och 
underhållsåt-
gärder 

a. Företag påbiir-
jadt' fiire 
1980-07-01 

Delprogram 4.99 
I. Diverse smärre 

ombyggnadsföretag 6090 6500 4270 2 230 

Summa a 6090 6500 4270 2230 

b. Företag påbör-
jade eller al'-
sedda att på-
börjas 1980/81 

Oelprogram 4.3 
2. Ombyggnad av 

stabsplatser 4900 5000 1800 3 200 
3. Diverse smärre 

ombyggnads före-
tag 1 150 700 700 

Delprogram 4.99 
4. Ombyggnad av 

förvaltnings-
byggnaden Bas-
tionen i Stock-
holm 13 700 15000 8000 7000 80-10 81-07 

5. Diverse smärre 
ombyggnadsföre-
tag 3000 4000 825 3 175 

6. Utrednings- och 
projekterings-
kostnader 500 500 500 

Summa b 23250 25200 11825 13375 

c. Före/llg anedda 
all påbörjas 
1981182 

Delprogram 4.3 
7. Ombyggnad av 

FRA-anlägg-
ningar 5600 2000 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 

79-02-01 80-02-01 80-06-30 1980/81 1981/82 

8. Diverse smärre 
ombyggnadsföre-
tag 2200 2200 

Delprogram 4.99 
9. Diverse om-

byggnads-
objekt 3000 3000 

IO. Diverse smärre 
ombyggnadsföre-
tag 3900 3625 

11. Underhåll av 
befästningar 3600 3600 

12. Underhåll av 
byggnader 500 500 

Summa c 18800 14925 

Summa C (a-c) 29340 50500 4270 14055 28300 

Totalt A-C 105655 167950 21790 63685 76500 

Utrednings-
och projekte-
ringskostnader +3600 

Reducering på 
grund av över-
planering -5115 -400 

Beräknat medels-
behov 58570 79700 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Operativ ledning m. m.: Anskaffning ai· anlägRninR<ir för 
budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 79700000 kr. 

10 Riksdt1RCt1 1980181. I sam/. Nr 100 Bil. 7 

Bygg- Färdig-
start ställande 

år-mån. år-mån. 
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F Gemensamma myndigheter m. m. 

Försvarets civilförvaltning 

Försvarets civilförvaltning :ir central förvaltningsmyndighet för avlö
nings-, kassa- och räkenskapsväsendet inom försvarsmakten samt för för

svarsmaktens rättsliga angelägenheter. Civilförvaltningen bedriver vidare 
bl. a. redovisningsrevision och är försvarets patentorgan. 

Chef för civilförvaltningen är en generaldirektör. Myndigheten består av 
fyra byråer, lönebyrån, kameralbyrån, revisionsbyrån och juridiska byrån 
samt en patentenhet och en för verket gemensam centralenhet. 

Huvuddelen av försvarets civilförvaltning ligger i Karlstad. Patentenhe

ten ligger i Stockholm. 
Verksamheten under delprogrammet budgeteras på tre primäruppdrag 

inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbandsverksamhet, 

nämligen ett för försvarets civilförvaltning. ett för revision och ett för vissa 

ersättningar m. m. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets civilförvalt

ning. Som uppbördsmedel redovisas bl. a. inkomster av viss avlöningsut
räkning och av tjänster inom ekonomi- och patentområdena. 

Planering för perioden 1981/82--1985/86 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försrnrets civilför

valtning bl. a. följande. 
Delprogrammet bör i förhållande till programplanen för perioden 1980/ 

81-1984/85 i stort sett ha en oförändrad inriktning. Civilförvaltningens roll 
som försvarsmaktens expertmyndighet i bl. a. förvaltningsrättsliga, civil
rättsliga och ekonomiadminis1 rativa frågor kommer att prägla verkets 
handlande under perioden. Verksamheten inom förmåns- och patentområ
dena samt det allmänt juridiska området kommer alltjämt att inriktas på att 

tillgodose rättssäkerhetskrav och krav på en tillfredsställande service. 
Möjligheter till rationalisering skall tas till vara inom samtliga områden. 

Den av civilförvaltningen beräknade utvecklingen av anslaget Försva

rets civilförvaltning framgår av följande sammanställning I prisläge februari 
1980; I 000-tal kr.). 

1980/81 1 1981182 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 Summa 
1981/86 

92100 101009 100891 101277 100425 100898 504500 

1 Prisläge februari 1979. 
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Planerad personalutveckling (antal anställda omräknat till personår) 

inom civilförvaltningen framgår av följande sammanställning. 

1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 

204 203 202 202 190 190 

Härtill kommer personal för intäktsfinansierade försök med central reg

lering av reseräkningar. 

F I. Försvarets civilförvaltning 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

91055 384 1 

92100000 
92650000 

1 Anslagen F I. Försvarets civilförvaltning och F 22. Vissa ersättningar m. m. 

Kostnader och medelsbe/1111· (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarets civilförvaltning: 
Allmän ledning och 

förbandsvcrksamhet 
Försvarets civilför

valtning 
Revision 
Vissa ersätt-

ningar m. m. 

Kostnader 

Tillkommerla1",l/är: 
Avlöningsuträkning 

för vissa myndig
heter 

Externa tjänster 
Tjänster för militära 
.. myndigheter 
Overplancring. reser-

ver m. m. 
Medgiven prisregle

ring 

Medelsbchov 

1979/80 

Planerat 

44086 

48424 

92510 

-2541 
- 515 

- 480 

+4126 

93100 

1980/81 1981/82 

Utfall Planerat Försva- Föredra
rets ci- ganden 
vilför-

42045 

51930 

93975 

-2 363 
- 557 

91055 

valtning 

43167 42952 40496 
4 776 4500 

51 298 55 856 55 856 

94465 103584 100852 

-1955 -2 IOO -2 100 
- 410 - 475 - 475 

-6600 

+ 973 

92100 101009 92650 
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Personal 

Personalkategori Anta.I anställda omräknat till personår 

1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rets ci- ganden 
vilför-
valtning 

Civil personal 232 1 198 209 203 200 

1 Antalet anställda har inte kunnai: räknas om till personår. 

B u d g e t å r e t I 9 7 9/8 0 

Försvarets civilförl'a/tning anger i sin redovisning av verksamheten 

under budgetåret 1979/80 att svårigheterna i samband med civilförvaltning

ens flyttning till Karlstad har övervunnits bl. a. genom att personalsituatio

nen stabiliserats. 

Under budgetåret har beslutsunderlag för vidareutveckling av system F/ 

S samt rapporter angående förutsättningarna för och konsekvenserna av 

en samordning mellan system FIS och DAPU, system FIS och system VD 

samt mellan FISLÖR och PAF överlämnats till regeringen. Ett underlag 

för förslag om intäktsfinansiering genom fakturering av civilförvaltningens 

ekonomiadministrativa tjänster har även överlämnats. 

En fortsatt försvarsanpassning av FISLÖR har genomförts. Under bud
getåret har också ett nytt koncernredovisningssystem successivt tagits i 

drift. 

Budgetåret I 980181 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop 1979180: 100 bil. 7 

(FöU 1979180: 13, rskr 1979180: 316) och regleringsbrevet för budgetåret 

1980/81 beräknas i huvudsak kunna följas. 

Budgetåret 1981182 

Försvarets civilförvaltning 

Redovisningsrevisionen bör enligt civilförvaltningen få ett särskilt pri

märuppdrag. Förändringarna ,j förhållande till budgetåret 1980181 moti

verar försvarets civilförvaltning på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 9049000 

kr. 
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B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

I. Planerade personalminskningar medför att lönekostnaderna minskar 
med 105 000 kr. 

2. Kostnaderna för att genomföra omlokaliseringen minskar med 25 000 
kr. 

3. Anskaffningen av viss terminalutrustning genomförs redan under 
budgetåret 1980/81, vilket minskar kostnaderna med 100000 kr. 

C. Uppgiftsförändringar 
Medel behövs för att anskaffa datorutrustning för försök med decentrali

serad kontroll och rättning vid lönerapportering (+300000 kr.). 

Överbefälhavaren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 
överbefälhavaren civilförvaltningens anslagsyrkande samt förslaget att 
revisionsverksamheten skall få ett särskilt primäruppdrag. 

Förc>dragande11 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under program
planeperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. I min beräkning ingår ett engångsbelopp om 

300 000 kr. för anskaffning .av viss datorutrustning. 
Som jag har angett under avsnittet 4.4 Intäktsfinansiering av viss verk

samhet (s. 35) bör bl. a. viss del av verksamheten vid försvarets civilför

valtning intäktsfinansieras. Jag har därför räknat med en minskning av 
medelsbehovet med 6,6 milj. kr., eftersom en viss del av datorkostnaderna 
för civilförvaltningens ekonomiadministrativa tjänster bör faktureras be
rörda myndigheter. Motsvarande medel har tagits upp under berörda an
slag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Försvarets civilförvaltning för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 92650000 kr. 

Försvarets sjukvårdsstyrelse 

Försvarets sjukvårdsstyrelse leder försvarsmaktens hälso- och sjukvård 
och är central förvaltningsmyndighet för sjukvårdsförnödenheter inom 

försvaret. 
Chef för försvarets sjukvårdsstyrelse är en generalläkare som också är 

chef för försvarets medicinalkår. Styrelsen är organiserad på en enhet för 
hälso- och sjukvård i krig, en enhet för hälso- och sjukvård i fred, en 
personalförsörjningsenhet, en enhet för förnödenhetsförsörjning samt en 

administrativ enhet. 
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Försvarets sjukvårdsstyrelse ligger i Karlstad. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets sjukvårdsstyrelse bud

geteras på ett primäruppdrag inom dclproduktionsområdet Allmän ledning 

och förbandsvcrksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets sjukvårds

styrelse. 

Planering för perioden 1981182-1985/86 

Beträffande utvecklingen a\' delprogrammet anför försl'llrets sjukrårds

styre/se bl. a. följande. 
Under programplancperioden kommer verksamheten främst att inriktas 

mot att medverka vid genomförandet av beslutade förändringar beträffan

de försvarsmaktens hälso- och sjukvård i krig och fred. att med övriga 

totalförsvarsmyndigheter genomföra samordnade sjukvårdsstudier samt 

att se över och utveckla det medicinska innehållet i läromedel för sjuk
vårdstjänst. fälthygien och livsmedelshygien. 

Den av sjukvårdsstyrelsen beräknade utvecklingen av anslaget Försva

rets sjukvårdsstyrelse framgår av följande sammanställning (prisläge feb

ruari 1980: I 000-tal kr.). 

1980/81 1 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 Summa 
1981/86 

20470 23180 23 191 23 181 23 318 23 664 116534 

1 Prisläge februari 1979. 

Planerad personalutveckling (antal anställda omräknat till personår) 
inom sjukvårdsstyrelsen framgår av följande sammanställning. 

1980/81 1981/82 1982/EJ 

76 75 73 

F 2. Försvarets sjukvårdsstyrelse 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

20229623 

20470000 

21865000 

1983/84 1984/85 1985/86 

70 68 68 
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Kostnader och medelsbelwv (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarets sjukvårds
styrelse: 

Allmän ledning och 
förbandsverksamhet 

Utbildning till och 
av fast anställd 
personal m. fl. 

Utvecklingsarbete 

Kostnader 

Tillkommerla1·går: 
Överplanering, reser

ver m. m. 
Medgiven prisreglering 

Medelsbehov 

Personal 

Personalkategori 

Militär personal 
Civilmilitär personal 
Civil personal 

B u d g e t å r e t 1 9 7 9/8 0 

1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Försva- Föredra-
rets ganden 
sjuk-
vårds-
styrelse 

18196 18242 20502 23 180 21447 

I 099 I 009 
I 154 978 

20449 20229 20502 23180 21447 

-449 -32 -330 +418 
+810 

20810 20229 20470 22850 21865 

Antal anställda omräknat till personår 

1979/80 

Planerat Utfall 

8 7 
9 9 

63 64 

80 80 

1980/81 1981/82 

Planerat Försva-

6 
10 
(i() 

76 

rets 
sjuk
vårds
styrelse 

6 
10 
59 

75 

Föredra
ganden 

6 
10 
59 

75 

Försmrets sjukrårdsstyrelse anger i sin redovisning för budgetåret 1979/ 
80 att planerad verksamhet i stort sett har kunnat genomföras. Planerad 

rekrytering av personal. främst läkare, har inte kunnat ske, varför överar

betning av den fackplan för hälso- och sjukvård som togs fram föregående 

budgetår kan slutföras först under budgetåret 1980/81. Översynen av för

svarets rescrvsjuksköterskekårs funktion och sammansättning samt över

syner av fortbildningsinsatser för förbandssjuksköterskor och instruk

tionssköterskor har heller inte kunnat slutföras. 
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Budgetåret 1980/81 

Den inriktning som anges i regleringsbrevet för budgetåret 1980/81 be

räknas i huvudsak kunna följas. Under budgetåret skall Sverige överta och 
ansvara för FN-sjukhuset i Libanon samt försörjningen av sjukvårdsmate
riel och läkemedel till samtliga FN-trupper i Libanon. 

Budget året 1981/82 

Försrarets sjukvårdsstyrelse 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1980/81 motiverar försvarets 
sjukvårdsstyrelse på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 
Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 2609400 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 
I. Bedömda personalavgångar minskar kostnaderna med 200 500 kr. 
2. Rekrytering av en sjuksköterska ökar kostnaderna med 115 400 kr. 

3. Överföring av en förste hUsovårdsassistent från Bergslagens militär

område till sjukvårdsstyrelsen ökar kostnaderna med 125 200 kr. 

Överhefälhamren 

J sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar föreslår över
befälhavaren att sjukvårdsstyrdscns anslagsyrkandc skall minskas med 
330000 kr., eftersom myndigheten bl. a. har räknat med för höga kostnader 
jämfört med utfallet för budgetåret 1979/80. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under program
planeperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medels behov. Som jag har anfört under avsnittet 4.4 In
täktsfinansiering av viss verksamhet (s. 35) bör bl. a. viss del av verksam

heten vid försvarets civilförvaltning intäktsfinansieras. Under förevarande 

anslag har jag därför beräknat medel för att försvarets sjukvårdsstyrelse 
skall kunna betala sina kostnad!er för datorbearbetning inom system F/S 
vid civilförvaltningen. J beräkningen ingår vidare medel för en tjänst för 

hälsovårdsassistent. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarets sjukvårdsstyrelse för budgetåret 1981/82 anvisa ett 
förslagsanslag av 21 865 000 kr. 
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Fortitikationsförvaltningen 

Fortifikationsförvaltningen är central förvaltningsmyndighet för fortifi
kations- och byggnadsväsendet inom försvarsmakten. Förvaltningen skall 
i fred organisera byggnads- och reparationsberedskapen. 

Chef för fortifikationsförvaltningen är en generaldirektör. En överdirek
tör är ställföreträdande chef. Förvaltningen är organiserad på åtta enheter, 
enheten för central planering, administrativa enheten, befästningsenheten, 
kasernenheten, drift- och fackenheten, byggnadsenheten, markenheten 

och forskningsenheten. I fortifikationsförvaltningen ingår även chefen för 
byggnads- och reparationsberedskapen samt byggnads- och reparations

beredskapens centralkontor. Sex byggnadskontor, ett i varje militärom
råde, lyder beträffande bl. a. byggledning och kontroll vid större ny-, till
och ombyggnadsarbeten under fortifikationsförvaltningen. 

Fortifikationsförvaltningen har i september 1980 flyttat från Stockholm 

till Eskilstuna. 
Verksamheten under delprogrammet Fortifikationsförvaltningen budge

teras på två primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän ledning 
och förbandsverksamhet och Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Fortifikationsförvalt
ningen. 

Planering för perioden 1981/82-1985/86 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför fortifikatiomförvalt

ningen att verksamheten under programplaneperioden i huvudsak skall ha 
samma inriktning som hittills. 

Den av fortifikationsförvaltningen beräknade utvecklingen av anslaget 
Fortifikationsförvaltningen framgår av följande sammanställning (prisläge 
februari 1980: I 000-tal kr.). 

1980/81 1981/82 

797001 141150 

1 Prisläge februari 1979. 

1982/83 1983/84 

137 850 133850 

1984/85 1985/86 Summa 
1981186 

133150 132850 678850 

Planerad personalutveckling (antal anställda omräknat till personår) 

inom förvaltningen framgår av följande sammanställning. 

1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 

930 920 910 900 890 886 
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F 3. Fortifikationsförvaltningen 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

78413529 

79700000 

142590000 

Kostnader och mede/sbehov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

F ortifikationsförvaltningen: 
Allmän ledning och 

förbands verksam het 
Centralt vidtagen mate

rielanskaffning m. m. 

Kostnader 

Tillkommer/avgår: 
Överplanering. reser

ver m. m. 
Medgiven prisreglering 

Medelsbehov 

Personal 

1979/80 

Planerat Utfall 

73 514 77724 

2300 690 

75814 78414 

+ 286 
+82.50 

8~350 78414 

1980/81 1981/82 

Planerat Fort i- Föredra-
fika- ganden 
tionsför-
vallning-
en 

78210 139850 136980 

1200 1300 1300 

79410 141150 138280 

+290 +4310 

79700 141150 142590 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

Militär personal 
Civil personal 

Budgetåret 1979/80 

1979/8() 

Planerat 

22 
992 

I 014 

1980/81 

Utfall Planerat 

19 22 
956 908 

975 930 

1981/82 

Fort i- Föredra-
fika- ganden 
tionsför-
vallning-
en 

22 22 
898 898 

920 920 

FortijikationsjiJrvaltningen anmäler i sin redovisning för budgetåret 

1979/80 bl. a. att personalomsättningen har ökat kraftigt inför den förestå

ende flyttningen till Eskilstuna. 

Fastighetsdriften har samordnats med andra statliga myndigheter på tolv 

orter. 

Den försöksverksamhet med långtidsplanerat underhåll som har pågått 

vid 15 olika myndigheter sedan år 1975 har avslutats. 

Omorganisationen av fortifikations- och byggnadsförvaltningen på lägre 

regional och lokal nivå har i stort sett slutförts. 
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B u d ge t å r e t 1 9 8 0/8 1 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1979/80: 100 bil. 7 

(FöU 1979/80: 13 och 1979/80: 19, rskr 1979/80: 316 och 1979/80: 326) och i 

regleringsbrevet för budgetåret 1980/81 beräknas i stort sett kunna följas. 

Vakansläget bedöms dock bli ytterst besvärande och kan komma att i 

negativ riktning påverka den ambitionsnivå som återspeglas i propositio

nen och regleringsbrevet. 

Verksamheten kommer bl. a. att inriktas på att utveckla det nya lcd

ningssystem som behövs för fortifikations- och byggnadsverksamheten 

fr. o. m. budgetåret 1981/82. Förvaltningen kommer att under budgetåret 

ge ut föreskrifter och allmänna råd för handläggning av försvarsmaktens 

mark- och byggnadsärenden. 
Nya föreskrifter och anvisningar för användning av byggnads- och re

parationsberedskapen inom totalförsvaret beräknas kunna fastställas. 

Fortifikationsfiin·altningen 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1980/81 motiverar fortifika

tionsförvaltningen på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 6,7 

milj. kr. 

B. Förändringar enligt regeringens beslut 

I. Kostnaderna för att förbereda omlokaliseringen till Eskilstuna faller 

bort ( - 275 000 kr.). 

2. Kostnaderna för att genomföra omlokaliseringen till Eskilstuna be
räknas minska (- 10665000 kr.). 

3. Regeringen har beslutat att viss personal vid fortifikationsförvaltning

en och byggnadskontoren, som nu avlönas med s. k. förskottsmedel. 
fr. o. m. budgetåret 1981/82 skall avlönas från förevarande anslag. Detta 
medför ett ökat medelsbehov ( + 68 milj. kr.). 

C. Uppgiftsförändringar 

I. Planerad personalminskning medför att lönekostnaderna minskar 

(-750000 kr.). 

2. Det lokalkontor som byggnadskontoret i Övre Norrlands militärom

råde har haft i Arvidsjaur kan dras in ( - 475 000 kr.). 

3. För att inte överskrida den ram som överbefälhavaren har anvisat 

måste anslagsbeloppet minskas ( - I 185 000 kr.). 

4. Medelsbehovet för anskaffning av materiel för byggnads- och reparn

tionsberedskapen ökar(+ 100000 kr.). 
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För förvaltningen av försvarets fastigheter beräknas följande resultat-

räkning. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Fortifika- Föredra-
tions- ganden 
förvalt-
ningen 

Intäkter 
Ersättning för lokaler som upp-

låts till statsmyndig-
heter' 315720000 +17280000 +17280000 

Hyror och arrenden för lokaler 
och markområden som upplåts 
till enskilda 15000000 - I 000000 - I 000000 

Intäkter av övnings- och 
skjutfält 9500000 500000 500000 

Diverse intäkter 10000000 0 0 

Summa intäkter 350220000 +15780000 +15780000 

Kostnader 
Reparations- och underhålls-

kostnader m. m. 256650000 + 10350000 + 10 350000 
Hyres- och arrendekostnader 66570000 + 5930000 + 5930000 
Kostnader för övnings- och 

skjutfält 27000000 500000 500000 

Summa kostnader 350220000 +15780000 +15780000 

1 Fr. o. m. budgetåret 1981/82 utgör "ersättningen" summan av de belopp som har 
tagits upp för ombyggnads- och und•!rhållsåtgärder m. m. i anslagsframställningarna 
för anslagen till ledning och förbanjsverksamhet och anskaffning av anläggningar 
inom huvudprogrammen 1-4 och för anslagen inom huvudprogram 5. 

Överbefälhavaren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 

överbefälhavaren fortifikationsförvaltningens anslagsyrkande. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under program

planeperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Som jag har anfört under avsnittet 4.4 ln

täktsfinansiering av viss verksamhet (s. 35) bör bl. a. viss del av verksam

heten vid försvarets civilförvaltning intäktsfinansieras. Under förevarande 

anslag har jag därför beräknat medel för att fortifikationsförvaltningen 

skall kunna betala sina kostnader för datorbearbetning inom system F/S 

vid civilförvaltningen. I beräkningen ingår vidare I 150000 kr. som utgör 

kvarvarande kostnader för att genomföra fortifikationsförvaltningens om

lokalisering till Eskilstuna. 
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Min beräkning av medelsbehovet för förvaltning av fastigheter framgår 

av den nyss redovisade sammanställningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna den av mig beräknade resultaträkningen för förvalt

ning av fastigheter för försvarsmakten, 

2. till Fortijikationsförralt11i11gen för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 142 590 000 kr. 

Försvarets materielverk 

Försvarets materielverk är central förvaltningsmyndighet för materiel

förvaltningen inom försvarsmakten utom i fråga om sjukvårdsmateriel och 

fortifikatorisk materiel. Materielverket svarar vidare för anskaffning av 

vissa förnödenheter till myndigheter utanför försvarsmakten. 

Materielverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör. 

Verksamheten är organiserad på en enhet för central planering och fem 

huvudavdelningar, nämligen huvudavdelningarna för armemateriel, marin

materiel och flygmatericl, huvudavdelningen i Karlstad samt huvudavdel

ningen för administration. 

Den centrala planeringen och huvudavdelningarna för armemateriel, 

marinmateriel, flygmateriel och administration ligger i huvudsak i Stock

holm. medan huvudavdelningen i Karlstad är lokaliserad till förvaltnings

byggnaden Karolinen i Karlstad. Andra delar av materielverket ligger i 

bl. a. Linköping. Arboga, Karlsborg och Vidsel. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets materielverk budgete

ras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och 

förbandsverksamhct. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets materiel

verk. 

Planering för perioden 1981/82-1985/86 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försvarets materie/

verk bl. a. följande. 

Försvarets materielverk har program- och produktionsansvar för delpro

grammet Försvarets materielverk samt produktionsansvar för materielan

skaffning och för forskning och utveckling. Verket har dessutom fackan

svar för materielunderhåll. förrådsverksamhet. verkstadsdrift och förpläg

nad. 

Som produktionsmyndighet för materielanskaffning samt forskning och 

utveckling svarar verket för verksamhet som omspänner såväl allmänna 

förbrukningsvaror som tekniskt högt utvecklade materielsystem. Verk

samheten kräver noggrann uppföljning av den militärtekniska utveckling-
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en. I verksamheten ingår specilicering av materiel samt granskning av och 

ställningstagande till offerter som kommer in från industriföretag. 

Inom ramen för produktionsansvaret skall verket anpassa och disponera 

de tillgängliga resurserna så atl kostnaderna minimeras. 

Som fackmyndighet åligger det verket att i samarbete med myndigheter 

som har program- och produktionsansvar påverka försvarsmaktens ut

veckling så att produktionen vid regionala och lokala verksamhetsställen 

bedrivs så rationellt som möjligt. 

En viktig uppgift under perioden är att successivt genomföra de föräml

ringar som är en följd av statsmakternas beslut. 

Efter bemyndiganden av reg1~ringen har chefen för försvarsdepartemen

tet tillkallat en kommittc - 1979 års militära flygindustrikommitte (MFK 

79) - samt en särskild utredare - 1979 års materielanskaffningskommittc 

(MAK 79) - med uppgift att utreda vissa frågor som gäller materielverkets 

uppgifter och organisation m. m. Statsmakternas ställningstagande till 

kommittens resp. utredarens förslag kan komma att påverka verksamheten 

under perioden. 

Den av materielverket beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets 

materielverk framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1980: 

I 000-tal kr.). 

1980/81 1 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 Summa 
1981/86 

473000 534400 512650 502 900 502 450 502 450 2 554 850 

' Prisläge februari 1979. 

Planerad personalutveckling (antal anställda omräknat till personår) 

inom materielverket framgår av följande sammanställning. 

1980/81 1981/82 

3 577 3460 

F 4. Försvarets materielverk 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

518200250 

473000000 

520300000 

1982/83 1983/84 1984/85 

3 330 3 205 3 155 
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Kostnader och medelsbehm· ( 1000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rcts ma- gandcn 

Försvarets materielverk: 
Allmän ledning och 

förbandsverksamhet 

Ko!<tnader 

Tillkommerla1·går: 
Intäkter av extern 

provning 
Intäkter av admini

stration av ackord
hästorganisationen 

Överplanering. reser-
ver m. m. 

Medgiven prisreglc
ring 

Mcdelsbchov 

Personal 

Personalkategori 

Militär personal 
Civilmilitär personal 
Civil personal 

Budgetåret 1979/80 

tcriel-
verk 

455 095 519 535 475 572 546 157 

455095 519535 475572 546157 

- 1300 -1300 -1300 -1500 

35 35 35 35 

+ 1840 -1237 -3450 

+62600 

518200 518200 473000 541172 

Antal anställda omräknat till personår 

1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Förs va-
rets ma-
teriel-
verk 

167 175 lfi7 175 
98 110 98 110 

3417 3 .~65 3417 3 202 

3683 3650 3683 _,4H7 

509575 

509575 

- 1500 

35 

+ 12260 

520300 

Föredra-
ganden 

175 
110 

3 175 

3460 

Fiirsvarets materid1·erk anger i sin redovisning för budgetåret 1979/80 

att den verksamhet som planerades i allt viiscntligt har genomförts. 

Materielanskaffning samt forskning och utveckling har i huvudsak ge

nomförts enligt uppgjorda planer. 

På uppdrag av överbefälhavaren har ett omfattande underlag tagits fram 

inför beslutet i tlygplansfragan. 

Inom fack verksamheten har uppgifterna i huvudsak genomförts. 

Verket har fortsatt arbetet med att ta fram beslutsunderlag för införandet 

av det datorbaserade informationssystemet för förnödcnhetsredovisning 

<TORl. 
En utredning om möjligheterna att förbättra underlaget för planering av 

förrådsverksamheten har genomförts och redovisats. 
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För samordning av huvudavdelningarnas verksamhet har allmänna be
stämmelser för samordningsfunktionen fastställts enligt verkets interna 
utredning (Org 85). 

En samordningsgrupp har organiserats inom sambandsområdet. Sam
ordning av robotanskaffningen har påbörjats. 

Underlag och redovisningar rörande samarbetet inom verket och mellan 
verket och industrin har tagits fram och överlämnats till 1979 års materiel
anskaffningskommitte. 

Riksrevisionsverket har genomfört förvaltningsrevision av ADB-sys
temförvaltningen och av verksamheten vid huvudavdelningen i Karlstad. 

Budgetåret 1980/81 

Den inriktning som anges i prop. 1979/80: 100 bil. 7 (FöU 1979/80: 13. 
rskr 1979/80: 316) och i regleringsbrevet för budgetåret 1980/81 beräknas i 

stort sett kunna följas. 
Centralplaneringen har försöksvis omorganiserats den I juli 1980 med en 

chef, enheter för studie- och forskningssamordning, produktions- och 
facksamordning, programsamordning och internrevision, industri- och in
köpssamordning, ekonomi samt kansli och information. 

Verket kommer också i fortsättningen att delta i MFK 79:s utredningsar
bete samt i riksrevisionsverkets förvaltningsrevisioner inom anskaffnings

och fackverksamheten. 

Budgetåret 1981/82 

Försvarets materie/verk 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1980/81 motiverar försvarets 
materielverk på fÖ1jande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 
Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 53 741 000 

kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

För löner till NOM-garanter och anställda med lönebidrag behövs ytter

ligare 1190000 kr. 

C. Uppgiftsförändringar 

1. Verkets hyreskostnader för lokaler ökar med 5 042 000 kr. 
2. Den personalminskning som det åligger materielverket att genomföra 

minskar medelsbehovet för budgetåret 1981/82 med 7, 1 milj. kr. 
3. Färre tjänsteresor medför ett minskat medelsbehov av 100000 kr. 
4. Systemunderhållet ökar med 700 000 kr.. vilket beror på ökade under

hållsinsatser för datorsystemen DIDAS FLYG. SAMDI. FREJ och PPS. 
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5. För fortsatt anskaffning av ADB-utrustning (TOR) erfordras ytterli

gare 9,5 milj. kr. 

6. Kostnaderna för sjukvård beräknas minska med 20000 kr. till följd av 

den planerade personalminskningen. 

7. Kostnaderna för intern rationalisering ökar med 350000 kr. 

8. För extern rationalisering ökar medelsbehovet med I 745 000 kr. 

9. Kostnaderna för praktikverksamhet ökar med 50000 kr. 

10. Kostnaderna för kontorsdrift ökar med 465000 kr. 

11. Kostnaderna för bevakning av Tre Vapen ökar med 2 910000 kr. 

Dessa har tidigare täckts från anslaget E 3. Marinstaben. 

12. Från och med budgetåret 1981/82 behövs 30000 kr. i besiktnings

kostnader för bevakningshundar. Samtidigt minskar kostnaderna under 

facket Förplägnad. Totalt minskar diverse kostnader med 51000 kr. 

Överbefälhavaren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar anger över

befälhavaren att löner till anställda med s. k. NOM-garanti och anställda 

med lönebidrag inte bör budgeteras under detta anslag, eftersom de regle

ras i särskild ordning. 

I avvaktan på resultaten av en förstudie under budgetåret 1980/81 av 

vissa rationaliseringsprojekt räknar överbefälhavaren inte med några me

del för dessa projekt under budgetåret 1981/82. 

Personalminskningen med 90 anställda bör enligt överbefälhavaren med

föra ytterligare besparingar om 2,9 milj. kr. 

Materielverket har i sin personalram räknat in personal som fr. o. m. den 

1 juli 1981 skall tillhöra enheten för systemutveckling vid försvarets data

central. Materielverkets personalram bör därför enligt överbefälhavaren 

minskas med 28 personår. Detta påverkar emellertid inte anslaget, efter
som motsvarande medel behövs för att köpa tjänster från datacentralen. 

Överbefälhavaren föreslår vidare att 26 tjänster för förvaltningskontoret 
i förvaltningsbyggnaden Karolinen i Karlstad inte räknas in i materielver
kets personalram. 

Föredraganden 

Jag kan ;"huvudsak godta inriktningen av verksamheten under program

planeperioden. Under budgetåret 1981 /82 fortsätter personalminskningen 

vid försvarets materielverk. Jag räknar med att materielverkets personal

ram minskar med 27 personår på grund av överföringen av personal till 

för.svarets datacentral. 

Försvarets materielverk föreslår att medel ställs till förfogande för sär

skilda rationaliseringskostnader i samband med en modifiering av det 

gemensamma systemet för reservdelsförsörjning inom armen och flygvap

net samt en komplettering av systemet för förnödenhetsregistrering inom 

försvarsmakten. I avvaktan på erforderligt beslutsunderlag har jag budge

terat medel för dessa projekt. 
I I RiksdaRrn 1980181. I sam/. Nr 100 Bil. 7 
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Som jag har anfört under avsnittet 4.4 lntäktsfinansiering av viss verk

samhet (s. 35) bör bl. a. viss del av verksamheten vid försvarets civilför

valtning intäktsfinansieras. Under förevarande anslag har jag dätför beräk

nat medel för att materielverket skall kunna betala sina kostnader för 

datorbearbetning inom system FIS vid civilförvaltningen. 

Liksom föregående budgetår bör regeringen inhämta riksdagens bemyn

digande att medge att förnödenheter för fredsutbildningen inom det militä

ra försvaret fortlöpande får h~ställas så att vid varje tillfälle en kostnads

ram av 650 milj. kr. inte överskrids. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställning

en över kostnader och medels behov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regering•!n att medge att för budgetåret 1981/82 för

nödenheter för fredsutbildningen får beställas så att vid varje 

tillfälle en kostnadsram av 650000000 kr. inte överskrids. 

2. till Försvarets materie/verk för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 520 300 000 kr. 

Gemensam försvarsforskni111g 

Delprogrammet Gemensam försvarsforskning omfattar forskning för to

talförsvarsändamål främst inom de naturvetenskapliga, tekniskt- veten

skapliga, medicinska och beteendevetenskapliga forskningsgrenarna. 

Verksamheten är indelad i tio programelement (forskningsprogram). 

Försvarets forskningsanstalt har programansvar för delprogrammet 

samt produktionsansvar för huvuddelen av den forskning som bedrivs 

inom delprogrammet. Anstalt1!n leder den tillämpade psykologiska verk

samheten hos myndigheterna inom försvarsdepartementets verksamhets

område. Fortifikationsförvaltningen har produktionsansvar för den fortifi

katoriska forskningen och försvarets materielverk har motsvarande ansvar 

för övrig försvarsteknisk forskning. 

Försvarets forskningsanstal1 leds av en styrelse. Chef för forskningsan

stalten är en generaldirektör. Anstalten är organiserad på ett centralt kansli 

för planering och administration och huvudavdelningarna 1-5. Varje hu

vudavdelning svarar för forskningen inom ett eller flera områden. 

Delar av forskningsanstalten har omlokaliserats. Sålunda har enheter ur · 

huvudavdelning 5 förlagts till Karlstad, huvudavdelning 3 till Linköping 

och huvudavdelning 4 till Umeå. Övriga delar av forskningsanstalten ligger 

i Stockholmsområdet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Gemensam försvars

forskning. 
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Planering för perioden 1981/82-1985/86 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför j("irsvaretsforsknings

anstalt bl. a. följande. 

Den fortlöpande minskningen av forskningsanstaltens resurser sedan 
slutet av 1960-talet och störningarna från omlokaliseringen har medfört 

kunskapsbortfall och minskad avtappning av resultat från forskningen. Det 

råder f. n. bristande balans mellan totalförsvarets samlade behov av forsk

ningsstöd och möjligheterna att tillgodose detta. Därigenom finns det risk 

för att man inte i tid observerar ändringar i tekniskt-vetenskapligt avseen

de som har betydelse för vår säkerhetspolitik. En stabilisering med möjlig

het till återhämtning i forskningsverksamheten är starkt önskvärd. Särskil

da åtgärder kan behöva vidtas för att förbättra organisationens vitalitet. 

Vid huvudavdelningarna 3 och 4 finns vakanser inom högt prioriterade 

områden. Det är därför viktigt att reorganisationen efter omlokaliseringen 

kan fullföljas. 

Planeringsförutsättningarna för perioden innefattar krav på ytterligare 

begränsningar. Den preliminära programinriktningen, där samtliga forsk

ningsprogram i varierande grad minskar, avses bli prövad i en stor "rull

ning'' av forskningsplanerna under budgetåret 1980/81. Dessutom kommer 

berörda totalförsvarsintressenter att ges möjlighet att lämna sin syn på 

omfattningen av delprogrammet. 

Som en följd av omlokaliseringen och den ändrade förläggningen inom 

Stockholmsområdet kommer hyreskostnaderna och vissa andra driftkost

nader att öka kraftigt. 

Den av forskningsanstalten beräknade utvecklingen av anslaget Gemen

sam försvarsforskning framgår av följande sammanställning (prisläge feb

ruari 1980; I 000-tal kr.). 

1980/81 1 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 Summa 
1981/86 

241800 271 125 277400 293 700 306 300 308 000 I 456 525 

1 Prisläge februari 1979. 

Planerad personalutveckling (antal anställda omräknat till personår) 

inom delprogrammet Gemensam försvarsforskning framgår av följande 

sammanställning. 

1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 

I IRO I :!06 I 202 1159 I 129 I 129 
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F 5. Gemensam försvarsforskning 

1979/80 utgift 270786733 

1980/81 Anslag 241800000 

1981182 Förslag 267300000 

Kostnader och medels be ho\' (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat För- Föredra-
svarets ganden 
forsk-
nings-
anstalt 

Gemensam försvars-
forskning: 

Tillämpad forskning 
inom försvarets 
forskningsanstalt 171!035 204220 188070 210300 201020 

Grundforskning inom 
försvarets forsk-
ningsanstalt 70210 79415 72990 81781 78140 

Tillämpad forskning 
för programelementet 
Fortifikatorisk 
forskning ] 825 4323 4260 4 765 4505 

Grundforskning för pro-
gramelementet Forti-
fikatorisk forskning 675 763 750 840 795 

Tillämpad forskning fijr 
programelementet Ovrig 
försvarsteknisk forsk-
ning 2950 3300 3110 3 510 3 345 

Grundforskning för 
programelementet Övrig 
försvarsteknisk forsk-
ning 5050 5 615 5280 5965 5 785 

Kostnader 260745 297636 274460 307161 293590 

Til/kommerla1·går: 
Intäkter av betald 

uppdrags verksamhet 
Överplanering, reser-

-26045 -26976 -32110 -36036 -35 435 

ver m. m. + I 000 + 9145 
Medgiven prisreglering +29890 

Medelsbehov 26~590 270787 242350 271125 267300 
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Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Försva- Förcdra-

Civil personal I 182' 1160 1 

rets forsk- ganden 
nings-
anstalt 

I 206 1206 

1 Härutöver är 115 personer sysselsatta inom utrikesdepartementets verksamhets
område och med intäktsfinansicrad verksamhet. 
2 Härutöver är 120 personer sysselsatta inom utrikesdepartementets verksamhets
område och med intäktsfinansierad verksamhet. 

B u d g e t å r e t I 9 7 9/8 0 

Fiir.l'rnrets jl1rsk11ing.l'a11stalt anger i sin redovisning för budgetåret 1979/ 
80 att verksamheten har påverkats av omlokaliseringen till Linköping och 

Umeå. En betydande minskning av personalen i samband med flyttningen 

medför att personal måste rekryteras. Detta kommer att ta lång tid. 

Medverkan i totalförsvarets studier har varit omfattande. Underlag har 

lämnats till 1978 års försvarskommittc inom vissa områden. Trots an

strängningar har totalförsvarsmyndigheternas högst prioriterade forsk

ningsbehov inte kunnat tillgodoses i tillräcklig utsträckning. 

Budgetåret 1980/81 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1979/80: I 00 bil. 7 

(FöU 1979/80: 13, rskr 1979/80: 316) och reglcringsbrevet för budgetåret 

1980/81 bedöms i stort sett kunna följas. Planeringsinriktningen innebär en 

fo11satt begränsning av verksamheten enligt tidigare fattade beslut. 

De utrikes tjänsteresorna måste minska i omfattning till följd av kost

nadsökningar och rambegränsning. Utrustning för forskningen kan inte 

anskaffas i nödvändig omfattning på grund av den bristande kompensa

tionen för prisökningar. 

Budgetåret 1981/82 

Försvaret.I" furskni11Rsa11stalt 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1980/81 motiverar försvarets 

forskningsanstalt på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 29620000 

kr. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 166 

B. Uppgiftsförändringar 

Ramen för utlandsresor, exkl. resor till de nordiska länderna, bör höjas 

till 2.2 milj. kr. 

Forskningsanstaltens bemyndigande alt utöver anvisade medel lägga ut 

beställningar av materiel bör ökas till 8 milj. kr. 

Överbefälhavaren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar vidhåller 

överbefälhavaren sina tidigare synpunkter om forskningsanstaltens lokali

sering till Botkyrka. Han tilbtyrker forskningsanstaltens anslagsfram

ställning. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under program

planeperioden. Under budgetår,~! 1981 /82 fortsätter personalminskningen 

vid försvarets forskningsanstalt. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Som jag har anfört under avsnittet 4.4 ln

täktsfinansiering av viss verksamhet (s. 35) bör bl. a. viss del av verksam

heten vid försvarets eivilförvalming intäktslinansieras. Under förevarande 

anslag har jag därför beräknat medel för att forskningsanstalten skall 

kunna betala sina kostnader för datorbearbetning inom system FIS vid 

civilförvaltningen. 

Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande att medge beställ
ningar av materiel för forskningsändamål utöver anvisade medel. Kost

nadsramen bör bestämmas till 8 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. till Gemensam fiir.1·1·lmforsk11inR för budgetåret 1981/82 anvisa 

ett förslagsanslag av 267 300000 kr., 

2. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1981/82 medge att 

materiel för forskningsändamål beställs inom en kostnadsram av 

8000000 kr. 

Försvarets radioanstalt 

Försvarets radioanstalt svarar för viss kommunikationsteknisk spaning 

inom totalförsvaret. 

Försvarets radioanstalt leds av en generaldirektör. Anstalten är organi

serad på en produktionsavdelning, en administrativ enhet, en teknisk 

enhet, en utbildningsenhet och ett planeringssekretariat. 

Radioanstaltens huvuddel ligger i Stockholmsomradet. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets radioanstalt budgeteras 
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på två primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän ledning och 

förbandsverksamhet och Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets radioanstalt. 

Planering för perioden 1981/82- J 985/86 

Utöver den av överbefälhavaren angivna planeringsperioden för delpro

grammet Försvarets radioanstalt har radioanstalten anmält behov av ytter

ligare medel för materielanskaffning m. m. Plancringsramen och det av 

radioanstalten föreslagna tillägget framgår av följande tabell (prisläge feb

ruari 1980; I 000-tal kr.). 

1980/81 1 1981/82 1982/83 1983184 1984/85 

Planeringsram 131 750 140 850 144 700 140550 140000 
Tillägg 5000 4000 4000 4000 

131 750 145850 148700 144550 144000 

1 Prisläge februari 1979. 

I övrigt är verksamheten av sådan natur att närmare redogörelse inte bör 

lämnas till regeringsprotokollet. Ytterligare upplysningar kommer att läm

nas riksdagens försvarsutskott. 

F 6. Försvarets radioanstalt 

1979/80 Utgift 
1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

135 836 720 

131750000 

140850000 

Kostnader och medelsbe/101· I I 000-tal kr. J 

Primäruppdrag m. m. 1979/80 

Planerat Utfall 

Försvarets radioanstalt: 
Allmiin ledning och 

förbandsverksamhet 94 719 1()3 998 
Centralt vidtagen ma-

terielanskaffning m. m. 21349 31 797 

Kostnader 116061! 1351!37 

Tillk, >1nmeria 1-.11år: 
Överplanering, reser-

ver m. m. 268 
Medgiven prisreglering +20225 

Medclsbehov 136025 135837 

1980/81 19lW82 

Planerat Förs va- Föri:dra-
rets ra- ganden 
dioan-
stall 

98916 108 250 102 500 

32428 31 548 34550 

131344 139791! 137050 

+406 +I 052 +3800 

131 750 140850 1401!50 

1985/1!6 Summa 
1981/86 

140000 706100 
3 500 20500 

143500 726600 
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Försvarets radioanstalt 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 13924000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

Upplysningar beträffande föreslagna uppgiftsförändringar kommer att 

lämnas riksdagens försvarsutskott. Totalt innebär uppgiftsförändringarna 

att kostnaderna minskar med 4 570000 kr. 

Överbefiillzavaren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar anger över

befälhavaren att han inte är beredd att tillstyrka radioanstaltens tilläggsyr

kande om ytterligare medel för materielanskaffning. 

Föredraganden 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Som jag har anfört under avsnittet 4.4 In

täktsfinansiering av viss verksamhet (s. 35) bör bl. a. viss del av verksam

heten vid försvarets civilförvahning intäktsfinansieras. Under förevarande 

anslag har jag därför beräknat medel för att försvarets radioanstalt skall 

kunna betala sina kostnader for datorbearbetning inom system F/S vid 

civilförvaltningen. I beräkning1:n ingår vidare 1.4 milj. kr. för anskaffning 

av ADB-utrustning. 
Bemyndigandcskulden den 30 juni 1981 för försvarets radioanstalt be

räknas uppgå till 3,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarets radioanstalt för budgetåret 1981 /82 anvisa ett 

förslagsanslag av 140~:50000 kr. 

Värnpliktsverket 

Värnpliktsverket är central förvaltningsmyndighet för inskrivning och 

personalredovisning inom försvarsmakten. 

Verket leds av en verkschef med huvudkontor i Karlstad. Den regionala 

verksamheten bedrivs i huvudsak militärområdesvis av sex under verks

chefen direkt lydande värnpliktskontor. 

Verksamheten under delprogrammet Värnplikts verket budgeteras på ett 

primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbands

verksamhet. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Värnpliktsverket. 
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Planering för perioden 1981/82-1985/86 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför värnpliktsverket bl. a. 

följande. 

Inom verket pågår planering för en systemomläggning till en ny data

kraftstruktur. Omläggningen beräknas vara genomförd budgetåret 1983/84. 

Pilotförsök genomförs under budgetåren 1981/82 och 1982/83. 

Fr. o. m. budgetåret 1981/82 kommer ett särskilt marint värnpliktskontor 

att inrättas som ersätter flottans och kustartilleriets truppregistreringsmyn

digheter. 

Metoder för ett mera rationellt tillvaratagande av den personal som 

tillförs genom den allmänna värnplikten kommer att utvecklas. Metoderna 

för prövning och urval av värnpliktiga ses över. Modifierade prövningsme

toder tas i bruk efter hand. 

Det större antalet inskrivna under perioden kommer att medföra en ökad 

belastning på såväl inskrivnings- som redovisningssidan. Vissa värnplikti

gas grundutbildning kan komma att uppskjutas. I samband med stora 

pensionsavgångar för militär personal under perioden kommer systematisk 

utbildning att genomföras i samband med nyrekrytering. 

Antalet inskrivningsskyldiga kommer att öka från ca 55 000 i början av 

perioden till ca 60000 i slutet av perioden. 

Den av värnpliktsverket beräknade utvecklingen av anslaget Värnplikts

verket framgår av följande sammanställning !prisläge februari 1980; I 000-

tal kr.). 

1980/81 1 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 Summa 
1981/86 

67800 76150 85 7502 75200 75 200 75 200 387 500 

1 Prisläge februari 1979. 
2 Innefattar medel för anskaffning av datamaskinutrustning. 

Planerad personalutveckling (antal anställda omräknat till personår) 

inom värnpliktsverket framgår av följande sammanställning. 

1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 

361 351 34fi 341 341 341 
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F 7. Värnpliktsverket 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

72 691 03.5 

67800000 

74000000 

Kostnader och medelsbehov ( 1000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Värnpliktsverket: 
Allmän ledning och 

förbands verksamhet 

Kostnader 

Tillkommer/arRår: 
Överplanering, reser

ver m. m. 
Medgiven prisreglering 

Medelshehov 

Personal 

19'.79/80 

Planerat Utfall 

63626 72691 

6:1626 72691 

+ 174 
+9680 

7:1480 72691 

1980/81 1981/82 

Planerat Värn-
plikts-
verket 

67605 76150 

67605 76150 

+195 

67800 76150 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

Militär personal 
Civil personal 

Bud ge tåre t 19 79/80 

1979/80 

Planerat 

94 
267 

361 

Utfall 

93 
268 

361 

1980/81 1981/82 

Planerat Värn-
plikts-
verket 

96 96 
262 255 

358 351 

170 

Föredra-
ganden 

72320 

72320 

+1680 

74000 

Föredra-
ganden 

96 
255 

351 

Värnplikts1·erket anmäler att verksamheten inom internprogrammen i 

huvudsak har genomförts enligt planerna. En modell för produktionsupp

följning (inskrivning - krigsplacering) har tagits fram. Möjligheterna att 

samordna inskrivning och personalredovisning inom totalförsvaret har 

studerats. 
Det stora antalet läkarvakunser har varit besvärande. lnskrivningsverk

samheten har kunnat genomföras endast genom att värnpliktiga läkare har 

inkallats för att täcka vakanserna. Möjligheten att utnyttja värnpliktiga 

läkare kommer på lång sikt utt upphöra. Personalläget i fråga om psyko

loger har även varit besvärande. 

Försök med förändrat fysiskt arbetsprov vid inskrivningarna har genom

förts vid Östra värnpliktskontoret. Kraven beträffande fysisk arbetskapa

citet har höjts. Ett nytt inskrivningsprov har införts. 
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Systemomläggningen till ny datakraftstruktur har genomförts planenligt. 

Värnpliktskontoren i Boden och Östersund har flyttat in i nya lokaler. 

Budgetåret 1980/81 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1979/80: 100 bil. 7 

(FöU 1979/80: 13, rskr 1979/80: 316) och regleringsbrevet för budgetåret 

1980/81 beräknas i stort sett kunna följas. Därutöver planeras en översyn 

av rutinerna för uttagning av värnpliktiga till marinen. 

Budgetåret 1981/82 

Värnpliktsverket 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1980/81 motiverar värn

pliktsverket på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 8067000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. Kostnaderna ökar på grund av ett ökat antal inskrivningsskyldiga 

(+ 283000 kr.). 

2. Personalen minskar med nio anställda (- 603000 kr.). 

3. Ytterligare resurser behövs för systemomläggning av datakraften(+ 

468000 kr.). 

Överhefiilh_avaren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 

överbefälhavaren värnpliktsverkets anslags yrkande. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under program

planeperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medels behov. Som jag har anfört under avsnittet 4.4 In

täktsfinansiering av viss verksamhet (s. 35) bör bl. a. viss del av verksam

heten vid försvarets civilförvaltning intäktsfinansieras. Under förevarande 

anslag har jag därför beräknat medel för att värnpliktsverket skall kunna 

betala sina kostnader för datorbearbetning inom system FIS vid civilför

valtningen. Jag har vidare beräknat medel för att skriva in 2000 fler 

värnpliktiga än normalt samt för systemomläggning till en ny datakraft

struktur. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till 'v' iirnplikt.1Terket för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslags

anslag av 74000000 kr. 
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Försvarets rationaliseringsinstitut 

Försvarets rationaliseringsinstitut är central förvaltningsmyndighet för 

rationaliseringsverksamheten inom den del av statsförvaltningen som hör 
till försvarsdepartementets verksamhetsområde. 

Institutet leds av en styrelse. Chef för institutet är en överdirektör. Vid 

institutet finns dessutom en samrådsdelegation med företrädare för de 

centrala personalorganisation,~rna. 

Rationaliseringsinstitutet ligger i Stockholm. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets rationaliseringsinstitut 

budgeteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän led

ning och förbands verksamhet. 

Verksamheten finansieras huvudsakligen från förslagsanslaget Försva

rets rationaliseringsinstitut. Medverkan i myndigheternas rationaliserings

arbete kan i vissa fall finansieras genom medel från resp. myndighets 

anslag. 

Planering för perioden 1981/82-1985/86 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försrarets rationali

seringsinstitut bl. a. följande. 
Statsmakternas beslut om personalminskning medför att främst utred

ningsverksamheten minskar under perioden. 

Den intäktsfinansierade verksamheten bedöms ligga kvar på ungefär 
oförändrad nivå. 

Inom internprogrammet Planering och ekonomi bedöms projekten kom

ma att ha oförändrad omfattning. 
Verksamheten inom internprogrammet Utredningar inriktas mot att öka 

resurserna för förberedande utredningar. Institutet kommer härvid i högre 
grad än f. n. att sträva efter au hjälpa lokala myndigheter med att sätta i 

gång egna projekt. 

Inom internprogrammet Uppbyggnad och utnyttjande av datakraft på

verkas· verksamheten av att statens datamaskinfond har upphört. Institutet 

skall dock gentemot statskontoret svara för samordning av anskaffning och 

utnyttjande av datorer för försvaret. Institutets faktiska medverkan i an

skaffningsprocessen bedöms d.lrför komma att vara oförändrad. 

Den av rationaliseringsinstitutet beräknade utvecklingen av anslaget 

Försvarets rationaliseringsinstitut framgår av följande sammanställning 

(prisläge februari 1980: I 000-tal kr.). 

1980/81 1 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 Summa 
1981/86 

21600 24400 24700 23800 22 950 22 950 118 800 

1 Prisläge februari 1979. 
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Planerad personalutvcckling (antal anställda omräknat till pcrsonår) 

inom rationaliseringsinstitutet framgår av följande sammanställning. 

1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 

97 93 85 81 77 77 

F 8. Försvarets rationaliseringsinstitut 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

29006313 

21600000 

21440000 

Kostnader och mcdelshehov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Försvarets rationa
liseringsinstitut: 

Allmän ledning och 
förbands verksamhet 

Kostnader 

Tillkommer/m·Rår: 
U ppbördsmedel från 

försvarets delfond 
av statens data
maskinfond 

Försäljningsintäkter 
Intäkter från andra 

myndigheter för 
utförda tjänster 

Överplanering. reser-
ver m. m. 

Medgiven prisreglering 

Mcdelsbehov 

Personal 

Primäruppdrag m. m. 

Militär personal 
Civil personal 

1979/80 

Planerat 

27462 

27462 

- 500 

62 
+2110 

29010 

1980/81 1981/82 

Utfall Planerat Försva- Föredra
rets ra- ganden 
tionali-

31019 

31019 

- 500 
- 290 

-1223 

29006 

23 134 

23134 

- 100 

-1.500 

+ 66 

21600 

serings-
institut 

25 582 

25582 

- 250 

-I 000 

+ 68 

24400 

24150 

24150 

- 250 

-3000 

+ .540 

21440 

Antal anställda omräknat till personår 

1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rets ra- ganden 
tionali-
se rings-
institut 

5 5 5 5 5 
96 93 92 88 88 

101 91! 97 93 93 
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B u d g e t å r e t 1 9 7 9/8 0 

Försrnrets ratio11aliseri11gsi11stitut anger i sin redovisning av verksamhe

ten under budgetåret 1979/80 att personal har tjänstgjort vid centrala staber 

i planerad omfattning. Den externa rationaliseringsutbildningen har omfat

tat ca I 600 utbildningsdagar. 

Förstudier om underhållet av tlygmateriel och av fortifikations- och 

byggnadsförvaltningen har avslutats under budgetåret. Institutet har bl. a. 

medverkat i utredningar om marinens organisation i Karlskrona och Göte

borg samt i flygvapnets uppföljning av organisationen på lägre regional och 

lokal nivå. Stöd har getts till lokal rationalisering och till försöken med 

decentraliserad produktionsledning inom Nedre Norrlands militärområde. 

Datorer har anskaffats för bl. a. militära vädercentralen och värnplikts

verket. 

Budgetåret 1980/81 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1979/80: 100 bil. 7 

(FöU 1979/80: 13, rskr 1979/80: 316) och rcgleringsbrevct för budgetåret 

1980/81 bedöms kunna fullföljas. Detta innebär att verksamheten i stort 

sett är oförändrad jämfört med föregående budgetår. 

Budgetåret 1981182 

Försvarets ratirmaliseringsin.1· titut 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1980/81 motiverar försvarets 

rationaliseringsinstitut på följande säll. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningcn innebär att kostnaderna ökar med 3 310000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. En personalminskning enligt statsmakternas beslut medför att kost

naderna reduceras med 544000 kr. 

2. Institutet avser att minska förhyrningen av lokaler ( - 126 000 kr. I. 
3~ Återtagen ambitionssänkning medför att kostnaderna ökar med 

158000 kr. 

Överbefälha1·aren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 

överbefälhavaren rationaliseringsinstitutets anslags yrkande. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under program

planeperioden. 
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Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Jag har räknat med en något mindre kost

nadsökning än försvarets rationaliseringsinstitut. 

Som jag har anfört under avsnittet 4.4 lntäktsfinansiering av viss verk

samhet (s. 35) bör bl. a. viss del av verksamheten vid försvarets civilför

valtning och en ökad del av institutets verksamhet intäktsfinansieras. 

Under förevarande anslag har jag därför beräknat medel för att rationali

seringsinstitutet skall kunna betala sina kostnader för datorbearbetning 

inom system FIS vid civilförvaltningen. Vidare har jag räknat med en 

minskning av 2 milj. kr. i förhållande till institutets förslag för verksamhet 

som bl. a. rör stöd till lokal rationalisering vid försvarsmaktens förband. 

utbildning och medverkan vid införande av datorsystemet DAPU. Motsva

rande medel har budgeterats under berörda anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiir.1·l'art'IS rationaliseringsinstitut för budgetåret 1981/82 an

visa ett förslagsanslag av 21440000 kr. 

Försvarshögskolan 

Försvarshögskolan har till uppgift att ge högre militär. civilmilitär och 

civil personal utbildning för verksamhet i ledande befattningar inom total

försvaret. 

Försvarshögskolan är organiserad på en chef. en lärarstab och en admi

nistrativ enhet. 

Försvarshögskolan ligger i Stockholm. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarshögskolan budgeteras på 

ett primäruppdrag inom delproduktionsomrädct Utbildning till och av fast 
anställd personalm. n. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslagel Försvarshögskolan. 

Planering för perioden 1981/82-1985/86 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför .fl"irsrnrshii1-:sko/1111 

bl. a. att skolan årligen skall anordna en chefskurs om ca atta dagar och två 

allmänna kurser om vardera elva veckor. Därutöver skall anordnas spe

cialkurser avsedda för deltagare frän de civila delarna av totalförsvaret. 

Det beräknade elevantalet för vart och ett av budgetåren 1980/81-1985/ 

86 framgår av följande tabell. 
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Elevantal 

1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 

1 chefskurs 40 40 40 40 40 40 
2 allmänna kurser 80 80 80 80 80 80 
Övriga kurser1 40 40 40 40 40 40 

160 160 160 160 160 160 

1 Antalet kursdeltagare är preliminiirt. 

Den av försvarshögskolan beräknade utvecklingen av anslaget Försvars

högskolan framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1980; 

1 000-tal kr.). 

1980/81 1 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 Summa 
1981/86 

2400 2640 2680 2800 2 800 2 600 13 720 

1 prisläge februari 1979. 

Planerad personalutveckling (antal anställda omräknat till personårl 

inom försvarshögskolan framgår av följande sammanställning. 

1980/81 1981/82 1982/83 

13 13 12 

F 9. Försvarshögskolan 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

2509965 

2 400000 
2560000 

1983/84 1984/85 1985/86 

12 12 12 

Kostnader och medelshelzm· (I /JOO-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1979/80 

Planerat 

Försvarshögskolan: 
Utbildning till och 

av fast anställd 
personal m. tl. :! 131 

Kostnader :i 131 

Tillkommer/avgår: 
Överplanering, reser-

ver m. m. 9 
Medgiven prisreg-

le ring "-350 

Medelsbehov 2490 

1980/81 1981/82 

Utfall Planerat Försvars- Föredra
högsko- gandcn 
Ian 

2510 2394 2627 2490 

2510 2394 2627 2490 

+6 + 13 +70 

2510 2400 2640 2560 
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PNsonal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Försvars- Föredra-
högsko- ganden 
Ian 

Militär personal 7 7 7 7 7 
Civil personal 6 6 6 6 6 

13 13 13 13 13 

B u d ge t å r e t 1 9 7 9/8 0 

Försvarshögskolan anger i sin redovisning för budgetåret 1979/80 att den 

planerade verksamheten har genomförts. Sammanlagt 155 deltagare har 

utbildats vid skolans kurser. 

Budgetåret 1980/81 

Den inriktning av verksamheten som angavs i prop. 1979/80: 100 bil. 7 

(FöU 1979/80: 13. rskr 1979/80: 316) och regleringsbrevet för budgetåret 

1980/81 bedöms kunna följas. 

Budgetåret 1981/82 

F örsvarshögskolan 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1980/81 motiverar försvars

högskolan på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 
Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 175 000 kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

Kostnaderna för utrikes resor och övriga kostnader ökar med samman
lagt 65 000 kr. 

Öi-erhef äl ha rnre n 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 

överbefälhavaren försvarshögskolans anslags yrkande. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under program

planeperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medels behov. Som jag har anfört under avsnittet 4.4 In

täktsfinansiering av viss verksamhet (s. 35) bör bl. a. viss del av verksam-
12 Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr /OOBil. 7 
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heten vid försvarets civilförv<:,ltning intäktsfinansieras. Under förevarande 

anslag har jag därför beräknat medel för att försvarshögskolan skall kunna 

betala sina kostnader för daforbearbetning inom system FIS vid civilför

valtningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarshögsko/an för budgetåret 1981182 anvisa ett förslags

anslag av 2560 000 kr. 

Militärhögskolan 

Militärhögskolan har till uppgift att ge yrkesofficerare de kunskaper som 

behövs för tjänstgöring på bataljonschefsnivå (obligatoriska kurser) samt i 

kvalificerade befattningar vid staber. förvaltningar och skolor eller som 

chefer för högre förband (högre kurser). Militärhögskolan genomför också 

anna[}_högre utbildning i fqrm av t..ex. chefskurser. Militärhögskolan sva

rar för den militärhistoriska forskningen inom försvarsmakten. 

Militärhögskolan är organiserad på en stab och tre linjer. nämligen ar

me-. marin- och flyglinjerna >amt en särskild linje för armens allmänna 

kurser. Till högskolan är knuten en militärhistorisk avdelning. 

Militärhögskolan ligger i Stockholm. 

Verksamheten under delprogrammet Militärhögskolan budgeteras på 

två primäruppdrag inom delproduktionsområdena Utbildning till och av 

fast anställd personal m. fl. samt Grundforskning. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Militärhögskolan. 

Planering för perioden 1981/82·~ 1985/86 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför militiirhögsko/an 

bl. a. följande. 
Några större förändringar förutses inte under perioden. Högskolans 

verksamhet är prioriterad av överbefälhavaren. I gällande försvarsbeslut 

uttalas att högskolan också i fortsättningen bör ges möjligheter att genom

föra en effektiv utbildning. 

Det elevantal som nu kan förutses vid de ordinarie allmänna och högre 

kurserna framgår av följande sammanställning. Antalet elever vid den 

allmänna kursen är en direkt följd av hur många elever som har utexamine

rats vid krigsskolorna. Elevantalet kan bli högre i slutet av perioden än vad 

som anges i sammanställningen, eftersom hänsyn inte har tagits till de 

sneddningsmöjligheter som ges nuvarande kompaniofficerare i den nya 

befälsordningen. 
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Elevantal 

1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 

Allmänna kurser 
Armen 183 165 140 110 105 105 
Marinen 42 41 50 47 48 49 
Flygvapnet 40 40 40 30 30 30 

265 246 230 187 183 184 

Hö{?re kurser 

Armen 105 103 116 116 116 116 
Marinen 33 36 38 40 38 36 
Flygvapnet 16 20 26 28 30 30 

154 159 180 184 184 182 

Delegationen för militärhistorisk forskning (DMF) har i en särskild fram-

ställning anfört att man med nuvarande anslag inte har någon möjlighet att 

fylla sin uppgift som ett sammanhållande och rådgivande organ för militär-

historisk forskning. Delegationen har därför hemställt att anslaget succes

sivt höjs för att dels återställa delegationens reella resurser till den nivå 

som förutsattes år 1962 då DMF inrättades. dels tillgodose det behov av 

ökade resurser som föranleds av att den forskning delegationen skall stödja 

numera bedrivs i projektform. 

Den av militärhögskolan (MHS) beräknade utvecklingen av anslaget 

Militärhögskolan och det av DMF bedömda medelsbehovet framgår av 

följande sammanställning (prisläge februari 1980; 1 000-tal kr.). 

1980/81 1 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 

MHS 24100 2901 I 28467 29118 29671 
DMF 300 400 500 600 700 

24400 29411 28967 29718 30371 

1 Prisläge februari 1979. 

Planerad personalutveckling (antal anställda omräknat till personår) 
inom militärhögskolan framgår av följande sammanställning. 

1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 

117 120 120 120 120 120 

1985/86 Summa 
1981/86 

J0424 146691 
800 3 000 

31224 149691 
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F 10. Militärhögskolan 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

24847 360 

24400000 
27000000 

Kostnader och medelsbehov ( J 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Militärhögskolan: 
Utbildning till och 

av fast anställd per
sonal m. tl. 

Grundforskning 
Varav delegationen 

för militärhistorisk 
forskning 

Kostnader 

Tillkommerla1·går: 
Överplanering. reser

ver m. m. 
Medgiven prisregle

ring m. m. 

Medelsbehov 

Personal 

Personalkategori 

Militär personal 
Civil personal 

B u d ge t å r e t l 9 7 9/8 0 

1979/80 

Planerat 

20376 
b 345 

(250) 

21721 

+ 79 

+~ 788 

25:sss 

1980/81 1981/82 

Utfall Planerat Militär- Föredra
högsko- ganden 
Ian 

23 553 22 891 27602 24650 
1294 1410 1707 1625 

(250) (300) (400) (350) 

24847 24301 29309 26275 

+99 +\02 +725 

24847 24400 29411 27000 

Antal anställda omräknat till personår 

19'.79/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Militär- Föredra-
högsko- ganden 
Ian 

74 74 81 84 81 
36 35 36 36 35 

110 109 117 120 116 

Militärhögskolan anger i sin redovisning för budgetåret 1979/80 att hög

skolans verksamhet förändras 1~ndast obetydligt från ett år till ett annat. 

Givna primäruppdrag har genomförts. 

B u d g e t å r e t I 9 8 0/8 I 

Den inriktning som anges i prop. 1979/80: 100 bil. 7 IFöU 1979/80: 13. 
rskr 1979/80: 316) och i regleringsbrevet för budgetåret 1980/81 beräknas i 

stort sett kunna följas. 
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Budgetåret 1981/82 

MilitiirhöRskolan 

Militärhögskolan förutser inte några större förändringar jämfört med 

föregående budgetår. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1980/81 motiverar militär

högskolan på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 2 998 000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

1. Högskolan föreslår att följande tjänster inrättas. 

a) En tjänst för lärare i luftvärnstjänst (+ 158000 kr.). 

b) En tjänst för lärare i strategi vid armens allmänna kurser ( + 158 000 

kr.). 

c) En tjänst för biträdande lärare i fortifikationsteknisk kurs ( + 158 000 

kr.). 

d) En tjänst för kansliskrivare/assistent vid kameralenheten ( + 103 000 

kr.). 

2. Ett arvode för språklärare bör tillkomma ( + 70 000 kr.). 

3. Medelsbehovet för en terminalanslutning till TOR-datorn uppgår till 

700000 kr. För inköp av en skrivautomat behövs 150000 kr. 

4. För att behålla ambitionsnivån efter gjorda rationaliseringar behövs 

ytterligare 359 000 kr. 

5. För tryckning av militärhistoriska avdelningens publikationer krävs 

ytterligare 50000 kr. Rese- och traktamentskostnaderna hör räknas upp 
(+7000 kr.). 

Delegationen .får militärhistorisk jl>rskning 

Uppgiftsförändringar 

För att kunna stödja olika forskningsprojekt kriivs ytterligare 100000 kr. 

Öve rhefii I ha vare 11 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 

överbefälhavaren att en lärare för språkutbildning knyts till högskolan men 

avstyrker inrättande av övriga tjänster. 

I avvaktan på en utredning om anviindning av datorer vid försvarsmak

tens utbildningsanstalter avstyrker överbefälhavaren datoranskaffning för 

system TOR vid militärhögskolan. 

Överbefälhavaren anser att medel för inköp av en skrivautomat inte 

skall budgeteras under anslaget. eftersom behovet av en sådan inte är 

klarlagt. 
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Överbefälhavaren har också en annan mening än militärhögskolan be

träffande Iönereserven och pnisomräkningen samt behovet av medel för 

fältövningar. 

Överbefälhavaren tillstyrker militärhögskolans anslagsframställning i 

övrigt. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under program

planeperioden. 

Min beräkning av medelsbel1ovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Som jag har anfört under avsnittet 4.4 ln
täktsfinansiering av viss verksamhet (s. 35) bör bl. a. viss del av verksam

heten vid försvarets civilförvaltning intäktsfinansieras. Under förevarande 

anslag har jag därför beräknat medel för att militärhögskolan skall kunna 

betala sina kostnader för datorbearbetning inom system F/S vid civilför

valtningen. Jag har vidare beräknat 235000 kr. för genomförande av plane

rade fältövningar. Jag har också räknat med ytterligare 50000 kr. för stöd 

åt militärhistoriska forskningsprnjekt genom delegationen för militärhisto

risk forskning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Militärhöpkolan för budgetåret 1981/82 anvisa ell förslags

anslag av 27000000 kr. 

Försvarets gymnasieskola 

Försvarets gymnasieskola har till uppgift att meddela den kompletteran

de allmänna skolutbildning som krävs för anställning i militär eller civilmi

litär tjänst på aktiv stat enligt den gamla befalsordningen. Skolan skall 

läggas ned den I juli 1982. 

Gymnasieskolan leds av en styrelse. 

Försvarets gymnasieskola ligger i Uppsala. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets gymnasieskola budge

teras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Utbildning till och 

av fast anställd personal m. 11. 
Verksamheten finansieras tH,n förslagsanslaget Försvarets gymnasie

skola. 

Planering för perioden 1981/82-l985/86 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försl'llret.1· gymnasie

skola bl. a. följande. 

Enligt riksdagens beslut (Föll 1979/80: 5, rskr 1979/80: 50) med anled

ning av prop. 1979/80: 7 om gymnasial utbildning för försvaret skall försva-
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rets gymnasieskola läggas ned den I juli 1982. Den sista avgångsklassen på 

den treåriga linjen lämnar skolan vid utgången av läsåret 1980/81. Den 

planerade avvecklingen av det tvååriga gymnasiet fullföljs. 

Den av skolan beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets gymnasie

skola framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1980; I 000-tal 

kr.). 

1980/81 1 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 Summa 
1981/86 

2950 2403 150 2553 

1 Prisläge februari 1979. 

Planerad personalutvcekling (antal anställda omräknat till personårJ 

inom försvarets gymnasieskola framgår av följande sammanställning. 

1980/81 1981/82 1982/83 

24 16 4 

F 11. Försvarets gymnasieskola 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

3 790417 

2950000 

2400000 

1983/84 1984/85 1985/86 

Kostnader och mede/sbelzol' (I 000-tal kr. J 

Primäruppdrag m. m. 1979/80 

Planerat 

Försvarets gymnasie-
skola: 

Utbildning till 
och av fast anstiilld 
personal m. tl. 3 286 

Kostnader 3286 

Til/k,1111111erla 1 ·Kcir: 
Överplanering. reser-

vcr m. m. + 14 
Medgiven prisreg-

It: ring +425 

Mcdelsbehov 3725 

1980/81 19Rli82 

Utfall Planerat Försva- Förcdra-

3 790 2 943 

3790 2943 

+7 

3790 2950 

rcls gym- gandcn 
nasic-
skola 

2403 2400 

2403 2400 

2403 2400 
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Personul 

Personalkategori 

Civil personal 

Budget året 1979/80 

Antal anställda omräknat till personår 

1979180 

Planerat Utfall 

24 24 

1980/8] 1981/82 

Planerat 

24 

Försva
rets gym
nasie
skola 

16 

184 

Föredra
gamlen 

16 

Försl'arets gymnasieskola anger i sin redovisning av verksamheten un

der budgetåret 1979/80 att dei: fanns· fyra klasser med gymnasiekurs för 

plutonsofficerare som hade arrncelever från Östra militärområdet och Got

lands militärkommando. Studierådgivning, fyllnads- och särskilda pröv

ningar samt distansundervism;ng för elever med kompletteringsbehov i 

enstaka ämnen har ökat markant. 

Budgetåret 1980/81 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1979/80: I 00 bil. 7 

IFöU 1979/80: 13. rskr 1979/80:316) och i reglerings brevet för budgetåret 

1980/81 beräknas i stort sett kunna följas. Verksamheten inriktas främst 

mot att avsluta den treåriga gymnasieutbildningen samt genomföra den 

tvååriga gymnasieutbildningen och den begränsade gymnasiekursen för 

plutonsofficerare. Skolan strävar efter att uppnå en sådan tlexibilitet att 
den med speciella kurser kan tillgodose elever med begränsat komplette

ringsbehov i civila ämnen. 

Budgetåret 1981/82 

f'ör.l'l·arets gymnasieskola 

Den planerade avvecklingen av det tvååriga gymnasiet fullföljs. Antalet 

anställda beräknas minska med åtta. 

B. U ppgiftsförändringar 

Genom den successiva avvc:cklingen av skolan beräknas kostnaderna 

minska med 547000 kr. 

Ö1·erbefi'ilhavare11 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 

överbefälhavaren gymnasieskolans anslagsyrkande. 

Föredraganden 

Enligt riksdagens beslut (FöLJ 1979/80: 5, rskr 1979/80: 50l med anled-
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ning av prop. 1979/80: 7 om gymnasial utbildning för försvaret skall försva

rets gymnasieskola läggas ned den 1 juli 1982. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Som jag har anfört under avsnittet 4.4 Jn
täktsfinansiering av viss verksamhet (s. 35) bör bl. a. viss del av verksam

heten vid försvarets civilförvaltning intäktsfinansieras. Under förevarande 

anslag har jag därför beräknat medel för att gymnasieskolan skall kunna 

betala sina kostnader för datorbearbetning inom system FIS vid civilför

valtningen. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försvarets gymnasieskola för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 400000 kr. 

Försvarets förvaltningsskola 

Försvarets förvaltningsskola svarar för utbildning av personal för för

valtningsverksamhet inom försvarsmakten. 

Försvarets förvaltningsskola leds av en styrelse. Chef för skolan är en 

skolchef. Verksamheten är organiserad på en administrativ enhet och en 

utbildningsenhet. 

Försvarets förvaltningsskola ligger f. n. i Solna men kommer att flytta till 

Östersund år 1984. 
Verksamheten under delprogrammet Försvarets förvaltningsskola bud

geteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Utbildning till 

och av fast anställd personal m. fl. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets förvalt

ningsskola. 

Planering för perioden 1981/82-1985/86 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför förswirets för\'a/t

ningsskola bl. a. följande. 
Förvaltningsskolan bedömer att nuvarande utbildningsomfång i stort 

sett kommer att bibehållas under programplaneperioden. 

Personaltjänstutbildningen påbörjas och utvecklas. Skolan bör inom sitt 

verksamhetsområde medverka i den administrativa chefsutbildningen. 

Framtagningen av utbildningspaket för lokal utbildning av nyanställd civil 

personal fortsätter och utvidgas. 

Skolan strävar efter att under perioden kunna följa upp det statliga och 

civila utbildningsutbudet inom skolans kompetensområde för att härige

nom kunna ge rekommendationer och anvisningar för hur utbudet bäst bör 

utnyttjas inom försvaret. 
Skolan omlokaliseras år 1984 till Östersund. Vissa administrativa funk

tioner kommer därvid att samordnas med andra myndigheter på orten. 
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Den av skolan beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets förvalt
ningsskola framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1980; 

I 000-tal kr.). 

1980/81 1 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 Summa 
1981/86 

5 200 6006 5676 5726 7146 7146 31700 

1 Prisläge februari 1979. 

Planerad personalutveckling (antal anställda omräknat till personår) 
inom förvaltningsskolan framgår av följande sammanställning. 

1980/81 1981/82 1982/~:3 1983/84 1984/85 1985/86 

25 30 30 30 27 27 

F 12. Försvarets förvaltningsskola 

1979/80 Utgift 4894505 

1980/81 Anslag 5200000 

1981/82 Förslag 4900000 

Kosmader och medelsbehm· ( 1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1979/80 1980/81 1981182 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rcts ganden 
förvalt-
nings-
skola 

Försvarets förvalt-
ningsskola: Utbildning 
till och av fast an-
ställd personal 
m. tl. 4437 4895 5 182 5 988 4 765 

Kostnader 4437 4895 5182 5988 4765 

Tillk.ommerla1·Rär: 
Överplanering. reser-

ver m. m. +13 +18 +18 +135 
Medgiven prisregle-

ring m. m. I 130 

Medclsbchov 5580 4895 5200 6006 4900 
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Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
rets för- ganden 
vallnings-
skola 

Militär personal 16 15 17 20 17 
Civil personal 8 8 8 10 8 

24 23 25 30 25 

Budgetåret 1979/80 

Försvarets förvaltninf?sskola anger i sin redovisning av verksamheten 

under budgetåret 1979/80 att planerade kurser har kunnat genomföras. 

Dessutom har en extra kurs för avlöningsuträknare genomförts med stöd 

från försvarets civilförvaltning. De uppsatta utbildningsmålen har i stort 

sett nåtts. Sammanlagt har 425 elever utbildats vid 21 kurser under 25400 

elevdagar. 

B u d g e t år e t I 9 8 0/8 I 

På grund av en vakans på lärarsidan måste en kurs för arbetsledare i 

förrådstjänst inställas. Övrig planerad verksamhet beräknas kunna genom

föras. Under året beräknas 620 elever vid 30 kurser utbildas vid skolan 

under 34000 elevdagar. 

Budgetåret 1981/82 

För.n·arets förvaltningsskola 

Förvaltningsskolan har föreslagit vissa förändringar beträffande finansi

eringen av skolans verksamhet. Förslaget innebär att skolans kostnader 

för administration, lärare, lokaler m. Il. gemensamma ändamål täcks från 
förevarande anslag. Elevberoende kostnader bör däremot täckas genom 

sekundäruppdrag från överbefälhavaren eller försvarsgrenscheferna. 

Skolan framhåller att en förutsättning för att kunna genomföra perso

naltjänstutbildningen är att man erhåller erforderliga resurser för detta. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret l 980181 motivaar försvarets 

förvaltningsskola på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 503 000 kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. För att genomföra utbildning inom det kamerala området behövs en 

tjänst som lärare och kurschef ( + 135 000 kr.). 
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2. För personaltjänstutbildningens genomförande krävs tre tjänster för 

lärare ( + 438 000 kr.) samt en tjänst för assistent inom den administrativa 

funktionen ( + 90000 kr.). 

3. För lokaler m. m. för personaltjänstutbildningen krävs 260000 kr., för 

TV-utrustning för undervisningen 90 000 kr. och för en ordbehandlings

maskin 80000 kr. 

4. De budgettekniska förändringarna beräknas minska anslaget med 

1581000 kr. men ökar det samtidigt med 742000 kr. (- 839000 kr.). 

5. Anståndskostnaderna beräknas öka med 124000 kr. Rationaliseringar 

minskar anslaget med 75 000 kr. 

Överbefälhavaren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 

överbefälhavaren att försvarets förvaltningsskolas verksamhet delvis in

täktsfinansieras via sekundäruppdrag från försvarsgrenscheferna. chefen 

för försvarets intendentkår och chefen för tygtekniska kåren. 

Överbefälhavaren föreslår i särskild skrivelse att personaltjänstutbild

ning påbörjas vid skolan under budgetåret 1981182 och att resurser avdelas 

för detta. 

Medel för den föreslagna tjänsten för lärare i kameraltjänst bör inte 

beräknas förrän skolans lokalisering slutligt har fastställts. 

I övrigt tillstyrker överbefälhavaren förvaltningsskolans anslagsfram

ställning. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under program

planeperioden. 

Regeringen har genom beslut i december 1980 uppdragit åt försvarets 

förvaltningsskola att i samråd med berörda myndigheter planera och på

börja utbildning i personaltjänst för försvarsmakten under budgetåret 1981 I 

82. Utbildningen skall förläggas till Karlstad. Regeringen har samma dag 

uppdragit åt överbefälhavaren att i samråd med skolan utreda formerna 

och beräkna kostnaderna för att genomföra utbildningen. Jag avser därför 

föreslå regeringen att ta ställning till medelsbehovet för denna utbildning i 

annat sammanhang. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Som jag har anfört under avsnittet 4.4 ln

täktsfinansiering av viss verksamhet (s. 35) bör bl. a. viss del av verksam

heten vid försvarets civilförvaltning intäktsfinansieras. Under förevarande 

anslag har jag därför beräknat medel för att förvaltningsskolan skall kunna 

betala sina kostnader för datorbearhetning inom system FIS vid civilför

valtningen. I beräkningen har jag vidare beaktat förslaget om intäktsfinan

siering av viss del av förvaltningsskolans verksamhet. Jag har också beräk

nat medel för inköp av en ordbehandlingsmaskin och för fortsatta försök 

med TV- utbildning. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försrarets fi"irra/t11i11gssko/a för budgetäret 1981 /82 anvisa 

ett förslagsanslag av 4900000 kr. 

Försvarets läromedelscentral 

Riksdagen har beslutat (prop. 1977/78:63, FöU 1977/78:9. rskr 1977/ 

78: 174) att försvarets brevskola skall omvandlas till försvarets läromedels

central för att utgöra en gemensam stödfunktion för samtliga försvarsgre

nar när det gäller publikations- och läromedelsverksamheten. Läromedels

centralens verksamhet skall till stor del finansieras genom uppdrag. 

Försvarets läromedelscentral föreslås komma att organiseras på en chef. 

en administrativ och ekonomisk enhet, en produktionsenhet och en drift

enhet. 

Försvarets läromedelscentral kommer att ligga i Stockholm. 

Planering för perioden 1981/82-1985/86 

Försvarets brevskola har med stöd av regeringens beslut äskat medel för 

verksamheten under budgetåret 1981/82. Eftersom brevskolan har saknat 

underlag för planering för perioden 1981/82-1985/86, anges utvecklingen i 

de planeringsramar som överbefälhavaren har angivit. 

Utvecklingen framgår av följande sammanställning (prisläge februari 

1980; I 000-tal kr.). 

1980/81 1 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 Summa 
1981/86 

2700 3 345 2950 3050 3 050 3 050 15 445 

' Prisläge februari 1979. 

Planerad personalutveckling (antal anställda omräknat till personår) 

inom försvarets läromedelscentral (brevskolan) framgår av följande sam

manställning. 

1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 

45 45 1 50 1 50 1 50 1 50 1 

1 Yllcrligare personal kommer all överföras från försvarsstaben och försvarsgrens
staberna efter omorganisationen till försvarets Hiromeuelscentral. 
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F 13. Försvarets läromedelsc1~ntral 

1979/80 utgift 
1980/81 Anslag 
1981/82 Förslag 

2959384 1 

27000001 

3 360000 
1 Anslaget F 13. Försvarets brevskola. 

Kostnader och mede/shelwv (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1979/801 

Planerat Utfall 

Försvarets läromedels-
central: 

Allmän ledning och 
förbandsverksamhet 7318 7800 

Tillämpad forskning 110 125 

Kostnader 7428 7925 

Ti/lkommer/u\'går: 
Intäkter av uppdrags-

verksamhet --4990 -4970 
Överplanering, reser-

ver m. m. + 22 
Medgiven prisreg-

le ring 1- 370 

Medelsbehov 2920 2959 

' Avser försvarets brevskola. 

Personal 

1980/81 1 1981182 

Planerat Förs va-
rets 
brev-
skola 

7469 8 307 
125 138 

7 594 8445 

-4900 -5100 

+ 6 -

2700 3345 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 1 

Militär personal 
Civil personal 

1979/ilO 

Planerat 

2 
42 

44 

Utfall 

2 
45 

47 

1 Inkl. personal för uppdragsverksamheten. 

B u d g e t å r e t I 9 7 9/8 0 

1980/81 1981/82 

Planerat Förs va-
rets 
brev-
skola 

2 2 
43 43 

45 45 

190 

Föredra-
ganden 

21500 
135 

21635 

-18335 

+ 60 

3360 

Föredra-
ganden 

6 
79 

85 

F<Jrn•c1rets hrevskofo anger i sin redovisning för .budgetåret 1979/80 att 
den verksamhet som planlagts för budgetåret har kunnat genomföras. 
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Budgetåret 1980/8 l 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1979/80: 100 bil. 7 

(FöU 1979/80: 13, rskr 1979/80:316) och i regleringsbrevet för budgetåret 

1980/81 bedöms kunna genomföras. 

Budgetåret 1981/82 

Försl'arets läromedelscentral 

Verksamheten kommer att bedrivas med beaktande av att försvarets· 

brevskola omorganiseras till försvarets läromedelscentral. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1980/81 motiverar brevsko

lan på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

· ---- Pfis·~ och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 850000 kr. 

Överbefälhavaren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 

överbefälhavaren anslagsyrkandet för försvarets läromedelscentral. 

Föredraganden 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1977178:63. FöU 1977178:9. rskr 1977/ 

78: 174) skall försvarets läromedelscentral organiseras som en myndighet 

direkt under regeringen. 

För verkschefen bör inrättas en ordinarie tjänst med beteckningen p. 

Min beräkning av mcdelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Som jag har anfört under avsnittet 4.4 ln
täktsfinansicring av viss verksamhet (s. 35) bör bl. a. viss del av verksam

heten vid försvarets civilförvaltning intäktsfinansieras. Under förevarande 

anslag har jag därför beräknat medel för att läromedelscentralcn skall 

kunna betala sina kostnader för datorbearbetning inom system F/S vid 

civilförvaltningen. I min beräkning har jag vidare tagit hänsyn till den 

överföring av uppgifter från de cenlrala staberna som följer av försvarets 

brevskolas omvandling till försvarets läromedelscentral. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inrätta en ordinarie tjänst som chef för 

försvarets läromedelscentral med beteckningen p. 

2. till Försvarets liiromedelscentral för budgetåret 1981/82 anvisa 

ett förslagsanslag av 3 360000 kr. 

. - .,. ~ . 
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Krigsarkivet 

Krigsarkivet leder och övervakar arkivtjänsten hos myndigheter inom 

försvarsdepartementets verksamhetsområde. Krigsarkivet är arkivmyn

dighet och arkivdepå. 

Chef för krigsarkivet är en krigsarkivarie. Arkivet är organiserat på sex 

sektioner. 

Krigsarkivet ligger i Stockholm. 

Verksamheten under delprogrammet Krigsarkivet budgeteras på ett pri

märuppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbands

verksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Krigsarkivet. Som upp

bördsmedcl redovisas inkomster av kopieringsverksamhet. 

Planering för perioden 1981/82--1985/86 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför krigsarkil'et bl. a. föl

jande. 

Myndigheternas krav på omfattande arkivleveranser kräver avsevärt 

ökade förvaringsutrymmen, dds genom att befintliga hyllor och skåp fort

löpande ersätts med tätpackningssystem, dels genom inredning av nya 

magasin. För att myndigheternas instruktionsenliga uppgifter skall kunna 

lösas måste antalet tjänster utökas. 

Den av arkivet beräknade ut\'ecklingen av anslaget Krigsarkivet framgår 

av följande sammanställning (prisläge februari 1980: I 000-tal kr.). 

1980/81 1 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 Summa 
1981i86 

4450 5 530 5599 5700 6124 6258 29211 

1 Prisläge februari 1979. 

Planerad personalutveckling (antal anställda omräknat till personårJ 

inom krigsarkivet framgår av följande sammanställning. 

1980/81 1981/82 1982/8_1 1983/84 1984/85 1985/86 

28 29 29 30 30 
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F 14. Krigsarkivet 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

5058767 

4450000 

4840000 

Kostnader och medelsbehov ( 1000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Krigsarkivet: Allmän 
ledning och förband-s
verksamhet 

Kostnader 

Ti/lkommerlai•går: 

Inbetalningar för ko
.. pieringsverksamhet 

Overplanering, reser-
ver m. m. 

Medgiven prisreg
lering 

Medelsbchov 

Personal 

1979/80 

Planerat Utfall 

4429 5086 

4429 5086 

- 29 - 27 

+690 

5090 5059 

1980/81 1981/82 

Planerat Krigs-
arkivet 

4477 5 557 

4477 5557 

- 27 - 27 

+19 

4450 5549 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Krigs-
arkivet 

Civil personal 28 28 28 29 

Budgetåret 1979/80 

193 

Föredra-
ganden 

4 730 

4730 

- 27 

+137 

4840 

Föredra-
ganden 

28 

Krigsarkivet anger i sin redovisning för budgetåret 1979/80 att planerad 

verksamhet i stort sett har genomförts med de begränsningar som är en 

följd av den otillräckliga personaltillgången. Krigsarkivet har bl. a. utgett 

en informationsskrift till civila och militära myndigheter samt en omarbe

tad upplaga av arkivinstruktion för försvarets myndigheter. 

B u d g e t å r e t I 9 8 0/8 1 
Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1979/80: I 00 bil. 7 

!FöU 1979/80: 13. rskr 1979/80:316) och reglcringsbrevet för budgetåret 

1980/81 bedöms i huvudsak kunna följas. 

13 Riksdal{l'tl 1980181. I sam/. Nr 100 Bil. 7 
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Budgetåret 1981/82 

Krigsarkil'et 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1980/81 motiverar krigsarki

vet på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 775 000 kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. Medel för ytterligare en tjänst för arkivarie beräknas till 115 000 kr. 

2. För diverse engångsanskaffningar behövs 430000 kr. 

3. För engångsanskaffning budgetåret 1980/81 avgår 240000 kr. 

Överhefälha1·aren 

Överbefälhavaren avstyrker förslaget om inrättande av en tjänst för 

arkivarie. Han föreslår att arkivet erhåller begärda 430000 kr. för upprust

ning av arkivutrymmena. 

Föredragllnden 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under program

planeperioden. 

Min beräkning av medclsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbchov. Som jag har anfört under avsnittet 4.4 In

täktsfinansiering av viss verksamhet (s. 35) bör bl. a. viss del av verksam

heten vid försvarets civilförvaltning intäktsfinansieras. Under förevarande 

anslag har jag därför beräknat medel för att krigsarkivet skall kunna betala 

sina kostnader för datorbearbetning inom system FIS vid civilförvaltning

en. Jag har vidare beräknat 240000 kr. för engångsanskaffningar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Krigsarkil•et för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag 

av 4840000 kr. 

Statens försvarshistoriska museer 

Statens försvarshistoriska museer omfattar armemuseum. marinmu

seum och flygvapenmuseum och har bl. a. till uppgift att bevara föremål av 

betydelse för kunskapen om det svenska försvarets verksamhet och ut

veckling genom tiderna. 

Försvarsmuscerna leds av en styrelse. Varje museum förestås av en 

chef. 

Armcmuscum ligger i Stockholm. marinmuseum i Karlskrona och flyg

vapenmuseum i Linköping. 
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Verksamheten under delprogrammet Statens försvarshistoriska museer 

budgeteras på fyra primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän 

ledning och förbandsvcrksamhet, ett för resp. museum samt ett för den 

centrala ledningen. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Statens försvarshisto

riska museer. Som uppbördsmedel redovisas inkomster av inträdesav

gifter. 

Planering för perioden 1981/82-1985/86 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför statens j("ir.1·1·arshis

toriska must'er bl. a. följande. 

Museerna skall bedriva insamlande. bevarande. bearbetande, offentlig

görande samt rådgivande och stödjande verksamhet. 

Den av statens försvarshistoriska museer beräknade utvecklingen av 

anslaget Statens försvarshistoriska museer framgår av följande samman

ställning (prisläge februari 1980: I 000-tal kr.). 

1980/81 1 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 Summa 
1981/86 

7 300 9330 9800 9650 9800 10000 48580 

1 Prisläge februari 1979. 

Planerad personalutveckling (antal anställda omräknat till pcrsonår) 

inom museerna framgår av följande sammanställning. 

1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 

47 53.5 54 55 55 
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F 15. Statens försvarshistoriska museer 

1979/80 Utgift 8137806 

1980/81 Anslag 7 300000 

1981/82 Förslag 7600 000 

Kostnader och medelshelw1· (i 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1979/80 1980/81 1981/82 

Phmerat Utfall Planerat Statens Föredra-
försvars- ganden 
histo-
riska 
museer 

Statens försvarshisto-
riska museer: Allmän 
ledning och förbands-
verksamhet 

Central ledning 312 345 340 380 380 
Armemuseum 3 893 4953 4270 5 332 4260 
Marinmuseum 1407 1668 1415 2093 1390 
Flygvapenmuseum 1113 1213 1260 1504 1380 

Kostnader 6725 8179 7285 9309 7410 

Tillkomma/m·går: 

Inträdesavgifter vid 
a) Armemuseum 
b) Marinmuseum -25 -77 -25 -25 - 25 
c) Flygvapenmuseum 
Överplanering, reser-

ver m. m. +40 +46 +215 
Medgiven prisreg-

le ring +1590 

Medelsbehov 8290 8138 7300 9330 7600 

Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Statens Föredra-
försvars- gandcn 
histo-
riska 
museer 

Central ledninR 

Civil personal 0,5 0.5 

Armemuseum 

Militär personal 1 
Civil personal 26 26 26 30 26 

Marinmt1Sl't1m 

Civil personal 12 12 12 14.5 12 

F/ygl'apenmu.1·e11m 

Civil personal 8 8 8 8 8 

47.5 47,5 47 53,5 47 
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B u d ge tår c t I 9 7 9/8 0 

Statensfårsl'arshi.1·toris/.:a n111seer anger i sin redovisning av verksamhe

ten under budgetåret 1979/80 att en handläggare har anställts på halvtid vid 

det centrala kansliet. 

Armemuseum har fortsatt förnyelsen av basutställningar och utvecklat 

nya former för samarbete med skolan. 

Marinmuseum har prioriterat den offentliggörande verksamheten med 

anledning av Karlskronas 300-årsjubileum. 

Flygvapenmuseum har genom omorganisation samt ombeväpning inom 

flygvapnet tillförts en stor mängd materiel. 

B u d g e t å r e t I 9 8 0/8 I 

Den inriktning av verksamheten som angavs i prop. 1979/80: 100 bil. 7 

!Föll 1979/80:13. rskr 1979/80:316) och regleringsbrevet för budgetåret 

1980/81 bedöms i stort sett kunna följas. 

Budgetåret 1981182 

Statens j("ir.\Tarshistoriska musea 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1980/81 motiverar statens 

försvarshistoriska museer på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 764 000 kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. Vid armemuseum föreslås två tjänster för amanuens. en tjänst för 

fotograf. en tjänst for lokalvårdare och medel för arvodering av museilä

rare ( + 404000 kr.). För extra kostnader för höjda arvoden. utbildnings

konferens. utrustning av tjänsterum. personalutbildning. produktionskost

nader för lektionspaket och vägledning. ombyggnad av basutställningar, 

konservering av trofekanoner samt konserveringsåtgärder för pansatfor

don begärs ytterligare 422 000 kr. 
2. Vid marinmuseum föreslås en tjänst för förste intendent. en tjänst för 

intendent och en halv tjänst för assistent ( + 355 000 kr.). För utrustning av 

tjänsterum och personalutbildning begärs ytterligare 19 000 kr. 

3. För den centrala administrationen begärs sammanlagt ytterligare 

20000 kr. för ökning av bidraget till föreningen Arme-. Marin- och Flyg

tilm. 

Ö1•erhefiilha l'llre11 

l sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar anger över

befälhavaren att museerna inte bör tilldelas medel utöver den ram som han 

har anvisat. 
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FiiredraRanden 

Jag har inte något att erinra mot den planerade inriktningen av verksam

heten under programplaneperiodcn. 

Min beriikning av medelsbchovet framgår av sammanstiillningen över 

kostnader och medelsbehov. Som jag har anfört under avsnittet 4.4 ln

täktsfinansiering av viss verksamhet (s. 35) bör bl. a. viss del av verksam

heten vid försvarets civilförvaltning intiiktsfinansieras. Under förevarande 

anslag har jag därför beräknat medel för att statens försvarshistoriska 

museer skall kunna betala sin1 kostnader för datorbearbetning inom sy

stem FIS vid civilförvaltningen. Medel har vidare beräknats bl. a. för 

konservering av trofekanoner och pansarfordon. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens fiir.1·vcm:historiska museer för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 7 600000 kr. 

Frivilliga försvarsorganisationer m. m. 

De frivilliga försvarsorganisationerna bedriver försvarsupplysning och 

rckryteringsverksamhet. medverkar vid och leder viss utbildning av frivil

lig personal samt tecknar avtal med. registrerar och krigsplacerar viss 

sådan personal. 

Verksamheten under delprogrammet Frivilliga försvarsorganisationer 

m. m. budgeteras på två primäruppdrag inom delproduktionsområdena 

Allmän ledning och förbandsvcrksamhet samt Utbildning till och av fast 

anställd personal m. fl. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Frivilliga försvarsor

ganisationer m. m. 

Planering för perioden 1981/82-· 1985/86 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför iirerhefiilhal'llren 

bl. a. följande. 

De organisationer som har till ändamål att bedriva befälsutbildning eller 

som utbildar personal för uppgifter i försvarsmaktens krigsorgani~ation 

och hemvärnet skall prioriteras. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt att 

repetitionsutbilda personalen. bl. a. genom att ordna kurser och annan 

utbildning som ersättning för ut.;:blivna krigsförbandsövningar. 

Utbildning m. m. skall huvudsakligen bedrivas enligt de grunder som har 

föreslagits av 1966 års viirnpliktskommitte. 

Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Frivilliga 

försvarsorganisationer m. m. framgår av följande sammanställning (pris

läge februari 1980; I 000-tal kr.). 
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1980/81 1 1981/82 1982/83 1983/84 

53400 60300 60300 60300 

1 Prislägt: februari 1979. 

)<' 16. Frivilliga försvarsorganisationer m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

53199313 

53 400000 

53 700000 

Kostnader och mcdelsbehov (I 000-tal kr. J 

Primäruppdrag m. m. 1979/80 

Planerat Utfall 

Frivilliga försvars-
organisationer m. m.: 

Allmän ledning och 
förbands verksamhet 18147 18147 

Utbildning till och 
av fast anställd per-
sonal m. fl. 32453 35052 

Kostnader 50600 53199 

Tillkommer: 
Medgiven prisrcgle-

ring +3460 

1984/85 

60300 

1980/81 

Planerat 

19374 

.~4026 

53400 

Medelsbchov 54060 53199 53400 

Budgetåret 1979/80 

1985/86 Summa 
1981/86 

60300 301500 

1981/82 

Overbt:- 1-iiredra-
fal hava- ganden 
ren 

21790 15830 

38510 37 870 

60300 53700 

60300 53700 

Ö1·erhcfiilha1·aren anger i sm redovisning för budgetåret 1979/80 att 

planerad verksamhet i stort sett har kunnat genomföras. Utbildningen av 

A- och B-pcrsonal har haft tillfredsställande omfattning. 

B u d g e t å r e t 1 9 8 0/8 I 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1979/80: 100 bil. 7 

(FöU 1979/80: 13. rskr 1979/80:316) lKh regleringsbrevet för budgetåret 

1980/81 är i stort sett oförändrad jämfört med föregående budgetår och 

bedöms kunna följas. 
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Budgetåret 1981/82 

Överbefälhavaren 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1980/81 motiverar överbefäl

havaren på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkning innebär att kostnaderna ökar med 6.9 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under program

planeperioden. 

Min beräkning av medelsbt-hovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Jag har beräknat 300000 kr. i kompensation 

för ökade kostnader för kurser och annan utbildning av personalen som 

anordnas som ersättning för uteblivna krigsförbandsövningar. I övrigt har 

jag med hänsyn till den statsfinansiella situationen inte funnit det möjligt 

att räkna upp bidragen till frivilliga försvarsorganisationer m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Frivilliga försl'llrsorganisationer m. m. för budgetåret 1981/ 

82 anvisa ett förslagsanslag av 53 700000 kr. 

Försvarets datacentral 

Försvarets datacentral skall utföra administrativ databehandling åt myn

digheter inom försvarsdepartementets verksamhetsområde. Datacentralen 

skall även tillhandahålla försvarsmakten personal för utveckling och un

derhåll av ADB-system samt svara för beredskaps- och krigsplanläggning i 

fråga om driften av centralens datamaskinutrustning. 

Försvarets datacentral leds av en styrelse. Chef för centralen är en 

direktör. Inom datacentralen finns ett centralt organ. driftledningen bestå

ende av enheter för administration. teknik och produktion samt produk

tionsorgan för databehandling. 

Driftledningen är i huvudsak lokaliserad till Sto<.:kholm. Produktionsor

gancn ligger i Stockholm, Arboga. Karlstad, Kristianstad o<.:h Östersund. 

Verksamheten inom delprogrammet Försvarets datacentral budgeteras 

för budgetåret 1981 /82 på två primäruppdrag inom dclproduktions

områdena Allmän ledning och förbandsverksamhct och Centralt vidtagen 

materielanskaffning m. m. 

V crksamhetcn under primäruppdraget f"örsvarcts datacentral: Allmän 

ledning och förbandsverksamhet redovisas som självbärande. 
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Planering för perioden 1981/82-1985/86 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför försl'arets datacen

tra/ bl. a. följande. 

Försvarets datacentrals framtida verksamhet är helt avhängig den data

kraftstruktur som skall gälla och de uppgifter som datacentralen tilldelas 

inom försvarets ADB-verksamhet. Överbefälhavarens informationssys

tem- och datakraftplan är ett väsentligt underlag för den långsiktiga plane

ringen. 

Den av datacentralen beräknade årsomslutningen under anslaget För

svarets datacentral (exkl. primäruppdraget Försvarets datacentral: Cen

tralt vidtagen materielanskaffning m. m.) framgår av följande sammanställ

ning (prisläge februari 1980; I 000-tal kr.). 

1980/81 1 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 Summa 
1981/86 

54900 61320 61820 57 320 57 320 57 320 288 680 

1 Prisläge februari 1979. 

Planerad personalutveckling (antal anställda omräknat till personår) 

inom datacentralen framgår av följande sammanställning. 

1980/81 1981/82 1982/83 

218 263 268 

I<' 17. I<'örsvarets datacentral 

1979/80 Överskott 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

82800 

1401000 

8651000 

1983/84 1984/85 1985/86 

246 246 246 

Beställningsbemyndiganden och beta/ningsmedel (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1980/81 1981/82 

Försvarets Föredraganden 
datacentral 

Bem. Bet. Bem. Bet. Bem. Bet. 

Försvarets datacentral: 
Allmän ledning och 

förbandsverksamhet 54901 61 321 61321 
Centralt vidtagen 

matcrielanskaff-
ning m. m. 1400 8650 8650 

Kostnader 56301 69971 69971 
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Primäruppdrag m. m. 1980/81 1981182 

Försvarets 
datacentral 

Föredraganden 

Bem. Bet. Rem. Bet. Bem. Bet. 

Til/komrner/m·går: 
Rörelsekapital 
Intäkter - -54900 - -61 320 - -61320 

Medelsbehov 1401 8651 8651 
Hemyndigandebehov 

Utgijier och inkomster (I 000-tal kr.) 

U tgiftcr/inkomster 1979/80 1980/81 1981/82 
för primäruppdraget 
Försvarets datacent- Planerat Utfall Planerat Förs va- Föredra-
ral: Allmän ledning rets ganden 
och förbandsverk- data-
samhet central 

Ingående balans den 
I juli resp. ar 7041 7041 I 000 2180 2 IRO 

Utgifter -67517 -65131 -55901 -61321 -61321 

Summa utgifter -6()476 -58090 -54901 -59141 -59141 

Tillkommerla1·går: 
Inkomster 61475 62269 54900 59140 59140 
Medclsbchov I I I I I 

Utgående balans den 
30 juni resp. år 1000 4180 0 0 0 

Anm.: Ackumulerat rörelsekapital per den 30 juni 1980 är o 355 000 kr. 

Personal 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1979/81) 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Försva- Föredra-
rets ganden 
data-
central 

Civil personal 214 217 218 263 263 

Budgetåret 1979/80 

Fiirsl'arets datacentral anger i sin redovisning av verksamheten under 

budgetåret 1979/80 att produktionscrfarcnhcterna av U nivacdatorerna i 

stort sett är goda. Tcrminalvcrksamhcten i anslutning till datorerna har 

ökat ytterligare. Beläggningen har genomsnittligt varit hög. 

Driftenheten i Solna har avvecklats enligt planerna. 

Vid de två kvarstående driftenheterna med Burroughsdator försämrades 
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dessas tillgänglighet i samband med omläggningen. Tillgängligheten är 

dock numera tillfredsställande. 

Datainsamlingsbehovet har varit oförändrat. 

Verksamheten vid den tekniska enheten och vid de tekniska grupperna 

inom Univac-driftenheterna har i viss mån inriktats på marknadsföring av 

programvaror och resursplanering. 

Försäljningspriserna på tjänster inom Univacdriften har kunnat sänkas 

något. Priserna på Burroughstjänster har hållits oförändrade. 

B u d g e t å r e t I 9 8 0/8 I 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1979/80: 100 bil. 7 

(FöU 1979/80: 13. rskr 1979/80:316) och reglerings brevet för budgetåret 

1980/81 bedöms kunna följas. 

Förberedelser kommer att genomföras för etablering av en gemensam 

enhet för systemutveckling enligt riksdagens beslut i maj 1980 (prop. 1979/ 

80: 100 bil. 7. FöU 1979/80: 13 och 19. rskr 1979/80:316 och 326). 

Budgetåret 1981/82 

Fiirs1·arets datacentral 

Datacentralens verksamhetsområde utvidgas i förhållande till dagsläget. 

främst genom tillkomsten av gemensamma systemutvecklingsresurser. 

Datacentralen begär ett anslag om 8650000 kr. för anskaffning av dato

rer. 

Överblfiil lzavaren 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar tillstyrker 

överbefälhavaren datacentralens anslagsyrkande. 

Föredragamlen 

Jag kan i huvudsak godta vad datacentralen har anfört om verksamheten 

under programplaneperioden. Enligt riksdagens beslut (prop. 1979/80: 100 

bil. 7, FöU 1979/80: 13 och 19. rskr 1979/80:316 och 326) om organisation av 

försvarets gemensamma resurser för utveckling m. m. av datorbaserade 

informationssystem kommer en ny organisation att tillämpas vid försvarets 

datacentral. 

I utbyte mot en extra ordinarie tjänst för chef för försvarets datacentral 

bör inrättas en ordinarie tjänst med beteckningen p. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

beställningsbemyndiganden och bctalningsmedel resp. utgifter och in

komster. Som jag har anfört under avsnittet 4.4 lntäktsfinansicring av viss 

verksamhet (s. 35) bör bl. a. viss del av verksamheten vid försvarets 

civilförvaltning intäktsfinansieras. Under förevarande anslag har jag därför 

beräknat medel för att försvarets datacentral skall kunna betala sina kost-
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nader för datorbearbetning inc•m system FIS vid civilförvaltningen. Jag har 
vidare beräknat 8 650000 kr. för anskaffning av viss datorutrustning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att i utbyte mot en extra ordinarie tjänst 

för chef för försvarets datacentral inrätta en ordinarie tjänst med 

beteckningen p. 

2. till Försvarets datacentral för budgetåret 1981/82 anvisa ett för

slagsanslag av 8 651 000 kr. 

F 18. Anskaffning av anläggningar för försvarets forskningsanstalt 

Med hänvisning till vad jag har anfört under avsnittet 4. 9 Ramberäkning 

för budgetåret I 981/82 m. m. (:;. 53) hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till A .. nskaffning av 

anläggningar för för.n·arets forskningsanstalt för budgetåret 

1981 /82 beräkna ett förslagsanslag av 8 000 000 kr. 
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5 Civilförsvaret 

5.1 Verksamheten under det senast förflutna budgetåret (1979/80 I 

5.1. l Civilförsvarsstyrelscn 

Den verksamhet som planerades för budgetåret 1979/80 har i stort sett 

kunnat genomföras. 

Under budgetåret fortsatte övergången till en ny krigsorganisation för 

civilförsvaret. Övergången avslutades helt beträffande krigsplaceringen av 

personal m. m. Materielen kunde bytas ut i åtta län. I 14 Hin genomfördes 

planläggning för den iindrade organisationen. 

Ökad uppmärksamhet ägnades under budgetåret åt frågan om att rå lång 

sikt kunna tillgodose krigsorganisationens personalbehov. För att få un

derlag för ett ställningstagande i frågan har civilförsvarsstyrclsen medver

kat i en utredning om personalbehoven inom totalförsvaret som har letts av 

överbefälhavaren och arbetsmarknadsstyrelsen. Vidare har riktlinjerna för 

rekrytering och tjänstgöring av befälsanstiillda i civilförsvaret setts över. 

Försök med s. k. långtidsutbildning av vapenfria tjänstepliktiga i civilför

svarstjänst har pågått. Den tidigare pt1bör:iade översynen av utbildnings

systemet slutfördes under budgetåret. 

De operativa riktlinjerna för civilförsvarsverksamheten under bered

skapstillstånd och krig har vidareutvecklats. Bl. a. har riktlinjer utarbetats 

för planering och genomförande av utrymning. 

Ett omfattande studie- och planeringsarbete genomfördes under budget

året i anslutning till perspektivplanen för civilförsvarets utveckling under 

perioden 1982/8J-1991/92. 

De uppställda produktionsmålen inom områdena utbildning av civilför

svarspliktiga. utbildning av allmänheten, materielanskaffning. anskaffning 

av utbildnings- och förrädsanläggningar samt.anskaffning av anläggningar 

förkrigsorganisationen har i stort sett uppnåtts. 

Under budget<1ret har grundutbildning och övning av personal i det 

allmänna civilförsvaret och verkskyddet genomförts. Övningsverksamhe

ten har varit begränsad med hänsyn till den ekonomiska ramen för verk

samheten. Antalet personer som genomgick grund utbildning under budget

året var ca 11 800 och antalet övade ca 22 300. Antalet elevdagar var 

sammanlagt ca 178 000. Det uppsatta målet 187 000 har inte nåtts på grund 

av kontlikten på arbetsmarknaden under våren 1980. Ca 211 000 personer 

har utbildats i självskydd. Detta är samma antal som under budgetåret 

1978/79. 

Ett nytt system för planering och produktion av skyddsrum har tilläm

pats fr. o. m. den 1 juli 1979. Beslut om skyddsrum för vilka ersättning skall 
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betalas av statsmedel har enligt 32 och 40 ** civilförsvarslagen ( 1960:74) 

fattats inom en kostnadsram av 199 milj. kr. För kontroll av skyddsrum 

samt för bidrag till skyddsrum i skolor och i statligt belånade flerfamiljshus 

och på grund av avtal med fastighetsägare har använts 26.6 milj. kr. undt:r 

budgetåret. 

5.1.2 Det ekonomiska utfallet 

Beträffande det ekonomiska utfallet för budgetåret 1979/80 vill jag anfö

ra följande. 

Utgiftsramen för civilförsvar utom skyddsrum - exkl. investeringar för 

bistånds- och katastrofutbildningen - var i prisläget februari 1978 

235 770000 kr. Efter omräkning till medelprisliiget fi.ir budgetåret enligt 

nettoprisindex motsvarar detta () .1689 x :!35 770000) avrundat 275.6 

milj.kr. Detta belopp skall minskas med 2727000 kr. som har innehållits 

vid tilldelningen av prisregleringsmedel för att tiicka överskridandet under 

budgetåret 1978179. Ramen skall ökas med 320000 kr. för investeringar för 

bistånds- och katastrofutbildningen i Sandö och 71 000 kr. för civilförsva

rets deltagande i bekämpningen av oljeskador under våren 1979. Det 

tillgängliga utrymmet inom utgiftsramen för civilförsvar utom skyddsrum 

budgetåret 1979/80 var alltså (275.6 - 2.7 + 0,3 + 0.1 J 273.3 milj. kr. 

Enligt riksrevisionsverkets budgetredovisning uppgick utgifterna inom 

utgiftsramen för civilförsvar ut-:1m skyddsrum till 268,5 milj. kr. Utgifterna 

var alltså 4,8 milj. kr. lägre än den tillgängliga ramen. Regeringen kommer 

med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1979/80: 100 bil. 7 s. 281. 

FöU 1979/80: 13, rskr 1979/80:316) att beakta underutnyttjandet när utgifts

rc~men för civilförsvar utom skyddsrum för budgetåret 1980/81 prisn:g

lcras. 

Utgiftsramen för skyddsrum uppgick budgetåret 1979/80 till 60 milj. kr. i 

prisläget februari 1978. Efter omräkning till medelprisläget för budgetåret 

med nettoprisindex motsvarar detta ( 1.1689 x 60) avrundat 70, I milj. kr. 

Enligt riksrevisionsverkets budgetrcdovisning uppgick utgifterna inom ut

giftsramen för skyddsrum till 45.6 milj. kr. Utgifterna var alltså 24.5 

milj. kr. lägre än den tillgängliga ramen. Med hänsyn till nu tillgängliga 

prognoser för belastningen på !ikyddsrumsramcn budgetåret 1980/81 räk

nar jag inte med att det blir nödvändigt att ta i anspråk riksdagens bemyn

digande (prop. 1979/80: 100 bil. ·7 s. 281. föU 1979/80: 13. rskr 1979/80:316) 

att justera utgiftsramen för budgetåret 1980/81 på grund av det nämnda 

underutnyttjandet. 

5.1.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om verksamheten inom civilförsvaret 

under budgetåret 1979/go. 
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5.2 Verksamheten under innevarande budgetår (1980/81) 

Verksamheten under budgetåret 1980/81 bedrivs enligt de riktlinjer som 

finns angivna i prop. 1979/80: 100 bil. 7 (FöU 1979/80: 13 och 19, rskr 1979/ 

80: 316 och 326). 

Övergången till en ny krigsorganisation avslutas i fråga om personal och 

planläggning. Omläggningen- av materiel i förråden beräknas bli slutförd 

under budgetåret 1981 /82. 

Grundutbildning och övningar genomförs inom ramen för anvisade re

surser. Det sammanlagda antalet elevdagar får uppgå till högst 187000, 

vilket är ungefär samma omfattning som under föregående budgetår. Ca 

11 600 personer beräknas genomgå grundutbildning och ca 28 300 personer 

avses delta i övningar. Totalt innebär detta 179000 elevdagar. 

Information och utbildning i självskydd för allmänheten bedrivs i huvud

sak i oförändrad omfattning. 

Materielanskaffningen är främst inriktad på skyddsutrustning för all

mänheten, sambands- och alarmeringsmateriel samt fortsatt komplettering 

av utrustningen för civilförsvarets krigsorganisation. Principerna för an

skaffning. underhåll och förrådshållning av civilförsvarsmateriel ses över. 

Utbyggnaden av ledningscentralcr och andra anläggningar för krigsor

ganisationen fortsätter planenligt inom ramen för anvisade bemyndiganden 

och betalningsmedel. Ytterligare anläggningar projekteras så att arbeten 

skall kunna sättas i gång av konjunkturskäl. Äldre ledningscentraler börjar 

moderniseras under budgetåret. 

Skyddsrum byggs fortlöpande enligt de regler som gäller fr. o. m. den I 

juli 1979_ Besked om att skyddsrum skall finnas lämnas under budgetåret 

inom ramen för de bemyndiganden som riksdagen har liimnat till dem som 

avser att uppföra nya byggnader. Bidrag betalas för sådana skyddsrum 

som under en övergångstid före de nya reglernas tillämpning har anordnats 

i bostadsfastigheter m. m. Begränsade åtgärder vidtas för alt avhjiilpa 

brister i skyddsrumstillgången inom områden som tidigare har varit undan

tagna från skyldighet att anordna skyddsrum. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om verksamheten inom civilförsvaret 

under budgetåret 1980/81. 
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5.3 Civilförsvarets fortsatta utveckling 

5.3.1 Inledning 

Civilförsvaret bildar ett huvudprogram. Inom detta finns delprogram

men Skydd för befolkningen. Räddningstjänst och Administration. 

I det följande sammanfattar jag först civilförsvarsstyrclsens program

plan för huvudprogrammet. Den har utarbetats på grundval av regeringens 

anvisningar. Jag övergår därefter till att redovisa mina ställningstaganden 

till programplanen. 

5.3.2 Civilförsvarsstyrelsen 

Civilförsvarsstyrelscns programplan för perioden 1981/82-1985/86 grun

das på ställningstagandena i 1977 års försvarsbeslut. Programplanen om

fattar fyra budgetår efter försvarsbeslutet. Förutsättningarna för inrikt

ningen av verksamheten under dessa fyra budgetår kan komma att ändras 

som följd av att ett nytt försvars beslut fattas för tiden från budgetåret 1982/ 

83. 
1977 års försvarsbeslut innebär att 1972 års försvarsbeslut skulle fullföl

jas. Bl. a. skulle en ny krigsorganisation vara uppbyggd i början av 1980-

wlct. Vidare skulle skyddsrum byggas för bosliider och arbetsplatser i 

landets skyddsrumsorter enligt det system som beslutades år 1975. 
Civilförsvarsstyrclsen anmälde i sin programplan för perioden 1978/ 

79-1982/83 att mälen enligt 1977 års försvarsbeslut inte kunde nås i alla 

avseenden. Som skäl angavs bl. a. att flera av de grundvärdcn som använts 

som underlag för 1977 års försvarsbeslut hade ändrats. Verksamheten 

måste på grund av detta begränsas. främst inom områdena utt>ildning av 

civilförsvarspliktiga och anskaffning av anläggningar till civilförsvarets 

krigsorganisation. Den ändrade avvägningen hade också till följd att princi

perna för dimensioneringen av krigsorganisationen och av utbiklningssys

temet måste ses över. 

Översynen lades till grund för den inriktning av verksamheten som 

redovisades i programplanen för perioden 1980/81- 1984/85. I inriktningen 

eftersträvades att så långt som möjligt behf1lla handlingsfrihctcn inför ett 

kommande försvarsbeslut. Ökad vikt lades vid att förbättra krigsorganisa

tioncns förmåga att tillgodose skyddet av befolkningen. främst genom 

alarmering. utnyttjande av skyddstillgångar samt utrymning av riskområ

den. Inriktningen av den skadcförebyggande verksamheten kunde på så 

s~itt bringas i bättre överensstämmelse med försvarsbeslutet. Målen för 

dc::n undsättande verksamheten måste diiremot begränsas genom minskade 

insatser för utbildning och övningar. materielanskaffning och investeringar 

i anläggningar förkrigsorganisationen. 
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Civilförsvarsstyrelsen föreslår att inriktningen av verksamheten för peri

oden 1981/82-1985/86 skall vara i stort sett densamma som för perioden 

1980/81 - 1984/85. 

lnriktningen innebär bl. a. att den årliga utbildningsproduktionen skall 

ha som mål 200000 elevdagar i stället för de 290000 dagar som avsågs i 

försvarsbeslutet. Avvägningen leder till att insatsberedskapen upprätthålls 

för en mindre del av krigsorganisationen, medan beredskapen tillåts vara 

lägre för huvuddelen av organisationen. En stor del av personalen i krigs

organisationen (40 %) får varken grundutbildning eller övning. Utbildning

en kan i denna begränsade omfattning genomföras vid de tre fasta anlägg

ningarna Rosersbcrg. Revingeby och Sandö och ett övningsfält som till

kommer i västra Sverige. 

Civilförsvarsstyrelsen har liksom tidigare bedömt att prisökningen inom 

områdena löner. ersättning till civilförsvarspliktiga och anskaffning av 

anläggningar till civilförsvarets krigsorganisation kommer att bli större än 

nettoprisindex. I planen har därför avsatts en reserv på 1,5 % utöver 

nettoprisindex inom dessa områden fr. o. m. budgetåret 1982/83 eller totalt 

19 milj. kr. för programplaneperioden. 

I fråga om fredsorganisationen har civilförsvarsstyrelsen varit återhåll

sam för att behålla handlingsfriheten inför 1982 års försvarsbeslut. Inrikt

ningen innebär emellertid att det uppstår en bristande balans mellan resur

serna för ledning av produktionen och de mål som statsmakterna har 

fastställt. Bristen på balans är särskilt påtaglig i fråga om materielförsörj

ningen och inom alarmeringsområdet. 

Civilförsvarsstyrelsen tar också upp frågan om länsstyrelsernas möjlig

heter att upprätthålla civilförsvarsverksamhct i den omfattning som förut

sattes när försvarsenheterna organiserades om år 1977. Denna organisa

tion ligger till grund för civilförsvarets planering och produktion. Länssty

relsernas försvarsenheter är f. n. pressade av arbetsbelastningen. Långva

riga vakanssituationer har medfört eftersläpningar i fråga om arbetsuppgif

terna inom civilförsvaret. Vakanta tjänster har inte kunnat återbesättas. 

Bristen på resurser vid länsstyrelserna har resulterat i att viss övningsverk

samhet som skulle ha genomförts av länsstyrelsepersonal har inställts. 

Civilförsvarsstyrelsen har under senare år ökat insatserna inom området 

administrativ utveckling m:h rationalisering. Den ekonomiska situationen 

kommer i fortsättningen att ytterligare skärpa kraven på en samordnad och 

systematisk rationaliseringsverksamhet. Rationaliseringsverksamheten 

kommer under planeringsperioden huvudsakligen att inriktas på utbild

nings- och materielområdena samt planering, ledning och uppföljning av 

verksamheten. 

Självskyddsutbildningen förutses ha nuvarande inriktning och omfatt

ning under perioden 1981/82-1985/86. Efterfrågan från allmänheten är 

dock större än den verksamhet som den ekonomiska ramen f. n. medger. 

Enligt regeringens anvisningar för programplanen för perioden 1981/ 
·- --- -· - -· 

14 Rik.1cla1:rn l980/8l. I sam/. Nr 100 Bil. 7 
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82-1985/86 skall anskaffning1~n av skyddsmasker planeras enligt de prin

ciper som har angetts i 1977 års försvarsbeslut. Civilförsvarsstyrelsen skall 

särskilt redovisa avvägningen mellan skyddet för vuxna och skyddet för 

barn. 

I 1977 års försvarsbeslut anges att skyddsmaskproduktionen skall inrik

tas mot en balanserad årlig produktion om 300000 skyddsmasker och 

20000 skydd för barn och äldre. Nuvarande produktion av skyddsmasker 

är 300000 per år. I förråd finns 2.9 milj. skyddsmasker. Skyddsjackor har 

börjat serieproduceras under budgetåret 1979/80. Utvecklingen av skydds

väskor beräknas kunna slutföras så att serieproduktionen kan starta bud

getåret 1983/84. Utvecklingsarbetet har försenats på grund av strävan att 

finna en säker och billig lösning. En utredning pågår om lämplig produk

tionssammansättning för skyddsmasker och barnskydd inom tillgänglig 

ekonomisk ram för att nå balans mellan de olika typerna av skydd. Redan 

gjorda beställningar för budgetåren 1981/82 och 1982/83 innebär att större 

förändringar av produktionen kan genomföras först under budgetåret 1983/ 

84. Under perioden planeras en ökning av produktionen av barnskydd 

fr. o. m. budgetåret 1983/84 så att balans kan nås. 

Huvuddelen av det tillgängliga planeringsutrymmet för materielan

skaffning är f. n. bundet till skyddsmasker och brandslang. Återstoden 

planeras i huvudsak för anskaffning av alarmerings- och sambandsmate

riel. Utrymmet för att täcka materielbrister och omsätta äldre materiel är 

starkt begränsat. Civilförsvan;styrelsen ser f. n. över materielläget för att 

få närmare klarhet om vilka anskaffningar som är mest angelägna. 

Inriktningen för nybyggnad och modernisering av anläggningar för krigs

organisationen föreslås vara i huvudsak oförändrad. Detta innebär bl. a. att 

moderniseringen av äldre anfäggningar i huvudsak förläggs till periodens 

senare del. 

Mot bakgrund av vad som har angetts i 1972 och 1977 års försvarsbeslut 

och i regeringens operativa anvisningar för de civila delarna av totalför

svaret har civilförsvarsstyrelsen fastställt en grundsyn i fråga om förhållan

det mellan skydd och utrymning. Enligt denna grundsyn är förutsättningar

na för befolkningens skydd bäst om det finns en balans mellan antalet 

människor i orten och skyddei_ för dem i anslutning till bekämpningsmål. 

För att nå en sådan balans måste en begränsad utrymning av områden 

förberedas och vidtas i ett beredskapsläge. Planläggning för en sådan 

utrymning beräknas kunna genomföras under perioden. 

Under programplaneperioden tillämpas det nya skyddsrumssystemet. 

Åtaganden från det gamla systemet skall fullföljas. För dessa ändamål 

beräknas bemyndiganden och betalningsmedel. för att undvika att nya 

områden med brist på skyddsrum uppkommer föreslår civilförsvarsstyrel

sen att skyddsrum byggs i takt med nybebyggelsen i samhället. För detta 

beräknar civilförsvarsstyrelsen att ett bemyndigande för skyddsrumsbyg

gande av minst 365 milj. kr. per budgetår behövs under perioden. 
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Civilförsvarsstyrclsens fördelning av kostnaderna på delprogram fram

går av följande sammanställning (prisläge februari 1980: milj. kr.). 

Delprogram 1980/81 1 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 

Skydd för befolkningen 163.8 262.5 296.6 330.5 343,8 
Räddningstjänst 89.3 I lh.7 109.9 89.6 84,2 
Administration I 14,7 128.5 129,0 130.6 132,6 
Kostnader 367,8 507,7 535,5 550,7 560,6 

A1·11år: 
Överplanering 12,0 lh.2 14,4 7.6 5.7 
Intäkter 13,4 14.7 14.7 12.2 12,2 

Tillkommer: 
Pris- och lönereserver 2.1 3.9 5,8 

Summa 342,4 476,8 508,5 534,8 548,5 

1 Pris- och löneläge februari 1979. 

Anslag 1980/81 1 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 

G I. Civilförsvar 230,7 264,I 258,6 255.6 260.6 
Varav pris- och lönerescrv 2, I 3,9 5.8 
G 2. Civilförsvar: Anskaff-
ning av anläggningar h.2 11,0 14.0 17.0 12.0 

Summa civilförsvar utom 
skyddsrum 236,9 275,I 272,6 272,6 272,6 

G 3. Civilförsvar: Skydds-
rum 105,5 201,7 235,9 262,2 275,9 

Totalt 342,4 476,8 508,5 534,8 548,5 

1 Pris- rn.:h löneläge februari 1979. 

5.3.3 Föredraganden 

Grunderna för civilförsvarets utveckling har lagts fast genom 1977 års 

försvarsbeslut. Perioden 1981/82-1985/86. som jag nu behandlar. innefat-

tar det sista budgetåret av försvarsbcslutspcrioden. 

Civilförsvarsstyrelscn har i september 1980 redovisat den andra delen av 

sin perspektivplan för civilförsvarets utveckling under perioden 1982/ 

83-1991/92. Planen omfattar civilförsvarsstyrelsens förslag till handlings

vägar på olika ekonomiska nivåer. Den har överlämnats till 1978 års 

försvarskommittc. 

Jag kunde redan i budgetpropositionen (prop. 1979180: IOObil. 7) till 1979/ 

80 års riksmöte fastslå att de mål som sattes upp för civilförsvaret i 1977 

års försvarsbeslut inte kan nås i alla avseenden. Vissa grundvärden för 

kostnadsberäkningarna har ändrats på ett sådant sätt att delar av verksam-

1985/86 Summa 
1981/Rh 

346,5 1579,9 
82,3 482,7 

136.0 656.7 
564,8 2719,3 

8.0 51.9 
12,2 66.0 

7.h 19.4 

552,2 2620,8 

1985/86 Summa 
1981/86 

263.9 1302.8 
7.6 19.4 

!U 62.7 

272,6 1365,5 

279,6 1255,3 

552,2 2620,8 
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heten måste begränsas. Detta gäller bl. a. omfattningen av grundutbildning 

och övning av personalen i krigsorganisationen samt omfattningen av 

anläggningsverksamheten. Viss osäkerhet har också rått om rekryteringen 

av personal till krigsorganisa.tionen och om utbildningsorganisationens 

framtida omfattning. En strävan har dock hela tiden varit att i största 

möjliga mån behålla den inriktning av verksamheten som förutsattes i 1977 

års försvarsbeslut. 

Civilförsvarsstyrelsen har med hänsyn till de ekonomiska förhållandena 

sett över civilförsvarets krigsorganisation och tillämpningen av det gällan

de grundutbildnings- och övningssystemet. Inriktningen har anpassats så 

att bästa möjliga balans uppnås i krigsorganisationen i fråga om personal. 

materiel och anläggningar m. m. och så att handlingsfriheten inför 1982 års 

försvarsbeslut i möjligaste mån behålls. Civilförsvarsstyrclsen föreslår i 
programplanen för perioden 1981/82-1985/86 att verksamheten skall ha 

denna inriktning. 

Jag kan i allt väsentligt ansl.uta mig till de överväganden som civilför

svarsstyrelsen redovisar i programplanen. Jag finner dock inte skäl att ta 

mera detaljerad ställning till planeringen än vad som behövs för beslut om 

verksamhet, anslagsbelopp och bemyndiganden under anslagen för bud

getåret 1981/82. 

Den årliga utbildnings- och övningsverksamheten bör ha som mål ca 

200000 elevdagar i stället för de ca 290000 som angavs i försvarsbeslutet. 

En utbildnings- och övningsverksamhet av denna omfattning motsvarar i 

stort sett vad den nuvarande utbildningsorganisationen kan genomföra. 

Självskyddsutbildning av allmänheten i personligt skydd, sjukvård och 

brandförsvar bör genomföras i ungefär samma omfattning som under sena

re budgetår. Sammanlagt 3 milj. personer har under årens lopp genomgått 

självskyddsutbildning. Jag anser att det är betydelsefullt att denna verk

samhet kan fortgå. 

I fråga om materielbehoven för civilförsvaret råder f. n. en viss osäker

het. Civilförsvarsstyrelsen har fått i uppdrag att se över materielläget för 

att få en säkrare grund för bedömning av anskaffningsbehoven. Osäkerhe

ten gäller bl. a. i vilken utsträckning äldre materiel behöver ersättas med 

ny. En tillkommande faktor vid bedömningen är också i vad mån en ökad 

samordning mellan civilförsvaret och kommunerna inverkar på behovet att 

anskaffa ny civilförsvarsmaterid. I avvaktan på att dessa förhållanden blir 

belysta, vilket ingår i 1978 års försvarskommittes uppdrag, bör det ekono

miska utrymme som nu finns för att förbättra civilförsvarets materielläge 

främst utnyttjas för anskaffning av sådan materiel som under alla förhållan

den bedöms vara angelägen. 

Exempel på sådan anskaffning är utrustning för alarmering av allmänhe

ten. sambandsutrustning för ledningen i krig av den förebyggande och 

undsättande verksamheten samt skyddsutrustning till allmänheten. Åtgär

der för att i möjligaste mån påskynda anskaffningen av skydd för barn 
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motsvarande skyddsmasker för vuxna har vidtagits redan under budget

året 1980/81. Jag räknar med att ett ökat utrymme för sådan anskaffning 

skall finnas under budgetåret 1981182. 

Jag vill erinra om att utredningar pågår om en ökad samordning mellan 

civilförsvaret och kommunerna samt i fråga om inriktningen av befolkning

ens skydd i krig och det fredstida skyddsrumsbyggandet. Dessa utredning

ar kan komma att påverka civilförsvarsåtgärdernas inriktning på något 

längre sikt. Det pägående utredningsarbetet bör dock kunna ge viss vägled

ning redan i fråga om skyddsrumsbyggandcts omfattning under budgetåret 

1981/82. Vissa förslag härom har lagts fram av 1975 års skyddsrumsutred

ning. Beredningen av frågan om skyddsrumsbyggandet för budgetåret 

1981/82 kan inte slutföras förrän under våren 1981. Jag räknar därför med 

att föreslå regeringen att i en särskild proposition redovisa förslag till 

inriktning av skyddsrums verksamheten. 

Jag vill i delta sammanhang anmäla atl civilförsvarsstyrclsen i sin pro

gramplan har redovisat vissa ändrade grunder för planläggning och för 

genomförandet av utrymning under bcredskapstillstånd och krig. De nya 

riktlinjerna överenssliimmcr med 1977 års försvarsbeslut och syf!ar till att 

begränsa omfattningen av utrymningsåtgärder. Jag har inte något all erinra 

mot de grunder för planläggning av utrymning som civilförsvarsstyrelsen 

har redovisat och mot att förberedelser för omläggningen påbörjas. Frågan 

har emellertid samband med de andra möjligheter som finns att skydda 

befolkningen i krig. 1978 års försvarskommitte och 1975 års skyddsrums

utrcdning överväger f. n. dessa frågor. Jag utgår därför från att åtgärder 

som rör befolkningens skydd i krig kan behandlas mera fullständigt i ett 

senare sammanhang på grundval av de förslag som dessa utredningar 

lägger fram. 

Riksdagen lprop. 1979/80:100 bil. 7. FöU 1979/80:13. rskr 1979/80:316) 

har vid 1979/80 ftrs riksmöte beslutat om utgiftsram för civilförsvar ulom 

skyddsrum för budgetåret 1980/81 och om återbetalning till utgiftsramen av 

den ramreducering som vidtogs för detta budgetår. Mot denna bakgrund 

förordar jag för budgetåret 1981/82 en utgiftsram för civilförsvar utom 

skyddsrum som svarar mot 1977 års försvarsbeslut. Jag återkommer i det 

följande (s. 215) till min ramberäkning. 

Civilförsvarsstyrelsens programplan utgår i fråga om inriktning och fem

årig planeringsram för civilförsvar utom skyddsrum från 1977 års försvars

beslut. Min beräkning av en planeringsram för civilförsvar utom skydds

rum som svarar mot 1977 års försvarsbeslut framgår av följande tabell 

(prisläge februari 1980; milj. kr.J. 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 Summa 

Basbelopp 273 
Utgiftsram 283 

Planeringsram 283 273 273 

273 273 

273 273 

I 092 
283 

l .'75 
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Det finns emellertid inte anledning alt nu föreslå riksdagen en plane

ringsram för civilförsvar utom skyddsrum för perioden 1981/82-1985/86. 

Det bör ankomma på regeringen att heslula om vilken planeringsram som 

skall ligga till grund för civilför~;varsstyrclsens planering för niisla försvars

beslutsperiod. Jag räknar med att försvarskommitten i bör:ian av år 1981 

skall lämna underlag för detta regeringsbeslul. I avvaktan på beslutet hör 

den nyss redovisade planering~ramen ligga till grund för planeringen. 

Som jag nyss har niimnl k1Jmmer jag alt föreslå regeringen att i en 

särskild proposition lämna förslag om utgiftsram och beslällningsbemyndi

gande för skyddsrum för budgetåret 1981182. 

För alt främja stahiliteten i planeringen hör - på samma siitt som jag 

tidigare (s. 34) har redovisat för del militära försvaret - medel kunna föras 

över mellan hudgetårcn. 

5.3.4 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna de riktlinjer för civilförsvarets fortsatta utveckling 

som jag har ange Il i det föregående. 
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5.4 Ramberäkningar för budgetåret 1981/82 m. m. 

5.4. I Civilförsvarsstyrelsen 

Civilförsvarsstyrelsen beräknar utgiflsramarna för civilförsvaret till 

476 778 000 kr. enligt följande. 

Cil'ilförsrnr utom skyddsrum 

Basbelopp (prisläge februari 1979) 

Tillkommer: 
Atertagning av medel som hölls inne under 

budgetåret 1977178 
Prisomräkning februari 1979-fcbruari 1980 

Utgiftsram (prisliige februari 1980) 

Skyddsrum 

Basbelopp (prisliige februari 1979) 

Ji/lkommer: 
Prisomräkning februari 1979-februari 1980 

Basbelopp (prisläge februari 1980) 

Tillkommer: 
Betalningsmedelsanpassning 

Utgiftsram (prisläge februari 1980) 

5.4.2 Föredraganden 

Ramheräkningar 

241 336000 

+ 2225000 
+31517000 

275078000 

55 655 000 

+ 7 202000 

62857000 

+ 138 843 000 

201700000 

Med utgångspunkt i basbeloppet för nuvarande plancringsram (prop. 

1979/80: 100 bil. 7 s. 278-279, FöU 1979/80: 13. rskr 1979/80:316) beräknar 

jag utgiftsramen för civilförsvar utom skyddsrum för budgetåret 1981/82 till 

282980000 kr. i prisläget februari 1980. Till detta kommer beräknad kom

pensation för pris- och löneökningar med 40 milj. kr. 

Som jag har nämnt tidigare (s. 213) kommer jag att föreslå regeringen att 

redovisa förslag till utgiftsram för skyddsrum i en särskild proposition. Jag 

beräknar därför nu preliminärt ramen till 200 milj. kr. Till detta kommer 

beräknad kompensation för pris- och löneökningar med 28 milj. kr. 

Beräkningarna av utgiftsramen och priskompensationen för civilförsvar 

utom skyddsrum framgår av följande sammanställning. 
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Cil'i/försrar utom skyddsrum 

Basbelopp (prisläge februari 1979) 

Tillkommer: 
Prisomräkning februari 1979-

februari 1980 

Basbelopp (prisläge februari 1980) 

Tillkomml'r: 
Återtagning av medel som hölls inne 

under budgetåret 1977 /78 
Återtagning av ramreduceringen 

för budgetåret 1980/81 

Utgiftsram (prisläge februari 1980) 

Tillkommer: 
Beräknad priskompensation februari 

1980-medelprisläget 1981 /82 

Beräknat utfall den 30 juni 1982 

+2510000 

241 336000 

+ 31 229000 

272565000 

+ 7 905 000 + 10415 000 

282980000 

+40000000 

322980000 

I likhet med utgiftsramen för det militära försvaret bör utgiftsramen för 

civilförsvar utom skyddsrum tillfälligt ökas med en tredjedel av det belopp 

som hölls inne under budgetåret 1977 /78 beräknad i prisläget februari 1980. 

Enligt riksdagens beslut vid 1979/80 års riksmöte (prop. 1979/80: 100 bil. 

7. FöU t 979/80: 13. rskr 1979/80:316) skall den tillfälliga ramreduceringen 

för budgetåret 1980/81 återtas med prisomräknat belopp. Utgiftsramen för 

budgetåret 1981/82 bör således ökas med 7905000 kr. i prisläget februari 

1980. 
Liksom för det militära försvaret bör som jag tidigare har anfört medel 

för sysselsättningsstimulerande åtgärder under tolfte huvudtiteln ställas till 

förfogande för att betala byggnadsarbeten. materiel m. m. för civilförsva

ret. Efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet förutsät

ter jag att sådana medel får disponeras utöver utgiftsramarna till ett belopp 

av 5 milj. kr. 
För budgetåret 1980/81 har riksdagen vid 1979/80 års riksmöte ( prop. 

1979/80: 100 bil. 7 s. 333, FöU 1979/80:23, rskr 1979/80:327) bemyndigat 

regeringen att justera utgiftsramarna för civilförsvaret med hänsyn till 

prisutvecklingen enligt nettoprisindex. Jag förordar att regeringen begär 

ett motsvarande bemyndigande för budgetåret 1981/82. 

Genom nyssnämnda beslut har riksdagen vidare bemyndigat regeringen 

att justera utgiftsramarna för civilförsvaret för budgetåret 1980/81 på grund 

av över- eller underutnyttjande av utgiftsramarna för budgetåret 1979/80. 

Jag förordar att regeringen begär bemyndigande för båda utgiftsramarna 

för budgetåret 1981 /82 enligt samma principer. Som jag har anfört tidigare 

(s. 34 och 214) bör dock betalningsmedel som svarar mot 4 % av den till 

genomförandeprisläget omräknade utgiftsramen för budgetåret 1980/81 få 

föras över från budgetåret 1980/81 till budgetåret 1981/82. 

För innevarande budgetår har riksdagen genom nämnda beslut vid 1979/ 
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80 års riksmöte även bemyndigat regeringen att av konjunkturskäl medge 

överskridande av utgiftsramarna för civilförsvaret. Ett sådant överskri

dande regleras genom motsvarande justering av utgiftsramarna för ett eller 

flera efterföljande budgetår. Ett motsvarande bemyndigande för regering

en behövs för båda utgiftsramarna för budgetåret 1981/82 och bör därför 

begäras. 

I samband med ramberäkningen för det militära försvaret (s. 53) anförde 

jag att riksdagen för budgetåret 1980/81 vid 1979/80 års riksmöte (prop. 

1979/80: 100 bil. 7, FöU 1979/80: 13, rskr 1979/80:316) bemyndigat regering

en att överskrida utgiftsramen för det militära försvaret samt lämnade 

beställningsbemyndiganden om beredskapsbudgeten för totalförsvaret 

sätts i kraft, dvs. vid krigsfara eller krig. Ett bemyndigande av samma 

innebörd gavs också för civilförsvaret. Ett motsvarande bemyndigande 

behövs för budgetåret 1981 /82. Jag förordar därför att regeringen begär 

riksdagens bemyndigande att överskrida utgiftsramarna för civilförsvar 

samt lämnade beställningsbemyndiganden, om det behövs av beredskaps

skäl. 

Uthrytningspunkt 

Beredningen av anslaget G 3. Civilförsvar: Skyddsrum har som tidigare 

( s. 213) nämnts inte kunnat slutföras. Därför bör detta anslag t.v. föras upp 

med beräknat belopp. 

5.4.3 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har apfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
I. för budgetåret 1981/82 fastställa utgiftsramen för civilförsvar 

utom skyddsrum till 282 980000 kr. och utgiftsramen för skydds
rum till preliminärt 200 000 000 kr., båda i prisläget februari 1980, 

2. bemyndiga regeringen att justera utgiftsramarna för civilförsva
ret för budgetåret 1981/82 med hänsyn till prisutvecklingen enligt 

nettoprisindex, 
3. bemyndiga regeringen att justera utgiftsramarna för civilförsva

ret för budgetåret 1981/82 på grund av över- eller underutnytt

jande av utgiftsramarna för budgetåret I 980/81, 

4. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1981/82 medge 

överskridande av utgiftsramarna för civilförsvaret samt av läm

nade beställningshemyndiganden, om det behövs av konjunktur

eller beredskapsskäl. 
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5.5 Anslagsfrågor för budgetåret 1981/82 

De anslag som jag i det följande föreslår regeringen att förelägga riksda

gen har beräknats i prisläget februari 1980 och i löneläget februari 1980 

inkl. 39 % lönekostnadspålägg. 

Summan av de föreslagna anslagen inom utgiftsramarna för civilförsva

ret uppgår till 482 980 000 kr. Härtill kommer ett prisregleringsanslag om 68 

milj. kr. Sammanlagt begärs alltså (482 980000 + 68000000) 550980000 kr. 

för civilförsvaret. 
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Fjärde hurudtiteln 

G Civilförsvar 

Civilförsvarsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för civilförsva

ret och har programansvar för huvudprogrammet Civilförsvar. 

Civilförsvarsstyrelsen leds av en styrelse. Chef för civilförsvarsstyrel

sen är en generaldirektör. Inom styrelsen finns en planeringsenhet, en 

produktionsavdelning samt en administrativ byrå. Inom produktionsavdel

ningen finns tre byråer. 

Civilförsvarsstyrelsens centrala del ligger i Karlstad. 

Inom civilförsvaret finns vidare en skol- och förrådsorganisation. där 

personalen grundutbildas och övas och förrådsverksamheten handhas. 

Lokaliseringen av civilförsvarets skol- och förrådsanläggningar framgår 

av följande karta (intagen på s. 220). 

Verksamheten under huvudprogrammet Civilförsvar budgeteras 

fr. o. m. budgetåret 1981/82 på ett antal primäruppdrag inom produktions

områdena Administration, Utbildning, Materiel m. m., Anskaffning av an

läggningar för krigsorganisationen. Anskaffning av anläggningar för freds

organisationen, Skyddsrum för befolkningen samt Forskning, försök och 

utveckling. 

Verksamheten finansieras från följande anslag. 

G 1. Civilförsvar 

G 2. Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 

G 3. Civilförsvar: Skyddsrum 

G I. Civilförsvar 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

254889531 

230660000 

271980000 

Bemyndigandeskulden för anskaffning av civilförsvarsmateriel var den 

30juni 1980 57933000 kr. För budgetåret 1980/81 har riksdagen lämnat ett 

beställningsbemyndigande om 115,8 milj. kr. och anvisat 46825000 kr. i 

betalningsmedel. Den beräknade bcmyndigandeskulden den 30 juni 1981 

blir därmed (57933000 + 115 800000 - 46825000) 126908000 kr. 

Tidigare åtaganden beträffande ersättning till kommuner för anskaffning 

av anläggningar för civilförsvarets krigsorganisation motsvarar en bemyn

digandeskuld den 30 juni 1980 av 47 635 000 kr. För budgetåret 1980/81 har 

riksdagen lämnat ett beställningsbemyndigandc om 44,8 milj. kr. För sam

ma budgetår har 30.3 milj. kr. anvisats i betalningsmedel. Med utnyttjande 

av dessa belopp blir bemyndigandeskuldcn den 30 juni 1981 147 635 000 + 
44800000 - 30300000) 62135000 kr. 
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Bestiillningshemyndiganden och hcta/ningsmedc/ (I 000-tal kr.) '"Cl ., 
e 

Produktionsomddc 1979/80 1980/81 1981/82 "!=' -Civil- Föredra-
\C oc 

försvars- ganden Q --... 
styrt-ben oc --lkm. Bet. Bcm. Bet. Hem. Het. Bcm. Bet. Q 

Q 

Planerat Utfall Planerat ~ 
6i' 

Civilförsvar: :rc: 
Col 

Administration - 34484 40194 - 36168 40275 40876 -.i 
Utbildning 89994 103 127 95 347 - 111 338 - 104221 
Materiel m. m. 38000 1 80054 81 370 117 800° 86182 59 7tw-' 98 165 95400 llt)lt3 "!l 
Anskaffning av anlägg- 0: ., 

ningar för krigsorga- "' < 
nisationen .l55JI' 35084 38897 44 8l0' 35 820 48 854" 38020 46 9007 38020 Col ., 

For~kning. försiik och "' Q. 
utveckling - 2 334 2 628 - 2482 - 2900 2 803 I'!> 

'C 
Kostnader - 241950 266216 - 255999 - 290698 - 296033 Col ., -Til lkom111a/111·gtl r: 

I'!> 

3 
Reducering på grund av I'!> = iivcrplancring: -I'!> 

Materiel m. m. - - 0776 - - - 6379 - - 6500 - - 6500 -
Anskaffning av anlägg-
ningar för krigsorga-
nisationen - 31 - 4784 - IO - 5 520 - - 5420 - - 5420 

Intäkter m. m. -2000 -13000 -11326 -2000 -13440 -2000 -14 700 -2000 -14 700 
Medgiven prisreglcring +34534 - - - - -

'"' Reserver - - - - - - + 2567 h• 

Mcdebbchov - 251924 254890 - 230660 - 264078 - 271980 

Hemyndigandcbehov 71500 - - 160600 - 106563 - 140300 

1 Varav 11059000 kr. i prisregleringshemyn<liganden. 
' Varav ~5 650000 kr. i prisregleringshcmyndiganden. 
-' Varav 20923 000 kr. i prisregleringshemyndigandcn. 
•Varav 7 530000 kr. i prisregleringshemyndiganden. 
~Varav 11 760000 kr. i prisreglcringshemyndiganden. 
" Varav 13 654 000 kr. i prisregleringsbemyndiganden. 
7 Varav 11, 7 milj. kr. i prisrcgleringsbcmyndigandcn. 
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Personal 

Personalkategori Antal anst[illda omräknat till personi'lf" 

1979,'80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Civil- Föredra-
försvars- ganden 
styre ben 

Civil personal 513 514 515 515 515 

Tillkommer: 
Av regeringen inrät-

tade civilförsvars-
lärartjänster 67 fil fi7 67 67 

Av civilförsvarssty-
relsen inrättade 
civilförsvarslärar-
tjänster 26 29 26 32 30 

Arvodesanstiillda 21 16 16 16 16 
Tillfälligt anställda 

förråd~män 25 24 25 12 12 

652 644 649 642 640 

Budgetåret 1979/80 

Cil'i!fi'irsmrsstyrelsen har i stort sett kunnat genomföra planerad verk

samhet med de ekonomiska förutsättningar som har gällt. 

Verksamheten har präglats av övergången till den nya krigsorganisa

tionen samt införandet av ett nytt övningssystem och ett nytt system för 

skyddsrumsplanering. Krigsorganisationens och utbildningssystemets ut

veckling har setts över och anpassats till den ekonomiska ramen för 

verksamheten. 

En översyn av principerna för omsättning och förrådshållning m. m. av 

civilförsvarsmateriel har inletts. En ny grundsyn för utrymning har utarbe

tats. 

De planerade produktionsmålen inom områdena Utbildning, Materiel 

m. m. samt Anskaffning av anläggningar för c.:ivilförsvarets krigsorganisa

tion har i stort sett uppnåtts under budgetåret. Vissa förseningar har 

emellertid uppstått på grund av konflikten på arbetsmarknaden. 

B u d g c t å r e t I 9 8 0/8 I 

Den inriktning som anges i prop. 1979/80: I 00 bil. 7 I FöU 1979180: 13. rskr 

1979/80:316) och rcgleringsbrevet för budgetåret 1980/81 bedöms i huvud

sak kunna följas. Detta innebär bl. a. en fortsatt strävan att förbättra det 

förebyggande skyddet för befolkningen. Viss utbildning och information 

om den nya grundsynen på utrymning kommer att pähörjas. 

Införandet av den nya lcdnir,gs- och räddningsorganisationen slutförs i 

huvudsak. Vid grundutbildning och övning av civilförsvarspliktiga tilläm

pas det nya utbildningssystemet. Översynen av det nuvarande rekryte

ringssystemet i syfte att nå en fulltalig krigsorganisation med förbättrad 

kvalitet fortsätter. 
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Budgetåret 1981182 

Civi/förs1·arsstyrel.1·en 

Utöver vad som framgår av redogörelsen för programplanen (s. 208) 

föreslår civilförsvarsstyrelsen bl. a. följande inriktning av verksamheten 

under budgetåret 1981 /82. 

Införandet av den nya krigsorganisationen avslutas i allt väsentligt. 

Utvecklingen av vissa datorbaserade informationssystem fortsätter. 

Grundutbildningen och övningen av civilförsvarspliktiga beräknas få en 

något större omfattning än under budgetåret 1980/81. Självskyddsutbild

ningen föreslås få i stort sett oförändrad omfattning. Inriktningen och 

omfattningen av annonseringen om utrymning m. m. skall ses över. 

Förbättringar av bl. a. arbetsmiljön vid vissa av civilförsvarets utbild

ningsanläggningar och av viss utbildningsmateriel skall vidtas. En viss 

återhållsamhet iakttas i fråga om materielanskaffning och anskaffning av 

anläggningar för krigsorganisationen. Åtgärder för att vidmakthålla och 

komplettera alarmerings- och sambandssystemen prioriteras. Utbildning

en och informationen om den nya synen på utrymning ges en ökad omfatt

ning. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1980/81 detaljmotiverar ci

vilförsvarsstyrclsen på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löncomräkningcn innebär att kostnaderna ökar med 33 681 000 

kr. 

B. Förändringar enligt regeringens beslut 

Kostnaderna för att genomföra styrelsens omlokalisering till Karlstad 

faller bort ( - 27 000 kr.). 

C. Uppgiftsförändringar 

1. Administration 

a) För utrikes resor och representation behöver produktionsområdet 

räknas upp med 17000 kr. 

2. Utbildning 

a) Styrelsen har inrättat fem tjiinstcr vid vissa utbildnings- och förråds

anläggningar. vilket medför ett ökat medels behov av 577 000 kr. 

b) En tjänst för civilförsvarslärare behöver återbesättas. eftersom en 

civilförsvarslärarc föreslås få en personlig tjänst ( + 115 000 kr.). 

c) Vissa anställda kommer att redovisas under produktionsområdet Ut

bildning i stället för under produktionsområdet Materiel m. m .. vilket 

medför att kostnaderna för detta produktionsomräde ökar med 181 000 kr. 

d) Ökningen av clevdagsproduktionen medför behov av bl. a. ytterligare 

sex civilförsvarslärare ( + 727 000 kr.). 
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e) För utbildning och övning i alarmeringsorganisation 80 behövs ytterli

gare 546 000 kr. 

0 Resurserna för anskaffning av inventarier behöver ökas 

I+ 225 000 kr.). 

gl Utbildningsanordningarna vid bl. a utbildningsanläggningen i Sandö 

behöver av arbetsmiljöskäl renoveras. Vidare behövs arbetsmiljötekniska 

åtgärder vidtas på viss utbildningsmateriel. Detta ökar kostnaderna med 

787 000 kr. 

h) Eftersom medel för fordonsanskaffning har förts över till produktions

området Materiel m. m. minskar kostnaderna med 1967000 kr. 

i) Vissa länsstyrelser saknar tillräckliga resurser för att genomföra plane

rad övningsverksamhet. För Hit säkerställa genomförandet av planerade 

civilförsvarsövningar behövs särskilda mt:del för bl. a. personalförstärk

ningar l + 300 000 kr.). 

jl Civilförsvarsstyrelsen tillstyrker en uppräkning av bidraget till Kungl. 

Svenska aeroklubben <KSAKI med 406000 kr. 

k) Hyreskostnaderna för Sv,~riges civilförsvarsförbunds kansli har ökat 

( + 54 000 kr.). 

3. Materiel m. m. 

a) Under budgetåret 1981182 behövs en ökad anskaffning av vissa mate-

rielslag I+ 2353000 kr.). 

bl Antalet extraanställda förrådsmän minskar< - I 182 000 kr.). 

c) Vissa kostnader för materielomläggningar minskar (- 269000 kr.). 

d) Viss personal förs över till produktionsområdet Utbildning (- 181 000 

kr.) 

el För att reparera ett antal sprutbetongförråd erfordras 350000 kr. 

I) För en utredning om underhåll av alarmeringsmateriel behövs 200000 

kr. 

gJ En extra tjänst för biträtk vid alarmt:ringsunderhåll har inrättats av 

arbetsmiljöskäl l + 95 000 kr.). 

hJ För översyn och underhåll av viss sambandsmateriel behövs 300000 

kr. 

i) Kostnaderna för anskaffning av fordonsmatcriel minskar l - 251 000 

kr.). 

4. Anskaffning av anläggningar förkrigsorganisationen 

För budgetåret 1981/82 behövs bemyndiganden till ett bdopp av 

48854000 kr. och betalningsmedcl till ett belopp av 32.6 milj. kr. Bemyndi

gandena behövs för att bygga lt:dningscentraler. skyddsrum för fram

skjutna enheter och branddammar. 

Av begärda bemyndiganden avses 13 654 000 kr. för prisreglering. Belop

pet har beräknats enligt följande. 

a) Omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under budgetåret 
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1981182 från prisläget februari 1980 till prisläget februari 1982 enligt be

dömd prisutveckling med 7 392000 kr. 

b) Omräkning av den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1981 

till prisläget februari 1982 enligt bedömd prisutveckling med 6 262 000 kr. 

5. Forskning, försök och utveckling 

Forskning som underlag för studier och planering kommer att bedrivas i 

något större omfattning än under budgetåret 1980/81 ( + 97000 kr.). 

Föredraganden 

Jag har tidigare i samband med mina ställningstaganden till civilförsva

rets programplan (s. 211) redogjort för de riktlinjer som civilförsvaret bör 

utvecklas efter i fortsättningen. 

Beträffande medelsbehovet för budgetåret 1981/82 och de beställnings

bemyndiganden som behövs för verksamheten vill jag anföra följande. 

Under produktionsområdet Administration har jag bl. a. beräknat medel 

för konsultkostnader i samband med civilförsvarsstyrelsens översyn av 

principerna för omsättning m. m. av materiel. 

Under produktionsområdet Utbildning biträder jag den ökning av utbild

nings- och övningsvolymcn som civilförsvarsstyrelsen har föreslagit. Jag 

har beräknat medel för en viss ökning av den extra lärarpersonalen och för 

utbildning av viss personal i civilförsvarets alarmeringsorganisation. Med

len för civilförsvarsutbildning av allmänheten har också ökats något liksom 

medlen för utbildning m. m. av de llyggrupper som ingår i civilförsvarets 

krigsorganisation. 

Jag kan godta att medlen för renovering och underhåll av utbildningsan

ordningar m. m. vid bl. a. utbildningsanläggningen i Sandö räknas upp. 

Uppräkningen bör dock inte ha fullt den omfattning som civilförsvarssty

relsen föreslår. Behovet av medel för anskaffning av inventarier bedömer 

jag vara oförändrat jämfört med innevarande budgetår. 

För budgetåret 1981/82 beräknar jag att det för materielanskaffning 

behövs ett beställningsbemyndigandc om 93.4 milj. kr. och betalningsme

del om 72 768 000 kr. 

Ökad vikt bör läggas vid anskaffning av skyddsmasker för allmänheten. 

varvid anskaffningen av barnskydd särskilt bör prioriteras. 

Vid bifall till vad jag har förordat kommer bemyndigandeskulden för 

materielbeställningar den 30 juni 1982 att uppgå till 147 540000 kr. Detta 

belopp bör emellertid justeras med hänsyn till den beräknade fördelningen 

av prisreglcringsmedel för budgetåren 1980/81och1981/82. Den beräknade 

bemyndigandeskulden den 30juni 1982 blir därmed ca 130 milj. kr. 

Jag beräknar att bemyndiganden att medge ersättning till kommuner för 

att anskaffa anläggningar för civilförsvarets krigsorganisation för budget

året 1981/82 behövs till ett belopp av 46,9 milj kr.. varav 11.7 milj. kr. avses 

för prisrcglering. Mcdelsbehovet beräknar jag till 32,6 milj. kr. Med utnytt-

1.'i Riksdagen 1980181. I suml. Nr 100 Bil. 7 
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jande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen över beställ

ningsbemyndiganden och betalningsmcdel blir bemyndigandeskulden för 
ersättning för anskaffning av anläggningar för civilförsvarets krigsorgani

sation den 30juni \982 76435000 kr. Detta belopp bör emellertid justeras 
med hänsyn till den beräknade fördelningen av prisregleringsmedel för 

budgetåren 1980/81 och 1981/82. Den beräknade bemyndigandeskulden 

den 30juni 1982 blir därmed ca 64 milj. kr. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

beställningsbemyndiganden och betalningsmedel (s. 221). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att medge att civilförsvarsmatcriel be

ställs inom en kostnadsram av 93 400000 kr., 

2. bemyndiga regeringen att medge att ersättning utgår för anskaff

ning av anläggningar för civilförsvarets krigsorganisation inom 

en kostnadsram av 46900000 kr., 

3. till Civilförsvar för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag 

av 271980000 kr. 

G 2. Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

136594001 

6 200000 
Il 000000 

1 Anslaget Il 6. Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar. 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokaler, utbild

ningsanordningar m. m. vid civilförsvarets skol- och förrådsanläggningar 
och nybyggnad av förråd för civilförsvarets mobiliseringsmateriel. 

Kostnader och medelsbehov ( 1000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1979/80 1980/81 1981/82 

Civil- Föredra-
försvars- ganden 
styrelsen 

Civilförsvar: Anskaffning av 
anläggningar för delpro-
grammet 
Räddningstjänst 19398 6274 14140 14140 

Projekteringskostnader +I 000 +I 000 
Reducering på grund av 

överplanering -698 -74 -4140 -4140 

Beräknat medelsbehov 18700 6200 Il 000 Il 000 
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B u d g e t år e t I 9 7 9/8 0 

Den planerade verksamheten har i stort sett kunnat genomföras. 

Budgetåret 1980/81 

Den planerade verksamheten beräknas kunna bli genomförd. 

Budgetåret 1981/82 

Civi(försvarsstyre/sen beräknar ett medelsbehov av 11 milj. kr. för bud

getåret 1981/82 enligt vad som framgår av sammanställningen över kostna

der och medelsbehov (intagen på s. 226). Fördelningen på objekt m. m. 

framgår av följande sammanställning. 

Objekt m. m. 

Räddningstjänst 

Företal? påbörjade före 1980-07-01 
I. Sandö. Om- och tillbyggnad av kök och administra-

tionslokaler m. m. 
2. Sandö. Nybyggnad av övningsanordningar (etapp I och 2) 
3. Standardförråd för civilförsvarsmateriel 

Företal? påbörjade eller a1.•sedda att p.lbiirjas 1980181 
4. Revingeby. Om- och tillbyggnad av matinrättningen 
5. Skövde. Utbyggnad av övningsanordningar m. m. 

Fiiretag a1•sedda alt påbörjas 198/ 182 
6. Rosersberg. Nybyggnad av en vårdanläggning 
7. Rosersberg. Nybyggnad av en stabsspelsbyggnad 
8. Rosersberg. Nybyggnad av övningsanordningar (etapp 2 bl 
9. Revingeby. Nybyggnad av en hygienbyggnad 

Beräknat medelsbehov 

Medelsbehov 
Cl 000-tal kr.) 

350 
240 

50 

2500 
2300 

2300 
3100 
2000 
1300 

14140 

4-8. Behovet av nybyggnad av dessa objekt har tidigare anmälts för 

riksdageniprop. 1979/80:l00(bil. 7s. 318-319). 

9. Vid civilförsvarets skol- och förrådsanläggning i Revingeby behövs 

en hygienbyggnad. Byggnadsstyrclsen har redovisat förslag till byggnads

program för nybyggnad av en sådan. Kostnaderna har därvid uppskattats 

till 1,3 milj. kr. enligt prisläget den I april 1980. Regeringen uppdrog i 

december 1980 åt byggnadsstyrelsen att utarbeta bygghandlingar för bygg

nadsföretaget. 

Föredraganden 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Jag förordar att medel anvisas enligt följande 

anskaffningsplan. 
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Anskaffningsp/an ( 1 000-tal kr .. ) 

Objekt Kostnads ram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 

79-04-01 80-04-01 80-06-30 1980/81 1981/82 år-män. år-mån. 

A. Företag på bör-
jade före 
1980-07-01 

I. Slutförda men 
ännu inte 
slutredovisade 
objekt 13 320 13 320 13176 144 

2. Sandö. Om- och 
tillbyggnad av 
kök och admini-
strationsloka-
ler m.m. 6550 6777 5 553 874 350 78-12 79-12 

3. Sandö. Nybygg-
nad av övnings-
anordningar 
(etapp I och 2) 7 590 7 590 4820 2530 240 80-03 80-10 

4. Standardförråd 
för civilför-
svars materiel I 050 929 853 26 50 79-10 80-03 

Summa A 28510 28616 24402 3574 640 

B. Företag påbör-
jade eller 
avsedda att 
påbörjas 
1980181 

5. Revingeby. Om-
och tillbyggnad 
av matinrätt-
ningen 4600 5 100 1700 2500 80-03 81-08 

6. Skövde. Ut-
byggnad av öv-
ningsanord-
ningar m.m. 14000 15 550 1767 I 000 2JOO 81-01 R.1-09 

Summa B 18600 20650 1767 2700 4800 

c. Företag tll"sedda 
att påbt'irjas 
1981182 

7. Rosersberg. Ny-
byggnad av en 
vårdanläggning 3600 2 300 81-09 82-09 

8. Rosersberg. Ny-
byggnad av en 
stabsspelsbyggnad 4 700 3 100 81-09 82-09 

9. Roscrsberg. Ny-
byggnad av öv-
ningsanordningar 
(etapp 2 b) 2440 2000 81-03 82-04 

JO. Revingeby. Ny-
byggnad av en 
hygienbyggnad 1300 I 3110 81-08 82-04 

Summa C 12040 8700 

Summa A-C 47110 61306 26169 6274 14140 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Hirdig-
start ställande 

Faktisk Beriiknad för 
!.<l.m. 

79-04-01 80-04-01 80-06-30 1980i81 1981iH2 [ir-m{m. år-mån. 

Projckterings
kostnader 

Redm:cring på 
grund av över
planering 

Beräknat medels
behov 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

+I 000 

-74 -4140 

6200 Il 000 

att till Cil'i/jiir.n-ar: A11skqfti1i11g m· a11lägg11i11gar för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 11000000 kr. 

G 3. Civilförsvar: Skyddsrum 

Med hänvisning till vad jag har anfört under avsnittet 5.4 Ramberäk
ningar för budgetåret 1981/82 m. m. (s. 217) hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Civi(fiJrsvar: 

Skyddsrum för budgetåret 1981/82 beräkna ett förslagsanslag av 

200000000 kr. 

G 4. Reglering av prisstegringar för ch'ilförsvaret 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

55 0000003 

68000000~ 

1 Anslaget A 6. Rcglering av prisstcgringar för civilförsvaret. 
2 Utgifterna redovisas under anslaget G I. Civilförsvar. 
J Härav avser 37 milj. kr. civilförsvar utom skyddsrum och 17 milj. kr. skyddsrum. 
4 Härav avser 38,5 milj. kr. civilförsvar utom skyddsrum och 28 milj. kr. skydds
rum. 

Anslagen inom utgiftsramarna för civilförsvaret är för budgetåret 1981/ 

82 beräknade i pris- och löneläget februari 1980. Anslaget Reglering av 

prisstegringar för civilförsvaret är avsett att täcka sådana pris- och löneök

ningar som inträffar från februari 1980 intill utgången av budgetåret 1981/ 

82. Detta innebär att ungefär två års pris- och löneökningar räknas in i 

anslaget. Anslaget är ett s. k. täckningsanslag som inte skall belastas. 
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Budgetåret 1979180 

Riksdagen har för budgetåret 1979/80 anvisat 32 milj. kr. till reglering av 

prisstegringar för civilförsvari~t. varav för civilförsvar utom skyddsrum 

25.5 milj. kr. och för skyddsrum 6.5 miij. kr. Prisrcgleringen skall enligt 

riksdagens beslut (prop. 1972:75 s. 195. FöU:l972:17. rskr 1972:3311 ske 

enligt samma metod som tillämpas för anslagen inom den militära ramen, 

dvs. under löpande budgetår och på grundval av nettoprisindex <NPIJ. 

Metoden och beräkningen av N PI för budgetåret 1979/80 har närmare 

redovisats under anslaget till Reglering av prisstegringar för det militära 

försvaret (s. 61). 

Bortsett från prisregleringsanslaget och investeringarna för bistånds-och 

katastrofutbildning under anslaget Il 6. Civilförsvar: Anskaffning av an

läggningar var summan av de rambundna anslagen till civilförsvar utom 

skyddsrum för budgetåret 19'79/80 235 770000 kr. För prisreglering av 

anslagen inom utgiftsramen för civilförsvar utom skyddsrum disponerades 

alltså (0,1689 x 2357700001 39822000 kr. Från detta belopp skall emeller

tid dras 2656000 kr. enligt följande sammanställning. 

Överskridande av utgiftsramen för 
budgetåret 1978179 (jfr prop. 
1979/80: 100 bil. 7 s. 261) 

A1·går: 

Ersättning för bekämpning av oljeskador 

2727000 

- 71 ()()() 

2656000 

För prisreglering av anslagen inom utgiftsramen för civilförsvar utom 

skyddsrum disponerades alltså totalt (39822000 - 2656000) 37 166000 kr. 
Regeringen har i april och juni 1980 beslutat om överskridande av 

anslaget G I. Civilförsvar på grund av pris- och löneökningar m. m. Genom 

besluten har sammanlagt 34,5 milj. kr. ställts till förfogande för ändamål 

som avses med anslaget. 

Utgiftsramen för skyddsrum <anslaget G 2. Civilförsvar: Skyddsrum) 

uppgick till 60 milj. kr. För prisreglering av anslaget till skyddsrum dispo

nerades alltså (0,1689 x 60000000) 10134000 kr. 

Regeringen har under budgetåret 1979/80 inte beslutat om överskridande 

av anslaget G 2. Civilförsvar: Skyddsrum. 

B u d ge t å r e t I 9 8 0/8 I 

Beräkningen av NPI under innevarande budgetår har jag behandlat 

under anslaget Reglering av prisstegringar för det militära försvaret. Det 

tillgängliga materialet beträffande prisutvecklingen tyder på att de anslags

överskridanden som kommer att behöva medges på grund av förändringen 

av NPI kommer att överstiga d.et för innevarande budgetår anvisade pris-
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regleringsanslaget om 55 milj. kr. Anslaget beräknades på grundval av ett 

antaget NPI-medeltal på ca 15.3 % för tiden februari 1979 till medelkost

nadsläget för budgetåret 1980/81. 

Budgetåret 1981/82 

Under avsnittet Ramberäkningar för budgetåret 1981/82 har jag angett 

hur jag har beräknat kompensationen för pris- och löneökningar för nästa 

budgetår. Med hänvisning till vad jag har anfört där hemställer jag att · 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Reglering m· prisstegringarför civilförsraret för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 68000000 kr. 
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6 Övrigt totalförsvar m. m. 

6.1 Inledning 

Med övrigt totalförsvar avses de delar av totalförsvaret som inte omfat

tas av det militära försvaret, civilförsvaret och det ekonomiska försvaret. 

Övrigt totalförsvar är sålunda ett samlande begrepp för den försvarsverk

samhet som bedrivs av berörda myndigheter och för vilken verksamhet 

medel anvisas under särskilda anslag eller delar av anslag. För budgetåret 

1981/82 förutsätts följande myndigheter/anslag ingå i övrigt totalförsvar. 

Departement 

Justitiedepartementet 

Försvarsdepartementet 

Socialdepartementet 

Kommunikationsdepartementet 

Bostadsdepartementet 

Kommundepartementet 

Anslag 

B2 

Hl 

H5 
H6 
H7 
H8 
El 

E8 

H4 

H5 

H6 

Hl 

D4 

Bl 

B4 
C4 

Myndighet/verksamhet 

Polisverket: Särskild polis
verksamhet för hindrande och 
uppdagande av brott mot ri
kets siikerhet m. m. 
Beredskapsnämnden för psyko
logiskt försvar 
Signalskydd 
Vissa teleanordningar 
Vissa skyddsrumsanläggningar 
ldentitetsbrickor 
Socialstyrelsen (del av an
slaget) 
Statens bakteriologiska lu
boratorium: Försvarsmedicinsk 
verksamhet 
Beredskapslagring för hälso
och sjukvården m. m. 
Driftkostnader för 
beredskapslagring m. m. 
Utbildning av personal för 
hälso- och sjukvård 
i krig m. m. 
Teleanläggningar m. m. (del av 
anslaget) 
Lantmäteriet: Försvarsbered
skap 
Länsstyrelserna (del av ansla
get) 
Civilbefälhavarna 
Bidrag till kostnaderna för 
kommunal beredskap 

I det följande tas dessutom upp vissa anslag som varken hör till det 

militära försvaret, civilförsvaret eller övrigt totalförsvar men som hör till 

försvarsdepartementets verksamhetsområde. 

Anslag 

H2 
H3 

H4 

Verksamhet 

Bercdskapsstyrka för FN-tjänst 
Anläggningar m. m. för vissa 
militära ändamål 
Flygtekniska försöksanstalten 
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6.2 Föredraganden 

Verksamheten inom övrigt totalförsvar måste i krigstid bedrivas med 
utgångspunkt i de resurser som finns i fred. Dessa kompletteras sedan i 
olika grad genom särskilda beredskapsåtgärder. I planeringen måste hän
syn tas till de förändringar i samhället som påverkar de olika verksamhe

ternas utformning och resurser. För att minimera kraven på särskilda 
beredskapsåtgärder måste omvänt de som planerar och styr samhällsut
vecklingen känna ansvar för beredskapsaspekterna och bevaka att inte 

sådana alternativ väljs som står i direkt strid med totalförsvarets intressen. 
Verksamheten inom övrigt totalförsvar skall i krig bidra till att hålla i 

gång nödvändiga samhällsfunktioner och understödja de övriga totalför
svarsgrenarna. En effektiv ledningsorganisation är av stor betydelse för 

vårt totalförsvars styrka, vilket också underströks i 1977 års försvarsbe
slut. Stora delar av personalen inom de civila ledningsorganen utgörs av 
frivilliga. För att säkerställa en effektiv samordning och samverkan mellan 
totalförsvarets alla delar och en god beredskap är det av stor betydelse att 
utbildning och övning i fred bedrivs intensivt och regelbundet som i dag. 

Civilbefälhavarnas och länsstyrelsernas insatser i bl. a. dessa avseenden är 
avgörande för möjligheterna att på alla ledningsnivåer skapa sammanhang 

och konsekvens i beredskapsåtgärderna. 
I prop. 1979/80: 135 om organisation av försvarsmaktens högre regionala 

ledning m. m. redovisade jag bl. a. försvarsmaktens ledningsutrednings syn 
på civilbefälhavarnas uppgifter och befogenheter m. m. I det sammanhang
et anmälde jag också att regeringen i oktober 1978 uppdrog åt civilbefälha
varen i Bergslagens civilområde att utreda civilbefälhavarnas uppgifter, 
främst i fråga om den operativa krigsplanläggningen. De författningsmäs
siga grunderna för verksamheten skulle därvid också övervägas. Jag var 
därför inte beredd att lämna konkreta förslag avseende civilbefälhavarnas 
uppgifter och befogenheter förrän detta utrcdningsuppdrag var slutredovi
sat. Jag räknade med att frågan på nytt skulle behandlas i 1981 års budget
proposition. Ifrågavarande utredningsuppdrag redovisades våren 1980 i 
betänkandet Civilbefälhavarnas roll i totalförsvarets krigsplanläggning. 
Betänkandet har remissbehandlats. 

Utredningsmannen föreslår bl. a. att civilbefälhavarna ges ökade upp
gifter och befogenheter i fred. Mot denna bakgrund föreslås också att 
civilbefälhavarnas fredskanslier får ökade resurser och att dessa bör kunna 
tillskapas genom omfördelning från andra totalförsvarsmyndigheter. Hur 

detta bör ske och vilka myndigheter som bör släppa till resurserna har 
utredningsmannen inte studerat närmare. 

Jag delar i allt väsentligt utredningsmannens uppfattning om civilbefäl

havarnas betydelse i totalförsvaret. Innan man går vidare är det emellertid 
nödvändigt att närmare utreda förutsättningarna m. m. för omfördelningar 
av våra samlade totalförsvarsresurser. Detta har även framhållits av flera 
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remissinstanser. I sammanhanget bör bl. a. belysas vilka möjligheter som 

finns att åstadkomma personalminskningar på den centrala nivån genom 

att minska detaljeringsgraden i de centrala totalförsvarsmyndigheternas 

styrning av lägre nivåer. Jag räknar med att det ytterligare arbete som 

behöver göras kan avslutas så att frågan kan behandlas på nytt i den 

totalförsvarsproposition som skall föreläggas riksdagen under våren 1982. 

Jag har i denna fråga samrått med chefen för kommundepartementet. 
Budgetåret 1981/82 är det si~.ta i den period som 1977 års försvarsbeslut 

omfattar. Som tidigare (s. 25) har anmälts räknar jag med att nästa för

svarsbeslut kommer att fattas våren 1982 och avse perioden 1982/83-1987/ 
88. I avvaktan härpå och mot bakgrund av rådande statsfinansiella läge 

finns all anledning att iaktta stor restriktivitet med åtgärder som kräver 

stora resurser och får långsiktiga konsekvenser. 

Den fortsatta utvecklingen e;v de olika verksamheter som övrigt total

försvar omfattar anmäls dels i det följande under resp. anslag, dels av 

ansvarigt statsråd i vederbörande departements bilaga till budgetproposi

tionen. De förslag som lämnas där står enligt min mening i överensstäm

melse med den inriktning som har angetts i, 1977 års försvarsbeslut. 

För budgetåret 1981/82 beräknar jag de sammanlagda kostnaderna över 

statsbudgeten för verksamheten inom övrigt totalförsvar till ca 326 milj. kr. 

Härav faller 33 655 000 kr. på anslag under fjärde huvudtiteln. De anslag 

inom försvarsdepartementets verksamhetsområde som inte hör till det 

militära försvaret, civilförsvaret eller övrigt totalförsvar har tagits upp med 

79 990 000 kr. 

6.3 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om övrigt totalförsvar m. m. 
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Fjärde huvudtiteln 

H Övrig verksamhet 

Psykologiskt försvar 

Psykologiskt försvar är en sammanfattande beteckning på de åtgärder 

som vidtas för att upprätthålla och stärka befolkningens motståndsvilja 

under krig. För att åtgärderna skall kunna genomföras på ett effektivt sätt 

behöver förberedelser vidtas i fred. 

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar är central myndighet för 

den psykologiska försvarsberedskapen. 

Bereclskapsnämnden består av en ordförande och en kanslichef samt 

minst tolv och högst femton andra ledamöter. Kanslichefen är chef för 

nämnden. 

Verksamheten under delprogrammet Beredskapsnämnden för psykolo
giskt försvar budgeteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområ

det Allmän ledning och förbandsverksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Beredskapsnämnden för 

psykologiskt försvar. 

Planering för perioden 1981/82-1985/86 

Mot bakgrund av regeringens anvisningar och målen för verksamheten 
anger be redskaps nämnden för psykologiskt försl'lir följande inriktning för 

de tre huvuduppgifterna planläggning, utbildning och forskning. 
Planläggnings- och utbildningsarbetet skall främst ta sikte på att bygga 

upp och utveckla en ändamålsenlig organisation för statens upplysnings
central samt att biträda pressen och folkrörelserna i deras planläggning av 

det psykologiska försvaret. Tidigare beredskapsplanläggning för teater. 

musik och film skall revideras. 
Forskningen skall bl. a. inriktas på masskommunikation, psykologisk 

krigföring. propaganda samt årliga riksomfattande opinionsundersökning

ar av attityder till försvaret. 

Den av beredskapsnämnden beräknade utvecklingen av anslaget Be

redskapsnämnden för psykologiskt försvar framgår av följande samman

ställning (prisläge augusti 1980, löncläge 1980; I 000-tal kr.). 

1980/81 1 1981/82 1982/83 19!B/84 1984/85 1985/86 Summa 
1981/86 

2535 2 793 2793 2793 2793 2 793 13965 
<2535) C!985) (3085) (3 260) (3260) (3 260) (15 850) 

' Prisläge augusti 1979, löneläge 1980. 
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Planerad personalutveckling (antal anställda omräknat till personår) 
inom beredskapsnämnden framgår av följande sammanställning. 

1980/81 

9 
(9) 

1981/82 

9 
(10) 

1982/83 

9 
(10) 

1983/84 

9 
ll 1) 

1984/85 

9 
till 

1985/86 

9 
(11) 

H 1. Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 
1981/82 Förslag 

2493871 
2535000 
2725000 

Kostnader och medelsbeltov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Beredskaps nämnden 
för psykologiskt 
försvar: 

Allmän ledning och 
förbands verksamhet 

Kostnader 

A 1·1:år: 

Intäkter m. m. 

Medelsbehov 

Personal 

Personalkategori 

Civil personal 

1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Bered- Föredra-
skaps- ganden 
nämnden 
för 
psyko-
logiskt 
försvar 

2452 2554 2 571 2 817 2749 

2452 2554 2571 2817 2749 

-37 -60 -36 -24 -24 

2.415 2494 2535 2793 2725 

Antal <'.nställda omräknat till personår 

1979/8(• 1980/81 1981/82 

Planen.! Utfall Planerat Bered- Hiredra-
skaps- ganden 
nämnden 
för psy-
kologiskt 
försvar 

9 9 9 10 9 
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Budgetåret 1979/80 

Beredskapsniimnden .får psykolo1-1iskt .fi"ir.1Tar anger i sin redovisning för 

budgetåret 1979/80 att verksamheten har följt uppgjorda planer. Personal. 

som är krigsplacerad vid det psykologiska försvaret. har successivt rekry

terats. utbildats och övats i sina funktioner. Krigsplanläggningen av or

ganisationstidskrifter har påbörjats samtidigt som tidigare genomförd 

pressplanläggning fortlöpande revideras. Forskningen har kunnat anpassas 

till aktuella händelser. 

B u d ge t å r e t I 9 8 0/8 I 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1979/80: 100 bil. 7 

(FöU 1979/80:13. rskr 1979/80:316) och regleringsbrevet för budgetåret 

1980/81 bedöms kunna följas. 

Budgetåret 1981/82 

Beredskapsniimndcn .t<"ir psykologiskt .fi"irsrnr 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1980/81 motiverar bercd

skapsnämndcn på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 315 000 kr. 

H. Uppgiftsförändringar 

En tjänst för kvalificerad handläggare (ställföreträdande k<rnslichef) be

hövs för att biträda vid ledning och samordning av arbetet inom nämndens 

kansli samt för att biträda i den utåtriktade verksamheten ( + 192 000 kr.). 

f"öredraganden 

Jag kan i huvudsak godta inriktningen av verksamheten under program

planeperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Anslaget är beräknat enligt huvudalternati

vet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Beredskapsniimnden fiir psykologiskt .f{"ir.1\'llr för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förs lagsanslag av 2 725 000 kr. 

FN-styrkor m.m. 

Verksamheten under delprogrammet FN-styrkor m. m. omfattar bl. a. 

rekrytering. organisation och utbildning i Sverige av bcredskapsstyrkan 
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för FN-tjänst. Denna verksamhet budgeteras på ett primäruppdrag inom 

delproduktionsområdet Allmän ledning och förbandsverksamhet och fi

nansieras från förslagsanslaget Beredskapsstyrka för FN-tjänst. Delpro

grammet omfattar vidare FN-styrkors tjänstgöring utomlands m. m. Denna 

verksamhet finansieras från reservationsanslagcn FN-styrkors verksamhet 

utomlands och Övervakningskontingentcn i Korea som anvisas på tilläggs

budget. 

Verksamheten under delprogrammet leds av chefen för armen. 

H 2. Beredskapsstyrka för FN-tjänst 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

18491423 

16730000 

19730000 

Kostnader och medels behov ( 1000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Chefen Föredra-

Beredskapsstyrka för 
FN-tjänst: Allmän led
ning och förbandsverk
samhet 

Kostnader= medels
behov 

Personal 

Personalkategori 

Militär personal 
Civil personal 

Budgetåret 1979/80 

för ganden 
armen 

18 750 18491 16730 19200 19730 

18750 18491 16730 19200 19730 

Antal anställda omräknat till pcrsonar 

1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Chefen Föredra-
för ganden 
armen 

10 10 Il Il Il 
23 23 22 22 22 

33 33 33 33 33 

Under budgetåret 1979/80 har en av beredskapsstyrkans två bataljoner 

tagits i anspråk för tjänstgöring i FN :s fredsstyrka i Republiken Cypern. 

Under budgetåret avvecklades det svenska deltagandet i FN :s freds styrka 
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i Mellersta Östern. I Republiken Cypern har den svenska FN- styrkan 

under budgetåret uppgått till omkring 430 man och den bataljon som har 

legat i beredskap i Sverige till omkring 710 man. 

Tjänstgöringstiden för varje styrka är sex månader. Verksamheten har 
därför omfattat bl. a. rekrytering, organisation och utbildning av tillsam

mans tre bataljoner och vissa specialenheter m. m. eller omkring 2300 

man. 

För tjänst i FN :s observatörs styrkor i Mellersta Östern. Indien och 

Pakistan har under budgetåret utbildats 44 observatörer. 

Budgetåret 1980/81 

Under budgetåret 1980/81 minskar utbildningen till två beredskapsbatal

joner om vardera omkring 710 man. Två sjukhuskompanier omfattande 

vardera omkring 140 personer tas i anspråk för tjänstgöring i Libanon. 

Chefen för armen avser att komma in med anslagsframställning för budget

året 1980/81 för dessa kompanier. eftersom de inte ingick i den utbildnings

volym som regeringen fastställde för detta budgetår. Övrig verksamhet har 

i stort sett samma omfattning som under budgetåret 1979/80 och omfattar 

bl. a. rekrytering, organisation och utbildning av omkring I 800 man. 

Budgetåret 1981182 

Chefen för armen 

Sverige kommer - under förutsättning att mandatet förlängs - också 

under budgetåret 1981182 att delta med en FN-bataljon i Republiken Cy

pern med ungefär nuvarande styrka, omkring 430 man. Två beredskapsba

taljoner om vardera omkring 710 man avses bli utrustade och utbildade 

m. m. under budgetåret 1981/82. Ur bercdskapsbataljonerna organiseras 

den personal som efter hand avses tjänstgöra på Cypern. 

Någon framställning från FN om förlängd tjänstgöringstid for sjukhus

kompaniet föreligger inte. Utbildningen av observatörer, specialenhet 

m. fl. förutsätts få i stort sett oförändrad omfattning. 

Om deltagande i en ny fredsbevarande FN-insats beslutas under budget

året, krävs en utökad rekrytering och utbildning av FN- styrkan. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1980/81 detaljmotiverar che

fen för armen på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 2 145 000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

Volymförändringar innebär att medelsbehovct ökar med 293 000 kr. 
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Föredraganden 

Chefen för armen har förutsatt att verksamheten i Sverige beträffande de 

beredskapsstyrkor för FN-tjänst som deltar i fredsbevarande operationer 

skall bedrivas enligt de riktlinjer som har fastställts tidigare. Armechefens 

anslagsframställning är beräknad i 1980 års prisläge. Utbildningsvolymen 

minskar med omkring 300 man. Jag kan i huvudsak godta vad chefen för 

armen har anfört om verksamheten under budgetåret 1981/82. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medels behov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Beredskapsstyrkaför FN-tjänst för budgetåret 1981/82 anvisa 

ett förslagsanslag 19730000 kr. 

Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål 

Verksamheten under delprogrammet Anläggningar m. m. för vissa mili

tära ändamål omfattar sådana ändamål som helt eller delvis bekostas av 

medel utanför utgiftsramen för det militära försvaret. I verksamheten ingår 

för budgetåret 1981/82 dels den projektilröjning som enligt avtal ankommer 

på staten inom de delar av Järvafältet som har överlåtits till Stockholms 

m. fl. kommuner, dels anskaffning av mark i anslutning till pansarövnings

fältet i Skövde som kompensation för övningsmark som har överlåtits till 

Skövde kommun. dels nybyggnad av diverse befästningsobjekt. 

Av verksamheten under delprogrammet budgeteras projektilröjningen 

på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Centralt vidtagen ma

terielanskaffning m. m .. markanskaffningen på ett primäruppdrag inom 

delproduktionsområdet Markanskaffning och nybyggnaden av befäst

ningsobjekt på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Nybygg

nad m. m. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Anläggningar m. m. för 

vissa militära ändamål. 

Planering för perioden 1981/82-1985/86 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför övcrhefiilhavaren 

bl. a. följande. 

Enligt avtalet mellan staten och Stockholms m. fl. kommuner om överlå

telse av vissa delar av Jiirvafältet skall s. k. blindgångare inom de överlåtna 

områdena tas bort genom statens försorg. Röjningsarbetena har försenats 

på grund av bl. a. de svåra arbetsförhållandena och beräknas nu kunna 

avslutas under budgetåret 1983/84. Totalkostnaderna beräknas till ca 29 

milj. kr. 
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Genom beslut i maj 1970 godkände Kungl. Maj:t en mellan försvarets 

fastighetsnämnd och dåvarande Skövde stad träffad överenskommelse om 

försäljning till staden av ett område om ca 27 ha i anslutning till K 3:s 

kasernområde och om att dra en större trafikled över P 4:s övningsområde. 

Ersättningen för den försålda marken m. m. uppgick till avrundat 2.7 

milj. kr. Beslut har fattats (prop. 1972:75. FöU 1972: 17. rskr 1972:231) att P 

4 och K 3 skall kompenseras för de försämrade övningsmöjligheter som 

har blivit en följd av överlåtelsen. Kompensationsmarken omfattar ca 180 

ha i anslutning till pansarövningsfältet med en heräknad anskaffningskost

nad av 3.7 milj. kr. Förvärv av denna mark får ske endast genom frivilliga 

uppgörelser med markägarna. 

Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Anlägg

ningar m. m. för vissa militära ändamål framgår av följande sammanställ

ning (prisläge fchruari 1980: 1 000-tal kr.). 

1980/81 1 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 Summa 
1981/86 

69000 73000 42500 6500 500 500 123 000 

1 Prisliige februari 1979. 

H 3. Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

38356945 1 

69000000 

58000000 

Behållning 718076 

' Anslagen H 3. Viss anskaffning för militära anläggningar m. m. och llI 6. Anskaff
ning av vissa militära anliiggningar. 

Kostnader och medelshchm· ( 1000-tal kr.) 

Primliruppdrag m. m. 1979/80 1'180/81 1981/82 

Överbefäl- Föredra-
havaren draganden 

Anläggningar m. m. för 
vissa militära ändamål: 

Centralt vidtagen 
materielanskaffning 
m.m. 2500 2500 2 500 2500 

Markanskaffning 500 500 500 500 
Nybyggnad m. m. 35 550 66000 70000 55000 

Kostnader= medelsbehov 38550 69000 73000 58000 

Budgetåret I 9 7 9/8 0 

I sin årsredovisning för budgetåret 1979/80 anmäler fi1rtiflkmio11.~fc'irv11/t-

11i11gc11 att något förviirv av kornpensationsrnark i Skövde inte har genom-

16 Rihda~cn 1980181. I sam/. Nr/()() Bil. 7 
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förts på grund av att någon mark inte har bjudits ut till salu. Projektilröj
ningen på Järvafältet har inte kunnat genomföras i planerad omfattning på 
grund av de svåra markförhållandena och den rikliga förekomsten av 

blindgångare. 

Budgetåret 1980/81 

Kompensationsmark i Skövde beräknas bli tillgänglig i begränsad om
fattning. Nybyggnaden av en förvaltningsbyggnad för fortifikationsförvalt
ningen i Eskilstuna och en administrationsbyggnad m. m. vid fortifika

tionsförvaltningens försöksstation i Märsta beräknas bli avslutad. Projek
tilröjningen beräknas kunna genomföras enligt planerna. 

Budgetåret 1981/82 

Öi-erbefälhamren 

Medelsbehovet för budgetåret 1981/82 beräknas till 73 milj. kr. enligt vad 
som framgår av sammanställningen över kostnader och medelsbehov (inta
gen på s. 241). Fördelningen på objekt m. m. framgår av följande samman

ställningar. 

A. Centralt vidtagen tiwterielanskaf]izing m. m. 

Objekt m. m. 

Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål 
Projektilröjning på Järvafältet 

Beräknat medelsbehov 

Medelsbehov 
(I 000-tal kr. l 

2500 
2500 

Behovet av medel för projektilröjning på Järvafältet har senast anmälts 
för riksdagen i prop. 1979/80: I 00 (bil. 7 s .. B4). Röjningen beräknas kunna 
avslutas under budgetåret 1983/84. 

B. Markanskaffning 

Objekt m. m. 

Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål 
Förvärv av kompensationsmark i Skövde 

Beräknat medelsbehov 

Medelsbehov 
(I 000-tal kr.) 

500 
500 

Frågan om att anskaffa kompensationsmark i Skövde har senast anmälts 
för riksdagen i prop. 1979/80:100 (bil. 7 s. 334). För fortsatta markförvärv 

beräknas ett medclsbehov av 500000 kr. under budgetåret 1981/82. De 
totala kostn'.'lderna beräknas till 3. 7 milj. kr. 
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C. Nybyggnad m.m. 

Objekt m. m. 

Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål 
I. K 4. Utbyggnad i Arvidsjaur 
2. Diverse objekt 

Beräknat medelsbehov 

Medelsbehov 
(I 000-tal kr.) 

15000 
55000 

70000 

1. Behovet av byggnadsåtgärder för K 4 i Arvidsjaur har senast anmälts 
för riksdagen i prop. 1979/80: 100 (bil. 7 s. !07). Kostnaderna för utbyggna

den i Arvidsjaur beräknas nu till 232 milj. kr. enligt prisläget den 1 februari 

1980, varav 36.5 milj. kr. inom utgiftsramen för det militära försvaret. 

Angivna kostnader innefattar kostnaderna för nybyggnad av ett repeti

tionsövningsläger som beräknas bli färdigt under budgetåret 1981/82. Den 

övriga utbyggnaden beräknas vara avslutad under budgetåret 1980/81. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta vad överbefälhavaren har anfört om inriktning

en av verksamheten under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovct framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Överbefälhavaren har beräknat 15 milj. kr. 

för nybyggnad av ett repetitionsövningsläger vid K 4 i Arvidsjaur. Jag 

anser att det är angeläget att ett sådant läger byggs. Med hänsyn till det 

statsfinansiella läget har jag dock inte räknat med några medel för detta 

ändamål för budgetåret 1981/82. Jag förordar att medel anvisas enligt 

följande anskaffningsplan och anslagsberäkning. 

Anskt{ffnin1:splan (I 000-tal kr.j 

Objekt Kostnadsram Mcdelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 

79-02-01 80-02-01 80-06-30 1980/81 1981/82 

A. Centralt vidtagen 
materielan.1·kaff
nin[? m. m. 

I. Projektilröjning 
på Järvafältet 

Summa A 

B. Markanskaffning 

I. Förvärv av kom
pensationsmark 
i Skövde 

Summa B 

22000 

22000 

3200 

3200 

29000 

29000 

3700 

3700 

19600 

19600 

300 

300 

2500 

2500 

500 

500 

2500 

2500 

500 

500 

Bygg- Färdig-
start ställande 

år-mån. år-mån. 
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Objekt Kostnadsram 

79-02-01 

c. Nybygl(nad m. m. 
ll. Fön•rag påbör-

jade före 
1980-07-01 

I. FortF. Nybygg-
nad av en förvalt-
ningsbyggnad i 
Eskilstuna 93400 

2. FortF. Nybygg-
nad av en admini-
strationsbyggnad 
m. m. vid försöks-
stationen i Märsta 3650 

3. Diverse objekt 140000 

Summa C 237050 

Totalt A-C 262250 

Ans/agsberiikning (I 000-tal kr.) 

Medels tillgång 

Behållning 
Anslag för 
Anslag för 
(förslag) 

1980-07-01 
1980/81 
1981/82 

718 
69000 

58000 

127 718 

80-02-01 

93400 

4100 
157 500 

255000 

287700 

Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 

80-06-30 1980/81 1981/82 

73 500 19900 

2000 2 100 
15000 44000 55000 

90500 66000 55000 

110400 69000 58000 

Beräknad medelsförbrukning 

1980/81 
1981/82 
Beräknad 
behållning 
1982-06-30 

69000 
58000 

718 

127718 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Anlii1-:gningar m. m. för vissa militära ii11da11ull för budget

året 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 58000000 kr. 

Flygtekniska försöksanstalten 

Flygtekniska försöksanstalten har till uppgift att främja utvecklingen av 

flygtekniken inom landet. Förutom den s. k. uppdragsforskningen bedriver 

försöksanstalten egen, främst grundläggande forskning av allmän flygtek

nisk karaktär. 

Flygtekniska försöksanstalten ligger i Stockholm. Den leds av en styrel

se. Chef för anstalten är en generaldirektör. Försöksanstalten är organi

serad på ett kansli och en aerodynamisk avdelning, en hållfasthetsavdel

. ning och en teknisk avdelning. 

Verksamheten under delprogrammet Flygtekniska försöksanstalten 

budgeteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän led-

Bygg- Färdig-
start ställande 

år-mån. år-mån. 

78-03 80-10 

79-10 81-06 
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ning och förbandsverksamhet samttvå primäruppdrag inom huvudproduk

tionsområdet Forskning och utveckling. Denna verksamhet finansieras 

från förslagsanslaget Flygtekniska försöksanstalten. U ppdragsverksamhe

ten redovisas som självbärande verksamhet under detta anslag. 

Planering för perioden 1981/82-1985/86 

Beträffande utvecklingen under delprogrammet anför flygtekniska för

söksanstalten bl. a. följande. 

Inför en aktivering av svenska civila flygplanprojekt har flygtekniska 

försöksanstalten år 1979 föreslagit ett flerårigt, civilt inriktat forsknings

program för att stärka den svenska konkurrensförmågan. Bearbetning av 

ett sådant program pågår i samarbete med berörda intressenter. 

För att tillgodose de krav på forskning och provning för såväl militära 

som civila behov som kan komma att ställas på försöksanstalten planeras 

en viss förstärkning av personalen och materielen. 

Industridepartementets särskilda anvisningar för styrelsens för teknisk 

utveckling (STUJ anslagsframställning för budgetåret 1981/82 innehåller 

bl. a. anvisningar om förslag till ett ramprogram för kunskapsutveckling 

inom det flygtekniska området avseende perioden 1981/82-1983/84. 

Mot bakgrund av det planeringsläge som nyss har beskrivits har styrel

sen för flygtekniska försöksanstalten beslutat, att anstaltens planering för 

programplaneperioden skall göras alternativ fr. o. m. budgetåret 1982/83. 

Den av försöksanstaltcn beräknade årsomslutningen under anslaget 

exkl. kostnaderna för större investeringar i anläggningar (ny vindtunnel) 

framgår av nedanstående sammanställning (prisläge juli 1980; 1000-tal 

kr.). 

19lW82 1 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 

49800 53000 53000 53000 53000 

1 Prisläge februari 1980. 
2 Intäkterna för perioden 1981/82-1985/86 beräknas till 247 milj. kr. 

Summa 
1981/86 

2610002 

Pcrsonalutvccklingen under perioden 1981/82-1985/86 kommer att bli 

beroende av 1982 års försvarsbeslut. varför försöksanstalten redovisar två 

förslag till personalutveckling. 

Planerad personalutveckling (antal anställda omräknat till personår) 

inom försöksanstalten enligt det första alternativet framgår av föijande 

sammanställning. 

1981182 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 

240 245 245 245 245 

17 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 100 Bil. 7 
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I det andra alternativet, som blir aktuellt om en ny tlygplansplattform 
anskaffas utomlands, sker en personalreduktion fr. o. m. budgetåret 1983/ 
84. varvid antalet personår budgetåret 1985/86 beräknas uppgå till 190. 

H 4. Flygtekniska försöksanstalten 

1979/80 Utgift 
1980/81 Anslag 
1981/82 Förslag 

2000000 
2 100 000 
2260 000 

Kostnader och medelsbehm· (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Flygtekniska försöks
anstalten: 

Allmän ledning och 
förbandsverksamhet 

Utvecklingsarl;Jete 
< U pp<lragsverksamhet l 

Tillämpad forskning 
och grun<lforskning 

Bidrag till perscitlål
utbildning 

Kostm1der 

A1·gär: 
Intäkter av uppdrags

verksamhet 

Medelsbchov 

Personal 

1979/80 

Planerat Utfall 

619 619 

3'.' 301 38965 

1 380 1 380 

39'300 40964 

-37 300 -38%5 

2000 2000 

1980/81 

Planerat 

619 

41610 

1481 

43710 

-41610 

2100 

1981/82 

Flygtek
niska 
försöks
anstalten 

700 

47000 

1800 

300 

49800 

-47000 

2800 

Personalkategori Antal anställda omräknat till personår 

1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Flygtek-
ni ska 
försöks-
anstalten 

Civil personal :!34 233 237 240 

Föredra
ganden 

700 

47000 

1560 

49260 

-47000 

2260 

föredra-
gandcn 

240 
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B u d g e t år e t I 9 7 9/8 0 

Flygtekniska fiirsöksanstalten anger 1 sm redovisning för budgetåret 

1979/80 att verksamheten har genomförts med den inriktning och enligt de 

handlingsregler som har föreskrivits i reglcringsbrevet. 

Verksamheten har under budgetåret lämnat ett överskott om 550000 kr. 

U ppdragsverksamheten har gett 38 965 000 kr. i intäkter. 

Budgetåret 1980/81 

Riksdagens beslut under våren 1980 att bevilja medel för studier av en 

flygplansplattform (JASJ har inneburit att krav ställs på försöksanstalten 

beträffande framtagande av såväl experimentellt som beräkningsmässigt 

underlag. Under budgetåret kommer bl. a. vindtunnelprov med tillhörande 

modelltillverkning och mätteknisk verksamhet av stor omfattning att behö

va genomföras. Installationen av ett nytt datainsamlingssystem för låghas

tighetstunneln kommer att påbörjas. 

För att möta den ökade efterfrågan från tlygindustrien beträffande ut

mattnings- och brottmekaniska data. främst för kompositmaterial kommer 

två nya servohydrauliska utmattningsmaskiner att anskaffas under budget

året. 

Flygtekniska försöksanstalten har fått i uppdrag av styrelsen för teknisk 

utveckling att komma in med förslag till ett forskningsprogram för tiden 

1981182-1983/84 som stöd till svensk flygindustri i dess ambitioner att 

väsentligt öka andelen civil flygplans- och tlygmotorproduktion. Detta 

forskningsprogram kommer att överlämnas till styrelsen under hösten 

1980. 

Med början innevarande budgetår borde anläggningsarbeten f'ör en ny 

transsonisk vindtunnel förberedas för att undvika tidsförlust. Dessa arbe

ten kan dock inte påbörjas förrän medel står till förfogande. Styrelsen 

avser att inkomma med särskild framställning om medel under innevaran

de budgetår för dessa förberedelsearbeten. 

Verksamheten inom den icke-flygtekniska sektorn beräknas bli relativt 

likartad med föregående budgetårs. dvs. med en betydande del inom 

vind energiområdet. 

Budgetåret 1981182 

Flyg tekniska .forsiiksan.1·ta/1 en 

Föriindringarna i förhållande till budgetåret 1980/81 motiverar flygtek

niska försöksanstalten på följande siitt. 

A. Pris- och löneomräkning för primäruppdragen 

Pris- och löneomräkningen ökar kostnaderna mt:d 400000 kr.. varav 

81 000 kr. för allmän ledning och förbands verksamhet och 319 000 kr. för 

tillämpad forskning. 
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B. Uppgiftsförändringar 

Tillämpad forskning 

Utom prisomräkningen föreslår anstalten en ökning av anslaget med 

300000 kr. för att täcka extra kostnader för viss komplettcringsutbildning 

av befintlig personal i samband med nytillkommande eller förändrade 

uppgifter. 

Materiel och anläggningar 

För att behålla kompetensen inom den tlygindustriella verksamheten 

föreslår försöksanstalten i första hand anskaffning av en transsonisk vind

tunnel för 120 milj. kr., varav 10 milj. kr. i betalningsutfall under budget

året 1981/82. 

Föredraganden 

Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställ

ningen över kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Flygtekniska försök.wnstalten för budgetåret 1981/82 anvisa 

ett förslagsanslag av 2 260000 kr. 

Signalskydd 

Verksamheten under delprogrammet Signalskydd omfattar resor och 

traktamenten för elever vid totalförsvarets signalskyddsskola samt an

skaffning och underhåll av särskild signalskyddsmatcriel för totalförsva

rets civila sektor. 
Verksamheten budgeteras på tre primäruppdrag inom delproduktions

områdena Allmän ledning och förbandsverksamhet, Centralt vidtaget ma

terielu.nderhåll m. m. och Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Signalskydd. 

Planering för perioden 1981/82-1985/86 

Verksamhetens planerade omfattning och inriktning är av sådan natur 

att närmare redogörelse inte bör lämnas till regeringsprotokollet. Ytterliga

re upplysningar kommer att lämnas riksdagens försvarsutskott. 

Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Signal

skydd framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1980; I 000-

tal kr.). 

1980/81 1 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 Summa 
1981/86 

I 080 3150 3700 3700 4000 4670 19220 

1 Prisläge februari 1979. 
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Det beräknade behovet av beställningsber.iyndiganden för signal skydds-

materiel samt bemyndigandeskuldens storlek under programplaneperioden 

framgår av följande sammanställning (I 000-tal kr.). 

Bemyndigande-
behov 

Bemyndigande-
skuld vid ut-
gången av resp. 
budgetår 

H 5. Signalskydd 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1980/81 

266 

2 295709 

I 080000 

I 050000 

1981/82 1982/83 

8600 250 

6666 4166 

1983/84 

250 

1666 

Bestiillningshemy11diga11de11 och ht•ltJ/ningsmt'del { J 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1980/81 1981/82 

Bem. Bet. Bem. 

Signalskydd: 
Allmän ledning 

och förbands-
verksamhet 800 

Centralt vid-
taget materiel-
underhall m. m. 280 IOO 

Centralt vidtagen 
materielanskalT-
ning m. m. 8500 

Kostnader= 
medels behov I 080 

Bemyndigande-
behov 8600 

Öl'erhcfälhavarcn 

1984/85 

5 750 

4366 

Överbefäl~ 
hav aren 

Bet. 

950 

IOO 

2 100 

3150 

Anslaget bör föras upp med 3 I 50000 kr. och ett beställningsbemyndi

gande om 100000 kr. inhämtas. 

Föredraganden 

Min beräkning av det totala mcdelsbehovet framgår av sammanställ

ningen över beställningsbemyndiganden och betalningsmedel. 

1985/86 Summa 
1981/86 

220 15070 

8611 

Föredraganden 

Bem. Bet. 

950 

IOO IOO 

I 050 

100 
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Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av signal

skyddsmateriel får liiggas ut inom en kostnadsram av I 00 000 kr., 

2. till Si{:nalskydd för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag 

av 1050000kr. 

Vissa teleanordningar 

Verksamheten under delprogrammet Vissa teleanordningar omfattar 

vidmakthållande och anskaffning av vissa teleanordningar för den civila 

försvarsberedskapen i länen och för teleanläggningar inom hälso- och 

sjukvården samt anskaffning av viss teleteknisk utrustning. 

Verksamheten budgeteras på ett primäruppdrag inom delproduktions

området Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Vissa telcanordningar. 

Planering för perioden 1981/82·-1985/86 

Verksamheten under programelementet Teleteknisk utrustning för vissa 

statliga myndigheter är av sådan natur att närmare redogörelse inte bör 

lämnas till regeringsprotokollel. Ytterligare upplysningar kommer att läm

nas riksdagens försvarsutskott. 

Beträffande planeringen av programelementet Teleanordningar för den 

civila försvarsbcredskapen i länen anför telererket bl. a. följande. 

Televerket fördelar anslagna medel mellan länsstyrelserna och utför 

inkomna beställningar av tcleanordningar. Fyra centrala myndigheter är 

närmast berörda, nämligen socialstyrelsen. rikspolisstyrelsen, arhetsmark

nadsstyrelsen och vägverkets ,:entralförvaltning. De behov som f. n. kan 

förutses är i allt väsentligt tillgodosedda. Anslaget belastas därför huvud

sakligen av abonnemangsavgifter. 

Den av televerket beräknade: utvecklingen av anslaget Vissa tcleanord

ningar framgår av följande sammanställning (prisläge december 1981; 

I 000-tal kr.). 

1980/81 1 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 Summa 
1981186 

22820 46060 76415 50385 37 265 5 305 215 430 

1 Prisläge december 1980. 
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H 6. Vissa teleanordningar 

1979180 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

15587290 

22820000 

27160000 

Kostnader och medelsbelw1· (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 

Vissa telcanordningar: 
Centralt vidtagen 

materielanskaffning m. m. 

Kostnader= medelsbehov 

Telel'erkct 

1980/81 

228:!0 

22820 

1981/8:! 

Televerket 

46060 

46060 

251 

Föredra-
ganden 

27160 

27160 

För budgetåret 1981/82 föreslås att anslaget förs upp med 46060000 kr. 

Av beloppet utgör ca 3 milj. kr. abonnemangsavgifter för tidigare utförda 

teleanläggningar eller sådana som avses bli utförda under budgetåret 1980/ 

81. Ca 43 milj. kr. avser kostnader för att anskaffa teleteknisk utrustning. 

Fijrcdra,;andt•n 

Jag kan i huvudsak godta televerkets förslag till inriktning av verksam

heten under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Den föreslagna medelstilldelningen innebär 

bl. a. att anskaffning av viss materiel uppskjuts. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa tc/eanordningar för budgetäret 1981182 anvisa ett för

slagsanslag av 27 160000 kr. 

Vissa skyddsrumsanläggningar 

Verksamheten under delprogrammet Vissa skyddsrumsanläggningar 

omfattar dels anskaffning av andelar i anläggningar för civilförsvarets 

krigsorganisation för statliga myndigheter. dels anskaffning och underhåll 

av viss sambandsutrustning. dels anskaffning av inventarier för vissa ge

mensamma stabsplatser. 

Verksamheten under delprogrammet Vissa skyddsrumsanliiggningar 

budgeteras på tre primäruppdrag inom delproduktionsområdena Centralt 

vidtaget materielunderhåll m. m .. Centralt vidtagen materielanskaffning 

m. m. och Nybyggnad m. m. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslagct Vissa skyddsrumsan

läggningar. 
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Planering för perioden 1981/82-1985/86 

Civilförsvarsstyrelsen anför att omfattningen och inriktningen av verk

samheten under delprogrammet helt är beroende av den avvägning som är 

gjord inom huvudprogrammet Civilförsvar samt av andra myndigheters 

programmässiga mål. 

Den av civilförsvarsstyrelsen beräknade utvecklingen av anslaget Vissa 

skyddsrumsanläggningar framgår av följande sammanställning (prisläge 

juli 1980; I 000-tal kr.). 

1980/81 1 1981/82 1982/83 1983/84 

6295 7669 8569 8769 

1 Prislägejuli 1979. 

H 7. Vissa skyddsrumsanläggningar 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

5 197 3461 

6295000 

1915000 

1984/85 1985/86 Summa 
1981/86 

7319 6744 39070 

1 Anslagen H 7. Hyror m. m. för vissa skyddsrumsanläggningar och Il 7. Anskaff
ning av vissa skyddsrumsanläggningar. 

Kostnader och medelsbehov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1979/80 1980/81 1981/82 

Planera! Utfall Planera! Civil- Föredra-
försvars- ganden 
styrelsen 

Vissa skyddsrumsanläggningar: 
Allmän ledning och 

förbands verksamhet 4260 4 771 45ZO 5 754 
Centralt vidtaget 

materielunderhåll m. m. 65 24 65 65 65 
Centralt vidtagen 

materielanskaffning m. m. 50 47 10 50 50 
Nybyggnad m. m. 2075 355 1700 1800 1800 

Kostnader= medelsbehov 6450 5197 6295 7669 1915 

Budgetåret 1979/80 

Civilförsrnrsstyrelsen anmäler att anskaffningen av skyddade utrymmen 

för statliga myndigheter inte har haft den omfattning som var planerad på 

grund av att byggstarten för ett antal anläggningar för civilförsvarets krigs

organisation har uppskjutits. 

Budgetåret 1980/81 

Den planerade verksamheten beräknas kunna bli genomförd. 
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Budgetåret 1981/82 

Civilförsvarsstyrelsen 

l. För lokalhyror m. m. för vissa statliga myndigheters utrymmen i 

anläggningar för civilförsvarets krigsorganisation beräknas ett medelsbe

hov av 5 754 000 kr. för budgetåret 1981/82 ( + I 234 000 kr.). 

2. För underhåll av viss sambandsutrustning beräknas ett oförändrat 

medelsbehov av 65 000 kr. för budgetåret 1981/82. 
3. För anskaffning av inventarier för vissa gemensamma stabsplatser 

beräknas ett medelsbehov av 50000 kr. för budgetåret 1981/82 (+ 40000 
kr.). 

4. För anskaffning av andelar i anläggningar för civilförsvarets krigsor

ganisation för statliga myndigheter som inte ingår i civilförsvaret eller 

försvarsmakten beräknas ett medelsbehov av 1,8 milj. kr. för budgetåret 

1981/82 (+ 100 000 kr.). 

Föredral(anden 

Jag kan i huvudsak godta vad civilförsvarsstyrelsen har anfört om inrikt

ningen av verksamheten under programplaneperioden. Lokalhyror skall 

··inte längre erläggas för statliga myndigheters utrymmen i anläggningar för 

civilförsvarets krigsorganisation. De belopp som civilförsvarsstyrelsen 

anger i sammanställningen över den beräknade utvecklingen av anslaget 

Vissa skyddsrumsanläggningar kan därför minskas med 5754000 kr. för 

vart och ett av budgetåren 1981182-1985/86. 
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Jag har inte beräknat några medel för lokal

hyror för budgetåret 1981/82 för statliga myndigheters utrymmen i anlägg

ningar för civilförsvarets krigsorganisation. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa skyddsrumrnnläl(gningar för budgetåret 1981/82 anvisa 

ett förslagsanslag av I 915 000 kr. 

ldentitetsbrickor 

Länsstyrelsen i Kristianstads län svarar för framställning och distribu

tion av identitetsbrickor m. m. som kostnadsfritt tilldelas nyfödda och barn 

till invandrare eller till självkostnadspris tillhandahålls andra personer, allt 

enligt riktlinjer som har godkänts av riksdagen (prop. 1962: I bil. 13, SU 

1962:11. rskr 1962:11). 
Verksamheten under delprogrammet Idcntitctsbrickor budgeteras på ett 

primäruppdrag under delproduktionsområdet Allmän ledning och för

bandsverksamhet. 

V crksamheten finansieras från förslagsanslaget Identitetsbrickor. 
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Planering för perioden 1981/82-1985/86 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför länsstyrelsen i Kris

tianstads län att framställning och distribution av identitetsbrickor skall 

genomföras i enlighet med det uppdrag som riksdagen har gett. 

Den av länsstyrelsen beräknade utvecklingen av anslaget Identitets

brickor framgår av följande sammanställning (prisläge juli 1980; I 000-tal 

kr.). 

1980/81 1 1981/82 

750 808 

1 Prislägejuli 1979. 

H 8. Identitetsbrickor 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1982/83 

808 

646307 

750000 

805000 

1983/84 

808 

Kostnader och medelsbehm· (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. m. 1979/80 

Planerat Utfall 

Jdentitetsbrickor: 
Allmän ledning och 

förbands verksamhet 715 646 
Kostnader = medels-

behov 715 646 

Personal 

1984/85 1985/86 Summa 
1981/86 

808 808 4040 

1980/81 1981/82 

Planerat Länssty- Föredra-
rclsen i ganden 
Kristian-
stads liin 

750 808 805 

750 808 805 

Personalkategori Antal anställda omräknat till pcrsonår 

1979/80 1980/81 1981/82 

Planerat Utfall Planerat Länssty- Föredra-
rclsen i ganden 
Kristian-
stads län 

Civil personal 5 5 5 5 5 
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B u d g e t å r e t 1 9 7 9/8 0 

Under budgetåret 1979/80 har 110000 identitetsbrickor tillverkats för 

nyfödda och invandrarbarn. Länsstyrelsen har tillhandahållit 3 000 brickor 
till självkostnadspris. 

Budgetåret 1980/81 

Verksamheten bedöms få i stort sett oförändrad omfattning. 

Budgetåret 1981/82 

Länsstyrelsen i Kristianstads län 

Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 58 000 kr. 

Föredraganden 

Jag kan i huvudsak godta länsstyrelsens förslag till inriktning av verk

samheten under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Identitetshrickor för budgetåret 1981 /82 anvisa ett förslags

anslag av 805 000 kr. 
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Bilaga 7.1 

Förslag till 

Lag om ändring i familjebidragslagen (1978:520) 

Härigenom föreskrivs att 9 oc:h 21 §§ familjebidragslagen ( 1978:520) skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 §I 

Familjepenning beräknas för må
nad till högst 510 kronor för barn 
och till högst I 140 kronor för annan 
person. Familjepenning för den 
som uppbär ersättning för vård som 
avses i 7 § 7 eller för den som har 
rätt till underhållsbidrag, som tjän
stepliktig är skyldig att utge, får 
dock inte överstiga ersättningens 
eller bidragets belopp för månad. 

Familjepenning beräknas för må
nad till högst 570 kronor för barn 
och till högst 1290 kronor för annan 
person. Familjepenning för den 
som uppbär ersättning för vård som 
avses i 7 § 7 eller för den som har 
rätt till underhållsbidrag, som tjän
stepliktig är skyldig att utge, får 
dock inte överstiga ersättningens 
eller bidragets belopp för månad. 

21 § 

Näringsbidrag utgår med högst 
100 kronor för dag. 

Näringsbidrag utgår med högst 
150 kronor för dag. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1981. 

1 Senaste lydelse 1980:328. 
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Register 

Sid. 

Översikt 

6 1 Huvudtitelns utformning 

7 2 Säkerhetspolitiska ö\·erväganden 

3 Besparingar m. m. inom försvarsdepartementets 
verksamhetsområde 

11 3.1 Besparingar inom försvarsdepartementets 
verksamhetsområde för budgetåret 
1981182 

12 3.2 Översynsprojekt 

4 Det militära försvaret 
13 4. I Verksamheten under det senast förflutna 

budgetåret ( 1979/80 J 
17 4.2 Verksamheten under innevarande budgetår 

Il 980/81) 
18 4.3 Det militära försvarets fortsatta utveckling 
35 4.4 Intäktsfinansiering av viss verksamhet 
36 4.5 Lekmän i försvaret på regional och lokal nivå 
37 4.6 Avveckling av personalkassorna inom försvars-

makten 
43 4. 7 Värnpliktigas medintlytande 
47 4.8 Förbättrade värnpliktsförmåner m. m. 
49 4.9 Ramberäkning för budgetåret 1981/82 m. m. 
55 4.10 An slagsfrågor för budgetåret 1981/82 

A Försvarsdepartementet m. m. 
56 I. Försvarsdepartementet 
57 ,., Vissa nämnder m. m. 
60 3. Kommitteer m. m. 
61 4. Extra utgifter 
61 5. Reglering av prisstegringar för 

det militära försvaret 

B Armeförband 
Armeförband: 

64 I. Ledning och förbandsvcrksamhct 
70 2. Materielanskaffning 
74 3. Anskaffning av anläggningar 
86 4. Forskning och utveckling 

C Marinförband 
Marinförband: 

91 I. Ledning och förbandsvcrksamhet 
95 2. Materielanskaffning 
98 3. Anskaffning av anläggningar 

I06 4. Forskning och utveckling 

257 

25600000 
15 100000 
5 100000 

750000 

I 900 000 000 

1946550000 

3 971 000 000 
1170000000 

460000000 
148200000 

5749200000 

1283900000 
657000000 
120400000 
75 000000 

2136300000 
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D Flygvapenförband 
Flygvapenförband: 

109 I. Ledning och förbandsverksamhet 
115 2. Materielanskaffning 
115 3. Anskaffning av anläggningar 
126 4. Forskning och utveckling 

E Operativ ledning m. m. 
Operativ ledning m. m.: 

130 I. Ledning och förbandsverksamhet 
136 2. Materielanskaffning 
139 3. Anskaffning av anläggningar 

F Gemensamma myndigheter m. m. 
146 I. Försvarets civilförvaltning 
149 2. Försvarets sjukvårdsstyrelse 
153 3. Fortifikationsförvaltningen 
157 4. Försvarets materielverk 
162 5. Gemensam försvarsforskning 
166 6. Försvarets radioanstalt 
168 7. Värnpliktsverket 
172 8. Försvarets rationaliseringsinstitut 
175 9. Försvarshögskolan 
178 10. Militärhögskolan 
182 11. Försvarets gymnasieskola 
185 12. Försvarets förvaltningsskola 
189 13. Försvarets läromedelscentral 
192 14. Krigsarkivet 
194 15. Statens försvarshistoriska museer 
198 16. Frivilliga försvarsorganisationer 
200 17. Försvarets datacentral 
204 18. Anskaffning av anläggningar för 

försvarets forskningsanstalt 

Summa för det militära försvaret 

5 Civilförsvaret 
205 5.1 Verksamheten under det senast förflutna 

budgetåret ( 1979/80 J 
207 5.2 Verksamheten under innevarande budgetår 

( 1980/81) 
208 5.3 Civilförsvarets fortsatta utveckling 
215 5.4 Ramberäkningar för budgetåret 1981/82 m. m. 
218 5.5 Anslagsfrågor för budgetåret 1981/82 

G Civilförsvar 
219 I. Civilförsvar 
226 2. Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 
229 3. Civilförsvar: Skyddsrum 
229 4. Reglering av prisstegringar för civilförsvaret 

Summa för civilförsvaret 

* lkr;iknat helmm 

258 

2306200000 
2455200000* 

2 36 600 000 
407984000 

5405984000 

512 540 000 
77800000 
79700000 

670040000 

92 650000 
21865000 

142 590000 
5 20 300 000 
267 300000 
140850000 
74000000 
21440000 

2 560 000 
27000000 
2400000 
4900000 
3360000 
4840000 
7 600000 

53 700000 
8 651 000 

8000000* 

1404006000 

17 312080000 

271 980000 
11 000 000 

200 000 000* 
68 000000 

550980000 
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6 Övrigt totalförsvar m. m. 
232 6.1 Inledning 
233 6.2 Föredraganden 
234 6.3 Hemställan 

H Övrig verksamhet 
236 I. Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 
237 2. Beredskapsstyrka för FN-tjänst 
240 3. Anläggningar m. m. för vissa militära ändamål 
244 4. Flygtekniska försöksanstalten 
248 5. Signalskydd 
250 6. Vissa teleanordningar 
251 7. Vissa skyddsrumsanläggningar 
253 8. Identitetsbrickor 

Totalt för försvarsdepartementet 

256 Bilaga 7.1 Förslag till Lag om ändring i familje
bidragslagen ( 1978: 520) 

259 

2725000 
19730000 
58000000 
2260000 
I 050000 

27160000 
1915000 

805000 

113645000 

17976705000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1981 





Bilaga 8 till budgetpropositionen 1981 

Socialdepartementet 

Översikt 

Prop. 1980/81:100 
Bilaga 8 

Till socialdepartementet hör det sociala trygghetssystemet i form av allmän 

sjukförsäkring och tandvårdsförsäkring, folkpensionering, ATP och delpen

sionsförsäkring, arbetsskadeförsäkring, föräldraförsäkring, barnbidrag och 

annat stöd till barnfamiljerna, barnomsorg. äldreomsorg, omsorger om 

handikappade och övriga sociala vårdområden samt hälso- och sjukvård. 

För socialdepartementets verksamhetsområde !i:iggs fram förslag som för 

budgetåret 1981/82 kostar sammanlagt 60 698 milj. kr. på statsbudgeten. Det 

är en ökning med 7 514 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. 

Socialhuvudtiteln präglas, trots den starka återhållsamhet som det 

samhällsekonomiska och statsfinan~iella läget kräver, av ett bibehållande av 
den standard som kännetecknar svensk socialpolitisk verksamhet. Solidari

teten kräver att tillgängliga resurser i första hand satsas på utsatta grupper. 

Utrymme har också kunnat beredas för vissa nya reformsatsningar, främst 

inom missbruks- och handikappomn'\dena. 

I rådande ekonomiska läge står det klart att resurserna på det sociala 

området måste reserveras främst för familjepolitiska åtgärder, som utbygg

nad av barnomsorgen, ökade anslag för föräldrapenningen och barnbidragen 

samt sjukvård för och omsorger om de äldre samt insatser på handikapp

området. 
Förslag läggs fram om vissa höjningar av ersättningsnivån för handikapp

ersättning, barnpension, barntillägg och bidragsförskott för att kompensera 

effekterna av de nya beriikningsgrunderna för iindring av basbeloppet. 

Pensionstillskotten höjs den I juli 1981 med 4 % av basbeloppet som en 

följd av tidigare riksdagsbeslut. Under år 1981 kommer förslag att framliiggas 

om ytterligare förbättringar av pensionstillskotten fr. o. m. den 1 juli 

1982. 
En fortsatt kraftig utbyggnad av samhällets insatser för vård av alkohol

och narkotikamissbrukare genomförs. Särskilda medel reserveras för 

genomförandet av förslag från regeringens samordningsorgan för alkohol

frågor. Förslagen syftar till en ökad information och opinionsbildning kring 

alkohol och andra droger och ett intensifierat utvecklingsarbete på vårdom

rådet, däribland särskilda åtgärder för kvinnliga missbrukare. Sammanlagt 

föreslås att 8,5 milj. kr. anvisas för dessa ändamål. Härtill kommer särskilda 
medel att anslås från allmänna arvsfonden. Därutöver anslås medel till 

forskning kring samhällsutvecklingens sociala konsekvenser. Under social-

1 Riksdagen 1980181. l sam/. 1Vr 100. Bil. 8 
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huvudtiteln ökas anslagen inom alkohol- och narkotikaområdet med 

sammanlagt 47.2 milj. kr. 

För ökade insatser bland flerhandikappade föreslås sammanlagt 2.6 milj. 

kr. att disponeras av handikapporganisationerna. På sjukvårdsområdet 

anvisas sammanlagt 5,6 milj. kr. för åtgärder för en förbättrad kontinuitet i 

vården. 

Önskvärda förbättringar på många andra områden måste stå tillbaka för 

dessa satsningar. Speciellt stark återhållsamhet iakttas beträffande adminis

trativa utbyggnader. Medel har beräknats med utgångspunkt i besparings

alternativet för flertalet myndigheter inom socialdepartementets ansvarsom

råde. Socialdepartementets strävan är i stället att på flera områden 

administrativt förenkla olika rcgelsystcm. En särskild översyn genomförs av 

föräldraförsäkringen. Samtidigt pågår utredningar kring sjukpenningförsäk

ringen samt ersättningssysternet vid sjukresor. En översyn påg~r vidare av 

det statliga regelsystemets betydelse för utbyggnaden av kommunernas 

barnomsorg. En särskild proposition med förslag till förenklingar av 

rcgelsystcmet i barnomsorgen kommer att avlämnas till riksdagen under 

våren 1981. Särskilda organi:;atiol15översyner pågår därutöver av socialsty

relsen och riksförsäkringsverket. Syftet är att med bibehållen kvalitet i 

verksamheten förenkla gällande regelsystem på olika områden och däri

genom minska behovet av administrativa förstärkningar. 

Socialdepartementets stör:;ta utgiftspost iir anslaget till folkpensioner. 

Antalet folkpensionärer beräknas i januari 1981 vara 1 949 400 varav 

1 380 000 år ålderspensionärer. Ca 52 % av folkpensionärerna med ålders-, 
förtids- eller änkepension har pensionstillskott. Folkpcnsionskostnaderna 

beräknas för nästa budgetår till 34 630 milj. kr., vilket iir en ökning med 4 650 

milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. ATP-utbetalningarna beräknas 

till 24 900 milj. kr. Tillsammans utbetalas från den allmänna pensioneringen 

(inkl. ATP och bostadsstöd) ca 65 miljarder kr. under nästa· budgetår. 

l januari 1981 beräknas antalet deltidspensioniirer till drygt 65 000. 

Äldreomsorgen kommer att bli en av det närmaste årtiondets viktigaste 

socialpolitiska uppgifter. Ant:ilet personer över 65 år utgjorde år 1975 15 % 

av totalbefolkningen eller 1 250 000 personer. Prognoser visar att detta antal 

kommer att öka med 180 000 personer fram till år I 985. Ökningen är störst i 

de äldsta åldrarna. Befolkningsutvecklingen innebär att samhället måste 

avsätta kraftigt ökade resurser för att tillgodose de äldres behov av 

ekonomisk trygghet, omsorg :lch självständighet. Dessutom måste de äldre 

erbjudas en god omvårdnad när de blir sjuka eller annars behöver vård. En 

parlamentarisk äldreberedning skall behandla frågor om samordning av 

samhällets insatser för de äldre. 

Social hemhjälp och färdtjiinst utgör viktiga delar av samhällets stöd till 

äldre och handikappade. StaH.bidragen beräknas till 1 J30 milj. kr. för social 

hemhjälp och till 275 milj. kr. för färdtjänst, vilket är en ökning med 270 resp. 

55 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. 
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Familjepolitiken intar en betydelsefull plats i det socialpolitiska arbetet. 

Barnfamiljerna får ökat ekonomiskt stöd genom barnbidrag som höjdes till 

3 000 kr. per barn och år fr. o. m. oktober 1980. Kostnaderna för barn

bidragen uppgår nästa budgetår till sammanlagt 5 145 milj. kr. 

Föräldrars rätt att vara lediga för att vårda barn har väsentligt vidgats 

under senare år. De sammanlagda utbetalningarna från föräldraförsäkringen 

uppgår nästa budgetår till 4 465 milj. kr. Förslag om förbättringar av 

föräldraförsäkringen har godkänts av riksdagen under år 1980. 

Förslag om införande av ATP-rätt för vård av barn i hemmet kommer att 

lämnas till riksdagen våren 1981. 

Utbyggnaden av barnomsorgen fortsätter. Statsbidragen till barnomsorgs

utbyggnaden ökar med ca 800 milj. kr. till 5 410 milj. kr. budgetåret 1981182. 

De senaste kända barnomsorgsplancrna visar att 83 000 platser i daghem och 

36 000 platser i fritidshem beräknas bli färdigställda under åren 1977-1981. 

Dessutom beräknas tillkomma 33 100 platser i familjedaghem för förskole

barn och 12 000 platser i familjedaghem för skolbarn. 

Bidragsförskott som är ett ekonomiskt grundskydd för barn vars föräldrar 

lever åtskilda utgår f. n. till drygt 220 000 barn. 

Hälso- och sjukvårdens utbyggnad inriktas på decentraliserad öppen vård 

och långtidssjukvård. Behovet av hälso- och sjukvård kommer att bli särskilt 

markant på grund av befolkningsutvecklingen. med allt fler människor i de 

högsta åldrarna. Hemsjukvården och övrig sjukvård för äldre behöver därför 

utvecklas ytterligare. Inom socialdepartementets sjukvårdsdclegation pågår 

ett arbete med sjukvårdens strukturutvcckling fram till och med 90-talet. En 

särskild proposition med förslag till ny hälso- och sjukvårdslagstiftning avses 

föreläggas riksdagen under år 1981. 

Anslaget till handikapporganisationerna ökar med 2.7 milj. kr. till 
sammanlagt 27.2 milj. kr. budgetåret 1981/82. För tcxttelefoncr åt döva, 

gravt hörselskadade m. fl. anslås 7,7 milj. kr. 

En genomgripande förändring av socialvården sker genom den nya 

socialtjänstlagen som träder i kraft den 1 januari 1982. Mot bakgrund av att 

en överenskommelse har träffats om ändrat huvudmannaskap för de statliga 

ungdomsvårdsskolorna och nykterhctsv[1rdsanstalterna m. m. pågår nu 

förhandlingar med landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet om 

statsbidrag för verksamheten efter den 1 januari 1983. 

Socialhuvudtiteln ger inte ensam en fullständig bild av samhällets insatser 

på det socialpolitiska området. Till totalbilden hör även vissa anslag som 

redovisas under andra huvudtitlar, kostnader för allmän försäkring som inte 

tas över statsbudgeten, samt landstingens och kommunernas kostnader för 

sjukvård och sociala insatser. 

I följande sammanställning redovisas de totala samhällsutgifterna för 

socialpolitiken åren 1976 och 1981. {Arbetsmarknad och bostadsproduktion 

är inte medräknade.) 
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Utgifter i milj. kr. 

1976 1981 

Sjukvård och sjukförsäkring 36 170 64400 
Äldre och handikappade 29 970 68 360 
Barnfamiljer 13 430 26 880 
Övrigt I 850 3400 

Sammanlagt 81 420 163 040 

Ökning 
1976-1981 

4 

Milj. kr.% 

28 230 78 
38 390 128 
13 450 100 
I 550 84 

81 620 100 

Utgifterna för den sociala tryggheten beräknas alltså öka med 100 % under 

femårsperioden 1976-1981. I fast penningvärde räknat innebär det en ökning 

med ca 37 %. Det allmännas totala kostnader för sociala insatser under år 

1981 uppgår till ca 163 miljarder kr. Räknat i andel av bruttonationalproduk

ten innebär detta en ökning från 25 % år 1976 till 29 % år 1981. 

Allmän försäkring 

Den allmänna försäkringens ekonomiska omfattning ökar kontinuerligt 

för varje år. både absolm och relativt i förhållande till den totala 

samhällsekonomin. Ersättningarna som betalas ut från försäkringen motsva

rar omkring 30 % av den totala privata konsumtionen i landet. 

Försäkringens ökande andel av folkhushållet beror främst på de successiva 

höjningarna av folkpensionsbeloppen som skett under 1970-talet, det 
ökande antalet pensionärer med ATP liksom den allmänna ökningen av såväl 

antalet som andelen pensionärer bland befolkningen. Även sjukförsäkringen 

med föräldraförsäkring och tandvårdsförsäkring har byggts ut betydligt 

under denna tid. 

Förmåner från folkpensioneringen utgår f. n. till ca 1.9 milj. personer. 

Därav är ca 1.4 milj. ålderspensionärer och 300 000 förtidspensionärer. 

Antalet folkpensionärer ökar med ca 20 000 om året. A TP-pcnsionerna får 

för varje år allt större betyde be. F. n. har 57 % av ålderspensionärerna ATP 

utöver folkpensionen. Bland förtidspensionärerna är motsvarande andel 

74%. 

Flera betydelsefulla och kostnadskrävande pensionsreformcr har genom

förts under det senaste årtiondet. Den allmänna pensionsåldern har sänkts 

och folkpensionens grundbelopp har höjts. Möjligheterna till rörlig pen

sionsålder mellan 60 och 70 års ålder har vidgats. De folkpensionärer som 

saknar eller har låg ATP har sedan år 1969 fått årliga standardförbättringar 

genom höjda pensionstillskott. 

Förslag kommer att läggas fram under år 1981 om ytterligare förbättringar 

av pensionstillskotten fr. o. m. den 1 juli 1982. för att särskilt värna om de 

pensionärer som har enbart folkpension eller låg ATP. 
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Från den 1 juli 1979 har i lagen om allmiin försäkring införts ändringar som 

ökat möjligheterna för utlandssvenskar och invandrare att få folkpension. 

Folkpensionens årsbelopp inkl. helt pensionstillskott uppgår vid basbelop

pet 16 100 kr. till 21 896 kr. för ensamstående ålderspensionär och till 38 157 

kr. för ett pensionärspar. För en ensam förtidspensionär uppgår års beloppet 

till 28 497 kr. Folkpensionsförmåncrna är knutna till basbeloppet. Nya regler 

för fastställande av basbeloppet har införts fr. o. m. 1 januari 1981. De nya 

bcräkningsgrunderna innebär att vid indexberäkningen bortses från indirek

ta skatter, tullar och avgifter men tillägg görs för subventioner samt bortses 

från förändringar av energipriser. Folkpensionerna kommer även efter 

denna förändring att fortsätta att öka men i en något långsammare takt. 

Förslag läggs nu fram om vissa höjningar av ersättningsnivån för 

handikappersättning, barnpension och barntillägg för att kompensera 

effekterna av de nya beräkningsgrunderna för ändring av basbeloppet. 

För nästa budgetår beräknas folkpensions kostnaderna öka med 4 650 milj. 

kr. jämfört med innevarande budgetår, och uppgå till 34 630 milj. kr. Härtill 

skall läggas ATP-utbetalningarna som beräknas till 24 900 milj. kr. och 

kostnaderna för bostadsstödet till pensionärerna vilket har uppskattats till 

3 630 milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

Ett betydelsefullt komplement till folkpensionen utgör de kommunala 

bostadstilläggen (KBT) som utgår till ca 820 000 pensionärer. Statsbidrag 

utgår till kommunernas kostnader för KBT. För att statsbidrag skall utgå 

gäller fr. o. m. 1januari1981 som villkor att kommunen täcker minst 80 % av 

bostadskostnaden upp till 750 kr. per månad för ensamstående pensionär och 

850 kr. per månad för makar. Dessa bidragsgränser föreslås höjda till 800 kr. 

resp. 950 kr. per månad fr. o. m. den I januari 1982. Statsbidrag utgår f. n. 

med 43 % av bostadskostnaden upp till nämnda bidragsnivåer. De nya 

statsbidragsreglcrna avser att minska skillnaden i KBT-belopp mellan olika 

kommuner. Fr. o.m. juli 1981 förändras inkomstprövningsreglerna inom 

KBT-systemet. Samtidigt justeras procentsatsen för statsbidrag till 38 % . 

Antalet ATP-pensionärer är f. n. närmare 1,3 miljoner. ATP finansieras 

genom avgifter från arbetsgivare och egenföretagare. ATP-avgiften för år 

1981 utgör 12,25 % av det pensionsgrundande löneunderlaget. För de 

följande tre åren kommer avgiften att höjas med 0,25 procentenheter per år 

enligt tidigare riksdagsbelsut. Den kommer därmed att år 1984 bli 13 %i. 

Härigenom tillförs allmänna pensionsfonden medel som underlättar att klara 

de mer långsiktiga utgiftsåtagandena inom ATP-systemet. 

Delpensionsförsäkringen infördes den 1juli1976 för anställda. Härigenom 

öppnades en möjlighet att successivt minska arbetsinsatsen mellan 60 och 65 

års ålder, för en mjuk övergång till ålderspension. År 1980 vidgades 

delpensioneringen till att omfatta även egna företagare och uppdragstagare. 

Fr. o. m. den 1januari1981 sänks kompensationsnivån från 65 % till 50 % av 

inkomst bortfallet. 

F. n. har ca 65 000 personer delpension. Sedan år 1976 har delpensions-
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reformen utnyttjats av ca 95 000 personer, varav 36 000 övergått i ålders

pension. 

Sjukförsäkringssystemet som omfattar hela befolkningen ger rätt till dels 

sjukpenning vid sjukdom med 90 % av arbetsinkomster upp till en viss nivå, 

dels viss ersättning i samband med läkarvård och liikemedelsinköp. 

tandvård. sjukhusvård och viss annan sjukvårdande behandling samt för 

sjukresor. Mellan åren 1974 och 1976 ökade antalet sjukdagar som ersätts av 

sjukförsäkringen från drygt 19 till knappt 23 dagar per försäkrad och år. 

Sedan år 1976 har dock antalet sjukdagar minskat något. 

Avgiften för en patient vid läkarbesök i öppen sjukvård är fr. o. m. den 1 

januari 1981 25 kr. Avgiften för receptbelagda läkemedelsinköp är från 

samma tidpunkt maximalt 40 kr. 

Ett förbättrat skydd för de grupper som har höga sjukvårds- och 

läkemedelskostnader införs fr. o. m. den I juli 1981. Det innebär bl. a. att 

man inte behöver betala för mer än sammanlagt 15 läkarbesök och/eller 

läkemedelsinköp under en tolvmånadersperiod. Läkarbesök och läkeme

delsinköp räknas tillsammans för alla barn i en familj, vilket särskilt 

gynnar flerbarnsfamiljerna. 

Antalet ersatta behandlingar i öppen vård ökar. Framför allt har en snabb 

utveckling skett av hemsjukvården, en vårdform som är av stor betydelse för 

de äldre och som många gånger utgör ett gott alternativ till omhändertagande 

inom den slutna sjukvården. 

Den under år 1978 tillkall<tde sjukpenningkommitten skall i början av år 

1981 redovisa lösningar på friigor om bättre regler för sjukpenning vid korta 
sjukfall och bättre anpassning av kompensation för delårs- och deltidsan

ställda. Kommitten har under år 1980 fått tilläggsdirektiv och skall senast den 

l mars 1981 redovisa förutsättningarna för att införa ett sjuklönesystem och 

förutsättningarna för att införa en ökad självrisk inom sjukförsäkringen. 

En kommittc ser över ersättningssystemet för sjukresor ur organisatorisk 

och administrativ synpunkt. Utredningen skall bl. a. pröva förutsättningarna 

för att ge sjukvårdshuvudmännen ett ökat ekonomiskt och administrativt 

ansvar för resor i samband med sjukdom. 

Den allmänna tandvårdsförsäkringen omfattar alla försäkrade över 19 år 

och under en övergångsperiod även försäkrade i åldersgruppen 17-19 år. 

Barn och ungdomar under 19 års ålder har rätt till avgiftsfri tandvård genom 

landstingens folktandvård. Tandvårdsförsäkringen ersätter kostnaderna för 

tandvård enligt tandvårdstaxan med 50 % upp till 2 500 kr. och med 75 % av 

kostnader däröver. Fr.o .m. den 1 januari 1981 gäller samma ersättnings

regler för tandtekniskt material som för övriga tandvårdskostnader. 

En parlamentarisk kommitte har till uppgift att se över tandvårdsförsäk

ringen. Förslag väntas i mitten av år 1981. 

Kostnaderna för sjukförsäkringen ex kl. föräldraförsäkringen beräknas för 

år 1981 till 24 545 milj. kr., varav 14 220 milj. kr. är kostnader för sjukpen

ning. 
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Sjukförsäkringen finansieras till 15 % av statsbidrag och till 85 %· av 

socialförsäkringsavgifter fr[m arbetsgivare och egenföretagare. Socialförsiik

ringsavgiften till sjukförsäkringen utgör fr. o. m. 1981 I 0,5 % av löneunder

lagct. 

Arbetsskadeförsäkri11ge11 omfattar anställda, uppdragstagafe och egenfö

retagare. Försäkringen träder in vid skada som leder till inomstbortfall. I 

princip utgår full ersättning för inkomstbortfall till den som drabbas av skada 

i sitt arbete. Det är den faktiska nedsättningen i den försäkrades förmåga att 

skaffa sig inkomst genom förvärvsarbete som bestämmer livriintans stor

lek. 

Den allmänna försäkringen admi11istreras centralt av riksförsäkringsverkct 

och lokalt av de allmänna försiikringskassorna. Allmän försäkringskassa 

finns i varje landstingskomun samt i kommun som inte tillhör landstingsom

råde. Totalt finns 26 försäkringskassor. En stor del av verksamheten bedrivs 

vid lokalkontor och filialcxpeditioner. F. n. finns ca 450 lokalkontor och 135 

filialexpcditioner. 

Den nya besvärsorganisationen inom socialförsäkringen med tre regionala 

försäkringsrättcr har fått ett större antal besvärsärenden än vad de hinner 

behandla. En kommitte har tillsatts för att skyndsamt utreda bl. a. vilka 

administrativa och organisatoriska åtgärder som kan vidtas för att minska 

ärendebalansen. 

En särskild kommitte utreder frågan om den framtida utformningen av den 

allmänna försäkringens ADB-system. Kommitten planerar att inom kort 

lämna ett slutbetänkande med principförslag till utformning av ett framtida 

ADB-system och en plan för systemets genomförande. 

Ett kommitteförslag har lagts fram om formerna för styrning av 

försäkringskassornas organisation och förvaltningskostnader. Samma kom

mitte väntas inom kort lägga fram förslag rörande riksförsäkringsverkets 

organisation m. m. 

Familjepolitiken 

Familjepolitiken måste sätta barnet i centrum. Samhällets familjepolitiska 

uppgift är att skapa förutsättningar för att föräldrar och barn tillsammans ska 

kunna forma sin tillvaro så att den bäst passar varje familj. Ansvaret för barns 

vård och fostran ställer krav dels på föräldrarna, dels på samhället. Det är ett 

samhällsansvar att skapa förutsättningar för fullvärdiga livsvillkor för barnen 

genom planering av boende- och uppväxtmiljöer och ett arbetsliv som tar 

hänsyn till barnfamiljernas situation. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett annat viktigt mål för 

familjepolitiken. 

Ekonomiskt stöd och social service är medel att skapa social trygghet för 

barnfamiljerna. 

Samhällets direkta ekonomiska stöd åt barnfamiljerna utgörs främst av 
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allmänna barnbidrag. bostadsbidrag, föräldrapenning, bidragsförskott och 

bosättningslån samt bidrag för vård av handikappade barn och barnpensio

ner. 

Genom de allmänna barnbidragen tillförsäkras alla familjer med barn ett 

grundläggande ekonomiskt stöd. Barnbidraget, som utgår med lika belopp 

för alla barn, utbetalas till omkring 1 miljon familjer med ca I. 7 miljoner barn 

under 16 års ålder. 
Barnbidraget höjdes i oktober 1980 med 200 kr., till 3 000 kr. per barn och 

år. Kostnaderna för barnbidragen under nästa budgetår beräknas till 5 145 

milj. kr. 

Den I januari 1981 ändrade:; lagen om allmänna barnbidrag så att blivande 

adoptivföräldrar tillförsäkrats rätt till barnbidrag för ett utländskt barn under 

tiden före adoptionen. 

Som komplement till de allmänna barnbidragen utgår inkomstprövade 

bostadsbidrag till familjer med låga inkomster och familjer med flera barn. 

De utgår till ca 395 000 familjer med drygt 780 000 barn. Anslaget för 

bostadsbidrag redovisas under hostadshuvudtiteln. 

Det ekonomiska familjestödet ses över av en parlamentarisk kommitte. 

Därvid skall flerbarnsfamiljernas situation särskilt beaktas. 

Föräldraförsiikringen ger alla föräldrar ett ekonomiskt skydd i samband 

med barns födelse och sjukdom. Den ger också föräldrarna ekonomiska 

möjligheter att vara hemma hos sina barn under viss tid fram t. o. m. barnets 

första skolår. Försäkringen infördes år 1974 och har sedan dess successivt 

byggts ut och förbättrats. 
Försäkringens föräldrapenning utgår med en garantinivå pä 37 kr. per dag 

under sex månader i anslutning till barns födelse eller adoptivbarns ankomst 

till familjen. För dem som har sjukpenning över garantinivån utgår 

föräldrapenningen med samma belopp som sjukpenningen, dvs. med 90 % 

av den sjukpenninggrundandt inkomsten. 

Den 1 januari 1980 infördes en siirskild rätt till havandeskapspenning. 

Denna ersättningsform är kombinerad med en rätt till omplacering för 

kvinnor som i graviditetens slutskede på grund av arbetets art inte kan 

fortsätta i sitt normala arbete. Havandeskapspenning utgår under högst 50 

dagar till den som inte har kunnat bli omplacerad till lättare arbete. 

Föräldrar med barn födda dter den 1 januari 1978 har riitt till särskild 

föräldrapenning under samm<mlagt tre månader för varje barn. Även den 

särskilda föräldrapenningen utgår med lägst 37 kr. per dag eller det högre 

belopp som svarar mot sjukpenningen. Föräldrar med barn födda efter den 1 

januari 1980 har från den 1 juli 1980 rätt till särskild föräldrapenning under 

sammanlagt sex månader. Under tre av de månaderna utgår ersättningen 

med belopp som motsvarar sjukpenningen. dock lägst 37 kr. per dag. Under 

de övriga tre månaderna utgår ersättningen enligt garantinivån lika för 

alla. 
Den särskilda föräldrapenningen får tas ut under de tidsperioder som 
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föräldrarna själva finner lämpliga under tiden fram till och med barnets första 

skolår. Den kan användas både vid heltidsledighet och vid förkortad 

arbetstid och utgår som hel. halv eller fjärdedels föräldrapenning. 

Den förbättring av stödet vid vård av små barn som skett genom 

utbyggnaden av föräldraförsäkringen utgör ett ekonomiskt komplement till 

den lagstadgade rätten till förkortad arbetstid som gäller för småbarnsför

äldrar sedan den 1 januari 1979. Föräldraförsäkringen utnyttjas i allt större 

omfattning av fäderna, vilket är av stort värde ur jämställdhetssynpunkt. 

Lagen om rätt till ledighet för vård av barn ger föräldrar riitt att vara helt 

lediga från arbetet eller att förkorta sin dagliga arbetstid till tre fjärdedelar av 

normal arbetstid så länge de vårdar barn under ett och ett halvt års 

ålder. 

Rätten till förkortad arbetstid till i vanliga fall sex timmar per dag gäller till 

dess barnet är åtta år eller har avslutat det första skolåret. Denna rätt till 

ledighet är fristående från ersättningsreglerna inom föräldraförsäkringen. 

Föräldrarna har dock alltid rätt till ledighet från sin anstiillning under tid då 

ersättning utgår från föriildraförsäkringen. 

Förvärvsarbetande förälder som tillfälligt behöver stanna hemma och ta 

vård om barn i samband med sjukdom har rätt till föräldrapenning utöver de 

tider som nämnts i det föregående. Föräldrapenning för tillfällig vård av barn 

kan utgå när barnet eller dess ordinarie vårdare är sjuk eller i samband med 

besök i den förebyggande barnhälsovården. Fadern har rätt till ersättning 

under 10 dagar i samband med barnets födelse. 

Fr.o. m. den 1januari1980 har denna rätt till föräldrapenning utvidgats så 

att den för barn födda år 1970 eller senare utgår under högst 60 dagar per barn 

och år fram till dess barnet är tolv år. Föräldrapenningen utgår i dessa fall 

med samma belopp som sjukpenningen. 
De totala kostnaderna för föräldraförsäkringens förn1fmer beräknas för 

nästa budgetår till ca 4 465 milj. kr., vilket är en ökning med 800 milj. kr. 

85 % av kostnadt:rna täcks genom arbetsgivarnas och egenföretagarnas 

socialförsäkringsavgifter till sjukförsäkringen och 15 % genom statsbidrag. 

Det innebär att 670 milj. kr. faller på staten. 

En särskild utredning har tillsatts för att göra en översyn av föräldraför

säkringen och av reglerna för rätt till ledighet för vård av barn. Översynen 

skall bl. a. ta sikte på behovet av och möjligheterna att åstadkomma 

förenklingar i regclsystemet. 

Föräldrar med svårt handikappade barn i hemmet kan få vårdbidrag med 

samma belopp som folkpension och pensionstillskott för en förtidspensionär. 

Vårdbidraget beskattas som inkomst och blir ATP-grundande för den 

förälder som svarar för omvårdnaden av barnet. Vårdbidrag utgar f. n. för ca 

13 600 barn. 

Frågan om vårdhidragets konstruktion utreds av en parlamentarisk 

kommitte. Bl. a. skall övervägas om vårdbidragcts syfte bättre kan tillgodo

ses om stödet delas upp på ett bidrag som tar sikte på det särskilda 
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vårdbehovct och ett bidrag till särskilda merkostnader till följd av 

handikappet. 

Möjligheten till ATP-rätt för föräldrar som själva v{mlar barn i hemmet 

utreds inom socialdepartementet. En departementspromemoria kommer att 

redovisas inom kort. Avsikten är att ett förslag om införande av ATP-rätt för 

vård av små barn i hemmet skall läggas fram till riksdagen under v[1ren 

1981. 

Genom bidragsförskotten ger samhället ett ekonomiskt grunclskycld för 

barn vars föräldrar lever åtskilda. Den ekonomiska tryggheten för dessa barn 

är därför inte beroende av den underhållsskyldige förälderns förmåga att 

betala underhållsbidrag. Bidragsförskott utgår med 40 <Jf:, av basbdoppet och 

omfattar f. n. drygt 225 000 barn. 

Ensamförälderkommitten arbetar med att pröva frågorna om hur sam

hällsstödet till de ensamstående föräldrarna och deras barn skall utformas 

med hänsyn till de förändringar som skett i olika avseenden sedan vissa av 

stödformerna infördes. 

Barn vars förälder avlidit får ett ekonomiskt grundskydd genom barnpcn· 

sion från folkpensionering och ATP. Barnpensionen från folkpensionering

en utgår med lägst 25 % av basbeloppet och högst 40 <Jf, av basbeloppet i de 

fall då inte änkepension eller barn pension från ATP utgår. Barn pension' från 

folkpensioneringen utgår f. n. till ca 43 000 barn. 

Förslag läggs fram om höjning av ersättningsnivåerna för bidragsförskott, 

barnpensioner och barntillägg för att kompensera effekterna av de nya 

beräkningsgrunderna för ändring av basbeloppet. 

Ett utredningsförslag om modernisering av pcnsionsförmåncrna för 

efterlevande väntas under våren 1981. 

Barnomsorgens fortsatta utbyggnad intar en central plats när det gäller 

samhällets åtgärder för social service och omvårdnad. 

Riksdagen anslöt sig våren 1 S176 till ett utbyggnaclsprogram som innebär att 

under perioden 1977-1981 skall färdigställas HJO 000 nya platser i daghem 

och 50 000 nya platser i fritidshem. Samtidigt förutsattes ytterligare 10 000 

platser tillkomma i familjedaghem under perioden. De senast kända 

barnomsorgsplanerna visar att 83 000 platser i daghem och 36 000 platser i 

fritidshem beräknas bli färdigställda under nämnda period. Dessutom 

beräknas tillkomma 33 100 platser i familjedaghem för förskolebarn och 

12 000 platser i familjedaghem för skolbarn. 

Statistiska centralbyrån har på socialdeparternentets uppdrag genomfört 

en efterfrågeundersökning på kommunnivå under våren 1980. Undcrsök

ningsresultaten visar att det våren 1980 efterfrågades 137 000 nya platser för 

förskolebarn i barnomsorgen. varav 99 000 platser i daghem och 33 000 

platser i familjedaghem. För yngre skolbarn efterfrågades 46 000 nya platser 

varav 38 000 i fri tidshem och 6 000 i annan form av kommunal barnomsorg. 

Vidare framkommer i undersökningen att efterfrågan på dcltidsomsorg iir 

högre för de barn som inte har plats än för dem som redan har plats. 
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Driftbidraget för daghem utgår under är 1980 med 18 100 kr. per plats och 

för fritidshem med 9 050 kr. per plats. I bidragsbeloppen är beaktade 

kapitaltjänstkostnader. Likaså har hänsyn tagits till behovet av extra insatser 

för barn med behov av särskilt stöd. 

För familjedaghemmen utgår statsbidrag med 35 c;;. av kommunernas 

bruttokostnader för verksamheten. Härtill kommer ett grundbelopp som för 

barn i förskoleåldern utgår med 3 250 kr. per barn under år 1980. För barn i 

skolåldern utgår grundbeloppet med hälften av detta. 

Fr. o. m. den 1 juli 1977 utgår ett särskilt statsbidrag till kommunerna för 

hemspråksträning för invandrarbarn. Bidraget utgår för fem- och sex<lringar 

som deltar i hemspråksträning som anordnas av kommunen. 

Bidragen till barnomsorgen är värdebeständiga genom anknytning till 

löncutvecklingcn för anställda i offentlig tjänst. 

Det statliga stödet till kommunernas barnomsorg kan för n~ista budgetår 

beräknas till sammanlagt 5 410 milj. kr. vilket jämfört med innevarande 

budgetår innebär en anslagsökning med 800 milj. kr. Härtill kommer medel 

från bostadshuvudtiteln som utgår i form av statliga bostadslån till förskolor 

och fritidshem. 

Statsbidragssystemet skall enligt riksdagens tidigare beslut finansieras 

genom en socialavgift från arbetsgivare och egenföretagare. Den är för år 

1981 fastställd till 2.2 o/c av det löneunderlag som gäller för de allmänna 

socialförsäkringsavgifterna. 

Inom regeringskansliet pågår en översyn av de av olika statliga myndig

heter utfärdade normer och anvisningar som kan vara ett hinder för 

barnomsorgens utbyggnad. Avsikten är att underlätta utbyggnaden samti

digt som kvaliteten i barnomsorgen blir tillgodosedd. Avsikten har varit att 

en proposition om förenklade statliga regler inom barnomsorgen skulle 

lämnats till riksdagen under hösten 1980. Propositionen kommer att 

avlämnas i början av år 1981. 

En särskild kommitte ser över frågan om spr{1ksituationen för invandrar

barn i förskoleåldern. Översynen syftar till - mot bakgrund av en 

kartläggning av hemspråksträningens nuvarande omfattning, organisation 

och personalresurser - förändringar som bättre än f. n. tillgodoser invand

rarbarnens speciella behov. 

Under socialstyrelsens ledning bedrivs utvecklings- och försöksverksam

het inom förskoleområdet i anslutning till de reformer som beslutats under 

senare år. Försöksverksamheten avser bl. a. utformningen av verksamheten 

inom den allmänna förskolan och daghemmen, uppsökande verksamhet 

bland barn i förskoleåldern och den tidiga skolåldern samt åtgärder för barn 

med särskilda behov av stöd och stimulans. 

Utbyggnaden av den öppna förskolan fortsätter. År 1979 fanns det 250 

öppna förskolor i lllO kommuner. Fram till år 1984 planeras ytterligare 320 

sådana förskolor inrättas. Den öppna förskolan har visat sig kunna spela en 

väsentlig roll i strävandena att skapa sociala kontakter mellan människor i 
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bostadsområdena. Den utgör ofta en bas för arbetet med föräldrasamverkan 

och föräldrautbildning och är ett stöd för dagbarnvårdarna i deras arbete. 

Statistiska centralbyrån fick i samband med FN:s internationella barnår 

1979 i uppdrag att undersöka orsakerna till de sjunkande födelsetalen i 

landet. I en första rapport Barn - behov eller börda har SCB belyst den 

svenska och internationella utvecklingen av fruktsamheten. F. n. genomför 

SCB en enkätundersökning om orsakerna till fruktsamhctsnedgängen. 

Barnomsorgsgruppen har i betänkandet Barn och Vuxna behandlat frågan 

om föräldrautbildning under förskole- och skolåldrarna. Betänkandet 

remissbehandlas f. n. 

Familjestödsutredningen beräknas inom kort lämna ett slutbetänkande 

avseende barnomsorgen för de minsta barnen. 

Barnmiljörådet inrättades den l juli 1980 som ett självständigt centralt 

organ med uppgift att verka för förbättringar i barns miljö och ökad säkerhet 

för barn och ungdom. 

Omsorger för de äldre 

Antalet personer över 65 år har under de senaste decennierna ökat och 

därigenom kommit att utgöra allt större andel av totalbefolkningen. 

Ökningen av antalet äldre liksom deras ökande andel av totalbefolkningen 

väntas fortsätta under hela 1980-talet. Utvecklingen innebär att samhällets 

insatser för de äldre tar i anspråk allt större ekonomiska och personella 

resurser. 

De vägledande målen för samhällets insatser för de äldre är ekonomisk 

trygghet, gemenskap och närhet, god bostad och vid behov service av skilda 

slag. Hörnpelaren för de äldres ekonomiska trygghet är pensionssystemet. 
En ökande andel pensionärer har tilliiggspension. 

Med <len materiella tryggheten som grund bör äldreomsorgen medverka 

till en meningsfull livssituation för de äldre. De äldre bör bo i sin invanda 

hemmiljö så länge de sjiilva önskar. Detta ställer stora krav på såväl 

bostädernas standard och utemiljöns utformning som kompletterande 

samhällsservice i form av social hemhjälp, färdtjiinst, tekniska hjälpmedel, 

social jour och andra insatser. 

Den sociala hemhjälpen har byggts ut kraftigt under 1960- och 1970-talcn. 

Årligen får ca 350 000 lildre och handikappade hjlilp genom den sociala 

hcmhjälpen. Det sammanlagda antalet hjälptimmar uppgår till ca 50 

miljoner. Den sociala hemhjälpen utvecklas alltmera mot nya arbetsformer 

och arbetsuppgifter. En strävan finns att öka det lokala samarbetet med 

hemsjukvården. 

Statsbidrag utgår med 35 '?;(, av kommunernas bruttokostnader för den 

sociala hcmhjälpen. Härvid medräknas bl. a. kostnader för service i form av 

hårvård, fotvård, badservice. matdistribution och snöröjning. Det statliga 
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bidraget till social hemhjälp beräknas för hugetåret 1981/82 till 1 330 milj. 

kr., vilket innebär en ökning med 270 milj. kr. jämfört med innevarande 

budgetår. 

Färdtjänsten är av stor betydelse för de rörelsehindrades möjligheter att 

aktivt kunna delta i samhällets olika aktiviteter. Som ett komplement till de 

allmänna kommunikationerna är färdtjänsten en förutsättning för att 

förverkliga kravet på integration och normalisering för handikappade. 

Antalet personer med färdtjänsttillstånd är f. n. drygt 250 000. Statsbidrag 

utgår också för färdtjänst med 35 % av bruttokostnaderna. Statsbidraget får 

dock inte överstiga bidraget för föregående bidrags?1r med mer än ett visst 

belopp. För nästa budgetår beräknas statsbidragsbehovet till 275 milj. ·kr., 

vilket innebär en ökning med 55 milj. kr. jämfört med innevarande 

budgetår. 

Kommunerna har under senare år till stor del byggt ut boendet för äldre 

genom s. k. servicehus. F. n. finns omkring 17 000 lägenheter i sådana 

servicehus. De förändringar som sker beträffande ålderdomshem gäller som 

regel ombyggnad av redan befintliga ålderdomshem. Antalet platser i 

ålderdomshem är f. n. ca 59 000. 

Pensionärernas egna föreningar är av stor betydelse. Medel beräknas för 

fortsatt stöd till pensionärsorganisationernas betydelsefulla verksamhet. 

Regeringen har nyligen beslutat tillkalla en parlamentarisk äldreberedning 

med uppgift att behandla frågor om samordning av samhällets insatser för de 

äldre. 

Äldreomsorgen är under utveckling. Den behöver stöd av forskning och 

utvecklingsarhete. För att stödja utvceklingsprojekt och försöksverksamhe

ter inom äldreomsorgen disponeras för innevarande budgetår 3 milj. kr. 

Medel för detta ändamål bör finnas tillgängliga även för nästa budgetår. 

Hiilso- och sjukvård 

Förändringarna inom hälso- och sjukv{irdens område inriktas på en 

fortsatt utbyggnad av den öppna vården och utveckling av alternativa 

vårdformer för långtidssjuka. En förbättrad kontinuitet i kontakterna mellan 

patienter och vårdgivare eftersträvas. liksom mindre vårdcnheter nära 

patienterna. Ett angeläget område för verksamheten på 1980-talet blir att så 

långt som möjligt förebygga ohälsa genom att upptäcka och bekämpa orsaker 

till sjukdom och skador. 

De senaste årtiondena har präglats av en kraftig utbyggnad av resurserna 

inom den slutna sjukvården. Investeringarna har medfört både en kvalitativ 

och kvantitativ upprustning. Detta har. tillsammans med personalpolitiska 

åtgärder såsom arbetstidsförkortningar och en lönepolitisk satsning på 

låglönegrupper. lett till starkt ökade driftkostnader. Hälso- och sjukvardens 

andel av bruttonationalprodukten har under de senaste tjugo åren ökat från 

3 % 1960 till ca 7 % 1970 och ca 10 % 1980. Antalet anställda inom hälso- och 
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sjukvården uppg?1r nu till ca 400 000, vilket motsvarar 8 %· av det totala 

antalet yrkesverksamma i landl't. 

En gynnsam utveckling av :><tmhällsekonomin har varit en viktig förutsätt

ning för denna utbyggnad. Betydande framsteg inom medicin, farmakologi 

och teknik har gjort det möjligt att framgångsrikt behandla sjukdomar som 

tidigare inte har varit tillgängliga för en effektiv terapi. Också i andra 

avseenden har möjligheterna att minska mänskligt lidande väsentligt 

förbättrats. 

Trots detta återstår ännu icke tillgodosedda behov framför allt inom 

långtidssjukvården, den öppna hälso- och sjukvården samt inom psykia

trin. 

Utbyggnaden av den öppna vården har ännu inte lett till att sjukhusens 

andel av besöken i öppen vård har minskat. Bristen på allmänläkare och täta 

personbyten på distriktsläkartjänster har bidragit till detta förhållande. 

Människor söker sig alltjämt till akutsjukhusens mottagningar för vårdbehov 

som kan tillgodoses i öppen vård. 

En omfattande utbyggnad av vårdcentraler pågår. Utvecklingen av 

primärvårdens organisation och arbetssätt är inne i ett dynamiskt skede. 

Bristen på allmänläkare är pil väg att hävas. Bristen på distriktssköterskor 

kommer dock ännu några år att vara besvärande. Ansträngningar görs 

emellertid centralt och regionalt för att öka distriktssköterskeutbildning

en. 

För budgetåret 1981/82 föreslås 5.6 milj. kr. för åtgärder som syftar till att 

förbättra kontinuiteten mellan patienter och vårdgivare. Dessa medel skall 

användas för att fullfölja ett antal utvccklingsprojekt inom primärvården. 

efterutbildning av sjukvårdspersonal samt för tillämpad forskning. 
I det förebyggande hiilso\'årdsarbetet iir det viktigt att koncentrera 

insatserna till tunga problemomrädcn. t. ex. cancer. hjärt-kärlsjukdomar 

och rörelseorganens sjukdomar samt sjukdomar betingande av bruk av 

alkohol. narkotika och tobak. Speciell uppmärksamhet måste riktas pil 

åldrandet och dess specifika sjukdomar. 

För att utveckla och förmedla kunskaperna om hälsoriskerna i miljön har 

två nya statliga myndigheter inrättats den I juli 1980, nämligen statens 

miljömedicinska laboratorium och statens institut för psykosocial miljömcdi

cm. 

Statens miljömedicinska laboratorium bedriver långsiktig forskning samt 

svarar för undersökning, utbildning och information inom den fysikaliskt

kemiska miljömedicinen och den allmänna hälsovården. Genom förstärk

ningar av främst de toxikologisk:-t och epidemiologiska resurserna har 

laboratoriet en bredare kompetens att studera effekterna pt1 människan av 

faktorer och förändringar i den yttre miljön. 

Verksamheten vid statens institut för psykosocial miljömedicin omfattar 

målinriktad forskning samt utbildning, dokumentation och information. 

Institutets verksamhet är särskilt inriktad på studier av psykosociala 
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risksituationer och riskgrupper. 

l liilsoupplysningen har en viktig roll för att stärka den enskildes 

medvetenhet om den personliga livsföringens betydelse för hälsan och stödja 

denne i egna aktiva åtgärder i hälsofrämjande syfte. 

Det är numera klarlagt genom väl dokumenterade svenska och interna

tionella undersökningar att tohaksrökning är starkt hidragande orsak till ett 

flertal allvarliga. ibland obotliga. sjukdomar. Det är därför angeläget att 

genom lämpliga åtgärder minska tobaksrökningen i samhälkt. Tohakskom

mitten föreslog i ett delbetänkande år 1978 att förbud skall införas mot 

rökning i offentliga lokaler. Kommitten kommer inom kort att överlämna sitt 

slutbetänkande. 

Sex- och samlevnadsfrågor samt kostfrågor är liksom frågor som rör barns 

hälsa och utveckling särskilt angelägna informationsområden. Det iir viktigt 

att också invandrare får del av denna information. Medel beräknas för 

fortsatt sådan verksamhet. 

Information om preventivmedel och andra abortförebyggande åtgärder är 

alltjämt ett angeläget område. Informationen hör bedrivas under medverkan 

av bl. a. Riksförbundet för sexuell upplysning. 

1980 års abortkommitte har bl. a. i uppdrag att lägga fram konkreta förslag 

om abortförebyggande åtgärder och om abortrådgivningens utformning och 

innehåll. Vidare skall kommitten utvärdera hur den gällande abortlagstift

ningen hittills har tillämpats. 

Inom socialdepartementets sjukvårdsdelegation har gjorts en rad studier 

som är avsedda att bilda underlag för planeringen av den framtida hälso- och 

sjukvården med sikte på åren 1990--2000 (HS 90). Dessa underlagsstudier 

samt direktiv för det fortsatta arbetet med HS 90 är avsedda att användas som 

konkret underlag för sf1väl statens som landstingens långsiktiga planering. 
Inom sjukvårdsdekgationen pägår m:ksä ett arbete med förbättrade 

personalprognoser för sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, 

arbctsterapevter och vissa kategorier av medicinska assistenter. 

Antalet läkare har ökat starkt under 1970-talet, från 10 000 år 1970 till nära 

20 000 år 1980. Fortfarande föreligger dock svårigheter att tillgodose behovet 

av läkare, särskilt inom vissa geografiska områden och inom vissa specia

liteter, såsom allmänläkarvård, långvårdsmedicin och psykiatri. Allmiinlii

karutbildningen har byggts ut och omfattar för år 1981 380 utbildningsplatscr 

av totalt I 040. Med nuvarande utbildningskapacitet kommer antalet läkare 

att öka till ca 26 000 redan år 1985 och ökningen kommer därefter att 

fortsätta. En minskning av antalet utbildningsplatser ger full effekt först efter 

12 år, dvs. utbildningstidcn för en allmänläkare eller specialist. Mot denna 

bakgrund finns det skiil att överväga förändringar av liikarutbildningens 

dimensionering i syfte att förhindra en överutbildning av läkare. Denna fråga 
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hereds f. n. med prioritet i socialdepartementets sjukvårdsdelegation. 

I regeringsförklaringen anges att förutsättningar också i fortsättningen 

skall finnas för privatpraktiserande läkare. Mot bakgrund av det ringa antalet 

nyetableringar av privatpraktiker under senare år har inom socialdeparte

mentet under hösten 1980, ti.llsatts en arbetsgrupp vars uppgift är att föreslå 

åtgärder som kan underlätta nyetablering av privatpraktiserande läkare, 

speciellt i de delar av landet där läkarvårdsresurserna är otillfredsställande. 

Det ingår också i arbetsgruppens uppdrag att utreda hur samarbetet mellan 

privatpraktikerna och den offentliga vården kan utvecklas, bl. a. vad gäller 

jourverksamheten. 

Tillgången på tandläkare är i dag hättre än tidigare. Det finns därför 
anledning överväga en reducerad intagning till tandläkarutbildningen. 

Avsikten är att socialstyrelsen skall få i uppdrag att i samråd med 1978 års 

tandvårdsutredning utföra :reviderade bedömningar av den långsiktiga 

tillgången och efterfrågan på tandvårdspersonal. 

Riksdagen har våren 1980 fattat principbeslut om socialstyrelsens 

framtida uppgifter och organisation. Detaljutformningen har uppdragits åt 

en särskild organisationskommitte. Kommitten har i december 1980 

redovisat sitt förslag till organisation. Förslaget bereds f. n. inom regerings

kansliet. 

Socialstyrelsens nya organisation avses träda i kraft med början den l juli 

1981 och förutsätts enligt organisationskommitten vara fullt genomförd 

under budgetåret 1984/85. Utgångspunkten för den nya organisationen har 

varit att socialstyrelsens arbetsuppgifter i ökad utsträckning bör innebära 

samordning och utvecklingsarbete och en minskad detaljkontroll. Primär

kommuner och landsting skall inom de ramar som statsmakterna anvisar ha 

frihet att utforma vårdorganisationen med hänsyn till de lokala behoven och 

förutsättningarna. 

Av verksamhetsplanen för socialstyrelsens läkemcde\savdclning framgår 

att avdelningen räknar med att kunna slutbehandla flera ansökningar om 

registrering av läkemedel än under tidigare budgetår. Anstriingningarna att 

minska ärendebalansen måst'~ fortsätta och särskilda medel anslås för att 

ytterligare reducera ärendebalanserna. 

Enligt beslut av riksdagen med anledning av propositionen (1980/81 :5) om 

ändring i läkemedelsförordningen gäller fr. o. m. den l juli 1981 nya 

bestämmelser för naturmedel som är avsedda att injiceras. Den heslutade 

ändringen medför ökade arbetsuppgifter för socialstyrelsens läkemedels

avdelning. 

Regeringen avser att lägga fram en proposition med förslag till lag om 

kontroll av radioaktiva läkemedel. F. n. regleras användningen av sådana 

liikcmedel uteslutande av strålskyddslagen. Denna kontroll tar främst sikte 

på arbetsmiljöfrågor. Förslaget innebär att även medicinska. biologiska och 

farmacevtiska aspekter skall beaktas vid kontroll av anviindningen av 

radioaktiva läkemedel på människor. Kraven på sådana läkemedel föreslås i 
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dessa avseenden bli desamma som kraven på vanliga liikemcdel. 

Beredskapen inför krissituationer behöver förbättras inom hälso- och 

sjukvårdsomdclct. Anslaget för bcredskapslagring av läkemedel ökar med 

drygt 12 milj. kr. En fiirsöksvcrksamhet tillsammans med landstingen med 

buffertlagring av vissa forbrukningsmateriel beriiknas päbörjas inom kort. 

Regeringen har under hösten lagt fram en proposition om sjukvärd i krig 

(prop. 1980/81 :57). I denna föreslås bl. a. att lcdningsansvaret för sjukvård i 

krig förs över frlrn länsstyrelserna till landstingen. Socialstyrelsen föreslås 

även i fortsiittningl'n fä uppgifter bl. a. att besluta om förflyttning av 

personal. patienter och förnödenheter. Tjiinsteplikt föreslas gälla också för 

administrativ personal. ekonomipersonal och ambulanspersonal vid sjukhus. 

men skall inte gälla i fredskriser. 

Riksdagen har med anledning av regeringens proposition ( 1980/81 :9) 

beslutat om nya riktlinjer för regionssjukv{trdcns innehall. omfattning och 

organisation. Beslutet innebär bl. a. en ändrad indelning i sjukvårdsregio

ner. 

Sjukvårdens organisation och innchf1ll kommer också i fortsättningen att 

upprnilrksarnmas p<I skilda siitt. 

Hälso- och sjukdrdsutrcdningcns betiinkandc (SOU 1979:78) MM och 

medel för hälso- och sjukvården har remissbehandlats och bereds nu inom 

regeringskansliet. Avsikten är att en proposition skall läggas fram under år 

1981. 

En villkorlig uppgörelse har nyligen triiffats mellan staten och Stockholms 

läns landsting om att landstinget skall överta huvudmannaskapet för 

karolinska sjukhuset den I januari 1982. Karolinska sjukhuset skall också i 

fortsättningen vara ett region- och undervisningssjukhus och stå till 

förfogande för utbildning och forskning vid karolinska institutet. En 

proposition i denna fråga kommer att liiggas fram under våren 1981. 

Den fortsatta verksamheten vid statens bakteriologiska laboratorium. 

SBL. är f. n. föremi\l för översyn. Avsikten är att en proposition skall läggas 

fram under år 1981. 

Sociala insatser 

Samhällsutvecklingen har medfört stora sociala påfrestningar. Förekom

sten av arbetslöshet. otrygghet och hrist på gemenskap får djupt allvarliga 

och tragiska konsekvenser. Missbruksprohlemen ökar på ett mycket 

oroväckande sätt. 

De sociala erfarenheterna av denna utveckling måste tillmätas större 

betydelse vid samhiillsplanering och samhällsutformning. Anslaget till 

forsknings- och utvecklingsarbcte samt forsöksvcrksamhet inom socialde

partementets verksamhetsområde föreslas för 19111/82 bli 23 milj. kr. 

Riksdagen har antagit en ny socialtjänstlagstiftning som träder i kraft den 

I januari 1982. Nuvarande barnavårdslag, nykterhetsvårdslag och 

socialhjälpslag samt barnomsorgslag ersätts av en socialtjänstlag, som är 

2 Riksdagen J9R0/8/. i sam/. Nr 100. Bil. 8 
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gemensam för hela vårdområdet. Socialtjänstlagen har karaktären av en 

målinriktad ramlag. Helhetssynen på människan och pä familjen skall 

tillämpas. Genom socialtjänstlagstiftningen lagstadgas att socialnämnden 

skall medverka i samhällsplaneringen. Varje kommun skall svara för 

socialtjänsten inom sitt område. Kommunen för inom ramen för vad lagen 

anger ordna verksamheten efter egna förutsättningar och behov. 

Till de individuellt inriktade insatserna inom socialtjänsten hör omsorger 

om barn och ungdom. äldre människor och människor med handikapp samt 

stöd och vård. ekonomisk hjälp och annat bistand i'lt familjer och vuxna som 

behöver det. Av central betydelse är bestämmelsen om den enskildes rätt till 

bistånd för sin försörjning och sin livsföring i övrigt. 

De kommunala socialnämnderna ges ett särskilt ansvar för de ungas 

uppväxt till skydd och stöd. Socialnämnderna far också ansvaret för vård 

utom hemmet i särskilda fall. I _lagen finns också särskilda bestämmelser. som 

avser omsorgen om äldre människor och omsorger om människor med 

handikapp. I anslutning till att riksdagen antog den nya socialtjänstlagen 

tillsattes en utredning som skall se över reglerna för värd utan samtycke. 

Lagen om vård av unga (L VU) blir också föremål för ytterligare överviigan

den. 

Samhällets insatser för att främja en gynnsam utveckling och goda 

uppväxtvillkor för barn och ungdom är i första hand av förebyggande 

karaktär. Samhällets grundläggande insatser sker i betydande utsträckning 

genom barnavårdscentraler. förskole- och fritidsverksamhet samt genom 

skolan. Insatser för att skapa en mera barnvänlig miljö i bl. a. bostadsom

råden sker i viss utsträckning genom medverkan i samhiillsplaneringen av 

företrädare för sociala myndigheter och av organisationer och boende. 

En omfattande försöksverksamhet med fritidsverksamheter för barn och 

ungdomar stöds av allmänna arvsfonden. Fonden stöder ocks{1 försök med 

bl. a. särskilda insatser för ungdomar med sociala problem. 

Enligt en överenskommelse mellan staten å ena sidan och svcn~ka 

kommunförbundet och landstingsförbundct å andra sidan skall huvudman

naskapet för bl. a. ungdomsvt!rdsskolorna övergå till berörda kommuner och 

landsting den I januari 1983. 

F. n. finns 18 ungdomsvårdsskolor med ca 500 elevplatser. Utbyggnadrn 

av den öppna vården medförde att ungdomsvårcbskoleorganisationen har 

kunnat minska fram till år 1978. Efterfrågan av vård på ungdomsvårdsskola 

har sedan dess ökat. Särskilt gäller detta efterfrågan av platser på sluten 

avdelning. Sedan flera år p{1går ett utvccklingsarbete vid ungdomsvårdssko

lorna för att förbättra behandlingsmetoderna. Försök med frivillig vård -

också för vissa s. k. överåriga elever - sker vid 15 ungdomsdrdsskolor. Ett 

ambitiöst utvecklingsarbete för att förbiittra vården vid specialavdelningar 

vid Hammargården. Lövsta och Vemyra har igfmgsatts. Anslaget till 

ungdomsvårdsskolorna ökar nästa budgetår med 27.3 milj. kr. till 202 milj. 

kr. 
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Fr. o. m. den 1 januari 1980 för kommunerna ersättning frän staten för den 

hjälp till försörjning som ges till utlänningar under den tid dii deras 

ansökningar om uppehällstillständ behandlas. Från samma tidpunkt gäller 

också nya regler för ersättning till kommunerna för hjälp till flyktingar. En 

särskild arbetsgrupp kommer inom kort att tillsättas för att studera 

effekterna av de nya ersättningsreglerna och överviiga behovet av föränd

ringar. 

För att underlätta mötet med det svenska samhället för zigenare och 

flyktingar, som kommer frän kulturer som skiljer sig från vår, bedrivs med 

statligt stöd s. k. familjepedagogisk verksamhd. Verksamheten har utvär

derats under 1980. Diirvid har konstaterats att verksamheten varit ett 

betydelsefullt medel vid mottagningen av flyktingar och zigenare i det 

svenska samhället. Statsbidraget kan dock behöva förändras för att bättre 

tillgodose behovet av lokal anpassning av insatserna. För budgetåret 1981182 
kommer statsbidraget att behållas i sin nuvarande form. På grundval av 

erfarenheterna av utviirderingcn kommer möjligheterna att till nästa år 

förändra statsbidraget att utredas närmare. 

Missbruk av alkohol och narkotika är vårt lands största sociala och 

medicinska problem. Missbrukets sociala konsekvenser i form av sociala 

problem med skadeverkningar för hela livet blir allt allvarligare. Antalet 

personer med svårare alkoholproblem uppskattas av socialstyrelsen till nära 

300 000 personer. 

Huvudmålet för alkoholpolitiken är att nedbringa konsumtionen av 

alkohol och att förebygga och bota missbruk. 

Den ökade alkoholkonsumtionen under senare år inger stor oro. 

Försäljningen av alkohol har dock glädjande nog sjunkit relativt kraftigt 

under 1980. Den ökade informationen om alkoholen och dess medicinska 

och sociala skadeverkningar synes ha varit framgfingsrik. De upprepade 

höjningarna av alkoholskatterna hösten 1979 och hösten 1980 har ocksf1 

verkat i i'iterhilllande riktning för försäljningen. 

Regeringen avser vidta ytterligare åtgärder för att bringa ned alkoholkon

sumtionen. Siirskilt allvarligt är att alkoholbruket under 70-talet, ökat bland 

tonåringarna. att genomsnittsåldern för konstaterade alkoholskador sjunker 

och att flera hundra harn varje år föds med allvarliga skador till följd av 

moderns alkoholbruk under graviditeten. 

Riksdagens beslutade förbud mot mellanölet synes ha haft till effekt att 

alkoholkonsumtionen i de lägre åldrarna har minskat. 

Regeringen har under året tillsatt ett särskilt samordningsorgan för 

alkoholfdgor, SAMO. Syftet är att samordna regeringskansliets och berörda 

myndigheters agerande på alkoholområdd för att nedbringa totalkonsum

tionen av alkohol och därigenom också minska alkoholskadorna i samhäl

let. 

För åtgärder enligt förslag från SAMO bl. a. för information och 

opinionsbildning i drogfrågan och utvecklingsarbete inom vårdområdet. 
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däribland särskilda fitgärder bland kvinnliga missbrukare. föreslås samman

lagt 8.5 milj. kr. Härtill avser regeringen att anslå medel ur bl. a. allmänna 

arvsfonden för ytterligare insatser enligt förslag från samordningsorganet. 

De förebyggande insatserna avser bl. a. uppsökande verksamhet. upplys

ning och undervisning och allmiint förebyggande åtgärder genom förbätt

ringar av bl. a. bostads- och fritidsmiljiin. Skolan och arbetsplatsen är viktiga 

omrf1dcn för förebyggande insatser. Särskild uppmiirksamhct ägnas problem 

med arbetslösheten bland ungdom. det ökade missbruket bland kvinnorna 

särskilt i de yngre åldrarna och situationen i skolan for ungdomar med 

anpassningsproblcm och svårigheter i studierna. 

Behovet av vårdinsatser för alkoholskadade beriiknas öka under de 

närmaste åren. V{mlen av missbrukare präglas alltmer av en helhetssyn och 

en ökad samordning med andra drdomraden. Den 1 juli 1980 fanns ca 126 

alkoholpolikliniker och 1 680 platser vid inackordcringshcm för alkoholmiss

brukare. Inom nykterhetsv{1rdcns anstaltssystem. där 89 0;-, av intagningarna 

var frivilliga. fanns ca 2 400 platser. Utöver dessa vårdplatser finns inom 

sjukvärden särskilda avgiftningsavdelningar och andra enheter med liknande 

funktion. På flera orter i landet pagår och planeras verksamheter, som syftar 

till att utveckla alternativa behandlingsmodeller och pröva olika former för 

samverkan mellan sjukdrd och socialvård. 

Under 1980 har riksdagen godkänt en överenskommelse mellan staten. 

kommunerna och landstingen om en förändring av huvudmannaskapct för 

vfirden av missbrukare. Överemkommelsen skapar förutsättningar för en 

bättre fungerande v{irdkedja i missbruksv{1rden. Förändringen innebär att 

kommuner och landsting övertar huvudmannaskapet för vi\n\ inom alkohol 

och narkotikaområdet samt ungdom~vardskolorna fr. o. m. den I januari 

1983. Som ett led i förberedelserna inför föriinclringcn kommer samtliga 

bndets kommuner och landsting att upprätta en samlad värdplan över 

institutionsvården inom det sociala området. Arbetet med institutionspla

neringcn skall vara avslutat den I oktober 1981. Förhandlingar om 

statsbidragets framtida omfattning och konstruktion pägår och kt)mmcr att 

redovisas till riksdagen i särskild ordning.-

För försöksverksamheten med tillnyktringsenhetcr förcsbs 8,:2 milj. kr. 

De statliga insatserna plt alkohol- och narkomanvårdens område föresli1s 

för år 1980/81 uppgå till sammanlagt ca .n7 milj. kr. Detta innebär en ökning 

av anslagen med sammanlagt .n,:2 milj. kr. 

Regeringen föreslår att antalet platser vid inackorderingshem för alkohol

missbrukare utökas med 40 nya platser budgetåret 1981/82. Därmed kan 

antalet statsbidragsberättigade platser uppg{1 till l 990 vid budgett1rets slut. 

Ökade medel föreslås till statliga nykterhetsvårdsanstaltcr och enskilda vfird

anstalter. 

Ökat statligt stöd föreslås diirutöver till alkoholpolikliniker med 5 milj. kr. 

till nära 60 milj. kr. 

Missbruket av narkotika medför allvarliga skadeverkningar för missbru-
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karna. deras anhöriga och samhiillet. I dag ;ir heroinmissbruket v{trt sviiraste 

narkotikaproblem. Missbruket förekommer friimst i storstockholmsomr!tdct 

och Malmö/Lundrcgioncn. men finns i viss utstriickning iiven i andra delar av 

landet. 

Utredningen om narkotikamissbrukets ornfattnii1g har under I 98U publi

cerat resultatet av en omfattande undersökning av det "tunga" narkotika

missbrukets utbredning. Antalet narkotikamissbrukare som regdbundet 

använder tung narkotika främst heroin och andra opiater samt centralstimu

lerande preparat uppskattas till mellan JO 000 od1 14 000 personer. Vidare 

genomför utredningen en undersökning av missbruket bland ungdom. 

Under året har en påtaglig iikning av haschmissbruket kunnat konstateras 

vilket motiverar ytterligare insatser frim samhällets sida. lnformationsinsat

ser om haschets medicinska och sociala skadeverkningar kommer att 

genomföras bl. a. enligt förslag från SAMO. Därutöver har regeringen i en 

särskild proposition föreslagit höjda straff för grova narkotikabrott. Den 

skärpta lagstiftningen riktar sig bl. a. mot den organiserade brottsligheten 

och mot langare som söker rekrytera nya missbrukare. Vidare har skiirpta 

regler införts beträffande atalseftergift för begriinsat narkotikainnehav. 

Ytterligare åtgärder planeras. 

För att öka kunskapen om hasch och andra cannabispreparat och deras 

medicinska och sociala skadevcrkningar kommer speciella informationsin

satser att genomföras. Informationen kommer att spridas till elever. liirare 

och andra målgrupper. 

Behovet av en fortsatt utveckling av värdresurserna är alltjämt påtagligt. 

För nästa budgetår heriiknas medel för inriit!ande av ytterligare 40 platser vid 

behandlingshem. Antalet statsbidragsberiittigade platser kan därmed uppg{1 

till 440 vid budgetårets slut. Driftbidraget ökar med 5.3 milj. kr. till 30.5 milj. 

kr. 

Inom den öppna narkomanvttrdcn sker en väsentlig utbyggnad. Vissa 

befintliga vårdcentraler för narkotikamissbrukare har fritt ökade resurser och 

nya planeras. Anslaget ökar med 2 milj. kr. till sammanlagt 22.5 milj. kr. 

Stödet till organisationer för insatser p~I narkotikaomri\dct förstiirks. 

Försöksvcrksamhct med familjcviird för narkotikamissbrukare sker inom 

fyra län. Utbildning för värdpersonal genomförs liksom en omfattande 

studiecirkelverksam het för olika berörda personalgrupper. Insatser sker fiir 

att förbättra missbrukarnas situation på arbetsmarknaden. Forsknings- och 

utvärderingsprojckt inom narkomanvarden förbereds. 

Atgärder för handikappade 

198 J är FN :s internationella handikapphr. Mottot för :'lret iir full 

delaktighet och jämlikhet. I Sverige råder stor enighet om rn{tlsättningcn för 

handikappolitiken. I landikappade skall ha självklar del i samhällets gemen

skap. Därför måste samhället och de verksamheter som finns där vara 
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tillgängliga för handikappade. 

Mycket stora insatser har gjorts inom handikappomd1det. främst under det 

senaste årtiondet. Alltjiimt möter dock handikappack miinniskor m:'mga 

hinder i sitt dagliga liv. För att bemästra dem miiste vi ocks{t i fortsiittningen 

förutsiitta hela befolkningens solidariska engagemang. 

Snart sagt varje samhällsfråga har en handikappaspckt. Normaliserings

prineipen bör vara vägledande även för det fortsatta handikapparbetet. Det 

innebär bl. a. att handikappade skall kunna få del av all service och 

verksamhet i samhället på samma villkor som andra. Tillgiinglighet för 

handikappade bör vara en fastlagd avgift för myndigheter och enskilda. 

Det internationella handikappårct bör leda till en fortsiittning av ett 

intensivt långsiktigt reform· och utveeklingsarbcte. Det är väsentligt att 

åtgärder för handikappade inriktas pii förändringar och förbättringar som fär 

långsiktig effekt. 

I förslaget till statsbudget har det varit en utgångspunkt att i ett ansträngt 

ekonomiskt läge skydda de grupper som är mest utsatta. Handikappade iir en 

sådan grupp. Förslagen i denna proposition markerar handikappfrägornas 

prioritet. 

I landikapporganisationernas arbete har stor betydelse bl. a. för inrikt

ningen och utformningen av insatserna pti handikappområdet. Statens stiid 

avser riksorganisationernas verksamhet. Det har under de senaste fyra åren 

ökat från 5,5 milj. kr. budgetåret 1976/77 till 24,5 milj. kr. innevarande 

budgetår. I detta förslag till statsbudget föreslås bidrag med 27.3 milj. kr. 

Människor som har flera handikapp möter ofta de största svärigheterna att 

delta i olika verksamheter i samhället. För åtgärder för flerhandikappade 

föreslås därför handikapporganisationerna inom ramen för organisationsstö

det få ett särskilt stöd med 2 milj. kr. Synskadades riksförbund för 400 Otlll kr. 

för vissa insatser för synskadade flerhandikappade. För tidningsutgivning för 

dövblinda anslås drygt 1 milj. kr., vilket innebär en ökning med 200 000 

kr. 

Anslaget för viss verksamh,~t för synskadade ökar med niira 1 ,4 milj. kr. till 

10,5 milj. kr. 

För att tillgodose handikappade studerandes behov av vårdartjänst 

beräknas 8,7 milj. kr., vilket är en ökning med nära 1,2 milj. kr. För 

omvårdnad av vissa gymnasieskolelever beriiknas drygt (i,8 milj. kr., en 

ökning med drygt 800 000 kr. 

Ordinationer av texttelefoner för döva och vissa andra handikappade 

beräknas omfatta 1 200 personer under innevarande budgetår. Engangsav

gifterna för dessa hjälpmcdd betalas av staten i efterskott. Anslaget för 

ersättning till televerket föreslås ökat med 2 milj. kr. till 7.7 milj. kr. 

Omsorgshuvudmiinnens insatser för psykiskt utvecklingsstörda iir inrik

tade på ökad integrering i skola, boende och sysselsiittning. Statens 

ekonomiska stöd avser särskolan. Det beräknas öka med 47,4 milj. kr. till 

377,8 milj. kr. 
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Betydande medel till handikappforskning anslt1s frän forskningsråden och 

från socialdepartementets anslag Forsknings- och utvccklingsarhcte samt 

försöksverksamhct. Vidare har regeringen beviljat forskare inom handi

kappomrt1det bidrag ur allmi·inna arvsfonden för vissa s!irskilda utvecklings

projekt. 

Beredningsgruppen för det internationella handikappt1ret 1981 har i 

förberedelsearbetet inriktat sig pä att stimulera organisationer, myndigheter 

och andra till i1tgiirder för handikappade samt samordna de svenska 

nationella och internationella insatserna. I anslutning till det internationella 

handikappåret beräknas 5 milj. kr. ansli1s av allmänna arvsfondens medel för 

informations- och utvecklingsarbetc i handikapporganisationer och andra 

organ. En rapport om handikappåtgiirderna i Sverige kommer att ges ut av 

beredningsgruppen. En sammanställning över planer i Sverige inför handi

kappåret kommer ocks{1 att presenteras. 

Handikappomri\det priiglas av en omfattande utredningsvcrksamhet. 

Omsorgskommitten har avliimnat dclbctiinkandct Vissa frågor rörande 

flerhandikappade. Kommitten väntas avlämna sitt slutbetänkande under 

våren 1981. 

Texttelefongruppen har överlämnat sitt sluthetiinkandc Telefon för döva. 

förmedling av samtal med textteldon. Remissbchandlingen av hetänkandet 

har nyligen avslutats och avsikten är att lägga fram en proposition för 

riksdagen i denna fniga under våren 1981. 

Bilstödskommitten avser att redvisa sitt uppdrag om vidgade möjligheter 

för handikappade att få tillgfrng till bil m. m. under första halviiret 1981. 

Boendescrvicegruppen har tillkallats för frågor om samråd beträffande 

boende och service för sv[irt handikappade i Stockholms län. 

Inom socialdepartementets omd1de beräknas för Vissa atgärder för 

handikappade anslag om sammanlagt 455,5 milj. kr. Det innebär en ökning 

med 59 milj. kr. jämfört med föregående budgetår. 

Härtill kommer socialdepartementets anslag för färdtjänst, social hem

hjälpsamt förtidspensioner och handikappersättning inom folkpensionering

en m. m. 

Statens anslag för handikappåtgiirder beräknas i denna hudgetproposition 

till totalt 14 070 milj. kr. Budgctiirct 1971172 uppgick dessa anslag till 2 670 

milj. kr. och budgetåret 1976/77 till 6 180 milj. kr. 

Härtill kommer kostnader för förtidspensioner inom ATP, som för niista 

budgetår beräknas till 5 800 milj. kr. 

lnternmionell samverkan 

Internationellt samarbete inom hälso- och sjukv{1rdens område samt det 

socialpolitiska omd1dct bedrivs inom ett flertal organ. Mellan de nordiska 

liinderna förekommer en niira samverkan inom ramen för nordiska 

ministerr[1det och nordiska socialpolitiska kommitten. Världshälsovårdsor-
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ganisationen (WHO), Förenta Nationerna \FN). Europarä<let och Organi

sationen för Ekonomiskt Samarhcte och Utveckling (OECD) är andra organ 

som bedriver verksamhet inom ovan nämnda sakomr[1den i vilka Sverige 

deltar aktivt och kontinuerligt. 

Sverige samarbetar även p.tt bilateral basis med ett flertal länder pä hiilso-, 

socialvårds- och soeialförsiikringsområdena. 

Sammanställning 

Anslagsförändringarna inom socialdepartementets vcrksamhetsomräde 

för budgetåret 1981/82 i förhållande till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 

framgår av följande sammanstiillning (milj. kr.) 

Femte huvudtiteln 

A. Socialdepartementet 
m.m. 

Statsbudget 
1 %11!81 

68,7 

B. Allmän frirsiikring 34 731.5 
m.m. 

C. Ekonomiskt stöd åt 6 :!46. 7 
barnfamiljer m. m. 

D. Sociala servicdtgiir- 5 H94.ll 
dcr 

E. Myndigheter inom 249.6 
hälso- och sjukvård. 
soci•1lvård rn. 111. 

F. Förebyggande hiilso- 32.8 
och sjukvård 

G. Undervisningssjukhus 1 607 ,0 
m.m. 

H.Övrigsjukvftrdm.m. 3179.1 
I. Ungdomsvard m. m. ,';36.5 
J. Alkoholpolitik och -129.8 

missbrukarvård 
K. Vissa åtgärder for .1-96.5 

handikappade 
L. Internationell samvcr- 12.5 

kan 

Totalt för socialdcparte- 53 184. 7 
mentet 

Förslag 
]'J8li82 

77.3 

40 409.9 

() 777.7 

7 018.8 

251.8 

26.2 

1 613.0 

31%.5 
380.8 
477.0 

455.5 

1.\8 

60 (J!)8.3 

föriindring 

+ 8,6 

+ 5 678.4 

+ 531.0 

+l 124.8 

+ 2.2 

6.6 

+ 6 

+ 17.4 
+ 44.3 
+ 47.2 

+ 59.0 

+ 1.3 

+ 7 513.6 
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SOCIALDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträdc 

1980-12-23 

Föredragande: Statsrådet Söder, såvitt avser frågor under avsnitten A-D, E 

(punkten l), I, J och L, 

statsrådet Holm. såvitt avser frågor under punkten A 5 (delpunkten 2) samt 

avsnitten E (utom punkten 1), F-H och K. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser 
socialdepartementets verksamhetsområde 

FEMTE HUVUDTITELN 

A. Socialdepartementet m.m. 

A I. Socialdepartementet 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Perso11al 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

Handläggande personal 
Övrig personal 

A11slag 
Lönekostnader 

16 299 342 

15 321 000 

16 631 000 

Rescersättning (även utrikes resor) 
Expenser 
Publikationstryck 

1980/81 

55 
41 
96 

14 169 000 
480 000 
572 000 
100 000 

15 321 000 

Beräknad ändring 
1981182 

+ 1175000 
+ 40000 
+ 50 000 
+ 45 000 

+ 1310000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 16 631 000 kr. Jag har därvid räknat med en besparing 

motsvarande myndigheternas huvudförslag. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Socialdepartementet för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 16 631 000 kr. 

A 2. Kommitteer m.m. 

1979/80 

1980/81 

19~1/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

26 899 625 

25 000 000 

27 500 000 

Reservation 915 824 

För den utredningsverksamhet m.m. som bekostas från detta anslag 

beräknar jag ett anslagsbehov av 27 ,5 milj. kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1981/82 anvisa ett reserva

tionsanslag av 27 500 000 kr. 

A 3. Forsknings- och utvecklingsarbete samt försöksverksamhet 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

19 911 3601 

21 960 0001 

23 000 000 

Reservation 12 647 8261 

I Inkl. rcservationsanslagct Uppdragsforskning i alkoholfrågan. 

Från detta anslag utgår bidrag till undersökningar, utvecklingsarbete och 

försöksverksamhet inom socialdepartementets verksamhetsområde. 
Bidrag kan utgå bl. a. för prövning och utvärdering av socialpolitiska 

reformer och nya metoder inom de olika vårdområdcna, liksom för 

undersökningar som syftar till utveckling av sociala insatser på ett visst 

område i fråga om såväl mål och metoder som organisation och resursan

vändning. 

En särskild delegation för social forskning är knuten till socialdepartemen

tet. I delegationen ingår företrädare för närmast berörda ämbetsverk, 

kommuner och landsting, socialvården på fältet samt forskningen. Delega

tionens uppgift är att som remissorgan svara för bedömning och samordning 

av pågående och planerade projekt avseende forsknings- och utvecklingsar

bete samt att initiera projekt av betydelse för socialpolitiken. 

Under det senaste året har delegationens initiativverksamhet framför allt 

inriktats på äldreomsorg, narkomanvårdsforskning, ungdomsforskning samt 

social- och hälsosektorns medverkan i samhällsplaneringen. 

Från detta anslag finansieras ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt 

och försöksverksamheter inom barn- och ungdomsvård, äldreomsorg samt 

nykterhets- och narkomanvård. Flera projekt har påbörjats för att belysa 

olika sociala konsekvenser av samhiillsutvecklingen samt social- och hälso

vårdens medverkan i samhällsplaneringen. I dessa projekt belyses bl. a. hur 
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socialvårdens kunskaper och erfarenheter kan tas tillvara i samhällsplane

ringen. Vidare studeras samhällsplaneringens betydelse för det sociala 

nätverket i ett bostadsområde. 

Ett samverkansförsök pågår för att genom fortbildning och bearbetning av 

attityder och värderingar skapa en fungerande samverkan mellan förskola, 

lågstadium och fritidshem. Inom familjepolitikens område pågår ett svenskt

franskt forskningssamarbete med särskild inriktning på familjer med små 

barn. ren annan undersökning belyses barnomsorgens utveckling och dess 

roll i samhällsplaneringen. 

Flera projekt belyser de äldres livssituation och hälsa. I en studie kartläggs 

i vilken utsträckning tidigt insatta sociala och medicinska serviceåtgärder kan 

minska behovet av tyngre vårdinsatser i högre åldrar. I en kommun studeras 

de sociala kontakternas betydelse för de äldres användning av service och 

vård. I ett annat projekt kartläggs vilken betydelse en konkret information 

och uppföljning i hemmen har för äldres användning av olika tekniska 

h.iälpmedel. Från anslaget har även medel beviljats till ett par undersökning

ar rörande förtidspensioneringens inverkan på hälsan och levnadsförhållan

dena. 

På alkoholforskningsområdet har medel beviljats till projekt som avser 

förebyggande nykterhetsvård, utvärdering av behandlingsmetoder och alko

holpolitiska reformer samt till övergripande kartläggning och analyser av 

nykterhetsvårdande insatser. Sålunda studeras sambanden mellan alkohol

missbruk bland gravida kvinnor och skador på fostrens och barnens 

utveckling. Försök med att bestämma omfattningen avs. k. dold alkoholism 

och preventiva insatsers effekter bland män i olika åldersgrupper pågår. 

Ett flertal projekt pågår inom narkomanvårdsområdet. Experimentella 

och kliniska studier av behandlingen av opiatabstincns med utveckling och 
utvärdering av tvärfackligt vårdprogram har erhållit medel från anslaget. En 

studie belyser olika drag i rehabiliteringen av opiatmissbrukare. Vidare 

pågår en undersökning om kontraktsbunden vård av missbrukare som dömts 

för brott som har samband med narkotika. Medel har även beviljats för ett 

projekt rörande behandling av narkotikamissbrukare. Resultaten av detta 

väntas få direkt praktisk betydelse vid planeringen av behandlingsmetoder, 

utarbetande av behandlingsprogram, utvecklingen av behandlingsmctodik 

samt inom personalutbildningen. 

Från anslaget har även bidrag utgått till undersökningar inom det 

psykiatriska vårdområdet. Bl. a. pågår en utvärdering av öppna vårdformer 

inom psykiatrin, varvid vissa punkter i de vårdorganisatoriska princippro

gram för psykiatrisk vård, som lagts fram av socialstyrelsen, kommer att 

prövas i en lokal modell. 

Stor vikt måste läggas vid information om och nyttiggörande av resultat 

från projekt som fått stöd från anslaget. En kortfattad beskrivning av projekt 

som beviljats medel ges i en årlig verksamhetsberättelse från delegationen 
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för social forskning. En försöksverksamhet med en dokumentationscentral 

för narkomanvårdsforskning pågår. Stöd har även lämnats till en försöks

verksamhet med en nordisk facktidskrift för socialt arbete, som bl. a. skall 

innehålla fackdebatt och redogörelser för forskningsprojekt samt förmedla 

erfarenheter från praktiskt socialt arbete. 

Mot bakgrund av den allt snabbare samhällsomvandlingen och samtidigt 

växande sociala problem på många områden är det angeläget att i ökad 

utsträckning rikta forskningsimatser mot studier kring samhällsutveckling

ens sociala konsekvenser. Vidare bör utvecklingsprojckt och försöksverk

samheter inom äldreomsorgen lämnas fortsatt aktivt stöd från detta anslag. 

Stöd bör också ges till projekt som syftar till att förbättra utnyttjandet av 

tillgängliga resurser inom den sociala sektorn. 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med 23 milj. kr. Jag har därvid här 

räknat medel för uppdragsforskning i alkoholfrågor, vilka.för innevarande 

budgetår tagits upp under ett shrskilt anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Forsknings- och utvecklingsarbete samt försöksverksamhet 

för budgetåret 1981/82 anvisa ett rcservationsanslag av 

23 000 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

l 260 712 

1480000 

1981/82 Förslag 1 520 000 

Reservation 127 771 

Från anslaget utgår bl. a. bidrag till vissa pensionärsorganisationcr. För 

nästa budgetår bör anslaget räknas upp med 40 000 kr. till 1 520 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1981182 anvisa ett reservations

anslag av 1 520 000 kr. 

A 5. Vissa hyggnadsarbeten m. m. inom socialdepartementets vcrksamhet~

område 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

11557379 

5 200 000 

1981 /82 Förslag 8 700 000 

Reservation 690 190 

Medel beräknas under detta anslag för följande ändamål. 

1. Vissa byggnadsarbetcn vid ungdomsvårdsskolorna. 

2. Vissa byggnadsarbeten vid statens bakteriologiska laboratorium. 

3. Diverse projekt. 

4. Vissa projekteringskostnader. 

I det följande lämnas för vart och ett av dessa ändamål en redogörelse för 

anslagsframställningarna och för beräkningen av de mcdelsbehov som 
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sammantagna bör ligga till grund för beräkningen av förevarande reserva

tionsanslag. 

I den följande redovisningen kommer inte att redogöras för sådana objekt 

som tidigare redovisats för riksdagen och för vilka byggnadsstyrelsen 

föreslagit sänkta eller oförändrade kostnadsramar eller ramhöjningar som 

föranletts enbart av den allmänna byggnadskostnadsutvecklingen. Med 

utgångspunkt från kostnadsutvecklingen under tiden den I april 1979 - den 

1 april 1980 beräknar byggnadsstyrelsen ett uppräkningstal för kostnadsra

marna på 11 %. 

l. Vissa byggnadsarbcten m.m. vid ungdomsvårdsskolorna 

Byggnadsstyre/sen 

Efter samråd med socialstyrelsen föreslår byggnadsstyrelsen olika bygg

nadsföretag för vilka det sammanlagda medelsbchovet för budgetåret 

1981182 uppgår till 14.7 milj. kr. Av den beräknade medelsförbrukningen 

avser 11,8 milj. kr. nya projekt. 

Avsikten är att huvudmannaskapet för ungdomsvårdsskolorna skall 

övergå från staten till landsting och berörda kommuner från den 1 janua

ri 1983. Detta har beaktats vid den erfarenhetsmässiga reduceringen av 

medclsbehoven. Styrelsen avser att i samråd med socialstyrelsen gå igenom 

de nya projekt för vilka byggnadsprogram har redovisats hösten 1980. 

l avvaktan på att systemhandlingar med förslag till kostnadsram redovisats 

bör enligt byggnadsstyrelsen föreslagna kostnadsramar betecknas som 

preliminära. 

De i investeringsplanen för innevarande budgetår angivna kostnadsramar

na har i vissa fall höjts beroende på den allmänna byggnadskostnadsstegring
en. Fem byggnadsprojekt har slutredovisats till en kostnad som understiger 

gällande ramar med 418 000 kr. 

För budgetåret 1981/82 föreslås om- och tillbyggnad av en special- eller 
mottagningsavdelning vid vardera Margetelund, Hammargården och Faga

red samt två avdelningar vid Lövsta, nybyggnad av en elevavdelning vid 

vardera Eknäs och Stighy ungdomsvårdsskolor. Vidare föreslås nybyggnad 
av motionshall och tillbyggnad av administrationslokaler vid Håkanstorp, 

om- och tillbyggnad av fritids- och personalutrymmen vid Råby, upprustning 

av skollokalerna vid Östra Spång, tillbyggnad av verkstäderna m.m. vid 

Margretelund. inrättande av personalutrymmen vid Långanäs och Fagered 

samt utförande av bollplan vid Brättegården. 
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Föredraganden 

Under senare år har en om- och tillbyggnad skett av ett flertal slutna 

avdelningar vid ungdomsvårdsskolorna. Bland orsakerna till den ökade 

tillströmningen av ungdomar vid slutna avdelningar har nämnts att slopandet 

av ungdomsfängelser medfört att ungdomar med svåra problem nu i stället 

finns vid ungdomsvårdskolorna. Jag anser det angeliiget att upprustning av 

sådana avdelningar fortsätter. För nästa budgetår är tre projekt aktuella 

nämligen om- och tillbyggnad av specialavdelningen Täppan vid Margrete

lund. specialavdelningen vid Lövsta och mottagningsavdclningen Skoga vid 

Hammargården. Jag räknar med att det skall vara möjligt att under 

budgetåret 1981/82 påbörja om- och tillbyggnad av tvä av de nämnda 

projekten. Jag avser att återkomma med förslag till kostnadsramar för de 

projekt som blir aktuella. Det bör ankomma på regeringen att slutligt besluta 

om dispositionen av den totala kostnadsramen. 

Jag förordar att den investeringsplan som jag här redovisar läggs till grund 

för beräkningen av medelsbehovet för nästa budgetår. Av investeringspla

nen framgår att medelsförbmkningen för budgetåret 1981/82 för vissa 

byggnadsarbeten m.m. vid ungdomsvårdsskolorna beräknas uppgå till 

4,6 milj. kr. 

lnvesteringsplan (1 000-tal kr.,I 

Projekt Kostnadsram kr. Medclsförbrukning 

79-04-01 80-04-01 Faktisk Reräknad för 
t. o. m. 
80-06-30 80/81 81/82 

Ej slutredovisade projekt 
färdigställda före 79-07-01 6 320 6 175 5 291 884 

Hammargdrden 
Centralkök 3 210 3 450 2 727 500 223 
Bärby 
Mottagnings- avd. Höjden. 

Om- och tillbyggnad 2 300 2450 2 113 300 37 
Avdelning Backen. Utbyte 

av fönster 415 460 212 248 
Avdelning Lugnet. Om-

byggnad 2202 2402 () 210 
Stigby 
Elevförläggning I. Nybygg-

nad I 620 1 620 I 428 192 

Bygg- Färdig-
start ställ-
år/mån. ande 

år/mån. 

79-06 80-04 

79-02 79-12 

80-04 80-08 

80-04 80-09 

79-03 79-10 
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lnvesteringsp/an (I 000-tal kr.) 

Projekt Kostnadsram kr. Medelsförbrukning 

79-04-01 80-04-01 Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 
80-06-30 80/81 81/82 

Långanäs 
Spceialavd. Torpet. Om- och 

tillbyggnad 2 750 3 800 30 300 2 000 
Ryagården 
Sjuk- och hchandlingsavd. 

Utbyte av fönster 500 720 0 500 220 
Rå by 
Specialavd. Om- och till-

byggnad 2 180 2180 l 930 250 
Gräskärr 
Mottagningsavd. Nyhem. 

Om- och tillbyggnad 2 210 2 210 1958 252 
Vemyra 
Avdelning Humlc-Dumle. 
Ombyggnad 1480 1530 I 223 230 

Jolumnisberg 
Bil- och snickeriverkstad. 700 7801 0 200 580 

Tillbyggnad 
Tillkommande projekt 1 570 

Summa 23 905 25 615 16 912 4066 4630 

I Preliminär ram. 
2 Varav 30 000 hekostas av socialstyrelsen. 

2. Vissa byggnadsarbeten vid statens bakteriologiska laboratorium (SBL) 

SBL 

SBL har i skrivelse den 1 november L976 redogjort för lokalbehovet vid 

laboratoriet. SBL konstaterar att vissa lokaler är undermåliga ur säkerhets

och arbetsmiljöaspekter och att de av enstämmiga utomstående myndigheter 

och personer förklarats oacceptabla. SBL erinrar om att byggnadsstyrelsen 

gemensamt med SBL under 1960-talet utarbetade en utbyggnadsplan som 

anmäldes för socialdepartementet 1967. SBL hemställer i skrivelsen att 

byggnadsstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt utarbeta förslag till nödvändi

ga investeringar i byggnader. 

SBL framför i anslagsframställningen för budgetåret 1981/82 att lokalsitua

tionen under hela 1970-talet präglats av att pågående utredningar medfört 

uppskov med nödvändiga investeringar. Trots viss upprustning kvarstår i allt 

väsentligt lokalproblemen. SBL pekar på några särskilt angelägna behov som 

lokaler för produktion av diploida celler från människa, lokaler till enheten 

för sjukhusinfektioner, lokaler för tillverkning av vissa vacciner. centraldisk 

och administration. 

Bygg- Färdig-
start ställ-
år/mån. ande 

år/mån. 

82-02 83-01 

81-03 81-08 

78-12 79-09 

79-05 79-12 

79-02 79-10 

81-04 82-01 
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Byggnadsstyrelsen 

Byggnadsstyrelsen har den 18 december 1979 redovisat byggnadsprogram 

för ombyggnad av vissa förråds- och servicelokaler vid SBL sammanfattat i 

ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet omfattar om- och tillbyggnad för 

kylverkstad, administrationslokaler, portvaktsstuga och bergrumförråd samt 

byte av transformatorer. Kostnaden har beräknats till 2,1 milj. kr. i prisläget 

1979-04-01 vilket motsvarar 2,3 milj. kr. i prisläge 1980-04-01. 

Byggnadsstyrelsen har vidare den 30 september 1980 redovisat program 

avseende brandskyddsåtgärder vid laboratoriet. Kostnaderna uppskattas till 

1.2 milj. kr. i prisläget 1980-04-01. Byggnadsstyrclsen har också den 14 ok

tober 1980 redovisat byggnadsprogram för ombyggnad av central- och 

pipettdisk. Åtgärderna avser i huvudsak installation av ny ventilationsan

läggning. Nuvarande anläggning är undermålig och värme och fukt skapar 

påfrestande arbetsförhållanden för personalen. Kostnaderna beräknas till 

1,5 milj. kr. i prisläget 1980-04~01. 

Föredraganden 

Jag förordar att följande investeringsram läggs till grund för beräkningen 

av medelsbehovet för nästa budgetår. Av investeringsplanen framgår att jag 

för nödvändiga byggnadsarbeten med hänvisning till miljöskäl m. m. 

beräknar 2 550 000 kr. 

Investerings plan ( 1 000-tal kr.) 

Projekt Bygg
------------------- start 
Kostnadsram kr. Mcdclsförbrukning 

li[!-

Färdig
ställ-

79-04-01 80-04-01 Faktisk Beräknad för år/mån. ande 

Statens bakteriolog~~ka labo
ratorium 

Ombyggnad av central- och 
pipettdisk 

Byte av transformatorer 
Brandskyddsåtgärdcr 

3. Diverse projekt 

Byggnadsstyrelsen 

I 550 
890 

1200 

t. o. m. 
80-06-30 80/81 81/82 

1300 
890 
360 

2 550 

I gällande investeringsplan finns uppförd en kostnadsram av 3 milj. kr. i 

prisläge 1979-04-01. Ramen skall användas för hastigt uppkomna behov av 

byggnadsåtgärder under året. Av ramen, som står till regeringens disposi-

år/mån. 

81-08 81-12 

82-05 82-09 
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tion, har hittills ca 2,8 milj.kr. tagits i anspråk för bl.a. vissa byggnadsprojekt 
vid ungdomsvårdsskolorna. 

Byggnadsstyrelsen föreslår att ramen för budgetåret 1980/81 höjs till 5 

milj. kr. på tilläggsbudget för att angelägna projekt, bl.a. rökgasrening och 
brandskyddsåtgärder vid statens bakteriologiska laboratorium, skall kunna 

påbörjas under budgetåret 1980/81. 
Byggnadsstyrelsen föreslår vidare att för budgetåret 1981/82 ramen höjs 

till 7 milj. kr. för att tillgodose krav på akuta åtgärder inom framför allt 
statens rättsläkarstation i Stockholm och statens bakteriologiska laboratori
um. 

Föredraganden 

Jag förordar att i likhet med vad som gäller för innevarande budgetår en 
anslagspost till regeringens disposition för diverse projekt förs upp under 
anslaget. Av den tidigare anvisade kostnadsramen för smärre projekt vid 
ungdomsvårdsskolorna har regeringen hittills disponerat ca 2,9 milj. kr. 

Detta belopp motsvarar 3 130 000 kr. i prisläget den 1 april 1980. För nästa 
budgetår förordar jag att kostnadsramen höjs med 2 milj. kr. till 5 130 000 
kr.Av ramen föreslår jag att 1,5 milj. kr. får disponeras för ombyggnadsarbe
ten vid statens rättsläkarstation i Stockholm. 
lnvesteringsplan (I 000 tkr.) 

Projekt Kostnadsram kr. Medelsförbrukning 

79-04-01 80-04-01 Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 
80-06-30 80/81 81/82 

Diverse projekt 3 000 5 130 2500 2000 

4. Vissa projekteringskostnader 

Föredraganden 

Under anslaget beräknas medel för de projekteringskostnadcr som avser 
objekt för vilka medel anvisas under anslaget. För budgetåren 1980/81 och 

1981182 bör 1,2 resp. 0,4 milj. kr. heräknas. 

Sammanfattning 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad som tidigare nämnts under de olika anslagspunk
terna om erforderligt medelsbehov för de byggnadsprojekt som bekostas 

3 Riksdagen 1980181. J sam/. Nr ](JO. Bil. 8 

Bygg- Färdig-
start ställ-
år/mån. ande 

år/mån 
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från ifrågavarande investeringsanslag, förordar jag att följande sammanfat
tande investeringsplan läggs till grund för beräkning av anslaget. 

Beräknad medclsförbrukning 

1980/81 1981182 

1. Vissa byggnadsarbeten m. m. vid ung-
domsvårdsskolorna 4066 4630 

2. Vissa byggnadsarbeten m. m. vid sta-
tens bakteriologiska laboratorium 2 550 

3. Diverse projekt 2500 2000 
4. Vissa projektcringskostnader 1 160 400 

Erfarenhetsmässig reduktion av medels-
behovet -1 836 -880 

Summa 5890 8700 

Anslagsberäkning (1 000-tal kr.) 

Medelstillgång Medelsförbrukning 

Behållning 1980-07-01 
Anslag för 1980/81 
Anslag för 1981182 

690 
5200 
8 700 

14 590 

1980/81 
1981182 

5 890 
8 700 

Summa 14590 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att besluta om vissa byggnadsarbeten 

m. m. inom socialdepartementets verksamhetsområde inom de 
kostnadsramar som jag har förordat i det föregående, 

2. till Vi5sa byggnadsarbeten m. m. inom socialdepartementets 
verksamhetsområde för budgetåret 1981/82 anvisa ett reserva
tionsanslag av 8 700 000 kr. 
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B. Allmän försäkring m. m. 

Socialförsäkringssystemet är till större delen samordnat inom den allmän

na försäkringen, som omfattar folkpensioneringen, allmän tilläggspensioner

ing (ATP) och sjukförsäkring (inkl. tandvårdsförsäkring och föräldraförsäk

ring). Den allmänna försäkringen kompletteras bl. a. av bestämmelser om 

hustrutillägg och kommunala bostadstillägg samt av en arbetsskadeförsäk

ring och en delpensionsförsäkring. 

Den allmänna försäkringens ekonomiska omfattning ökar kraftigt för 

varje år, både absolut och relativt i förhållande till den totala samhällseko

nomin. Försäkringens växande roll belyses av följande sammanstiillning. 

Den allmän11a försäkri11gens andel av bruttonationalprodukte11 (BNP) och 

den privata konsumtio11en. Miljarder kr. 

1960 1965 1970 1975 19801 

Omslutning inom allmän 
försäkring ' 4.2 10,2 21,4 47.2 99,9 

BNP till marknadspris 72,2 113.2 170,8 286,9 520,l 
Försäkringen i % av BNP 5,8 9.0 12.5 16,5 19.2 
Transfereringar från försäk-

ringen till hushållen2 3,7 7.0 13.9 34,2 79.3 
Total privat konsumtion 43.3 63.9 92.1 149.5 268.9 
Transfereringar i % av 

privat konsumtion 8.5 11,0 15,1 22.9 29,5 

1 Beräknat. 
~Brutto före skatt. 

De ersättningar som före skatteavdrag utgår från försäkringen motsvarar 

omkring 30 % av den totala privata konsumtionen i landet. Även om denna 
andel är lägre efter skatteavdrag kan konstateras att dessa ersättningar har 

stor betydelse för hushållens ekonomi. Försäkringens ökande andel av 

folkhushållet heror främst på de successiva höjningarna av folkpensionsbe

loppen. det ökande antalet pensionärer med ATP liksom den allmänna 

ökningen av såväl antalet som andelen pensionärer bland befolkningen. 

Även sjukförsäkringen med föräldraförsäkring och tandvårdsförsäkring har 

byggts ut betydligt under 1970-talet. 

Samtidigt med denna utbyggnad av försäkringens omfattning har det skett 

en förskjutning av finansieringen i riktning mot ökad avgiftsandel i form av 

socialförsäkringsavgifter från arbetsgivarna. ATP och arbetsskadeförsäk

ringen har redan från början helt finansierats genom arbetsgivar- och 

egenföretagaravgifter. 
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Beräknade kostnader och finansiering år 1981 för den allmiinna försäkringen (inkl. föräldraförsäk

ring) samt för de/pensionsförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. Milj. kr. 

Folkpen- ATP Sjukför- Dclpen-
sionering säkring sionsför-

säkring 

Kostnader 33 330 23 100 30 880 1550 

Finansiering 
1. Socialförsäkringsavgifter 22 900 24 700 28 400 1365 

därav till fondering 1600 2 150 
Andel av kostnder i % 69 100 85 100 
Andel av löneunderlaget i % 8,4 12,25 10.5 0,5 

2. Statliga medel netto 10430 4 630 
Andelen av kostnaderna i o/c 31 15 

Försäkringens omfattning och kostnader 

Folkpensioner 

Under 1970-talet har flera betydelsefulla och kostnadskrlivande pcnsions

reformer genomförts. Den allmänna pensionsåldern har sänkts och folkpen

sionens grundbelopp har höjts. Vidare har möjligheterna till rörlig pensions

ålder mellan 60 och 70 års ålder vidgats. 

De folkpensionärer som saknar eller har låg ATP har sedan år 1969 fått 
årliga standardförbättringar genom höjda pensionstillskott. De årliga pen

sionstillskottshöjningarna var ursprungligen 3 % av basbeloppet per år men 

ökades fr. o. m. år 1976 till 4 % av basbeloppet per år. F. n. utgör 

pensionstillskotten 41 l}i(, av basbeloppet till ålderspensionärer och änkor och 

höjs den 1 juli 1981 till den tidigare beslutade garantinivån 45 %· av 

basbeloppet. Höjningen med 4 % av basbeloppet innebär ett standardtill

skott med 644 kr. per år vid nuvarande basbelopp. För att höja inkomstnivån 

för den som blivit sjuk eller handikappad i unga år utgår till förtidspensionä

rer med ingen eller låg ATP dubbla pensions tillskott. vilket innebär 90 % av 

basbeloppet utöver folkpensionens grundbelopp fr. o. m. den 1juli1981. 

Som jag anfört vid min anmälan till propositionen 1980/81:20 om 

besparingar i statsverksamheten avser jag att senare återkomma med förslag 

om förbättringar av pcnsionstillskotten fr. o. m. den 1 juli 1982 för att särskilt 

värna om de pensionärer som har enbart folkpension och pensionstillskott. 

I det följande kommer jag att föreslå vissa höjningar av ersättningsnivån 

för handikappersättning. barnpension och barntillägg för att kompensera 

effekterna av de nya beräkningsgrunderna för ändring av basbeloppet. 

Basbeloppet för januari 1981 är 16 100 kr. 

Arbets- Summa 
skadcför-
siikring 

1 250 90 110 

1 4.~5 78 800 
185 3 935 
[()() 83 

0,6 
15 060 

17 
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Antalet folkpensionärer och kostnaderna för folkpensionerna framgår av 

följande sammanställningar. 

Antal f olkpensioniirer 

I början Ålders- Förtids- Hustru- Änke- Barn- Handikapp- Summa 
av år pension pension tillägg pension pension ersiittning 

m.m. 1 

1960 738 800 143 )()() 33 700 55 000 27 000 997 600 
1965 827 200 150 600 41 700 84 400 35 900 25 800 1165600 
1970 946 600 187 900 53 700 100 700 34 300 35 000 I 351< 200 
1975 1 061 700 21<8 900 61< 000 105 800 44 600 44 100 1613100 
1980 1 362 800 292 300 54 800 83 600 42 600 86 900 1 923 000 
19812 I 380 000 301 000 55 000 82 800 42 200 88 400 I 949 400 
19832 1409000 306 500 55 400 82 600 42 000 90 600 1986100 

Genomsnittlig ärlig ökning 
1960-1964 17 700 1 500 1 600 5 900 1 800 5 100 
1965-1969 23 900 7 400 2 500 3 200 -300 l 800 
197ll--1975 23 000 18 100 2 800 800 1 600 3 400 
19763 199 900 -38 500 -14 700 -19 000 -- 500 19 300 
1977-1979 26 100 11 400 300 -- 1 000 -400 4 100 
1980-19822 15 400 4 700 200 300 -200 1200 

1 Ilandikappersiittning inkl. vårdhidrag och barntillägg. 
i Beräknat. 
~Redovisas separal p. g. a. pcnsionsålderssänkningen den l juli 1976. 

Folkpensionskostnadema, milj. kr. 

År Ålders- Fiirtids- Änke- Övrigt Summa Bostadsstöd 
pension pension pension till pensionii-

Barn- rer 
pension 

1960 2 001 378 115 84 2 578 275 
1965 3 146 577 345 131 4 199 449 
1970 5 180 1 040 590 244 7 054 849 
1975 9 945 2 660 1020 629 14 254 1 663 
1980 1 21 980 5 180 l 320 1 270 29-750 3 520 
1981 1 24 610 5 840 1 440 I 440 33 330 3 670 

1 Beräknat. 

Sammanställningarna visar att antalet personer med olika förmåner inom 

folkpensionssystemet har ökat successivt under de senaste 20 åren. Orsaken 

härtill är främst att söka i den fortgående befolkningsmässiga åldersföränd

ringen. Andelen personer över 65 år av hela befolkningen var 11.8 % år 1960 

och har därefter successivt ökat till 13,8 % år 1970 och 16,2 % år 1980. 

Denna utveckling i kombination med den allmänna pensionsålderssänk

ningen år 1976 har bl. a. inneburit att antalet ålderspensionärer nära nog 

fördubblats under de två senaste decennierna. Vidare har andra reformer 

inom folkpensioneringen bidragit till utvecklingen, t. ex. vidgade möjlighe

ter till förtidspension och ändrade regler för handikappersättning. 

33 600 
38 500 
49 700 

146 500 
40000 
21 000 

Bostadsstöd 
till pensio-
närer 

538 000 
580 700 
657 900 
739 000 
808 (It)() 

820 0()0 
805 000 

8 500 
15 450 
17 950 
24 400 
6000 

-1000 
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Det ökade antalet äldre personer liksom genomförda reformer har 

medfört en kraftig ökning av anslagsbehovct. Kostnadsökningen orsakas 

också av förmånernas anknytning till basbeloppet och därmed anpassning till 

förändringar av penningvärd~t. Vidare har de årliga standardförbättringarna 

i form av höjda pensionstillskott medfört en ökad kostnad. Av det totala 

antalet folkpensionärer år 1981 beräknas 920 000 eller 52 % ha helt eller 

reducerat pensionstillskott. 

Nya regler för fastställande av basbeloppet har införts fr. o. m. januari 

1981. De nya bcräkningsgrunderna innebär att vid indexberäkningen bortses 

från indirekta skatter, tullar och avgifter samt förändringar av energipriser-

na. 

Basbeloppet i januari 198 I är 16 100 kr. Vid detta basbelopp uppgår 

folkpensionens årsbelopp - inklusive helt pcnsionstillskott men exklusive 

kommunalt bostadstillägg - till 21 896 kr. för ensam ålderspensionär och till 

38 157 kr. för ett pensionärspar. Årsbeloppet för en ensam förtidspensionär 

uppgår i januari i år till 28 497 kr. Dessa belopp höjs under året dels genom 

höjning av pensionstillskotttn den 1 juli 1981 och dels genom höjning av 

basbeloppet. 

För nästa budgetår beräknas statens sammanlagda folkpensionskostnader 

öka med 4 650 milj. kr. jämfört med uppfört anslag för innevarande 

budgetår. Av kostnadsökningen beror 270 milj. kr. på ett ökat antal 

pensionärer, 180 milj. kr. på höjda pensionstillskott m. m. och 4 200 milj. kr. 

på pensionernas anpassning t;JI basbcloppsutvecklingen. Anslagsbehovet för 

folkpensioner under budgetåret 1981/82 beräknas till 34 630 milj. kr. 

Folkpensionskostnaderna finansieras delvis genom en socialförsäkringsav

gift som betalas av arbetsgivC!fe och egenföretagare. Riksdagen har för kort 

tid sedan beslutat att denna avgift skall höjas från 8,3 %· till 8.4 % av 

löneunderlaget fr. o. m. den l januari i år. Avgiften, som tillförs statsbudge

ten, beräknas täcka ca 70 % av statens kostnader för folkpensioneringen år 

1981. 
Pensionskommitten (S 1970:40) arbetar f. n. med frågan om efterlevande

pensioneringens framtida utformning och beräknas redovisa sitt slutbetän

kande i början av år 1981. 

Bostadsstöd till pensionärer 

Kommunerna bestämmer själva om kommunalt bostadstilliigg till folkpen

sion (KBT) skall utgå och vilka grunder som skall gälla. Inkomstprövnings

reglerna är dock fastlagda i lagen ( 1962:392) om hustrutillägg och kommunalt 

bostadstillägg. Samtliga kommuner har beslutat att KBT skall kunna utgå. 

KBT administreras av riksförsäkringsverket och försäkringskassorna och 

betalas ut samtidigt med folkpensionen. 

De kommunala bostadstilliiggen utgör ett betydelsefullt komplement till 
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folkpensionen. Eftersom KBT är en inkomstprövad förmån är den av särskilt 

värde för pensionärer med enbart folkpension. KBT-systemet lämnar 

möjlighet för en stor grupp pensionärer att bo i ändamålsenliga bostäder. 

För att eliminera skillnaderna i bostadstilläggens maximibelopp före 

inkomstprövning mellan olika kommuner och i syfte att uppnå en ökad 

samordning mellan reglerna för KBT och statskommunalt bostadsbidrag 

infördes fr. o. m. 1980 statsbidrag till kommunernas kostnader för KBT. 

Statsbidrag utgår för år 1980 under förutsättning att kommunen svarar för 

minst 80 % av bostadskostnaden upp till 700 kr./mån. för ensamstående 

pensionär och 800 kr ./mån. för makar. Fr. o. m. år 1981 har de statsbidrags

grundande bostadskostnadsgränserna höjts med 50 kr ./mån. för ensamståen

de resp. makar. Jag kommer i det följande att föreslå en ny höjning av dessa 

bidragsgränscr den 1januari1982. Kommunerna har möjlighet att låta KBT 

utgå även för högre bostadskostnader, men dessa merkostnader ingår inte i 

statsbidragsunderlaget. 

Statsbidrag utgår f. n. med 43 % av bostadskostnader upp till nyss nämnda 

hyresnivåer. Fr. o. m. den 1 juli 1981 förändras inkomstprövningsreglerna 

inom KBT-systemet. I samband därmed justeras procentsatsen för statsbi

drag från 43 % till 38 % (prop. 1980/81 :20, StU 1980/81: 14, rskr 1980/81 :84). 

Statsbidragskostnaderna har för år 1980 beräknats till 1 370 milj. kr. och för 

år 1981 till 1 380 milj. kr. De totala KBT-kostnaderna under resp. år har 

beräknats till 3 510 milj. kr. resp. 3 660 milj. kr. 

KBT utgår till 815 000 pensionärer. Fr. o. m. år 1978 infördes möjlighet 

för folkpensionärer att få statskommunalt bostadsbidrag om detta ger högre 

belopp än KBT. Denna form av bostadsstöd utgår f. n. till 9 000 pensionärer. 

Sammantaget utgår stöd till bostadskostnader för 820 000 pensionärer, varav 

ca 811 000 enbart har KBT, ca 5 000 enbart statskommunalt bostadsbidrag 

och ca 4 000 både KBT och statskommunalt bostadsbidrag. Anslag till 

statskommunalt bostadsbidrag redovisas under bostadshuvudtiteln. 

Allmän tilläggspension (ATP) 

Antalet ATP-pensionärer och kostndsutvecklingen framgår av följande 

sammanställningar. 
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Antalet ATP-pensionärer 

I början Ålders- Förtids- Änke- Barn- Summa 
av år pension pension pension pension 

1963 2 500 4500 640(1 4200 17 600 
1965 51 300 17 600 19 600 12 700 101 200 
1970 224 600 70 300 68100 30 000 393 000 
1975 419 900 173 700 136 400 40000 770 000 
1980 756 900 2lJ7 600 217 300 44000 I 225 800 
198JI 794 500 nJooo 233 000 44 500 I 29.'i 000 
19831 875 000 2·l0000 260 000 45 000 1420 000 

Genomsnittlig årlig ökning 
1965-1969 34 650 .lO 550 9 700 3 450 58 350 
1970-1975 39 150 19 300 13 950 l 850 74 250 
19762 163 700 -22 500 16 200 I 000 158 400 
1977-1979 44 600 14 700 16 400 600 76 300 
198()-19821 39 400 10800 14 200 300 64 700 

1 Beräknat. 
2 Redovisas separat p. g. a. pensionstilderss~inkningen den 1 juli 1976. 

Kostnaderna för ATP. milj. kr. 

År Ålders- Fiirtids- Änke- Barn- Summa 
pension pension pension pension 

1963 7 9 14 5 35 
1965 57 47 48 16 168 
1970 560 359 195 S"7 I 166 
1975 2 450 1 :rn1 610 116 :'i 006 
19801 12 350 4 645 1 775 255 19 025 
19811 15 060 5 590 2 155 295 23 ]()() 

1 Beräknat. 

Åldcrspension från ATP utgör 60 % av den årliga inkomsten, räknat pä 

medeltalet av den försäkrades 15 bästa inkomstår i arbetslivet. Pensions

grundande inkomst beräknad1~s första gången år 1960. Enligt huvudregeln 

krävs 30 års förvärvsarbete för full pension. Den årliga pensionsgnmdande 

inkomsten beräknas på inkomster som ligger mellan I och 7 ,5 basbelopp. 

Den pensionsgrundandc inkomsten beräknas på det vid årets ingång gällande 

basbeloppet, som för år 1981 iir 16 HJO kr. ATP-poäng för år 1981 hcräknas 

således på inkomster mellan 16 ]()()och 120 750 kr. Reglerna för ålderspen

sion överensstämmer med motsvarande regler inom folkpensioneringen. 

ATP-förmånerna är anknutna till basbeloppet. 

Av de redovisade sammanställningrna framgår att ATP-förmånerna över 

tiden fått ökad betydelse. U ndcr den första tioårsperioden ATP-reformen 

var i kraft ökade antalet A TP-pcnsionärer successivt och utgjorde {1r 1970 

nära 33 Cft:, av samtliga pemionärer med motsvarande förmåner från 
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folkpensioneringen. Denna andel har fortsatt att i.ika och uppgår är 1980 till 

nära 70 %. Av de f. n. nära I .4 milj. ålderspensionärerna och ca 300 000 

förtidspensionärerna med folkpension har niira 800 000 (57 St) resp. 225 000 

(74 %) också ATP-pension. Utvecklingen med ett ökat antal ATP

pcnsionärcr fortsätter. Utöver denna ökning av andelen folkpensionärer 

med ATP sä sker det också en markant ökning av den genomsnittliga 

ATP-pensionens storlek därigenom att de nytillkommande pensionärerna 

vanligen har en högre ATP-poäng. 

ATP finansieras genom avgifter från arbetsgivare och egenföretagare. 

ATP-avgiften för år 1981 utgör 12.25 %, av det pensionsgrundande löneun

derlaget. För de följande tre åren höjs avgiften med 0.25 procentcnhL'ter per 

år och kommer därmed att utgöra 13 (;f. ar 1984. Genom den beslutade 

avgiftshöjningen för de närmaste åren tillförs AP-fonden medel som skall 

underlätta de mer långsiktiga utgiftsiitagandena inom ATP-systemet. 

ATP-avgiften betalas in till AP-fonden. Fondförvaltningen iir uppdelad p{i 

fyra delfonder med var sin fondst yrclse. AP-fonden uppgick år 1965 till 7 300 

milj. kr. och ökade till 31 343 milj. kr. år 1970. 76 963 milj. kr. år 1975. I 

januari 1981 beräknas AP-fonden uppgå till lM 200 milj. kr. 

Inom socialdepartementet arbetar en särskild arbetsgrupp med att utreda 

frågan om ATP-rätt vid vård av små barn i hemmet. En promemoria i ämnet 

kommer att redovisas inom kort. Avsikten är att förslag i denna fråga skall 

läggas fram till riksdagen under våren 1981. 

Delpensiomförsiikring 

Delpensionsförsäkringen infördes den I juli 1976 och omfattade då enbart 

anställda löntagare. Fr. o. m. år 1980 har dclpensionssystemct vidgats till att 

också innefatta egna företagare och uppdragstagare. Av följande samman

ställning framgår att antalet delpensionärer och kostnader har ökat 

kontinuerligt sedan reformen genomfördes. 

Antalet de/pensionärer och kostnaderna 

I hörjan av ar 

1977 
1978 
1979 
1980 
198]1 

I Beräknat. 

Antal dclpensioniircr 

18 100 
33 900 
43 600 
50 500 
65 000 

Kostnader per tir. milj. kr. 

412 
687 
890 

l 220 
I 550 

Genom delpensionsförsäkringen har de förviirvsarbetancle möjlighet att 

minska arbetsinsatsen mellan 60 och 65 års älder genom att övergå till 
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deltidsarbete i kombination med delpension. För att delpension skall kunna 

utgå krävs att den försäkrade enligt huvudregeln har haft ATP-grundande 

inkomst under sammanlagt minst 10 år fr. o. m. 45 års ålder och att 

vederbörande under de senaste tolv månaderna före arbetstidsminskningen 

förvärvsarbetat under minst fem månader. 

För anställda gäller att arbe1:stiden måste minskas med minst fem timmar i 

veckan och uppgå till minst 17 timmar i veckan. Egna företagare måste 

minska sin arbetstid med i genomsnitt minst hälften och därefter arbeta i 

genomsnitt minst 17 timmar i veckan. Delpensionen utgör 65 % av 

inkomstbortfallet vid minskningen av arbetstiden. Fr. o.m. den l januari 

1981 sänks kompensationsnivån för nytillkommande delpensionärer till 

50 % av inkomstbortfallet (prop. 1980/81:20, SfU 1980/81:14, rskr 1980/81: 

84). Delpensionen är knuten till basbeloppet och är pensionsgrundande för 

ATP. 

Delpensionsförsäkringen finansieras genom en avgift från arbetsgivare 

och egenföretagare som fr. o. m. år 1980 utgör 0,50 % av avgiftsunderlaget. 

Avgiften förs till en särskild fond. Den fr. o. m. år 1980 från 0.25 r,fc, till 

0,50 % höjda socialförsäkringsavgiften avses ge full kostnadstäckning för de 

löpande pensionsutbetalningarna och därutöver lämna en successiv täckning 

av de underskott som uppstått i delpensionsfonden. Underskottet den l 

oktober 1980 var 596 milj. kr. 

Riksförsäkringsverket har p;1 regeringens uppdrag i en rapport redovisat 

erfarenheterna av delpensionsförsäkringen t. o. m. augusti 1980. Av rappor

ten framgår bl. a. att sammansättningen av gruppen delpensionärer med 

avseende på arbetsförhållanden, kön m. m. har över tiden varit påtagligt 

konstant. Ca 90 % av de heltidsarbetande har minskat sitt arbete med 

hälften. Andelen kvinnor med delpcnsion har stabiliserats kring 30 % . 

Vad gäller delpensionsfondens utveckling räknar verket med ett växande 

underskott under hela 1980-talct. Vid oförändrad kompensationsnivå skulle 

balans mellan influtna avgifter och utgående förmåner uppnås i början av 

1990-talet. fondunderskottet skulle då vara betydande. I rapporten anges 

exempel på hur man genom en temporär avgiftshöjning skulle kunna häva 

fondunderskottet genom ett temporärt ökat avgiftsuttag från f. n. 0.50 %·till 

0,60 % av avgiftsunderlaget under perioden 1982-1986. Fondunderskottet 

skulle vid detta högre avgiftsuttag förbytas till ett fondöverskott år 1986. 

I anslutning till uppdraget har verket också haft att behandla frågan om rätt 

till delpension för vissa fackliga och politiska uppdragstagare (SfU 1979/ 

80: 19. rskr 1979/80:337). Verket. som pekar på en rad avgränsningsproblem i 

detta sammanhang, lämnar vissa förslag ang. utformning av särskilda 

bestämmelser för nämnda uppdragstagare. 

Sammanfattnings1·is kan konstateras att utbetalningarna från de allmänna 

pensionssystemcn uppgår till mycket stora belopp. Statens kostnader under 

folkpensionsanslaget uppgår sMedes till 34 630 milj. kr. under nästa budget

år. Härtill skall läggas statens och kommunernas kostnader, 3 630 milj. kr., 
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för kommunala bostadstillägg och statskommunala bostads bidrag till pensio

närer. Vidare tillkommer delpensions- och ATP-utbetalningarna, som för 

det kommande budgetåret beräknas uppgi\ till i runda tal 1 600 resp. 24 900 

milj. kr. Totalt kommer kostnaderna för förmånerna frtm den allmänna 

pensioneringen och bostadsstödet därmi:d att uppgå till omkring 64, 7 

miljarder kr .. vilket innebär en ökning med drygt 10 miljarder kr. i 

förhållande till motsvarande beräkningar för innevarande budgetår. 

Sjukförsäkringen 

Sjukförsäkringssystemet omfattar hela befolkningen. Försäkringen ger 

rätt till dels sjukpenning vid sjukdom med 90 % av arbetsinkomster upp till 

7.5 gånger basbeloppet (120 750 kr. år 1981), dels viss ersättning i samband 

med läkarvård och läkemedelsinköp, tandvård, sjukhusvård och viss annan 

sjukvårdsbehandling samt för sjukresor. 

Sjukförsäkringens ersättningsregler för öppen sjukvård innebär att patien

ten vid läkarbesök betalar en enhetlig avgift på högst 25 kr. per besök i 

offentlig vård fr. o. m. den 1 januari 1981 och vanligen 30 kr. per besök hos 

privatpraktiserande läkare. Försäkringskassan betalar sedan ersättning 

enligt fastställd taxa till sjukvårdshuvudmannen resp. läkaren. Motsvarande 

ersättningsregler gäller även för sjukvårdande behandling som utförs av 

annan personal än läkare. Patientavgiften är där vid offentlig vård 15 kr. per 

besök och 20 kr. per besök vid vård hos privatpraktiserande liikare eller 

sjukgymnast. 

Antalet ersatta behandlingar i öppen vård har ökat kraftigt. Framför allt 

har en snabb utveckling skett av hemsjukvården. en vårdform som är av stor 

betydelse för de äldre och som många gånger utgör ett gott alternativ till 

omhändertagande inom den slutna sjukvården. 

Regeringen har i proposition 1980/81:73 föreslagit en förstärkning av 

skyddet mot höga kostnader för personer med stort behov av sjukvård och 

läkemedel. Detta högkostnadsskydd skall gälla för s;1väl läkar- och tandlä
karordinerade läkemedel som liikarvård och sjukvårdande behandling i 

privat och offentlig öppen vård. Skyddet innebär att en person blir hdriad 

från ytterligare kostnader för läkemedel .och vård besök när han har betalat 

avgift för 15 inköp e\ler vård besök. Befrielsen gäller under en tolvmånaders

period, räknat från första inköpet eller besöket. För barnfamiljerna föreslås 

en extra begränsning av kostnaderna genom att kostnadstakct blir gemen

samt för alla barn i en familj. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 

1981. 

När en försäkrad vårdas på sjukhus betalar sjukförsäkringen en vårdavgift 

på 40 kr. per dag till sjukvårdshuudmannen. För varje dag som den 

försäkrade vårdas p;'\ sjukhus görs samtidigt avdrag från hans sjukpenning. 

Avdraget utgör 30 kr. per dag. dock högst en tredjedel av den utgående 

sjukpenningens bruttobelopp. 
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Sjukförsäkringen innefattar ocksit den allmänna tandvårdsförsäkringcn. 

Den omfattar alla försäkrade över 19 år. Barn och ungdomar under 20 års 

ålder har rätt till avgiftsfri tandvärd genom landstingens folk.tandvård. 

Socialstyrelsen har dock rätt att för ett år i siinder bevilja undantag för 

huvudman från skyldigheten att erbjuda behandling till barn under 5 år och 

ungdomar fr. o. m. det år de fyller 17 år. Tandvårdsförsäkringen ersiitter 

kostnaderna för tandvård enligt tandvårdstaxan med 50 % upp till 2 500 kr. 

och med 75 % för kostnader däröver. Kostnader för ädla metaller och annat 

material som används i tandtekniskt arbete betalades tidigare av försäkring~

kassan. Fr. o. m. elen 1 januari 1981 gäller samma ersättningsregkr för 

tandtekniskt material som för övrig tandvård. 

1978 års tandvårclsutrcdning (S 1978:01) har till uppgift att se över 

tandvårdsförsäkringen. Utredningen bcriiknas avge sitt slutbetänkande 

angående tanclvårdsförsäkringens framtida utformning under år 1981. 

Kostnaderna för sjukförsäkringen beräknas för år 1981 till 24 545 milj. kr. 

Kostnadsutvecklingcn för sjukförsäkringen (ex kl. föriildraförsäkringen) 

framgår av följande sammanstiillning (milj. kr.). 

1960 1965 1970 1975 198()1 1981 1 

Sjukpenning 600 l 139 2 662 8 108 12 990 14 220 
Öppt:n sjukvård 160 280 584 l 181 3 7'15 4030 
Tandvärd 15 15 15 '189 2 350 2 275 
Läkemedel 86 176 516 1276 2 250 2 295 
Övriga sjukvårds-

utgifter 129 160 334 461 1 720 1 725 

Summa 990 1 770 4111 12 015 23 10.S 24 545 

1 Beräknat. 

Den kraftiga kostnadsökningen mellan tiren 1970 och 1975 beror främst på 

införandet av den beskattade sjukpenningen och tandvårdsförsäkringcn ar 

1974. Kostnadsstegringen mellan åren 1980 och 198 ! föranleds framför allt av 

lönehöjningarnas effekt p<l sjukpenningbeloppen samt höjningar i vftrdtax

orna. 

I följande tabell belyses utvecklingen av antalet sjukdagar. sjukfallsfrek

vens m. m. 

År 

1960 
1965 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
197'1 

Ersatta sjukdagar per 
försäkrad 

13.2 
15.7 
19.8 
22.0 
22.'I 
22.8 
22.8 
22.2 

S jukfallsfrc kvcns 
Antal fall pt:r för
siikrnd 

0.55 
D,66 
1.0'1 
U7 
1.47 
1.45 
l.52 
l.52 

Genomsnittligt antal 
dagar per fall 

24,2 
23.9 
18.2 
15.6 
15.8 
16.0 
15.2 
14.3 
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Antalet sjukdagar som ersätts av sjukförsiikringen påverkades givetvis av 

att karensdagarna togs bort år 1967. Antalet ersatta sjukdagar var därefter i 

stort sett oföriindrat till år 1974, då antalet genomsnittligt ersatta sjukdagar 

ökade under några år. Sedan år 1971) har antalet ersatta dagar minskat något. 

Sjuktalet beräknas bli oförändrat för år 1980. 
Sjukfallsfrekvcnscn har, som framgår av tabellen. ökat under hela 

perioden. Däremot har det genomsnittliga sjukfallet blivit kortare. 

Av följande tabell framgår hur andelen sjukdagar resp. sjukfall fördelar sig 

på sjukfall av olika längd för åren 1968-1979. De långa sjukfallen svarar för 

ca 85-90 % av antalet sjukdagar men endast för ca .10 % av antalet sjukfall. 

För de korta sjukfallen är förhällandet det omvända. Vidare kan utläsas att 

de korta sjukfallens andel av bfale sjukfall och sjukdagar ökar. 

År Sjukfallets varaktighet 
1-6 dagar 7 dagar eller mer 

Andel av Andel av Andel av Andel av 
sjukfallen dagarna sjukfallen dagarna 
lJ(J ~-(. <.:·t ~-G 

1968 61 10 39 90 
1970 64 11 36 89 
1972 65 11 35 89 
1974 68 12 32 88 
1976 69 13 31 87 
1978 70 13 30 87 
1979 71 14 29 86 

Ur sjukfallsstatistiken för <.'tr l 979 kan utläsas vissa regionala skillnader. 

Således hade de tre storstaclsomrädena markant högre antal ersatta sjukcla

gar per försäkrad och antal sjukfall per försäkrad. Antalet ersatta sjukdagar 

per försäkrad var för Stockholms län 25.6, för Göteborg .10,4 och för Malmö 

27 ,8 jiimfört med riksgenomsnittet 22.2. Antalet sjukfall per försiikrad var 

1.90 för Stockholm. 1,80 för Göteborg och l ,71 för Malmö jämfört med 1,52 

för hela landet. Statistiken uppvisar inga patagliga skillnader mellan kvinnor 

och män vad gällde antalet ersatta dagar nch antalet sjukfall per försäkrad. 

Sjukförsäkringen finansieras till 15 % av statsbidrag och till 85 l,'(, av 

socialförsäkringsavgifter fr[m arbetsgivare och egenföretagare. Socialförsäk

ringsavgiften till sjukförsäkringen utgör fr. o. m. år 1981 10,5 'T av löneun

derlaget. 

Den under är 1978 tillkallade sjukpenningkommitten (S 1978:04) skall 

bl. a. föreslå lösningar på frågor om bättre regler för sjukpenning för 

inkomstförluster vid korta sjukfall och bättre anpassning av kompensation 

för delårs- och deltidsanställda. Kommitten har under år 1980 fött tilläggsdi

rektiv och skall senast den 1 mars 1981 redovisa förutslittningarna för att 
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införa en period under vilken arbetsgivaren skall svara för sjukersättningen i 

form av sjuklön och förutsättningarna för införande av ökade inslag av 

självrisk inom sjukförsäkringen. 

En utredning (S 1979:09) har också tillsatts för att se över ersättningssyste

met för sjukresor ur organisatorisk och administrativ synpunkt. Därvid skall 

bl. a. prövas förutsättningarna för att ge sjukvårdshuvudmännen ett ökat 

administrativt och ekonomi~.kt ansvar för resor i samband med sjukdom. 

Utredningen väntas redovisa sina förslag under år 1981. 
Överläggningar pågår med representanter för sjukvårdshuvudmännen om 

ersättningarna från sjukförstikringen till de offentliga sjukvårdshuvudmän

nen fr. o. m. den l januari 1982. Avsikten är att resultaten från dessa 

överläggningar skall redovisas för riksdagen i en särskild proposition under 

våren 1981. 

Arbetsskadeförsäkringen 

Arbetsskadeförsäkringen omfattar anställda, uppdragstagare och egenfö

retagare. Den ger i princip full ersättning för inkomstbortfall till den som 

drabbas av skada i sitt arbete. 

Arbetsskadeförsäkringen anknyter till de principer som gäller för invalidi

tetsbedömning inom den allmänna försäkringen. Det är därigenom den 

faktiska nedsättningen i den försäkrades förmåga att skaffa sig inkomst 

genom förvärvsarbete som bestämmer livräntans storlek. Livräntan vid 

arbetsskada skall i princip utgöra skillnaden mellan den inkomst som den 

försäkrade kan antas ha haft om han inte hade skadats och den inkomst som 

han trots skadan kan beräknas få. Arbetsskadeförsäkringen är samordnad 

med den allmänna sjukförsiikringen på så sätt att ersättning utgår från 

sjukförsäkringen för de första 90 dagarna sedan skadan uppkom (samord

ningstiden). Från arbetsskadeförsäkringen utgår efter samordningstidens 

slut ersättning för sjukvårdskostnader inkl. resor och andra kostnader. 

Vidare utgår sjukpenning och- som tidigare nämnts - livränta. Livränta kan 

också utgå till efterlevande anhörig. Den ersätter årlig inkomstförlust upp till 

samma inkomsttak som gäller för ATP dvs. 7 ,5 basbelopp som vid 

basbeloppet 16 IOO kr. motsvarar 120 750 kr. 

För år l 979 redovisades C<' l 90 000 anmälda arbetsskador. För år 1980 
beräknas antalet skadefall till ungefär oförändrat antal. Ca 90 % av de 

anmälda skadeärendena avslutas inom samordningstiden. Det innebär att 

ersättning från arbetsskadeför\äkringen kan beräknas utgå i ca 19 000 fall per 

år. Utbetalningarna från försäkringen var ca 1 160 milj. kr. under år 1980. 
Arbetsskadeförsäkringen ligger utanför statsbudgeten rn.:h finansieras helt 

genom avgifter från arbetsgivare och egenföretagare. Arbetsgivaravgiften 

till arbetsskadeförsäkringen utgör fr. o. m. år 1980 0.6 %1 av Iöneunderla

get. 
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Administration m. m. 

Den allmänna försäkringen administreras lokalt av de allmänna försäk

ringskassorna och centralt av riksförsäkringsverket. Dessutom finns en 

besvärsorganisation som består av tre försäkringsrätter och - som högsta 

instans - en försäkringsöverdomstol för överprövning av försäkringskassor

nas beslut i socialförsäkringsärenden m. m. 

Antalet nya ärenden hos försäkringsrätterna är större än vad rätterna 

hinner behandla. En besvärlig balanssituation har därför uppstått. En 

kommitte (S 1980:10) har tillsatts för att bl. a. skyndsamt utreda vilka 

administrativa och organisatoriska åtgärder som kan vidtas för att minska 

ärendebalanserna. 

En särskild kommitte (S 1977: 10) utreder frågan om den framtida 

utformningen av den allmänna försäkringens ADB-system. Kommitten 

planerar att inom kort lämna ett slutbetänkande med principförslag till 

utformningen av ett framtida ADB-system och en plan för systemets 

genomförande. 

Kommitten (S 1979:08) för översyn av riksförsäkringsverkets organisation 

m. m. har under hösten lagt fram ett delbetänkande (Ds S 1980:7) Former för 

styrning av försäkringskassornas organisation och förvaltningsutgifter. Kom

mittens förslag har nyligen remissbehandlats och avsikten är att förslag i 

denna fråga skall läggas fram till riksdagen under våren 1981. Kommitten 

väntas inom kort lägga fram förslag rörande riksförsiikringsverkets organisa

tion. 

A l'giftsregler 

Pensionskommitten har i betänkandet (SOU 1977:46) Pensionsfrågor 

m. m. lagt fram förslag till ett enhetligt avgiftssystem som skulle medföra 

väsentliga administrativa lättnader. Det skulle också ge bättre möjligheter 

till ett korrekt avgiftsuttag. Jag räknar med att inom kort återkomma till 

regeringen med förslag i denna fråga. 

B l. Försäkringsöverdomstolen 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

6 513 708 

6 558 000 
7 108 000 

Försäkringsöverdomstolen är högsta prövningsinstans för socialförsäk

ringen. Domstolen har att pröva sådana mål som fullföljs från förs~ikringsrätt 

och från arbetsmarknadsstyrelsen eller som styrelsen underställer dom

stolens prövning. Domstolen har f.n. tio lagfarna och nio icke lagfarna 

ledamöter. 
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1980/81 Beriiknad ändring 1981/82 

Personal 
Domare 10 
Föredragande 10 
Övrig personal 17 

37 

Anslag 
Lönekostnader 5 656 000 
Sjukvård 5 000 
Lokalkostnader 530 000 
Expenser 367 000 

6 558 000 

Försäkringsöverdomstolen 

Domstolen 

+ 541 000 
+ 500 
+ 27 500 
+ 111500 

+ 680 500 

Föredra
ganden 

+ 485 000 

+ 18000 
+ 47000 

+ 550 000 

För budgetåret 1979/80 har försäkringsöverdomstolcn redovisat en resul

tatanalys. Av denna framgår att överdomstolen under året avgjort l 827 mål 

och att viss minskning av mfilbalansen skett till följd av minskad tillströmning 

under början av budgetåret. Maltillströmningen har härefter åter ökat i 

samband med att antalet av.~jorcla ärenden hos försiikringsrätterna ökat. 

Antalet inneliggande ej avgjorda mal hos överdomstolen var 1 596 elen 

1 juli 1980. 

I. Pris- och liineomräkning + 586 500 kr. 

2. Den besparing som fö:säkringsöverdomstolen har redovisat enligt 

huvudförslaget innebär personalminskning med en tjänst. Var än denna 

minskning läggs kommer elen enligt domstolen att medföra minskad 

malavverkning och försämrade möjligheter för domstolen att möta de övriga 

krav som ställs på domstolen som slutinstans. 

3. För bl.a. nya arkivlokaler. upprustning av bibliotek och nödvändig 

personalutbildning behövs en förstärkning med 88 000 kr. 

Föredraganden 

För nästa budgetår hör medel för försiikringsöverdomstolens verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i domstolens huvudförslag. Med hänsyn till 

ärendebalansen och till att amalet nya ärenden kan förväntas öka finner jag 

dock att besparingen inte bör tas ut i sin helhet för nästa budgeti'tr. 

Jag beräknar därutöver 27 000 kr. för nya arkivlokaler m. m. Med 

hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 7 !08 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försäkringsöl'erdomstolen för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 7 108 000 kr. 
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B 2. Försäkringsrätter 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

22 863 270 

28 363 000 

31 174 000 

Försäkringsrätterna är första besvärsinstans för främst socialförsäkrings

ärenden m.m. som handläggs av de allmänna försäkringskassorna. 

Det finns tre försäkringsrätter, nämligen försäkringsrätten för Mellansve

rige (fem avdelningar). försäkringsrätten för Södra Sverige (fyra avdelning

ar) och försäkringsrätten för Norra Sverige (två avdelningar). 

Personal 
Domare 
Föredragande 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvi'ird 
Lokalkostnader 
Expenser 
därav engångsutgifter 

Försäkrings rätterna 

1980/81 

66 
30 
46 

142 

22 237 000 
24000 

42IOOOO 
l 892 000 

28 363000 

Beräknad ändring 1981/82 

Försäkrings
rätterna 

+ 19 
+ 21 
+ 21 

+ 61 

+ 10 551 000 
+ 6500 
+ 930 500 
+ l 316 500 
(+ 603 500) 
+ 12 804500 

Föredra
ganden 

+ 2 496000 

+ 175000 
140 000 

+ 2 811 000 

För budgetåret 1979/80 har försäkringsrätterna redovisat en resultatana

lys. Av denna framgår att försäkringsrätterna inte har kunnat avgöra lika 

många mål som kommit in under budgetåret. Antalet avgjorda mål var 8 646 

och antalet inkomna mål 14 980. Detta har lett till att den redan tidigare 

besvärliga balanssituationen ytterligare förvärrats. Den 1 juli 1980 fanns 

19 874 ej avgjorda mål hos försäkringsrätterna. 

l. Pris- och löneomräkning + 2 854 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär personalminskning och därmed minskad mål

avverkning. Det är därför inte möjligt att genomföra. 

3. Med hänsyn till målbalans och måltillströmning behövs kraftiga perso

nalförstärkningar för att de redan alltför långa väntetiderna för allmänheten 

4 Riksdagen 1980181. 1 sam/. Nr 100. Bil. 8 
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inte ytterligare skall förlängas. Förstärkning behövs med fem dömande 

avdelningar, varav en vid försiikringsrätten för Norra Sverige och två vid 

vardera av de övriga försäkringsrätterna. Härutöver behövs förstärkning av 

föredragande- och biträdespersonalen. Sammanlagt behövs 61 nya tjänster 

( + 9 953 000 kr.). 

Föredraganden 

Ärendetillströmningen till försäkringsrätterna har ökat sedan dessa 

började sin verksamhet iir 1979 och rätterna har f.n. mycket stora 

ärendebalanser. Riksdagen har på regeringens förslag anvisat medel till 

betydande personalförstärkningar vid försäkringsrätterna för innevarande 

budgetår. Även andra åtgärder behöver vidtas för att minska balanserna och 

därmed förkorta handläggningstiderna. En särskild kommitte ( S 1980: 10) 

har tillsatts för att bl.a. utreda vilka administrativa och organisatoriska 

åtgärder som kan vidtas för att minska ärendebalanserna. Kommitten skall 

arbeta skyndsamt och jag rtiknar med att vissa förslag från kommitten skall 

kunna redovisas redan under våren 1981. 

Jag delar försäkringsrätternas mening att huvudförslaget inte bör tilliimpas 

för detta anslag. Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag 

anslaget till 31 174 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försäkringsrätter för budgetåret 1981182 anvisa ett 

förslagsanslag av 31 174 000 kr. 

B 3. Riksförsäkringsverket 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

LJ2 282 101 

118 851000 

12.9 403 000 

Riksförsäkringsverket är central förvaltningsrnyndighet främst för ären

den som rör den allmänna försäkringen - dvs. sjukförsäkring med föräldra

försäkring och tandvårdsförsäkring. folkpensionering. tilläggspensionering

samt delpensionsförsäkring cieh arbetsskadeförsiikring, allmänna barnbidrag 

och bidragsförskott samt för ärenden som rör utbetalning av studiestöd vid 

vuxenutbildning, utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning, stats

kommunalt bostads bidrag till. pensionärer utan barn och dagpenning till vissa 

värnpliktiga. 

I verkets uppgifter ingår bl.a. att utöva tillsyn över de allmänna 

försäkringskassorna. som är lokala organ för den allmänna försäkringen 

m.m. Utbetalning av förmånerna sker i huvudsak genom verkets försorg. 
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Verket bedriver även försäkringsverksamhet enligt lagen om yrkesskadeför

säkring m.fl. äldre författningar inom motsvarande område. I verket 

handläggs även ärenden angående debitering och uppbörd av arbetsgivarav

gifter. För bevakning av rättspraxis inom socialförsäkringsområdet finns en 

särskild ombudsenhet som även fullgör verkets uppgift att inträda som part 

vid socialförsäkringens överinstanser. Verket är vidare redovisningscentral 

och har ett revisionskontor för ett antal statsmyndigheter. 

Riksförsäkringsverkets styrelse utgörs av en generaldirektör och en 

överdirektör samt fem särskilt förordnade ledamöter jämte två personalföre

trädare. Verket är organiserat på en administrativ avdelning, en tillsynsav

delning, en planeringsavdelning, en yrkesskadeavdelning och en ombudsen

het. Avdelningarna är organiserade på sammanlagt 12 byråer och en 

fristående sektion samt ett revisionskontor. Verkets tekniska byrå med 

datacentral är placerad i Sundsvall. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Riksförsäk- Föredra-
ringsverket ganden 

Pe1:wmal 
Sektionschcfer och 

högre personal 65 
Handläggande personal 316 +4 
Övrig personal 650 

I 031 +4 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 114 714 000 + 14 146 ()()() + 12 714 000 
Sjukvård 204 000 2000 
Rcseersiittningar l 869 000 + 236000 + 69 000 
därav för resor till andra 
Hinder ~in de nordiska (58 000) (+ 6 000) (+ 6000) 

Lokalkostnader 20 709 000 + 2 797 000 + 2 545 000 
Kostnader för drift av data-
maskinanliiggning m.m. 56 268 000 + 4 845 000 + 4 845 000 

Övriga expenser 
a) expenser för eget behov 6 287 000 + I 035 000 + 619 000 
därav engångsutgifter (+ 200 000) 
b) .:xpcnscr för annat än 
eget behov 1994000 + 299 000 + 273 000 

Summa utgifter 202 045 000 + 23 358 000 + 21 063 ()()() 
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Inkomster 
Försäljning av publikationer 
m.m. 

Ersättning från allrniinna 
pensionsfonden 

Ersättning från de allmänna 
fiirsii k ri ngskassorna 

Ersättning från statens löne
och pcnsionsvcrk för data
drift m.m. 

Nettoutgift 

Administrationshidrag för 
arbetsskadeförsäkringen 
(redovisas pä inkomsttitel) 

Riksförsäkringsl'erket 

:w ()()() 

31 123 000 

50 000000 

2 051 000 

118 851 000 

46 800 000 

s 000 

+ 2 957 000 

+ 8 100 000 

+ 559 000 

+ Il 747 000 

+ 4 0110 000 

52 

5 000 

+ 2 957 000 

+ 7 000 000 

+ 559 000 

+ 10 552 000 

+ 4 000000 

För budgetåret 1979/80 har riksförsäkringsverket redovisat en resultatana

lys. Av denna framgår att verket på grund av otillräckliga resurser måst 

senarelägga eller eftersätta flera väsentliga arbetsuppgifter. Bl.a. har verkets 

uppföljnings- och inspektionwerksamhet gentemot försäkringskassorna inte 

kunnat bedrivas i önskvärd omfattning. 

l. Pris- och löneomräkning + 19 718 000 kr. 

2. Beträffande huvudförslaget har riksförsäkringsverket inte upprättat 

någon effektiviseringsplan med hänsyn till att kommitten (S 1979:08) för 

översyn av riksförsäkringsverkcts organisation m.m. avser att inom kort 

slutföra sitt uppdrag. Ifrågavarande minskning av anslaget skulle dock 

innebära att verket inte kan :fullgöra alla sina arbetsuppgifter. 

3. För underhåll och uppföljning av de ändringar i systemet för föräldra

försäkringen som trätt i kraft den I juli 1980 behövs fortsatt förstärkning med 

sammanlagt fyra tjänster ( + 576 000 kr.). 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för riksförsäkringsvcrkets verksamhet i 

huvudsak beräknas med utgångspunkt i verkets huvudförslag. Jag beräknar 

därutöver 520 000 kr. för personal för uppgifter som avser föräldraförsäk

ringcn. Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

129 403 000 kr. 

Såsom anförts av chefen för kommunikationsdepartementet i propositio

nen (1980/81:20) om besparingar i statsverksamheten m. m. skulle myndig

heternas motivation för rationaliseringar av postrutinerna öka om de i större 

utsträckning själva ansvarade för sina portokostnader. En övergång till 

direktdebitering av följesedelsbunden post övervägs därför för riksförsäk-
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ringsverkets del. Ett sådant system skulle innebära att medel överförs friin 

tjänstebrevsanslaget till riksförsäkringsvcrkcts anslag. Det ankommer på 

regeringen att besluta i denna fråga. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksförsiikring.n·t!rket för budget~'iret 1981182 anvisa ett 

förslagsanslag av 129 403 000 kr. 

B 4. Bidrag till försäkringskassornas förvaltningskostnader 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

278 805 4791 

265 000 000 

330 000 000 

I Del av förslagsanslagct Bidrag till sjukförsäkringen. 

Från anslaget finansieras statens andel av försiikringskassornas förvalt

ningskostnader. 

Ärenden inom den allmänna försäkringen handliiggs i första instans av de 

allmänna försäkringskassorna. Allmän försäkringskassa finns i varje lands

tingskommun samt i kommun som inte tillhör landstingskommun. Försäk

ringskassorna är självständiga juridiska personer och leds av en styrelse som 

består av ordförande och vice ordförande som utses av regeringen samt fyra 

övriga ledamöter som utses av landstinget eller, i förekommande fall, av 

kommunfullmäktige. Riksförsäkringsverket utfärdar anvisningar för kassor

nas verksamhet. Försäkringskassans budget fastställs av dess styrelse. 

Utgifterna för försäkringskassornas administration finansieras på samma sätt 

som sjukförsäkringens utgifter, dvs. till 15 % med statsbidrag och till 85 % 

med arbetsgivaravgifter. 

Bestämmelserna om allmänna försiikringskassor återfinns i lagen 

( 1962:381) om allmän försäkring. En stor del av den verksamhet inom 

försäkringskassan, som kräver kontakt med de försäkrade, bedrivs vid 

lokalkontor och filialexpeditioner. F. n. finns ca 450 lokalkontor och 135 

filialexpeditioner. 
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Försäkringskassornas förvalt11ingsutgifter m. 111. 

(brutto, löpande priser) 

År 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

1 Prognos 

Förvaltningsut
gifter milj.kr. 

638 
818 

1 089 
1 362 
1660 
1 855 
2 1901 

Riksförsäkringsverket 

Antal ilrsarbetarc 
den 1 januari 

10 517 
11 828 
12 697 
14 309 
15 393 
16 231 
16 727 

Ökning mellan 
resp. år 
Antal 

1 311 
869 

1 612 
1 084 

838 
496 

54 

Riksförsäkringsverket beriiknar att försäkringskassornas förvaltningsut

gifter för år 1980 skall uppgå till 2 190 milj. kr. i pris- och löncläget den I juli 

1980. Beräkningen grundas på kassornas faktiska utgifter för januari - maj 

1980 samt prognoser som lämnats av kassorna för resten av år 1980. 

Riksförsäkringsverket har i skrivelse till försäkringskassornas styrelser 

förutsatt att kassorna vid sin beräkning av 1981 års förvaltningskostnader 

utgår från en nivå som motsvarar 1980 års fastställda budget - efter pris- och 

löneomräkningar - minskad med 2 % ... Mot denna bakgrund och då några 

reformer inte förväntas som kommer att medföra behov av ökade resurser, 

beräknas förvaltningsutgiftcrna för budgetåret 1981/82 uppgå till en nivå 

något under den som beräknats för f1r 1980. Efter avdrag av vissa inkomster, 

huvudsakligen ersättning från AP-fonderna för administrationen av ATP, 

beräknas nettoutgiften för budgetåret 1981/82 uppgå till 2 030 milj. kr. Detta 

ger ett anslagshehov för budgetåret på 305 milj. kr. 

Föredraganden 

Kostnaderna för försäkring>kassornas administration täcks på samma siitt 

som sjukförsäkringens utgifter. Utredningen för översyn av riksförsäkrings

verkets organisation har avlämnat betänkandet (Ds S 1980:7) Former för 

styrning av försäkringskassornas organisation och förvaltningsutgifter, i 

vilket föreslås att ett system med rambudgetering införs för kassornas 

förvaltningsutgifter. Anslaget för försäkringskassornas förvaltningsutgifter 

skall enligt förslaget behandlas enligt samma teknik som gäller för övriga 

anslag på statsbudgeten. Det nya systemet föreslås tillämpas fr.o.m. 

budgetåret 1982/83. Rcmissbehandlingen av utredningsförslagct har nyligen 
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avslutats. Jag har för avsikt att återkomma till regeringen med förslag om 

proposition i frågan till innevarande riksmöte. 

Det är angeläget att motsvarande restriktiva budgetprövning som gäller 

för statliga myndigheter tillämpas också för de allmänna försäkringskassor

na. I avvaktan på genomförandet av ett nytt budgcteringssystem bör 

riksförsäkringsverket fä i uppdrag att följa kostnadsutvecklingen hos försäk

ringskassorna och utfärda de anvisningar som behövs för att de principer som 

gäller för genomförandet av statliga myndigheters huvudförslag skall 

tillämpas även för försäkringskassornas förvaltningskostnader under åren 

1981 och 1982. 

Med utgångspunkt i riksförsäkringsverkets kostnadsberäkningar och en 

besparing motsvarande myndigheternas huvudförslag samt med beaktande 

av en viss löne- och prisutveckling under åren 1981 och 1982 beräknar jag 

anslaget för nästa budgetår till 330 milj. kr., vilket innebär en ökning från 

innevarande budgetår med 65 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. godkänna vad jag anfört om tillämpning av principerna för 

myndigheternas huvudförslag på försäkringskassornas förvalt

ningskostnader. 

2. till Bidrag till försäkringskassornas f örvaltningskostnader för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 330 000 000 kr. 

8 5. Folkpensioner 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

27 528 475 591 

29 980 000 000 
34 630 000 000 

Från detta anslag bekostas folkpension i form av ålderspension, förtids

pension, änkepension och barnpension samt hustrutillägg och barntillägg till 

den som uppbär ålders- eller förtidspension. Härifrån bekostas också 

handikappersättning samt vårdbidrag för handikappade barn. 

Folkpcnsionssystemet omfattar hela befolkningen. Ålderspension utgår 

frlm 65 års ålder. Den enskilde har dock möjlighet att mellan 60 och 70 års 

ålder själv bestämma tidpunkten för sin pensionering. Vid uttag av 

ålderspension före 65 års ålder reduceras den utgående pensionen livsvarigt 

och vid uppskjutet uttag efter 65 års ålder sker i stället en höjning. Det är 

även möjligt att ta ut halv ålderspension. 

Förtidspension utgår till den som fått sin arbetsförmåga varaktigt nedsatt 

med minst hälften. Änkepension utgår till änka fram till den allmänna 

pensionsåldern. Barnpension utgår till barn om den ena eller båda föräldrar

na avlider. Vård bidrag utgår till förälder med handikappat barn som är under 

16 år. Hustrutillägg. som är inkomstprövat, utgår till gift kvinna mellan 60 

och 65 års ålder vars make har ålders- eller förtidspension. 

Folkpensionsförmånerna är indexreglerade, vilket innebär att pensionsbe-
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loppen automatiskt ändras i takt med basbeloppets utveckling. Basbeloppet 

beräknas för varje månad och skall fr.o.m. januari 1981 beräknas på 

grundval av ett ncttoprisindex och frånsett ändringar av energipriserna. 

Basbeloppet för januari 1 %1 är 16 100 kr. 

Ålderspension liksom hel förtidspension. änkepension eller vårdbidrag 

utgår för år räknat med 95 tp,~ av fastställt basbelopp för ensam pensionär och 

med sammanlagt 155 % för tvä pensionsberättigade makar. För den som inte 

har ATP eller har lågt ATP-belopp kompletteras folkpensionen med 

pensionstillskott. som innevarande budgetår utgår med 41 % av basbeloppet 

för ensam <'ilderspensionär och med 82 % för makar gemensamt. För en 

förtidspcnsioniir och för förälder med vård bidrag utgar pensionstillskott med 

82 t;{ av basbeloppet. 

Bestämmelserna om folkpensionsförmånerna återfinns i lagen ( 1962:381) 

om allmän försiikring (omtryckt 1977:630). lagen ( 1962:392) om hustrutillägg 

och kommunalt bostadstilliigg till folkpension (omtryckt 1976: JO 14) och 

lagen (1969:205) om pcnsionstillskott (senast iindrad 1975:381) 

Från anslaget bekostas även vissa läkarundersökningar m.m. för den 

allmänna försäkringens behov främst vid riksförsäkringsverkets sjukhus i 

Nynäshamn och Tranås. 

Rik ~försii k rings 1 •erket 

Vid beräkningen av folkpensionskostnaderna för budgetåret 1981182 har 

riksförsäkringsverket utgått från ett uppskattat antal pensionstagare i januari 

1982. vilken mänad ansetts representativ för hela budgetåret. Verket har 

därvid gjort följande uppskattning beträffande antalet pensionärer med olika 

slag av pcnsionsförmäner. 

Pcnsionsfiirmän Antal personer 

Jan 1980 Jan 1981 Jan 19fQ Föriindring 
under 1981 

Ålderspension I 362 800 I 380 llOO I 395 IJOll + 15 llOO 
Förtidspension 292 300 301 000 305 000 + 4 000 
Hustrutilliigg 54 800 55 000 55 200 + 200 
Änkepension. huvudfall 80 500 80 200 80 400 + 200 

övergängsfall 3 100 2 600 220ll 400 
Handikappcrsättning 39000 40 IOO 41000 + 900 
Vårdbidrag (antal barn) 13 600 13 6ll0 13 700 + 100 
Barnpension 42 600 42 200 42 000 200 
Barntillägg (antal barn) 34 300 34 700 35 OllO + :lOll 

Summa 1923 000 I 949 400 1969500 + 20 100 

På grundval av giillande lagstiftning och vid basbeloppet 15 400 kr. 

beräknar riksförsäkringsverket anslagsbehovct för budgetltrct 1981182 till 

31 030 milj kr. 
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Föredraganden 

Vid basbeloppet 16 100 kr. är folkpensionens grundbclopp (exkl. pen

sionstillskott) 15 295 kr. per år för en ensam pensionär och 24 955 kr. för ett 

pensionärspar. För den som saknar ATP eller har lågt ATP-belopp 

kompletteras folkpensionen med pensionstillskott. Dessa höjs den l juli 1981 

med 4 % av basbeloppet för en ålderspensionär och med 8 % för en 

förtidspensionär till 45 % resp. 90 % av basbeloppet. Därmed har det år 1974 

beslutade programmet för årliga standardförbättrigar av folkpcnsionsförmå

nerna fullföljts. 

Höjningen av pensionstillskotten den 1 juli 1981 innebär vid basbeloppet 

16 1()() kr. att en ålderspensionär far ett standardtillskott med 644 kr. per år 

och ett pensionärspar 1 288 kr. per år. En förtidspensionär får med dubbelt 

pensionstillskott 1 288 kr. per år i standardförbättring. Pcnsionstillskotten 

uppgår därmed till 7 245 kr. per år för ensam ålderspensionär och 14 490 kr. 

för pensionärspar liksom för en förtidspensionär. 

Riksdagen har för kort tid sedan i enlighet med förslag i prop. 1980/81 :20 

om besparingar i statsverksamheten, beslutat att beräkningsunderlaget för 

basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring skall ändras (StlJ 1980/81: 14, 

rskr 1980/81:84). De nya reglerna tilliimpas vid beräkningen av basbeloppet 

fr.o.m. januari 1981 och innebär att beräkningen utgår från ett nettoprisin

dex och med bortseende från föriindringar av energipriserna. I anslutning till 

detta förslag betonade jag angelägenheten av att särskilt värna om de 

pensionärer som enbart har folkpension och pensionstillskott. Som jag har 

nämnt i avsnittsinledningen avser jag att senare återkomma med förslag om 

förbättring av pensionstillskotten fr.o.m. den 1 juli 1982. 

Utöver de grupper som får del av de förbättrade pensionstillskottcn bör 

åtgärder vidtas för att särskilt värna om dem som har handikappersiittning, 

barnpension eller barntillägg från folkpensioneringen. Handikappersättning 

utgär till handikappad som har behov av fortlöpande hjälp av annan eller 

eljest betydande merutgiftcr till följd av sitt handikapp. Ersiittningcn utgår 

för år räknat med 60, 45 eller 30 I){ av basbeloppet allt efter hjälpbehovets 

eller merkostnadernas omfattning. Handikappersättning utgår f. n. till 

J 2 000 personer med 60 '.'.·(, av basbeloppet, till 6 000 personer med 45 c;;, av 

basbeloppet och till 21 000 personer med 30 % av basbeloppet. 

För att ge kompensation för den något långsammare utvecklingen av 

basbeloppet enligt de nya beräkningsgrunderna bör handikappersättningens 

nivå höjas med en procentenhet till 61 resp. 46 och 3 J % av basbeloppet. 

Kostnaderna för denna höjning kan beräknas till ca 8 milj. kr. per år. 

Barnpension utgår med en grundnivå på 25 % av basbeloppet till barn 

under 18 års ålder vars ena eller båda föräldrar avlidit. Barnpension utgår 

dock alltid med sådant belopp att det tillsammans med barnpension från ATP 

och änkepension från folkpensioneringen utgör 40 % av basbeloppet om ena 

föräldern avlidit och med 30 Sh av basbeloppet efter vardera föräldern om 
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håda föräldrarna avlidit eller om barnet samtidigt uppbär bidragsförskott. 

Barnpension utgår f. n. till drygt 42 OOU barn. 

På motsvarande sätt som handikappcrsiittning bör de olika förmånsnivåer 

som gäller för barn pension fr{m folkpensioneringen höjas med en procenten

het till 26 resp. 31 och 41 % av basbeloppet. Kostnaderna för denna höjning 

kan beräknas till ca 7 milj. kr. per år. 

Till ålders- och förtidspcnsi@ärcr med barn under 16 års ålder utgår 

barntillägg för varje barn med :~5 q, av basbeloppet. Om barnet har rätt till 

barnpcnsion reduceras barntillägget till 10 f?fi:, av basbeloppet. Barntillägg 

utgår f. 11. för ca 35 000 barn. 

För pensionärer med helt barntilHigg. dvs. de pe_nsionärer vars barn inte 

har rätt till barnpension, bör förmånsniviln höjas med en procentenhet till 

26 <;It .. av basbeloppet, vilket beriiknas öka kostnaderna med ca 4 milj. kr. per 

år. 

Sammanlagt blir kostnadsökningarna för de höjda förmånsnivåerna ca 19 

milj. kr. per år. 

De högre förmånsnivåerna för handikappersiittning, barnpensioncr och 

barntillägg bör gälla fr. o. m. d,~n 1 juli 1981. 

Vad jag här har anfört föranleder ändring av 8 kap. 6 * samt 9 kap. 1 och 

3 ** lagen ( 1962:381) om allmän försäkring. Ett inom socialdepartementet 

upprättat lagförslag bör bifogas protokollet i detta ärende som bilaga 8. l. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att vårdbidraget till föräldrar med 

svårt handikappade barn beloppsmiissigt motsvarar hel eller halv förtidspen

sion till ensamstående, inkl. pensionstillskott. Vårdbidraget höjs alltsa 

genom höjningen av pensionstillskottet med 8 t;(-. av basbeloppet den 1 juli 

198 l. Frågan om den framtida konstruktionen av vårdbidraget till föräldrar 

med svårt handikappade barn utreds f. n. med förtur av anhörigvårclskom

mitten. 

Jag beräknar att folkpensionens årsbelopp under kalenderåret 1981 för en 

ålderspensionär - inkl. pensionstillskottct men frånsett kommunalt bostacls

tilliigg - kommer att öka med över 2 000 kr. för en ensam pensionär och med 

inemot 4 000 kr. för ett pensioniirspar. För en förtidspensionär beriiknas 

pensionen stiga med omkring 3 300 kr. 

För budget{1rct 1981/82 beräknar jag statens sammanlagda folkpensions

kostnader till 34 630 milj. kr. Det innebär en anslagsökning med 

4 650 milj. kr. i förhållande till innevarande budgetår. Kostnadsökningen 

hänför sig till följande faktorer. 

Ökat antal pcnsioniircr 
Höjning a\' pcnsionstillskotten m. m. 
Kostnader för viircksiikring av pensioner m. m. 

Milj. kr. 
270 
180 

4 ::!00 

4 650 
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Kostnaderna för de olika pcnsionsförmånerna framg{ir av följande 

sammanställning. 

Pcnsionsförm:!n BL·r;iknadc kostnader. milj. kr. 

1981/82 foriindring 
från 1980/81 

Ålderspension 25 531 +3 357 
Förtidspension 6 056 + 872 
Hustrutillägg 809 + 132 
Änkepension 

Huvudfall I 254 + 154 
Övergångs fall 28 + I 

Handikappersiittning 300 + 47 
Vård bidrag 357 + 44 
Barnpcnsion 202 + 24 
Barntillägg 71 + 14 
Vissa undersökningar m.m. 22 + 5 

34 630 4 650 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. antaga förslaget till lag om ändring i lagen ( J 962:381) om allmän 

försäkring, 

2. till Folkpensioner för budgetliret 1981 /82 anvisa ett förslagsan

slag av 34 630 000 000 kr. 

B 6. Bidrag till kommunala bostadstillägg till folkpension 

1980181 

1981/82 

Anslag 

Förslag 
650 000 000 

1390000 000 

Fr.o.m. den 1 januari 1980 utgår statsbidrag till kommunernas kostnader 

för kommunala bostadstillägg till folkpension (KBT). Statsbidrag utgår 

under förutsättning att kommunen före avdrag på grund av inkomst täcker 

minst 80 % av bostadskostnaden upp till 700 kr./mån. för ogift och 800 kr./ 

mån. för makar. Statsbidrag utgår med 43 % av kommunens kostnader för 

bostadstillägg upp till nämnda bostadskostnader per månad. Fr.o.m. år 1981 

höjs bostadskostnadsgränserna för statsbidrag till 750 kr./mån. för ogift och 

850 kr./mån. för makar. 

I enlighet med prop. 1980/81:20, bil. 4, har riksdagen för kort tid sedan 

beslutat att statsbidrag till KBTfr.o.m. den 1 juli 1981 skall utgå med 38 % av 

kostnaderna med hänsyn till ändrade inkomstprövningsrcgler inom KBT

systemet. 

KBT betalas ut av riksförsäkringsvcrket varje månad gemensamt med 

folkpension. Kostnaderna förskotteras av staten och påförs kommunerna 
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följande år genom avräkning mot kommunalskattemedel som betalas ut sex 

gånger om året. Därvid sker också beräkning av statsbidraget. Anslaget för 

budgetåret 1981/82 avser såkdes halva statsbidragsbeloppen för vardera 

kalenderåren 1980 och 1981. 

Bestämmelserna om statsbidrag till kommunala bostadstillägg till folkpen

sion återfinns i lagen ( 1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstill

lägg till folkpension (omtryckt 1976: 1014) och förordningen (1979:830) om 

statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folkpension. 

Föredraganden 

Kommunalt bostadstillägg till folkpension (KBT) utgör ett betydande 

tillskott till övriga pensionsförmåner för 44 % av landets pensionärer. För 

pensionärer som helt saknar eller har låga inkomster vid sidan av folkpensio

nen utgör KBT ett villkor för att de skall kunna ha en ändamålsenlig 

bostad. 

De statshidragsregler för kommunernas KBT-kostnader som infördes 

fr.o.m. 1980 har bl.a. inneburit en stimulans till höjda KBT-bclopp i de 

kommuner som tidigare lämnade !äga KBT. 

Anslaget för budgetåret 1980/81 är uppfört med halv årskostnad. Riksda

gen har nyligen beslutat om ändrade inkomstgränser för oreducerade 

KBT-bclopp och en ändrad statsbidragsnivå fr.o.m. den I juli 1981. Med 

beaktande av dessa ändringar och utbetalningsrcglerna för statsbidrag 

beräknar jag anslagsbehovet för nästa budgetår till l 390 milj. kr. Detta 

innebär en ökning med 740 milj. kr. jämfört med anslaget för innevarande 

budgetår. 

Senare denna dag kommer chefen för bostadsdcpartemcntet att föreslå att 

de övre hyresgränserna för statskornmunala bostadsbidrag höjs den 1 januari 

1982. Den övre hyresgränscn föreslås höjd till 800 kr./mån. för ensamstående 

utan barn och till 950 kr./mim. för makar utan barn. I konsekvens härmed bör 

även bostadskostnadsgränserna för statsbidrag till KBT justeras upp till nyss 

nämnda nivåer den 1 januari 1982. Den föreslagna höjningen påverkar inte 

statsbidragsgivningen till KBT för budgetåret 1981/82. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de av mig förordade höjningarna av hyresgränscrna 

för kommunalt hostadstillägg till folkpension, 

2. till Bidrag till kommunala bostadstilliigg till folkpension för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 1 390 000 000 

kr. 
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B 7. Ersättning till postverket för pensionsuthetalningar 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

37 135 498 

50 500 000 

40 000 000 

61 

Ersättning till postverket för utbetalning av allmänna pensioner erläggs 

halvårsvis i efterskott. Anslaget för budgetåret 1981182 avser således 

kostnader för pensionsutbetalningar under kalenderåret 1981. 

Pensionsutbetalningarna genom postverket fr.o.m. budgetåret 1977178 

framgår av följande tablå. 

Budgetår Antal uthetal- Ersättning Totalkostnad Därav på stats-
ningar (milj.) kr./utbet. milj. kr. verket milj. kr. 

1977178 13,2 3:57 47,0 34A 
1978179 l2,8 3:99 51.0 37,3 
1979/80 12.3 4:18 51,3 37,I 
l980/8Jl 10,5 5:83 61,2 44.1 

I Beräknat 

Fr.o.m. november 1980 har reglerna för utbetalning av allmän pension 

ändrats så att utbetalningarna fördelas på fem utbetalningsdagar i månaden. 

Vidare har under andra halvåret 1980 genomförts en informationskampanj 

om möjligheten att få pensionen insatt på konto i bank. 

Riksförsäkringsverket har i sin anslagsframställning för budgetåret 1981/82 

med hänsyn till ovissheten av den under andra halvåret 1980 genomförda 

informationskampanjen beräknat antalet utbetalningar i form av anvisningar 

till 6 milj. Av dessa har omkring 2,7 milj. eller ca 45 % antagits komma att 
innefatta antingen folkpension jämte tilläggspension, eller - till en mindre 

del- enbart tilläggspension. 

Ersättningen till postverket för utbetalning och viss ur kontrollsynpunkt 

nödvändig databehandling har för kalenderåret 1980 bestämts till samman

lagt 5:83 kr. per utbetald anvisning. I fråga om pensionsanvisningarsom även 

innefattar tilläggspension, har verket förutsatt att halva ersättningen till 

postverket kommer att bekostas av medel ur allmänna pensionsfonden. 

Föredraganden 

I avvaktan på resultatet av de pågående överläggningarna mellan riksför

säkringsverket och postverket om vissa frågor rörande pensionsutbetalning

arna har jag tills vidare räknat med oförändrad ersättningsnivå under år 1981. 

Det ankommer på regeringen att senare fastställa ersiittningsnivån. Den av 

riksförsäkringsverket kalkylerade minskningen av antalet kontantutbetal

ningar genom pensionsanvisning förefaller vara alltför kraftig. Jag räknar 

tills vidare med 9 milj. pensionsutbctalningar. Anslagsbehovet för budget-
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året 1981182 blir därmed avrundat 40 milj. kr. vilket är en minskning med 

10,5 milj. kr. jämfört med anslaget för innevarande budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till postl'erket för pensions11tbetalningar för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 40 000 000 kr. 

B 8. Bidrag till sjukförsäkringen 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

3 203 859 2481 

3 630 ono ooo 
3 850 000 000 

I Exkl. bidrag till förvaltningskostnadcr. 

Från anslaget utgår statsbidrag till försäkringskassornas utgifter för 

sjukförsäkringsförmåner (utom föräldraförsäkringen, som redovisas under 

anslaget C 3). Sjukförsäkringen innefattar bl.a. följande förmåner. 

Sjukpenningen utgör 90 % av inkomsten upp till 7 ,5 basbelopp. vilket vid 

basbeloppet 16 100 kr. motsvarar 120 750 kr. Sjukpenningen är skattepliktig 

och ATP-grundande. Sjukpenning för hemmamakar utgår med 8 kr. om 

dagen utan beskattning. Vid läkarbesök och viss sjukvårdandc behandling 

betalar den försäkrade en fast avgift och sjukförsäkringen betalar ersättning 

direkt till vårdgivaren enligt fastställd taxa. Kostnaden för sjukresor ersätts 

fr. o. m. den 1 januari 1981 i princip med det belopp som överstigcr30 kr. För 

läkemedel betalar patienten halva kostnaden utöver ett karensbelopp på 20 

kr. dock högst 40 kr. för varje läkcmedelsinköp. Tandvårdsförsäkringcn 

ersätter hälften av tandvårclskostnadcn upp till 2 500 kr. och 75 % av 

kostnaden därutöver enligt gällande tanclvårclstaxa. 

Statsbidrag utgår med 15 % av kostnaderna för elen obligatoriska försäk

ringen, medan 85 %, finansieras genom avgifter från arbetsgivare och 

egenföretagare. Avgiften är fr.o.m. år 1981 10.5 % av löneunclerlaget. 

Bestämmelserna återfinns i lagen (1962:381) om allmän försäkring 

(omtryckt 1977:630) och lagen (1954:519) om kostnadsfria och prisncdsatta 

läkemedel (omtryckt 1962:405). 

Statsbidrag utgår vidare med i regel 20 % av försäkringskassornas utgifter 

för frivillig sjukpenningförsäkring enligt kungörelsen (1962:402) om frivillig 

sjukpenningförsäkring hos allmän försäkringskassa (iindrad senast 

1974:806). 

Rik.lförsäkringsverket 

Verkets kostnadsberäkningar för nästa hudgetär utgår från de för år 1980 

gällande bestämmelserna. Beräkningarna innefattar kostnader för taxeför

iindringar t.o.m. den 1 september 1980. Det genomsnittliga antalet sjuk.da

gar har antagits ligga kvar på samma nivå som under första halvåret 1980. 

Kostnaderna är beräknade i huvudsak i pris- och löneläget den 1 juli 1980. 
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Befolkningsutvecklingen har antagits medföra en årlig ökning av försäkrings

kassornas utgifter med ca I % . Härutöver beräknas en viss ökning av 

utgifterna för läkemedelsersättning. 

Fördelningen av de beräknade kostnaderna på förmånsslag framgår av 

följande sammanställning (milj. kr.) 

Förmånsslag Utgifter Beräknade utgifter 

1979 1980 1981 1982 

Sjukpenning 12 424 13 345 14 125 14 265 
Läkarvård I 908 2 520 2 660 2 775 
Tandvård I 823 2 220 2 250 2 270 
Läkemedel 2 038 2 250 2 520 2 820 
Resor 444 560 585 615 
Sjukhusvård 468 650 670 690 
Övriga sjukvårdsutgiftcr I 180 I 785 1 880 1 985 

Summa 20 285 23 330 24 690 25 420 
Frivillig sjukpenningförsäkring 9 8 8 8 
Summa statsbidrag 3 049 3 504 3 706 3 815 
Därav för budgetåret 1981/82 1 950 I 810 

Av ovanstående sammanstiillning framgt1r. att riksfiirsiikringsverkct 

beräknar en anslagsbdastning med 3 760 milj. kr. under budgeti\ret 

1981/82. 

Föredraganden 

Regeringen har i proposition 1980/81 :20 föreslagit besparingar innefattan

de bl.a. höjda karensbelopp vid sjukresor. förändrade ersiittningsregler för 

tandtekniskt material samt ändrade rabatteringsregler vid läkcmedelsinköp. 

Förslagen har antagits av riksdagen (SfU 1980/81:14. rskr 1980/81:84). 

För att kompensera personer med stort sjukdrdsbehov och stor läkeme

dclskonsumtion har regeringen i proposition 1980/81 :73 föreslagit riksdagen 

införande av ett samordnat skydd mot höga liikcmedeb- och sjukvårdskost

nadcr. Det innebär att man inte behöver betala för mer iin sammanlagt 15 

läkarbesök och/eller liikemcdelsinköp under en tolvmimaderspcriod. Liikar

besök och läkemedclsinkiip räknas samman för alla barn i en familj, vilket 

särskilt gynnar flerbarnsfamiljerna. 

Anslagsbelastningcn under budgetåret 1981182 torde komma att p{1verkas 

av resultatet av de överläggningar som f.n. p:'ig:'ir mellan representanter för 

socialdepartementet och sjukvårdshuvudrniinnen om sjukförsiikringens 

ersiittningar för offentlig sjukvård för tiden efter år 1981. 

.lag r~iknar med att det nt1got minskade sjuktalet kommer att medföra en 

något lägre utgiftsnivå än enligt riksförsiikringsverkets beräkningar för [1r 
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1980. Med utgångspunkt i riksförsäkringsverkets kostnadsberäkningar i 

övrigt m:h med beaktande av bl.a. en viss löne- och prisutveekling under åren 

1981 och 1982 samt med hänsyn tagen till ovan angivna avgiftsförändringar 

och utgiftsökningar beräknar jag anslaget för nästa budgetilr till 3 850 milj. 

kr .. vilket innebär en ökning från innevarande budgetår med 220 milj. 

kr. 

Jag hemställer att regering·~n föreslår riksdagen 

att till Bidrag till sj11kförsiikri11gen för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag a\' 3 850 000 noo kr. 

B 9. Vissa yrkesskadccrsättningar m.m. 

1979/80 

1980/81 

198lf82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 109 389 

2 200 000 
2 200 ()()() 

Från anslaget bekostas tiWigg på vissa äldre livräntor samt ersättning i 

anledning av skadefall. där ersättningen på grund av speciella författningar 

eller särskilda beslut helt eller delvis utgår av statsmedel. 

Riksförsäkringsverket 

För budget{tret 1981/82 beräknas medelshchovet för uppräkning av vissa 

äldre livräntor från arbetsskade- resp. fiskarförsäkringsfonden till ca 0.6 milj. 

kr. och för ersättning enligt särskilda författningar till ca 1,6 milj. kr., varav 

kostnaderna för äldre livräntor beräknas uppgä till ca 1,2 milj. kr. och 

kostnaderna för nytillkomna skador till ca 0,4 milj. kr. Riksförsäkringsverket 

föreslår att anslaget förs upp med 2,2 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag har inte något att erinra mot riksförsäkringsverkets anslagsberäk

ning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa yrkesskadeersättningar m.m. för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 2 200 000 kr. 
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C. Ekonomiskt stöd åt barnfamiljer m. m. 

Samhällets direkta ekonomiska stöd åt barnfamiljerna utgörs främst av 

allmänna barnbidrag, bostdsbidrag, föräldrapenning. bidragsförskott och 

bosättningslån samt bidrag för vård av handikappat barn och barnpensioncr 

som redovisas under B-avsnittet. 

Genom de allmänna barnbidragen tillförsäkras alla familjer med barn ett 

grundläggande ekonomiskt stöd. Barnbidraget, som utgår med lika belopp 

för alla barn, utbetalas till omkring 1 miljon familjer med ca 1,7 miljoner barn 

under 16 års ålder. Barnbidraget höjdes den 1 oktober 1980 med 200 kr. till 

3 000 kr. per barn och år. Höjningen gjordes bl. a. för att kompensera 

barnfamiljerna för den samtidiga höjningen av mervärdeskatten. Kostnader

na för barnbidragen under nästa budgetår beräknas till 5 145 milj. kr. 

Från och med den 1 januari 1981 har lagen om allmänna barnbidrag 

ändrats så att blivande adoptivföriildrar tillförsäkrats rätt till barnbidrag för 

ett utländskt barn under tiden före adoptionen. 

Som komplement till de allmänna barnbidragen utgår inkomstprövade 

bostadsbidrag till barnfamiljer med lägre inkomster. Bostadsbidragen består 

av dels ett statligt bidrag som utgör ett inkomstprövat konsumtionsstöd utan 

anknytning till bostadsförhållandena och dels ett statskommunalt bidrag som 

är anknutet till bostadskostnaden. Bostadsbidrag utgår till ca 395 000 

familjer med drygt 780 000 barn. Anslaget för bostadsbidrag redovisas under 

bostadshuvudtiteln. 

Flera utredningar arbetar med översyner av det ekonomiska stödet till 

barnfamiljerna. Familjeekonomiska kommitten (S 1979:06) har i uppdrag att 

se över det ekonomiska stödsystemet. och därvid särskilt beakta flerbarns

familjernas situation. Förslag från kommitten väntas komma under år 

1981. 

Bostadsbidragskommitten (Bo 1979:01) - som har tillsatts av chefen för 

bostadsdepartementet - arbetar med frågor om bostdasbidragets konstruk

tion, inkomstprövning och administration. 

Föräldraförsäkringen ger alla föräldrar ett ekonomiskt skydd i samband 

med barns födelse och sjukdom. Den ger också föräldrarna ekonomiska 

möjligheter att vara hemma hos sina barn under viss tid fram t. o. m. barnets 

första skolår. Försäkringen infördes år 1974 och har sedan dess successivt 

byggts ut och förbättrats. 

Försäkringens föräldrapenning utgår med en garantinivå på 37 kr. per dag 

under sex månader i anslutning till barns födelse eller adoptivbarns ankomst 

till familjen. För den som har sjukpenning över garantinivån utgår 

föräldrapenningen med samma belopp som sjukpenningen. dvs. med 90 % 

av den sjukpenninggrundande inkomsten. 

Den 1 januari 1980 infördes en särskild rätt till havandeskapspenning. 

Denna ersättningsform har kombinerats med en rätt till omplacering för 

kvinnor som i graviditetens slutskede på grund av arbetets art inte kan 

5 Riksdugen 1980181. I sam/. Nr 100. Bil. 8 
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fortsätta i sitt normala arbete. Rätten till omplacering har införts i lagen 

(1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn m. m. I den mån omplacering 

inte kan ordnas har berörda kvinnor rätt till havandeskapspenning under 

högst 50 dagar från och med den sextionde till och med den elfte dagen före 

den beräknade nedkomsten. Reglerna i övrigt för havandeskapspenning är i 

huvudsak desamma som för sjukpenning. 

Föräldrar med barn födda efter den l januari 1978 har också rätt till 

särskild föräldrapenning under sammanlagt tre månader för varje barn. 

Även den särskilda föräldrapenningen utgår med lägst 37 kr. per dag eller det 

högre belopp som svarar mot sjukpenningen. Föräldrar med barn födda efter 

den l januari 1980 har från den 1 juli l 980 rätt till särskild föräldrapenning 

under sammanlagt sex månader. Under tre av de månaderna utgår 

ersättningen med belopp som motsvarar sjukpenningen, dock lägst 37 kr. per 

dag. Under de övriga tre månaderna utgår ersättningen enligt garantinivån -

37 kr. per dag lika för alla. 

Den särskilda föräldrapenningen får tas ut under de tidsperioder som 

föräldrarna själva finner lämpliga under tiden fram till och med barnets första 

skolår. Den kan användas både vid heltidsledighet och vid förkortad 

arbetstid och utgår som hel, halv eller fjärdedels föräldrapenning. 

Den förbättring av stödet vid vård av små barn som skett genom 

utbyggnaden av föräldraförsäkringen utgör ett ekonomiskt komplement till 

den lagstadgade rätten till förkortad arbetstid som gäller för småbarnsför

äldrar sedan den I januari 1979 och bidrar till att öka föräldrarnas 

valmöjligheter mellan olika barntillsynsformer. 

Lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn m. m. ger föräldrar 

rätt att vara helt lediga från arbetet eller att förkorta sin dagliga arbetstid till 

tre fjärdedelar av normal arbetstid så länge de vårdar barn under ett och ett 

halvt års ålder. Rätten till förkortad arbetstid till i vanliga fall sex timmar per 

dag gäller till dess barnet är åtta år eller har avslutat det första skolåret. 

Denna rätt till ledighet är fristående från ersättningsreglerna inom föräldra

försäkringen. Föräldrarna har dock alltid rätt till ledighet från sin anställning 

under tid då ersättning utgår från föräldraförsäkringen. 

Förvärvsarbetande förälder som tillfälligt behöver stanna hemma och ta 

vård om barn i samband med sjukdom och liknande har rätt till föräldra

penning utöver de tider jag nämnt i det föregående. Föräldrapenning för 

tillfällig vård av barn kan utgt1 när barnet eller dess ordinarie vårdare är sjuk 

eller i samband med besök i den förebyggande barnhälsovården. Vidare kan 

sådan föräldrapenning utgå under 10 dagar till fadern i samband med barnets 

födelse. Fr. o. m. den 1 januari 1980 har rätten till föräldrapenning för 

tillfällig vård av barn utvidgars så att den för barn födda år 1970 och senare 

utgår under högst 60 dagar per år fram till dess barnet är tolv år. 

Föräldrapenningen utgår i dessa fall med samma belopp som sjukpenning

en. 

De totala kostnaderna för föräldraförsäkringens förmåner beräknas för 
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nästa budgetår till ca 4 465 milj. kr. Enligt de finansieringsregler som gäller 

täcks 85 % av kostnderna genom arbetsgivarnas och egenföretagarnas 

socialförsäkringsavgifter till sjukförsäkringen och 15 % genom statsbidrag, 

vilket innebär att ca 670 milj. kr. faller på staten. 

En särskild utredning (S 1980:08) har tillsatts för att göra en översyn av 

föräldraförsäkringen och av reglerna för rätt till ledighet för vård av barn. 

Huvuduppgiften är att göra en övergripande genomgång av de praktiska 

erfarenheterna av ersättnings- och ledighetsrcglerna såväl ur den enskildes 

synpunkt som ur arbetsmarknads- och administrativa synpunkter. Översy

nen skall bl. a. ta sikte på behovet av och möjligheterna till att åstadkomma 

förenklingar i regelsystemet. 

Inom regeringskansliet pågår vidare arbete med att utforma det i 

regeringsförklaringen angivna förslaget om rätt till ATP för föräldrar som 

själva vårdar barn i hemmet. Resultatet av arbetet beräknas kunna redovisas 

i en departementspromemoria inom kort. Avsikten är att ett förslag om 

införande av ATP-rätt för vård av små barn i hemmet skall läggas fram till 

riksdagen under våren 1981. 

Föräldrar med svårt handikappade barn i hemmet kan få vårdbidrag med 

samma belopp som folkpensionen för en förtidspensionär. Vårdbidraget är 

graderat i helt eller halvt bidrag. Helt vårdbidrag utgår f. n. med 177 % av 

basbeloppet, vilket innebär 28 497 kr. per år vid basbeloppet 16 100 kr. 

Vårdbidraget beskattas som inkomst och blir ATP-grundande för den 

förälder som svarar för omvårdnaden av barnet. Vårdbidrag utgår f. n. för ca 

13 600 barn. 

Frågan om vårdbidragets konstruktion skall med förtur utredas av den 

under året tillsatta anhörigvårdskommitten (S 1979:11). Kommitten skall 

bl. a. överväga om vårdbidragets syfte bättre kan tillgodoses om stödet delas 
upp på ett bidrag som tar sikte på det särskilda vårdbehovct och ett bidrag till 

särskilda merkostnader till följd av handikappet. 

Genom bidragsförskotten ger samhället ett ekonomiskt grundskydd för 

barn vars föräldrar lever åtskilda. Den ekonomiska tryggheten för dessa barn 

är därför inte beroende av den underhållsskyldige förälderns förmåga att 

betala underhållsbidrag. Bidragsförskott utgår med 40 % av basbeloppet 

vilket innebär 6 440 kr. per år vid basbeloppet 16 100 kr. Bidragsförskott 

utgår f. n. för drygt 225 000 barn. 

I det följande kommer jag att föreslå att bidragsförskotten i likhet med 

barnpensionerna höjs med en procentenhet till 41 % av basbeloppet för att 

kompensera effekterna av de nya beräkningsgrunderna för ändring av 

basbeloppet. 

Ensamförälderkommitten (S 1977:16) arbetar med att pröva frågorna om 

hur samhällsstödet till de ensamstående föräldrarna och deras barn skall 

utformas med hänsyn till de förändringar som skett i olika avseenden sedan 

vissa av stödformerna infördes. Kommitten skall bl. a. kartlägga de 

stödbehov som nu finns och hur de nuvarande stödformerna svarar mot dessa 

behov. 
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Barn vars föräldrar avlidit får ett ekonomiskt grundskydd genom 

barnpcnsion från folkpensionering och ATP. Barnpensionen från folkpen

sioneringen utgår med lägst 25 %, av basbeloppet och högst med 40 % av 

basbeloppet i de fall då inte änkepension eller barnpension från ATP utgår. 

Barnpension från folkpensioneringen utgår f. n. till ca 42 000 barn. 

Frågan om efterlevandeskyddets omfattning och utformning utreds av 

pensionskommittcn (S 1970:40). Kommitten väntas lägga fram förslag i 

denna fråga under våren 1981. 

Följande sammanställning. visar omfattningen och utvecklingen av sam

hällets direkta ekonomiska stöd till barnfamiljerna (milj. kr.). 

År Barn- Bostads- Föräldra-
hidrag bidrag penning' 

1965 1 387 220 229 
1970 l 611 580 367 
1975 2 225 I 740 I 350 
19802 4 990 2 310 3 630 
198!2 5 180 2 050 4 110 

t Före år 1974 förmåner från modcrskapsförsäkringen. 
2 Beräknat. 

C 1. Allmänna barnbidrag 
1979/80 Utgift 4 654 266 077 

1980/81 

1981/82 

Anslag 

Förslag 

s 1.is ooo 0001 

5 145 000 000 

I Därav 260 milj. kr. på tilläggsbudgct. 

Bidrags- Barnpcn-
förskott sion 

68 59 
131 105 
445 226 
790 425 
835 480 

Allmänna barnbidrag utgår fr. o. m. den 1 oktober 1980 med 3 000 kr. per 

år och barn under 16 års åider. Kostnaderna täcks helt av statsmedel. 

Administrationen av barnbidragen handhas av riksförsäkringsverket och 

försäkringskassorna. 

Bidragsbcstämmelscrna återfinns i lagen (1947:529) om allmänna barnbi

drag (omtryckt 1973:449. ändrad senast 1980:692). 

Riksförsäkringsverket 

Verket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1981182 till 4 800 milj. kr. 

vid den tidigare bidragsnivån 2 800 kr. Omräknat till ny bidragsnivå 

motsvarar detta 5 145 milj. kr. Beräkningarna grundas på statistiska 

centralbyråns befolkningsproj,=ktion för riket åren 1980--2000. Med ledning 

härav beräknas antalet bidragsberättigade barn vara ca 1 714 000 vid 

utgången av år 1981. 

Summa 

1 963 
2 794 
5 986 

12 145 
12 665 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 8 Socialdepartementet 69 

Föredraganden 

Det allmänna barnbidraget höjdes den 1 oktober 1980 från 2 800 till 3 000 

kr. per barn och år. Med utgångspunkt i det nya bidragsb~loppet och med 

beaktande av att det skett en viss minskning av antalet barn i bidragsberätti

gad ålder beräknar jag anslagsbehovet för nästa budgetår till 5 145 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Allmänna barnbidrag för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 5 145 000 000 kr. 

C 2. Ersättning till postverket för utbetalning av allmänna barnbi
drag m. m. 
1979/80 Utgift 14 436 707 

1980/81 

1981182 

Anslag 

Förslag 

16 700 000 

17 700 000 

Från anslaget utgår ersättning till postverket för utbetalning av allmänna 

barnbidrag och bidragsförskott. De månader barnbidrag betalas ut görs 

utbetalningen av bidragsförskott på samma anvisning som barnbidrag. 

Övriga månader betalas bidragsförskott ut på särskild anvisning. Ersättning 

erläggs halvårsvis i efterskott. Anslaget för budgetåret 1981/82 avser alltså 

kostnader för utbetalningar under kalenderåret 1981. 

Riksförsäkringsverket 

Ersättningen till postverket har för år 1980 utgjort 4:48 kr. för varje 

utbetald barnbidrags- eller bidragsförskottsanvisning. Med utgångspunkt i 

den för år 1980 tillämpade ersättningen beräknar riksförsäkringsverket 

anslagsbehovet för nästa budgetår till 15 810 milj. kr. 

Postverket har därefter i framställning begärt att ersättningen avseende år 

1981 skall höjas till 5:02 kr. för varje utbetald barnbidrags- eller biclragsför

skottsanvisning. Med den högre ersättningen kan medelsbehovet beräknas 

till 17,7 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag har inte något att erinra mot den av postverket föreslagna ersättningen. 

Anslagsbehovet för nästa budgetår uppgår därmed till avrundat 17,7 milj. 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till postverket för utbetalning al' allmiinna 

barnbidrag m. m. för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsan

slag av 17 700 000 kr. 
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C 3. Bidrag till föräldraförsäkringen 

1979/80 Utgift 464 514 702 

1980/81 

1981/82 

Anslag 

Förslag 

5 s () 000 ()()() 

670 000 000 

70 

Från anslaget utgår statsbidrag till försäkringskassornas utgifter för 

föräldraförsäkringen i form av föräldrapenning vid vård av barn samt 

havandeskapspenning. 

Föräldrapenning utgår med en garantinivå av 37 kr. per dag under sex 

månader i anslutning till barns födelse eller adoptivbarns ankomst till 

familjen. Till försäkrad som har rätt till högre sjukpenning än nämnda belopp 

utgår föräldrapenningen med samma belopp som sjukpenningen, dvs. med 

90 % av den sjukpenninggrundande inkomsten. Föräldrapenningen utgår till 

den av föräldrarna som stannar hemma och vårdar barnet. 

Föräldrarna har också rätt till särskild föräldrapenning under sammanlagt 

sex månader för varje barn som fötts efter den 1januari1980. Under tre av de 

månaderna utgår ersättning med samma belopp som den egna sjukpenningen 

dock lägst garantinivån. Under övriga tre månader utgår ersättning enligt 

garantinivån lika för alla. För barn födda 1978-79 utgår ersättningen enbart 

under förstnämnda tre månader. Föräldrarna kan ta ut den särskilda 

föräldrapenningen enligt egen önskan under tiden fram till och med barnets 

första skolår. 

Den särskilda föräldrapenningen får tas ut vid heltidslcdighet eller vid 
förkortad arbetstid och utgår som hel. halv eller fjiirdedels föräldrapenning. 

Var och en av föräldrarna disponerar halva ersättningstidcn, men förälder 

kan genom en anmälan till försäkringskassan avstå från sin rätt till särskild 

föräldrapenning till förmån för den andra föräldern. För barn födda åren 

1971-1977 gäller särskilda övergångsregler med viss ersättningstid. 

Förälder som behöver stanna hemma och tillfälligt ta vård om barn har 

också rätt till föräldrapenning. För barn födda 1970 och senare gäller denna 

rättighet fram till dess barnet är tolv år. För barn födda tidigare är 

åldersgränsen 10 år. Föräldrapenning för tilfällig vård av barn kan utgå när 

barnet eller dess ordinarie vårdare är sjuk eller smittbiirare samt när förälder 

behöver följa med barnet till barnavårdscentral m. m. Rätten till föräldra

penning för tillfällig vård av barn gäller också för fadern i samband med barns 

födelse. Föräldrapenning för tillfällig vård av barn kan fr. o. m. år 1980 utgå 

under högst 60 dagar per barn och år. Ersättningen utgår med samma belopp 

som sjukpenningen. 

Från den 1 januari 1980 har blivande mödrar, som under graviditeten inte 

kan fortsätta i sitt normala arbete. rätt att bli omplacerad med bibehållen lön 

om det skäligen kan krävas av arbetsgivaren. I den mån så inte kan ske och 

det är klart att hon inte kan fortsätta sitt vanliga arbete har hon rätt till 

havandeskapspenning. Denna utgår tidigast från den sextionde dagen före 
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den beräknade förlossningen och längst till den tionde dagen före denna 

tidpunkt, dvs. under högst 50 dagar. Havandeskapspenning utgår med 

samma belopp som sjukpenning. 

Föräldraförsäkringcn är en integrerad del av sjukförsäkringssystemet 

såväl vad gäller finansieringen som administrationen av försäkringen. 

Kostnaderna för föräldrapenningen finansieras således till 15 % genom 

statsbidrag och till 85 % genom socialförsäkringsavgifter från arbetsgivare 

och egenföretagare. 

Bestämmelserna om föriildrapenning återfinns i Jagen ( 1962:381) om 

allmän försäkring (omtryckt 1977:630). 

Riksförsäkringsverket 

Med utgångspunkt i fastställd lagstiftning beräknar riksförsäkringsverket 

de totala kostnaderna för föräldrapenning till 4 085 milj. kr. för år 1981 och 

4160 milj. kr. för år 1982. Anslagsbehovet för budgetåret 1981/82 beräknas 

därmed till 619 milj. kr. 

Kostnader för de olika förmånsslagen framgår av följande tablå, milj. 

kr. 

Förmånsslag 1979 1980 1981 1982 

Föräldrapenning: 
a) i samband med barns födelse I 723.1 2 050 2 170 2 190 
b) för tillfällig vard av barn 379,7 570 590 595 
Särskild föräldrapenning 633,9 970 1 280 1330 
Havandeskapspenning 40 45 45 

Summa 2 736,7 3 630 4085 4160 

Statsbidrag 15 % 411 545 613 624 
Därav på budgetåret 1981182 323 296 

Föredraganden 

Fr. o. m. den 1juli1980 har garantinivån inom föräldraförsäkringcn höjts 

från 32 kr. till 37 kr. per dag och den särskilda föriildrapenningen förlängts 

med tre månader till sammanlagt sex månader. Under de tre nya månaderna 

utgår ersättningen enligt garantinivån lika för alla. Den förlängda ersätt

ningstiden gäller för barn födda under år 1980 och senare. 

Med beaktande av effekterna av denna reform samt löneutvecklingens 

inverkan på föräldrapenningen beräknar jag de totala kostnaderna för 

föräldraförsäkringen under nästa budgetår till 4 465 milj. kr. Därav avser ca 

2 360 milj. kr. föräldrapenning i samband med barns födelse, ca 640 milj. kr. 

föräldrapenning för tillfällig vård av barn, ca 1 415 milj. kr. särskild föräldra-
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penning och ca 50 milj. kr. havandeskapspenning. Statsbidragskostnaderna 
blir därmed avrundat 670 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till föräldraförsäkringen för budgetåret 1981182 

anvisa ett förslagsanslag av 670 000 000 kr. 

C 4. Bidragsförskott 
1979/80 Utgift 
1980/81 
1981/82 

Anslag 
Förslag 

692 609 584 
795 000 000 
895 000 000 

Bidragsförskott utgår för barn under 18 år som endast en av föräldrarna 

har vårdnaden om eller som står under vårdnad av annan än föräldrarna. 
Dessa barn garanteras ett gent~rellt ekonomiskt bidrag, som i regel motsvarar 
40 % av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. 

Bestämmelserna om bidragsförskott finns i lagen (1964:143) om bidrags
förskott (omtryckt 1976:277, iindrad senast 1979:733). 

Riksförsäkringsverket 

Verket beräknar kostnaderna för budgetåret 1981/82 till 780 milj. kr. 

Föredraganden 

Antalet barn för vilka bidragsförskott utgår vid utgången av år 1981 kan 
beräknas till ca 225 000, vilket motsvarar drygt 11 % av samtliga barn. Ca 
39 % av de utbetalade bidragsförskotten beräknas bli återbetalda av de· 
underhållsskyldiga föräldrarna. Detta innebär en påtaglig ökning av andelen 
återbetalda bidragsförskott. Den har möjliggjorts genom rationalisering och 
effektivisering av kravverksamheten inom försäkringskassorna och riksför

säkringsverket. 
I likhet med vad jag i det föregående föreslagit för bl. a. barnpensionerna 

bör bidragsförskotten fr. o. m. den 1juli1981 höjas med en procentenhet till 
41 % av basbeloppet för att kompensera effekterna av de nya beräknings
grunderna för ändring av basbeloppet. I de fall bidragsförskott utgår i 

förhållande till båda föräldrarna eller om barnet är berättigat till barnpension 
bör bidragsförskotten höjas från 30 till 31 % av basbeloppet. Kostnaderna 

för dessa höjningar kan beräknas till omkring 25 milj. kr. per år. 
De föreslagna höjningarna av bidragsförskotten föranleder ändring av 4 § 

lagen (1964:143) om bidragsförskott. Ett inom socialdepartementet upprät
tat lagförslag bör bifogas protokollet i detta ärende som bilaga 8.2. 

På grundval av riksförsäkringsverkcts beräkningar och med hänsyn tagen 
till prisutvecklingen beräknar jag anslagsbehovet för nästa budgetår till 895 
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milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. antaga förslaget till lag om ändring i lagen (1964:143) om 

bidragsförskott, 

2. till Bidrag5förskott för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslags

anslag av 895 000 000 kr. 

C 5. Bosättningslån 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

40 000 ()()() 

l 000 

50 000 000 

Reservation 

Från anslaget bekostas utbetalning av bosättningslån som lämnas från 

statens bosättningslånefond. Bosättningslån lämnas med högst 10 000 kr. till 

makar, personer som ämnar ingå äktenskap, ensamstående föräldrar, 

personer som stadigvarande sammanbor under äktenskapsliknande förhål

landen samt ensamstående handikappade utan barn. Ränta utgår efter en 

räntesats som med 2 1/2 % överstiger det vid varje tillfälle fastställda 

officiella diskontot. Lånen skall amorteras under högst sju år. Bestämmelser

na återfinns i förordningen (1976:264) om statligt bosättningslån (ändrad 

1978:285). 

Sedan låneverksamheten började har hittills anvisats sammanlagt ca 

318,l milj. kr. Fr.o.m. innevarande budgetår redovisas räntor och amorte

ringar på utestående lån som inkomst på statsbudgetens inkomstsida. 

Fullmäktige i riksbanken 

Långivningen för budgetåret 1979/80 omfattade ca 7 700 nya lån. Medelbe

loppet per lån uppgick till ca 7 800 kr. 

Utvecklingen av låneverksamheten framgår av följande sammanställ

ning. 

Budgetår Antal Mcdelsbc- Totalbelopp Avbetalningar 
lån lopp kr. milj. kr. milj. kr. 

1965/66 10 829 4 177 45,2 21.2 
1971/72 9 059 4916 44.5 45.2 
1975176 7 043 6106 4J,O 45.7 
1978179 7 528 7 230 54.4 56,8 
1979/80 7706 7 853 60.5 57.1 
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Av följande sammanställning framgår den beräknade utlåningen under 

budgetåret 1981/82. 

Behållning den 1juli1980 
Utbetalningar 1980/81 
Behållning den I juli 1981 
Utbetalningar 1981/82 
Mc<lelsbchov 1981182 

86,0 
75,0 
10,0 
75.0 
65,0 

Fullmäktige i riksbanken hemställer att för budgetåret 1981182 anvisas 65 

milj. kr. Vidare föreslås att 100 000 kr. anvisas för information om bo

sättningslånen. 

Föredraganden 

Redovisningen för flertalets. k. revolverande utlåningsfonder ändrades i 
samband med omläggningen av det statliga budgetsystemet så att nyutlåning

en redovisas direkt på anslaget. Det innebär att räntor och amorteringar på 

utestående lån tillförs statsbudgetens inkom~tsida fr.o.m. innevarande 

budgetår. 

Under 1970-talet har med ett par undantag utbetalats ca 7 500 nya bo

sättningslån per år. Den beräknade behållningen på fonden vid ingången av 

nästa budgetår uppgår till 10 milj. kr. Jag anser att 50 milj. kr. bör anvisas för 

nästa budgetår och förutsätter att lånereglerna anpassas härtill. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bosättnings/ån för budgetåret 1981182 anvisa ett reserva

tionsanslag av 50 000 000 kr. 
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D. Sociala serviceåtgärder 

Äldreomsorg 

Antalet personer över 65 i\r har under de senask decennierna ökat och 

därigenom kommit att utgöra en allt större andel av totalbefolkningen. År 

1970 var antalet äldn:: l, 1 milj. eller nära 14 % av totalbefolkningen. År 1980 

har de äldre ökat till 1 345 000 och utgör drygt 16 <;,;, av hela befolkningen. 

Ökningen av antalet äldre liksom deras ökande andel av totalbefolkningen 

väntas fortsätta under hela 1980-talet. Hiirtill kommer att ökningen av 

antalet äldre är störst för gruppen över 80 år, vilket ställer särskilda krav på 

insatser inom äldrevården. 

Vägledande mål för samhällets insatser för de äldre är ekonomisk 

trygghet, gemenskap och närhet, god bostad och vid behov service av skilda 

slag. Hörnpelaren för de äldres ekonomiska trygghet är folkpensionen. En 

ökande andel pensionärer har numera iiven förmåner från ATP samt i vissa 

fall även pcrsonalpensionsförmåner. 

Med den materiella tryggheten som grund bör äldreomsorgen medverka 

till en meningsfull livssituation för de äldre. Det råder stor enighet om att 

livssituationen blir bättre om de äldre kan bo kvar i sin invanda miljö. 

Samhällsplaneringen måste därför ta hänsyn till de äldres speciella situation, 

svårigheter att förflytta sig m. m. Detta ställer krav på såväl bostädernas 

standard och utemiljöns utformning som kompletterande samhällsservice i 

form av social hemhjälp, färdtjänst och andra insatser. 

Den sociala hem hjälpen har byggts ut kraftigt under 1960- och 1970-talen. 

Av följande tabell framgår utvecklingen av antalet hjälpta personer och 

antalet arbetstimmar. Under senare år har ökningstakten avtagit betydligt 

men fortfarande sker en viss ökning av hjälpen till äldre och handikappade. 

Även barnfamiljer kan få social hemhjälp i form av hemvårdar- oc.:h 

barnvårdarvcrksamhct. 

År Äldre och handikappade Barnfamiljer Totala års-
kostnader. 

Antal Antal ar- Antal ar- (milj. kr.) 
hjälpta betstimmar betstimmar 

(milj.) (milj.) 

1960 79 000 8,42 85 
1965 144 000 17.22 178 
1970 252 000 40,22 6,4 520 
1975 328 500 46,2 6,1 1435 
1978 352 5011 48.4 5,2 2 537 
1979 345 000 49,7 5,1 2 946 
19801 345 000 50.2 5,0 3 395 

I Beräknat. 
2 Inkl. hemsjukvård. 
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Den sociala hemhjiilpen utvecklas alltmer mot nya arbetsformer och 

arbetsuppgifter och för diirm1~d prägeln av en servicebetonad social hem

tjänst. I flera kommuner försöker man sammanföra hemhjiilpspcrsonalen 

inom mindre geografiska områden till grupper som har ett gemensamt ansvar 

för de personer som har behov av olika slag av social service inom området. 

En ökad strävan finns vidare mot ett lokalt samarbete med hemsjukvården. 

Som en följd av utveckling.::n ska en fortsatt övergång från timanstiillningar 

till ner hel- och deltidstjänster. 

Statsbidrag utgår med 35 C:;~ av kommunernas bruttokostnader för den 

sociala hcmhjälpen. I det statsbidragsgrundande underlaget får också 

medräknas kostnader för arbetsledande insatser och för service i form av 

hårvård, fotvård, badservice, matdistribution och snöröjning. Antalet 

kommuner med bidragsberättigad social service till äldre utöver hemhjiilpen 

har ökat avsevärt sedan statsbidrag infördes för verksamheterna fr. o. m. år 

1975. År 1980 fanns service i form av hårvård i 103 kommuner. fotvård i 272 

kommuner, badservice i 156 kommuner. matdistribution i 145 kommuner 

och snöröjning i 155 kommuner. I de flesta kommuner ordnas dessutom 

sysselsättnings- och fritidsverk~.amhet för äldre. Exempel pa sådan verksam

het är pensionärsgymnastik cll·~r motion. studiecirkclverksamhet och infor

mationsvcrksamhet. Fritidsvcr~samhetcr knyts ofta till de dagcentraler som 

byggs i allt större antal. År 1974 fanns 266 sådana dagcentraler och i januari 

1980 hade antalet ökat till 474. 

Statsbidrag utgår också för färdtjänst med 35 % av kommuns eller 

landstingskommuns bruttokostnader. Statsbidraget för dock inte överstiga 

bidraget för föregående bidragsär med mer ~in ett visst belopp. Färdtjänsten 

är av central betydelse för att forflyttningshandikappade skall kunna delta i 

samhällets olika aktiviteter. Som ett komplement till de allmänna kommuni

kationerna är en god färdtjänst en förutslittning för att förverkliga kravet på 

integration och normalisering för handikappade. Utvecklingen av den 

kommunala färdtjiinstverksamheten under de senaste åren framgår av 

följande tabell. 

År Antal kom- Kommunernas Antal per- Antal enkel-
muner med kostntler soncr med resor (milj.) 
färdtjänst (milj. kr.) tillstånd 

för färd-
tjiinst, (ca) 

1974 250 124 BO<MlO 4.86 
1975 268 192 159 000 6,29 
1976 274 290 196 000 7.()4 

1977 276 376 221 000 8,91 
1978 277 482 243 000 10.51 
1979 277 584 267 000 1152 
1980 1 277 695 270 ()()() 12.00 

l Beriiknat. 
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Kommunerna har under senare ar till stor del byggt ut boendet för äldre 

genom s. k. servicehus. I anslutning till detta serviceboende finns oftast 

arrangemang som tillgodoser såväl behov av hjälp och trygghet som behov av 

fritidssysselsättningar och gemenskap. Antalet lägenheter i s. k. servicehus 

kan f. n. uppskattas till omkring 17 000. Utbyggnad av nya ålderdomshem är 

däremot mindre vanligt. De förändringar som sker gäller som regel om- och 

tillbyggnad av befintliga ålderdomshem. Antalet platser i ålderdomshem är 

f. n. ca 59 000. I den av riksdagen nyligen antagna propositionen 1979/80: 1 
om socialtjänsten har uttalats att en successiv övergång bör ske från den 

helinackordering som erbjuds vid älderdomshemme11 till ett boende med mer 

individuellt anpassad service varvid ålderdomshemmen bör ingå i begreppet 

servicehus. 

Pensionärernas egna organisationer är av stor betydelse för de äldres 

fritidssysselsättningar. De bidrar också med betydelsefulla synpunkter på 

hur samhällets insatser för de äldre bör utformas. Ekonomiskt stöd till 

pensionärernas organisationer på riksniv[i utgår från anslaget A 4. Extra 

utgifter. 

Regeringen har nyligen beslutat tillkalla en parlamentarisk äldreberedning 

med uppgift att samordna samhällets insatser för de äldre. Beredningen, till 

vilken också bör knytas företrädare för pensionärernas egna organisationer. 

skall inrikta sitt arbete på områden som avser omsorger, vård och service av 

de äldre. 

För att stödja utvecklingsprojekt och försöksverksamheter inom äldreom

sorgen disponeras för innevarande budgetår 3 milj. kr. under anslaget A 3. 
Forsknings- och utvecklingsarbete samt försöksverksamhet. Medel för detta 

ändamål bör finnas tillgängliga även för nästa budgetår. 

Anhörigvårdskommitten ( S 1979: 11) har under år 1980 påbörjat sitt 

arbete. Kommitten skall göra en samlad översyn av de frågor som giiller vtml 

av anhöriga och bl. a. bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas utöver 

vårdhuvudmännens planer för att tillgodose det växande vardbehov som 

följer av att antalet äldre ökar. Kommitten skall därvid överväga frågan om 

stöd till anhöriga som vårdar äldre. handikappade eller sjuka i sitt hem. 

Barnomsorg m. m. 

Barnomsorgens fortsatta utbyggnad intar en central plats när det gäller 

samhällets atgiirder för social service och omvårdnad. Följande sammanställ

ning visar utvecklingen av antalet platser från år I 960 samt det för åren 1980, 
1981 och 1982 beräknade platsantalct enligt kommunernas utbyggnadspla

ner. 
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År Antal harn Sammanlagt Antal harn 
(31 dec.) antal platser i deltids-

daghem fritids- familjedaghem grupp 
hem 0-6 år 7-12 är 

1960 10 300 2 400 4000 16 700 38 400 
1965 11900 3 000 8000 22900 52 lOO 
1970 33 000 6 500 32 000 71 500 86000 
1975 73 700 23 500 67 300 164 500 123 500 
1976 81 !Oll 27 200 60000 18 900 187 200 124 800 
1977 101 600 32 51)0 66 600 23 llOO 223 700 134 500 
1978 112 800 38 900 76900 25 300 253 900 128 800 
1979 125 200 44 100 84 500 27 800 281 600 124 900 
1980 1 144 800 53 400 89 600 29200 317 000 124800 
1981 1 164 HlO 63 200 93 100 30 900 351300 122 900 
1982 1 180 800 73 600 96300 31 900 382 600 119 100 

1 Beräknat. 

Riksdagen anslöt sig våren 1976 till ett utbyggnadsprogram som innebär att 

under perioden 1977-1981 skall färdigställas 100 000 nya platser i daghem 

och 50 000 nya platser i fritidshem. Samtidigt förutsattes ytterligare 10 000 

platser tillkomma i familjedaghem under perioden. De senaste kända 

barnomsorgsplanerna visar att 83 000 platser i daghem och 36 000 platser i 

fritidshcm beräknas bli färdigställda under nämnda period. Dessutom 

tillkommer 33 100 platser i familjedaghem för förskolebarn och 12 000 

platser i familjedaghem för skolbarn. 

En särskild arbetsgrupp. planeringsgruppen för barnomsorg, med repre

sentanter för bl. a. socialdepartementet. socialstyrelsen. Svenska kommun

förbundet och LO har haft i uppdrag att pti grundval av praktiska erfarenhter 

förbättra underlaget för kommunernas harnomsorgsplaner. I planerings

gruppens betiinkande (SOU 1979:57) Barnomsorg - behov. efterfrågan, 

planeringsunderlag samt (SOU 1979:58) Barnomsorg - redovisning av 

särskilda undersökningar. förölås att särskilda efterfrågeundersökningar på 

kommun- och kommundelsnivå tas fram som underlag för barnomsorgspla

neringen. 

Statistiska centralbyrån har på socialdepartementets uppdrag genomfört 

en sådan undersökning pti kommunnivå under våren 1980. U ndcrsökningsre

sultatcn visar att det våren 1980 efterfrågades 137 000 nya platser för 

förskolebarn i barnomsorgen. varav 99 000 platser i daghem och 33 000 

platser i familjedaghem. För yngre skolbarn efterfrågades 46 000 nya platser 

varav 38 000 i fritidshem och 6 000 i familjedaghem. Vidare framkommer i 

undersökningen att efterfrfigan på dcltidsomsorg är högre för de barn som 

inte har plats än för de som redan har plats inom barnomsorgen. 

Riksdagen fastställde våren 1976 ett nytt statsbidragssystem för barnom

sorgen. Driftbidraget till daghemmen höjdes kraftigt år 1977. Driftbidraget 

för daghem utgår under år 19HO med 18 HlO kr. per plats och för fritidshem 

med 9 050 kr. per plats. I bidragsbcloppcn är beaktade kapitaltjänstkostna-
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der. Likaså har hänsyn tagits till behovet av extra insatser för harn med behov 

av särskilt stöd. 

För familjedaghemmen utgår statsbidrag med 35 % av kommunernas 

bruttokostnader för verksamheten. Härtill kommer ett grundbelopp som för 

barn i förskoleåldern utgår med 3 250 kr. per barn under år 1980. För harn i 

skolåldern utgår grundbcloppet med hälften av det belopp som nämnts för 

förskolebarn. 

Bidragen är värdcbestiindiga genom anknytning till löneutvecklingen för 

anställda i offentlig tjänst. En reglering av bidragsbeloppen kommer att ske i 

april år 1981 med ledning av då kiinda uppgifter för år 1980. 

Avsikten har varit att en proposition om förenklade statliga regler inom 

barnomsorgen skulle lämnats till riksdagen under hösten 1980. Jag räknar nu 

med att denna proposition skall kunna avlämnas i början av år 1981. 

Det statliga stödet till kommunernas barnomsorg kan för nästa budgetår 

beräknas till sammanlagt 5 410 milj. kr., vilket jämfört med innevarande 

budgetår innebär en anslagsökning med ca 800 milj. kr. Härtill kommer 

medel från bostadshuvudtitcln som utgår i form av statliga bostadslån till 

förskolor och fritidshem. 

Statsbidragssystemet skall enligt riksdagens tidigare beslut finansieras 

genom en socialavgift från arbetsgivare och egenföretagare. Den är från och 

med år 1981 faststiilld till 2,2 'Yo av det löncunderlag som giillcr för de 

allmänna socialförsäkringsavgifterna. 

Ett särskilt statsbidrag utgår till kommunerna för hemspråksträning för 

invandrarbarn. Bidraget utgår för fem- och sexåringar som deltar i 

hemspråksträning som anordnas av kommunen. För varje bidragsberättigat 

barn som deltar i grupp där hemspraksträning bedrivs minst fyra timmar per 

vecka utgår bidrag med 2 450 kr. för år 1980. Även detta bidrag är anknutet 

till löneutvecklingcn för anställda i offentlig tjänst och kommer att räknas 

upp i april 1981 med ledning av då kända uppgifter om löncutvecklingen 

under år 1980. 

En särskild kommittc (S 1979:03) ser över frågan om språksituationen för 

invandrarbarn i förskoleåldern. Översynen skall - mot bakgrund av en 

kartläggning av hemspråksträningens nuvarande omfattning. organisation 

och personalresurser- bl. a. skapa klarhet beträffande rätten till hemspråks

träning och ge underlag för förslag till sådana förändringar som bättre 

tillgodoser invandrarbarnens speciella behov. Kommitten skall vidare 

undersöka möjligheterna att trygga tillgången på tvåsprftkig personal. 

Utredningen har i en särskild promemoria (1980-06-10) föreslagit en 

lagreglering av hemspråksträningen för förskolebarn. Promemorian har 

remissbehandlats och överviigs f. n. inom socialdepartementet. 

Utbyggnaden av den öppna förskolan fortsätter. År 1979 fanns det 250 

öppna förskolor i 100 kommuner. Fram till år 1984 planeras att ytterligare 

320 sådana förskolor skall inrättas. Den öppna förskolan har visat sig kunna 

spela en väsentlig roll i strävandena att skapa sociala kontakter mellan 
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människor i bostadsområdena. Den utgör ofta en bas för arbetet med 

föräldrasamverkan och föräldrautbildning och är ett stöd för dagbarn

vårdarna i deras arbete. 

En utvecklings- och förs1."iksvcrksamhet inom förskoleområdet bedrivs 

under socialstyrelsens ledning i anslutning till de reformer som har beslutats 

under senare år. Försöksverksamhetcn avser bl. a. utformningen av verk

samheten inom den allmänna förskolan och daghemmen. uppsökande 

verksamhet bland barn i förskoleåldern och den tidiga skolåldern samt 

åtgärder för barn med särskilda behov av stöd och stimulans. Häri ingår bl. a. 

försök med mångsidigt användbara lokaler för förskolor och fritidshem som 

görs i samverkan med hyggforskningsrådet. En omfattande försöksverksam

het har också bedrivits när det gäller fritidsaktiviteter för barn i åldern 7-12 

år. Bl. a. pågår försök med s. k. utvidgade fritidshcm i några kommuner på 

grundval av barnstugeutredningens förslag. 

Dessa försöksprojekt stöds genom bidrag från allmänna arvsfonden. Från 

arvsfonen har vidare hittills anvisats sammanlagt 30 milj. kr. till försök med 

sommargårds- och lägerverksamhet samt annan fcrieverkamhet m. m. 

Dessutom driver socialstyrelsen i samarbete med skolöverstyrelsen pro

jekt som bl. a. beriir frågor om samverkan mellan förskola och grundskola. 

En särskild beredningsgrupp (S 1977:19) för det internationella barnåret 

1979 har arbetat med frågor iJm barns miljö, invandrarbarns och handikap

pade barns situation samt med information om barns situation i utvecklings

länderna. Beredningsgruppen har under hösten 1980 avlämnat en rapport 

(Os S 1980:6) Barnåret i Sverige och en kortare skrift "Med anledning av 

barnåret"'. 

Statistiska centralbyrån fick i samband med barn['\ret i uppdrag att 

undersöka orsakerna till de sjunkande födelsetalen i landet. I en första 

rapport från denna utredning Barn - behov eller börda? har SCB belyst den 

svenska och internationella utvecklingen av fruktsamheten och givit en 

översikt över faktorer som antas påverka fruktsamheten. SCB genomför i sitt 

fortsatta arbete bl. a. en enkätundersökning om orsakerna till fruktsamhets

nedgången i landet. 

På grundval av förslag från harnomsorgsgruppen ( S 1973:07) har riksdagen 

godkänt allmänna riktlinjer för en allmän föräldrautbildning kring barnets 

födelse, som skall genomföras i landstingens regi fr. o. m. år 1980. I 

betänkandet (SOU 1980:27) Barn och Vuxna, har harnomsorgsgruppen i 

augusti 1980 behandlat frågan om föräldrauthildning under förskole- och 

skolåldrarna samt föräldrautbildning som når alla i samhället. Betänkandet 

remissbehandlas f. n. 

I samband med utrcdningsarhetet har startats olika försök i kommuner och 

landsting för att praktiskt pröva föräldrautbildningens innehåll, utformning 

och organisation. Försöksverksamheten stöds genom bidrag från allmänna 

arvsfonden och berivs inom olika studieförhund. mödrahälsovården, BB, 
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barnhälsovården, förskolan och skolan. 

Familjestödsutredningen (S 1974:01) presenterade under hösten 1978 en 

diskussionspromemoria där fakta och värderingar kring barnomsorgen för de 

minsta barnen har belysts. Diskussionspromemorian har remissbehandlats 

genom utredningens försorg och har tillsammans med det forsknings- och 

utvecklingsarbetc som bedrivits i anslutning till utredningens arbete gett 

underlag för det slutbetänkande som väntas inom kort. 

Barnmiljörådet inrättades den 1 juli 1980 som ett självständigt centralt 

organ med uppgift att samordna frågor som rör barns miljö och barnsäker

het. Rådet skall bl. a. förmedla kunskap i syfte att förbättra barnens miljö 

och förhindra barnolycksfall. 

Nämnden för internationella adoptionsfrågor (NIA) har till uppgift att 

underlätta adoption i Sverige av utländska barn. Genom riksdagens beslut 

(prop. 1978179:108, SoU 1978179:41, rskr 1978179:346) har nämnden fått en 

mer övergripande funktion beträffande frågor som rör internationella 

adoptioner. Nämnden har fått en inom socialstyrelsen alltmer självständig 

ställning. 

Socialstyrelsen kan efter ansökan ge auktorisation till ideella organisatio

ner som arbetar med internationella adoptiansfrågor. NIA fördelar bidrag 

till sådana organisationer. 

Jag kommer i det följande att föreslå att medel för NIA:s verksamhet och 

för bidrag till auktoriserade organisationer för internationella adoptioner tas 

upp under ett särskilt anslag för nästa budgetår. 

Mellan 5 000 och 7 000 svenska familjer har förhandsgodkännande från 

social centralnämnd för att ta emot ett barn för adoption. Under 70-talet har 

det kommit barn från ett 30-tal olika länder utanför Norden till Sverige för 

adoption. De flesta barnen har kommit från Republiken Korea, Indien. 

Thailand, Sri Lanka och Latinamerika. 

Drygt 1 800 barn kom till Sverige år 1977. Sedan dess har antalet minskat 

och för år 1980 beräknas antalet barn till drygt 1 500. Ca 40 % av antalet barn 

som under år 1980 kommit till Sverige för adoption har förmedlats utan hjälp 

av de auktoriserade ideella organisationerna. 

D 1. Bidrag till social hemhjälp 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1031141000 
1060000 000 
1330000 000 

Från anslaget utgår statsbidrag till kommunernas kostnader för social 

hemhjälp. Statsbidraget utgår med 35 % av kommunernas bruttokostnader 

6 Riksdagen 1980181. 1 sam!. Nr 100. Bil. 8 
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för hemvårdare, hemsamariter, barnvårdare och därmed jämförlig personal 
som har till huvudsaklig uppgift att hjälpa äldre, handikappade och 

barnfamiljer som bor i egna bostäder. Samma bidrag utgår också för vissa 
särskilda kostnader som avser hår- och fotvård, badservice, matdistribution 
och snöröjning samt för hemhjälpsledare. Enligt samma grunder utgår även 
statsbidrag för kommuns kostnader för bidrag till enskild sammanslutning, 
som bedriver social hemhjälpsverksamhet. 

Statsbidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen (1964:427) om stats
bidrag till social hemhjälp (ändrad senast 1979: !006). Bidragen utbetalas för 
kalenderår i efterskott. Anslaget för budgetåret 1981/82 avser således bidrag 
för verksamheten under år 1981. 

Socialstyre/sen 

Kommunernas kostnader för social hemhjälp 1979 visar en mycket 
varierande utveckling. Antalet hemhjälpstimmar har totalt ökat med 2 % 

under 1979 medan antalet hjälpta personer minskat med 1 %. Hemsamari
ternas anställningsformer och arbetsorganisation förändras snabbt. Antalet 
hemhjälpsledare förväntas öka liksom fortbildningskostnaderna. Servicefor
merna hår- och fotvård, matdistribution, badservice och snöröjning ökar inte 
nämnvärt i omfattning. Den sociala hemhjälpen till barnfamiljer förväntas 
minska. Socialstyrelsen beräknar medelsbehovet för år 1981182 till 1 422 

milj. kr. 

Föredraganden 

En av de grundläggande målsättningarna för äldreomsorgen är att de äldre 
om möjligt skall kunna bo kvar i sin invanda hemmiljö så länge de själva 
önskar. Insatser i form av social hemhjälp, matdistribution, snöröjning och 
annan personlig service är för många en förutsättning för ett enskilt boende . 

. Utvecklingen av den sociala hemhjälpsverksamheten redovisas i inledningen 
till detta avsnitt. 

Jag har i inledningen också nämnt att regeringen nyligen beslutat tillkalla 
en parlamentarisk äldreberedning. Beredningens huvuduppgift blir att 

behandla frågor om övergripande prioritering och samordning av samhällets 
insatser för de äldre framför allt avseende omsorger, vård och service. 
Beredningen skall också utgöra ett forum för samråd mellan staten, 
landstingskommunerna, kommunerna och de äldres organisationer. 

För nästa budgetår beräknar jag anslagsbehovet till 1 330 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till social hemhjälp för budgetåret 1981/82 anvisa ett 
förslagsanslag av 1 330 000 000 kr. 
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D 2. Bidrag till färdtjänst 

1979/80 
1980/81 
1981/82 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

204 200000 
220 000 000 
275 000 000 

83 

Från anslaget utgår statsbidrag till landsting och kommuner för färdtjänst 
för handikappade. Statsbidrag utgår med 35 % av bruttodriftkostnaderna för 
verksamheten, inberäknat kostnaderna för den arbetsledande personalen. 
Kostnader för resor som sker i anslutning till den allmänna förskolan, 
grundskolan eller gymnasieskolan inräknas inte i bidragsunderlaget om inte 
utbildningen ingår i kommunal eller annan vuxenutbildning. Fr. o. m. 

1 januari 1981 införs en begränsning av ökningstakten för bidraget. Statsbi
draget till viss landstingskommun eller kommun får för varje invånare som är 
65 år eller äldre i kommunen överstiga statsbidraget för föregående bidragsår 

med högst ett visst beräknat. belopp. Bidragsbestämmelserna återfinns i 
kungörelsen (1974:840) om statsbidrag tll färdtjänst (ändrad senast 
1980:786). Statsbidraget utbetalas för kalenderår i efterskott. Anslaget för 
budgetåret 1981182 avser således bidrag för verksamheten under år 1981. 

Socialstyre/sen 

Kommunernas kostnader för färdtjänst visare en varierande utveckling 
under 1979. En ökad satsning från kommunerna på bl. a. färdtjänst för att 

möjliggöra för de äldre att bo kvar i hemmen kan förutses. Införandet av 
riksfärdtjänst fr. o. m. år 1980 är ytterligare en faktor som påverkar 
utvecklingen. Antalet färdtjänstberättigade liksom antalet enkelresor kan 
förväntas öka i ungefär samma omfattning som under de senaste åren. 

Socialstyrelsen beräknar medelsbehovet för 1981/82 till 284 milj. kr. 

Föredraganden 

Färdtjänsten bidrar i likhet med den sociala hemhjälpen till att människor i 
alla åldrar med handikapp kan leva ett normalt och självständigt liv i vårt 

samhälle. Som jag redan har nämnt i inledningen till detta avsnitt är en bra 
färdtjänst en förutsättning för att kraven på integration och normalisering 

skall kunna förverkligas för dem som är förflyttningshandikappade. 
Kostnaderna för färdtjänsten har utvecklats i en takt som inte förutsågs när 

reformen genomfördes. Samtidigt har den statliga bidragsgivningen hittills 
inte i tillräcklig omfattning medverkat till att utjämna skillnaderna i 
färdtjänstservice i olika kommuner. Som jag förutskickade i förra årets 
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budgetproposition har en översyn av statsbidragsgivningen till färdtjänst 
genomförts inom regeringskansliet. Översynen har lett till en starkare 
markering av färdtjänstens ~;yfte som en service för de förflyttningshandikap
pade. Vissa begränsningar har gjorts av möjligheterna att med statsbidrag 
ytterligare bygga ut färdtjänsten i samma snabba takt som hittills. Begräns
ningarna har utformats så att de medverkar till en utjämning av skillnaderna · 
mellan olika kommuners färdtjänstservice. Kommuner med en mindre 
utbyggd färdtjänst kan såledles även i fortsättningen i betydande utsträckning 
bygga ut sin färdtjänst med bibehållet statsbidrag. Ändringarna framgår av 
förordningen (1980:786) om ändring i kungörelsen ( 1974:840) om statsbidrag 

till färdtjänsten. 
Med beaktande av de nämnda statsbidragsändringarna beräknar jag 

anslagsbehovet för nästa budgetår till 275 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till färdtjänst för budgetåret 1981/82 anvisa ett 
förslagsanslag av 275 000 000 kr. 

D 3. Bidrag till driften av förskolor och fritidshem 

1979/80 

1980/81 
1981/82 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

2 585 020 675 

3 430000 000 
4 140 000 000 

Från anslaget utgår statsbidrag till driften av förskolor och fritidshem. 
Bidraget är värdebeständigt och skall årligen räknas upp med hänsyn till den 
genomsnittliga årliga löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst. För år 
1980 har bidragsbeloppet före slutlig uppräkning fastställts till 18 100 kr. för 
platser i daghem. För platser i fritidshem utgår driftbidrag med hälften av 

detta belopp. I bidragsbeloppet har beaktats behov av extra insatser för barn 
med behov av särskilda stödätgärder. 

Bidrag utgår för platser för barn under skolåldern under förutsättning att 
minst två tredjedelar av antalet platser i kommunen som helhet utnyttjas för 

barnomsorg minst 5 timmar per barn och dag samt att avdelningen hålls 
öppen minst 7 timmar per dag. För omsorg av barn i skolåldern utgår 
driftbidrag till avdelning i fritidshem som hålls öppen minst 5 timmar per 
dag. 

Driftbidraget utgår för kalenderår och utbetalas i förskott med en 
fjärdedel av bidragsbeloppet i vardera april, juli och oktober under 
bidragsåret. Resterande fjärdedel utbetalas i januari påföljande år. Slutav
räkning sker i april året eft.~r bidragsåret. Reglering av bidragsbeloppen 
enligt index sker vid s\utbeta:tning. 
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Bidragssystemet finansieras genom en socialavgift. Avgiften är 2,2 % av 
det löneunderlag som gäller för de allmänna socialförsäkringsavgifterna. 

Bidragsbestämmelserna återfinns i förordningen (1976:396) om statsbi
drag till förskolor och fritidshem samt i förordningen (1980:155) om 
anpassning av statsbidrag till daghem m. m. med hänsyn till löncutvecklingen 
för anställda i offenlig tjänst vid slutavräkning för år 1979 m. m. 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen beräknar medelsbehovet för budgetåret 1981/82 utifrån en 
sammanställning av kommunernas barnomsorgsplaner för perioden 
1980-84. Antalet driftbidragsberättigade platser har beräknats vara 164 100 
respektive 180 800 vid slutet av kalenderåret 1981 och 1982. För fritidshem 
har antalet platser nämnda år beräknats till 63 200 respektive 73 600. 

Socialstyrelsen beräknar kostnaderna för fortbildning av personal inom 

barnomsorgen till 2,3 milj. kr. vilket även omfattar en särskild satsning på 
utbildning rörande invandrarbarnens behov. 

Vidare föreslår socialstyrelsen att 15 milj. kr. av anslaget avsätts för 
särskilt bidrag till kommunalt utvecklingsarbete i kombination med att 
styrelsen ges vissa resurser för att överblicka, analysera och samordna 
utvecklingsarbetet. Socialstyrelsen framhåller behovet av resurser för 
forskning och kvalificerat utredningsarbete inom barnomsorgen och behovet 
av fasta forskningsresurser med inriktning på barnomsorg vid högskolan. 

Vidare föreslår styrelsen att anslaget för förskolekonsulenterna för 
synskadade förs över från utbildningsdepartementet till socialdepartemen
tets huvudtitel. Dessutom föreslås en ändring av nuvarande ränteregler för 
förskolor och fritidshem så att alla nybyggda bamomsorgslokaler får 
bostadslån med räntebidrag. 

Socialstyrelsen beräknar det totala medelsbehovet för budgetåret 1981182 
till 4 150 milj. kr. 

Föredraganden 

Statistiska centralbyrån har på socialdepartementets uppdrag under våren 
1980 genomfört en bred undersökning av hur familjerna i Sverige ordnar sin 

barnomsorg och vilken efterfrågan som fanns vid den tidpunkten. 
Undersökningen visar att kommunal barnomsorg efterfrågas för nära 

hälften, 348 000, av alla förskolebarn. Man efterfrågade plats i daghem för 

219 000 barn, i familjedaghem för 122 000 barn och i annan form av 

kommunal barnomsorg för 5 000 barn. 
Jämfört med det antal förskolebarn som under februari och mars 1980 

hade plats inom den kommunala barnomsorgen innebar detta en nyefterfrå-
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gan av 137 000 platser, varav 99 000 efterfrågade plats i daghem, 33 000 plats i 
kommunalt familjedaghem och 3 000 plats i annan form av kommunal 

barnomsorg. 
De nu kända kommunala utbyggnadsplanerna visar att antalet tillgängliga 

platser för förskolebarn beriiknas till 305 000 år 1984. En jämförelse mellan 
efterfrågan och den beräknade tillgången på platser visar således att ca 40 000 

barn skulle vara utan plats i den kommunala barnomsorgen vid slutet av år 
1984. Riksdagens år 1976 fattade beslut om utbyggande av barnomsorgen 
innebar också ett fastläggande av en målsättning att hela behovet av 
barnomsorg för barn till förvärvsarbetande och studerande föräldrar samt för 
barn med behov av särskilt stöd skulle tillgodoses inom en tioårsperiod, dvs. i 

realiteten i slutet av år 1986. Det förefaller mot bakgrund av nuvarande 
kommunala planer inte utes]utet att denna målsättning kan uppfyllas. 

Barnomsorgsundersökningen visade vidare att kommunal barnomsorg 
efterfrågades för 117 000 av de 445 000 skolbarnen i åldern 7-10 år. För 
80 000 barn efterfrågades fritidshemsplats, för 36 000 kommunal familjedag
hemsplats och för 1 000 barn annan form av kommunal barnomsorg. Jämfört 
med det antal skolbarn som under januari 1980 hade plats inom den 
kommunala barnomsorgen innebar detta en nyefterfrågan av 46 000 nya 
platser, varav 38 000 efterfrågade plats på fri tidshem och 6 000 plats i 
kommunalt familjedaghem. De nu kända kommunala utbyggnadsplanerna 
visar att antalet tillgängliga platser för skolbarn beräknas till 122 500 i slutet 

av år 1984. Den tidigare nämnda målsättningen skulle därmed för skolbarn
ens del kunna tillgodoses inom den avsedda tioårsperioden. Självfallet gäller 
här även förutsättningen att kommunerna genomför sina planer och att 
ändringar i förvärvsfrekvenser påverkar beräkningarna. 

Fortbildning av personal inom barnomsorgen genomförs i samverkan 
mellan socialstyrelsen, kommunerna och personalorganisationerna. Social
styrelsen har därvid planerande och övergripande uppgifter. I dessa uppgif
ter ingår att tillsammans med kommunförbundet och i samråd med 
personalorganisationerna utveckla metoder och innehåll för en lokal allmän 
fortbildningsverksamhet samt att utforma utbildningen av lokala studieväg
ledare. I samarbete med nämnda organ skall vidare socialstyrelsen framställa 
lämpligt material samt följa och utvärdera verksamheten. För denna 
verksamhet hos socialstyrelsen har för innevarande budgetår beräknats 2 

milj. kr. 
Vidare har socialstyrelsen huvudansvaret för att tillsammans med lands

tingsförbundet svara för uppläggning och utformning av en informations- och 
fortbildningsverksamhet om den av riksdagen beslutade allmänna föräl
drautbildningen kring barns födelse. För socialstyrelsens arbete med dessa 
frågor har för innevarande budgetår beräknats l milj. kr. 

En del av dessa medel har avsatts för anställning av personal inom 
socialstyrelsen för genomförande av projekten. För nästa budgetår bör 1,2 
milj. kr. föras över till anslaget E 1 för att täcka personalkostnader m.m. i 
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anslutning till fortbildnings- och föräldrautbildningsprojekt. För kostnader 
för projekten som fortfarande bör belasta detta anslag har jag för nästa 
budgetår beräknat 1,3 milj. kr. för fortbildnings- och 500 000 kr. för 
föräldrautbildningsinsatser. 

Som nämnts i inledningen till detta avsnitt räknar jag med att en 
proposition om förenklade statliga regler inom barnomsorgen skall kunna 
lämnas till riksdagen i början av år 1981. 

Med tillämpning av gällande statsbidragsregler beräknar jag det samman
lagda anslagsbehovet för nästa budgetår tiil 4140 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till driften a1' förskolor och fritids hem för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 4140 000 000 kr. 

D 4. Bidrag till hemspråksträning i förskolan 

1979/80 
1980/81 
1981/82 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

15 581 097 

22 000 000 
29 000 000 

Från anslaget utgår statsbidrag till kostnader för hemspråksträning för 
invandrarbarn. Statsbidraget räknas årligen upp med hänsyn till löneutveck
lingen för anställda i offentlig tjänst. För år 1980 har bidragsbeloppet före 
slutlig uppräkning fastställts till 2 450 kr. Bidragsbestämmelserna återfinns i 

förordningen (1977:628) om statsbidrag till hemspråksträning i förskolan 
samt förordningen (1980: 155) om anpassning av statsbidrag till daghem 
m. m. med hänsyn till löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst vid 
slutavräkning för år 1979 m.m. 

Invandrarverket föreslår i sin anslagsframställning att hemspråksträning 
för invandrarbarn blir en principiell skyldighet för barnen. Vidare föreslår 
invandrarverket att träningen bör sättas in så fort barnet kommer in i 
barnomsorgen. Det framhålls att åtgärder måste vidtas för att tillförsäkra 

verksamheten tillgång på tvåspråkig personal och att socialstyrelsen bör få i 
uppdrag att medverka i kommunernas fortbildning av personal inom 

barnomsorgen. 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen föreslår att åldersgränsen för bidragen till hemspråksträ- . 
ning avskaffas. 
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Socialstyrelsen föreslår att anslaget i en första etapp räknas upp med 10 
milj. kr. att disponeras av socialstyrelsen för att bevilja statsbidrag till de 

kommuner som önskar starta hemspråksträning för barn som är yngre än 5 
år. 

Det totala medelsbchovct beräknas till 34,1 milj. kr. för budgetåret 
1981/82. 

Föredraganden 

Statsbidrag till kostnader för hemspråksträning för sexåringar inom den 
kommunala barnomsorgen infördes den 1 juli 1977. Den 1 juli 1979 

utvidgades bidraget till att omfatta även femåringar. Enligt barnomsorgsla
gen har kommunerna ansvar för att dels alla sexåringar anvisas plats i 
förskola, dels att barn. som av fysiska. psykiska, sociala, språkliga eller andra 
skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling, anvisas plats i förskola tidigare än 
det år då barnet fyller sex år. Förskolan har därigenom ett ansvar för bl. a. 
invandrarbarnens språkliga utveckling. 

Som jag har nämnt i inledningen till detta avsnitt har en särskild kommittc 
tillkallats för att göra en översyn av hela frågan om språksituationen för 
invandrarbarn i förskoleåldern. I direktiven framhålls att utredningsarbetet 
bör bedrivas skyndsamt och att kommitten bör överväga möjligheterna att 

lägga fram delförslag. Kommitten har i en särskild promemoria föreslagit en 
lagreglering av hemspråkstriiningen för fem- och sexåringar i förskolan. 
Promemorian har remissbehandlats och övervägs f. n. inom socialdeparte
mentet. 

Jag beräknar anslagsbehovet för nästa budgetår till 29 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till hemspråksträning i förskolan för budgetåret 
1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 29 000 000 kr. 

D 5. Bidrag till kommunala familjedaghem 

1979/80 
1980/81 
1981/82 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

844 322 142 
1160 000 000 
1240 000 000 

Från anslaget utgår statsbidlrag till kostnader för kommunala familjedag

hem. Statsbidrag utgår med 35 % av kommunens bruttokostnader för lön, 
sociala förmåner och omkostnadsersättning till dagbarnvårdare. Samma 
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bidrag utgår också för kommunens kostnader för föreskrivna hälsokontroller 
av dagbarnvårdare och deras familjemedlemmar. Därutöver utgår ett 
grundbelopp för förskolebarn som vistas minst sju timmar per dag i 
familjedaghem. Grundbeloppet är värdebeständigt och skall årligen räknas 
upp med hänsyn till löneutvecklingen för offentligt anställda. För år 1980 har 
bidragsbeloppet före slutlig uppräkning fastställts till 3 250 kr. För förskole
barn som vistas mindre än sju timmar per dag i familjedaghem och för 
skolbarn utgår halvt grundbelopp, dvs. 1 625 kr. 

Statsbidraget utgår i efterskott för kalenderår. Anslaget för budgetåret 
1981/82 avser alltså bidrag för verksamhet under kalenderåret 1981. 

Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen (1968:236) om statsbidrag 
till kommunal familjedaghcmsverksamhet (ändrad senast 1976:397) samt 
förordningen (1980: 155) om anpassning av statsbidrag till daghem m. m. med 
hänsyn till löneutvecklingen för anställda i offentlig tjänst vid slutavräkning 
för år 1979 m. m. 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen beräknar medelsbehovet för budgetåret 1981182 utifrån en 
medelbruttokostnad som har beräknats till 18 500 kr. per år och barn upp till 
12 års ålder vid en genomsnittlig vistelsetid om 5,5 timmar per barn och dag. 
Socialstyrelsen föreslår att kommunerna får räkna in kostnader för öppen 
förskola i underlaget för beräkning av statsbidrag till familjedaghemsverk

samheten. Kostnaderna härför beräknas uppgå till ca 10 milj. kr. Socialsty
relsen beräknar det totala anslagsbehovet för budgetåret 1981/82 till 1 327 
milj. kr. 

Föredraganden 

Familjedaghemmen utgör ett betydelsefullt komplement till daghemmen. 
Utbyggnaden av dessa, liksom av alternativa barnomsorgsformer, stimuleras 
genom statsbidragsgivningen. 

På grundval av gällande statsbidragsregler och med beaktande av den 
utbyggnad av verksamheten som kommunerna planerar beräknar jag 
anslagsbehovet för nästa budgetår till 1 240 milj. kr., vilket innebär en 

ökning med 80 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till kommunala familjedaghem för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 1 240 000 000 kr. 
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D 6. Barnmiljörådet 

1979/80 
1980/81 
1981/82 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 508 6001 

2 000 000 
2 423 000 

I Del av anslaget E 1. Socialstyre ben. 

90 

Barnmiljörådet, som inrättades den 1 juli 1980, har till uppgift att 
handlägga frågor rörande barns miljö och barns säkerhet. Rådet har 
övertagit de uppgifter som tidigare handlagts av socialstyrelsens lekmiljö
råd. 

I barnmiljörådets uppgifter ingår att verka för förbättringar i barns miljö, 

med särskild tonvikt på lekmiljö, och för en ökad säkerhet bland barn och 
ungdom. 

Barnmiljörådet leds av en ~.tyrelse bestående av en ordförande och tio 
övriga ledamöter. I styrelsen, som utses av regeringen. ingår bl. a. ledamöter 
med anknytning till socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, konsumentverket, 
bostadsstyrelsen, statens planv,;:rk och statens trafiksäkerhetsverk. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

därav utrikes resor 
Information 

därav om barnsäkerhet 
Lokalkostnader 
Expertmedverkan 
Expenser 
Summa utgifter 
Överfört från socialstyrelsen 

1980/81 

8 
3 

Il 

I 270 000 
2 000 

60 000 
( JU 000) 
445 000 

(250 000) 
164000 
140 000 
112 ()1)1) 

2 193 000 
- 193 000 

21)00000 

Beräkn;:id ändring 1981182 

Barnmiljö
rådct 

+ I 

+I 

+ 544 657 
+ 225 
+ 6 738 

+ 589 000 

+ 593 860 
+ 17 780 
+ 69 100 
+I 821 360 
+ 193 000 

+2 014 360 

Föredra
ganden 

+ 160 000 

+ 3 000 

+ 42 000 
(+ 25 000) 
+ 16000 

+ 9 000 
+230 000 
+193 (J()() 

+423 000 
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Barnmiljörådet 

1. Pris- och löneomräkning + 385 105 kr. Härtill kommer 193 000 kr. som 
förts över från socialstyrelsens lekmiljöråd budgetåret 1980/81. 

2. För att förstärka informationen om barns miljö behövs ytterligare en 
handläggare ( + 139 000 kr). Vidare behövs 170 000 kr. för övertids- och 
vikariatstillägg. 

3. För utgivning av en periodisk skrift om barnmiljö behövs 
+ 500 000 kr. 

4. För hyra av upprustade lokaler i kvarteret Myntet har beräknats 
+ 578 000 kr. 

5. För att täcka kostnader för expenser begärs + 54 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 2 423 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Barnmiljörådet för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsan

slag av 2 423 000 kr. 

D 7. Nämnden för internationella adoptionsfrågor 

1981/82 Anslag 2 415 000 (Nytt anslag) 

Kostnader för Nämnden för internationella adoptionsfrågor (NIA) liksom 
bidrag till auktoriserade organisationer för internationella adoptioner har 
tidigare belastat anslaget E 1. Socialstyrelsen. 

NIA har enligt sin instruktion (SFS 1979:553) till uppgift att underlätta 
adoption i Sverige av utländska barn. Nämnden fullgör vidare vissa 
myndighetsuppgifter enligt lagen (1979:552) om internationell adoptions
hjälp, bereder ärenden om auktorisation av organisationer för internationell 
adoptionshjälp samt fördelar statsbidrag till auktoriserade sammanslutning
ar. 

Nämnden består av nio ledamöter. Regeringen utser ledamöter samt 
förordnar chefen för nämndens kansli. Socialstyrelsen svarar för anställning 
av övrig personal. 

Socialstyrelsen kan efter ansökan ge auktorisation till ideella organisatio
ner som arbetar med internationella adoptionsfrågor. För budgetåret 
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1980/81 anvisades 950 000 kr. för bidrag till sådana organisationer. NIA 
disponerar denna delpost. 

Nämnden har genom riksdagens beslut (prop. 1978179:108, SoU 1978/ 
79:41, rskr 1978179:346) fått en mer övergripande funktion beträffande 
internationella adoptioner med uppgifter som främst rör information, tillsyn 
och kontroll samt kontaktskapande verksamhet. 

I propositionen (1979/80:6, SoU 1979/80:45, rskr 1979/80:386) om social
styrelsens uppgifter och organisation, understryks den fristående ställning 
som NIA fått i förhållande till socialstyrelsen. I propositionen föreslås 
vidare att nämnden - inom nuvarande personalram - själv bör svara för 

anställning av behövlig personal samt att nämnden senare bör disponera egna 
medel. Vidare föreslås att socialstyrelsen bör tillhandahålla lokaler för NIA 
och i övrigt svara för vissa administrativa uppgifter (personalredovisning, 
löneutbetalningar etc.). 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Informationsverksamhet 
Expenser 
Bidrag till organisationer 

Socialstyre/sen 

Beräknat för 
1981182 

6 
4 

10 

I 195 000 
93000 

147 000 
980 000 

2 415 000 

Medelsbehovet för NIA ingår under anslaget E 1. Socialstyrelsen och har 
inte särredovisats för budgetåret 1981/82. 

För bidrag till auktoriserade organisationer för internationella adoptioner 
beräknar socialstyrelsen ett meclelsbehov på 1 078 000 kr. 

Föredraganden 

NIA har sedan den 1 juli 1979 ställning som en självständig myndighet i 
viktiga hänseenden. De medel som anvisas för NIA:s verksamhet bör därför 
nu redovisas under ett särskilt anslag. Till detta anslag bör vidare överföras 
de medel som avser bidrag till auktoriserade organisationer för internationel

la adoptioner. 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
nästa budgetår för nämnden för internationella adoptionsfrågor och för 
bidrag till auktoriserade organisationer för internationell adoptionshjälp till 
2 415 000 kr. Nuvarande kostnader för dessa ändamål under anslaget E 1. 

faller därmed bort. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Nämnden för internationella adoptionsfrågor för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 2 415 000 kr. 
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E. Myndigheter inom hälso- och sjukvården, socialvård m. m. 

En gynnsam utveckling av samhällsekonomin har utgjort grundförutsätt

ningen för de senaste decenniernas kraftiga utbyggnad av hälso- och 

sjukvården. Betydande framsleg inom medicin, farmakologi och teknik har 

samtidigt gjort det möjligt att framgångsrikt behandla sjukdomar för vilka 

man tidigare saknat effektiv terapi. Också i andra avseenden har möjlighe

terna att minska mänskligt lidande ökat viisentligt. 

Utvecklingen karaktäriserades länge av en kraftig utbyggnad av den slutna 

akutsjukvården. Investeringarna har medfört en både kvalitativ och kvanti

tativ upprnstning. Detta har, tillsammans med arbctstidsförkortningar och 

en lönepolitisk satsning på låglönegrupper lett till starkt ökade driftkostna

der. 

I Iälso- och sjukvårdens andel av bruttonationalprodukten har under de 

senaste tjugo faen stigit från 3,3 % år 1960 till ca 7 % år 1970 och ca 10 % år 

1980. Antalet anställda inom hiilso- och sjukvården uppgår nu till ca 400 000, 

vilket motsvarar 8 % av det totala antalet yrkesverksamma i landet. 

Trots detta ftterstår relativt ~;tora behov inom vissa områden. Detta gäller 

framförallt inom långtidssjukvården, den öppna hälso- och sjukvården samt 

psykiatrin. Det är naturligt atr mot denna bakgrund aktualisera frågan om 

sjukvårdsresurserna är lämpligt dimensionerade och utnyttjade. 

Fortfarande vårdas många långtidssjuka inom akutsjukvården utan att 

detta är medicinskt motiverat. De vårdformer som dessa patienter bäst 

behöver, siisom hemsjukvård eller vård på sjukhem finns ännu inte i 

tillräcklig utstriickning. 

Obalansen mellan utbyggnaden av den slutna och den öppna sjukvården 

utanför sjukhusen har lett till att människor söker sig till akutsjukhusens 

mottagningar för vårdbehov som ofta minst lika bra kan tillgodoses i andra 

vårdformer. Utbyggnaden av elen öppna decentralicerade vården har ännu 

inte lett till att besök i öppen vård vid sjukhusen har minskat. Bristen på 

allmänläkare och täta personbyten på distriktsläkartjänster har bidragit till 

detta förhållande. 

Rcformverksamheten inom hälso- och sjukvårdens område inriktas därför 

på en fortsatt utbyggnad av såv.'il den somatiska som den psykiatriska öppna 

vården och utveckling av långtidssjukvården med alternativa vårdformer 

samt på att åstadkomma kontinuitet i kontakterna mellan patient och 

vårdpcrsonal och i ökad utsträckning förlägga vård till mindre vårdenheter 

nära patienten. Ett angeläget område för insatserna på 1980-talet blir att så 

långt som möjligt förebygga ohiilsa genom att finna och reducera orsaker till 

sjukdom och skador. 

En nära samverkan me\lan 'jukhusens och primärvårdens resurser bör 

åstadkommas. Målsättningen bör vara att tillgodose så stor del av patientens 

vårdbehov som möjligt inom primärvården. En decentralisering till mindre 

vårdcnheter kan göra hälso- och sjukvården mera lättillgänglig samtidigt som 

kontinuiteten i kontakterna m~llan vårdpersonal och patient underlättas. 
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Därigenom kan patientens totala vårdbehov bättre tillgodoses. En sådan 

organisation av sjukvården och den förebyggande hälsovården erbjuder inte 

bara patienten praktiska fördelar utan torde också vara fördelaktig ur 

samhällsekonomisk synpunkt. om man hcaktar samtliga kostnader i sam

band med ett läkarbesök. 

En omfattande utbyggnad av vårdcentraler har också kommit igång. 

Utvecklingen av primärvårdens organisation och arbetssätt är nu inne i ett 

dynamiskt skede. Bristen på allmänliikare är på viig att hävas. Bristen på 

distriktssköterskor kommer dock ännu några {ir att vara besvärande. 

Ansträngningar görs emellertid centralt och regionalt för att öka distrikts

sköterskeutbildningen. 

Inom socialdepartementets sjukvårdsdelegation har gjorts en rad studier 

som är avsedda att bilda underlag för den framtida hälso- och sjukvården 

med sikte på åren 1990--2000 (HS 90). Dessa underlagsstudier samt det 

fortsatta arbetet med I-IS 90 iir avsedda att kunna användas som ett konkret 

underlag vid såväl statens som landstingens långsiktiga planering. 

Riksdagen har med anledning av regeringens proposition om regionsjuk

vården ( 1980/81 :9) beslutat om nya riktlinjer för regionsjukvårdens innehåll, 

omfattning och organisation. Beslutet innebär bl. a. en ändrad indelning i 

sjukvårdsregioner. 

Hälso- och sjukvårdsutredningens betänkande (SOU 1978:78) Mål och 

medel för hälso- och sjukvården har remissbehandlats och bereds nu inom 

regeringskansliet. Avsikten är att en proposition skall läggas fram under år 

1981. 

I regeringsförklaringen anges att förutsättningar också i fortsättningen 

skall finnas för privatpraktiserande läkare. Mot bakgrund av det ringa antalet 

nyetableringar av privatpraktiker under senare år har inom socialdeparte

mentet under hösten 1980, tillsatts en arbetsgrupp vars uppgift är att föreslå 

åtgärder som kan underlätta nyetablering av privatpraktiserande läkare, 

speciellt i de delar av landet där läkarvårdsresurserna är otillfredsställande. 

Det ingår också i arbetsgruppens uppdrag att utreda hur samarbetet mellan 

privatpraktikerna och den offentliga vården kan utvecklas. bl. a. vad gäller 

jourverksamheten. 

En kommittc har också tillsatts för att utreda organisationen av den 

framtida psykiska barn- och ungdomsvården samt den kommunala familje

rådgivningcn. 

För att utveckla och förmedla kunskaperna om hälsoriskerna i miljön har 

två nya statliga myndigheter inrättats den 1 juli 1980, statens miljömedicin

ska laboratorium och statens institut för psykosocial miljömedicin. 

Verksamheten vid statens institut för psykosocial miljömedicin omfattar 

målinrikad forskning samt utbildning, dokumentation och information. 

Institutets verksamhet är särskilt inriktad på studier av psykosociala 

risksituationer och riskgrupper. 

Statens miljömedicinska laboratorium bedriver långsiktig forskning samt 
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undersöknings-, utrednings- och viss uthildningsvcrksamhet samt informa

tion inom den fysikalisk-kemiska miljömedicinen och den allmänna hälso

vården. Genom förstärkningar av främst de toxikologiska och epidemiolo

giska resurserna har laboratoriet en bred kompetens att studera effekterna 

på människan av faktorer och för;indringar i den yttre miljön. 

Riksdagen har våren 1980 fattat principbeslut om socialstyrelsens framtida 

uppgifteroch organisation. Detaljutformningen har uppdragits åt en särskild 

organisationskommitte. Kommitten har i december 1980 redovisat sitt 

förslag till organisation. För~.Iaget bereds f. n. inom regeringskansliet. 

Socialstyrelsens nya organisation skall träda i kraft med början den 1 juli 

1981 men förutsätts enligt organisationskommitten i huvudsak vara genom

förd under budgetåret 1984i85. Utgångspunkten för den nya organisationen 

har varit att socialstyrelsen i ökad utsträckning skall ägna sig åt samordning 

och utvecklingsarbete. Styrelsens detaljkontroll kommer samtidigt att 

minska. Primärkommuner·och landsting skall inom de ramar som statsmak

terna anvisar ha frihet att utforma vårdorganisationen med hänsyn till de 

lokala behoven och förutsättningarna. Enligt organisationskommittens 

förslag skall i socialstyrelsens framtida organisation finnas 614 heltidstjän

ster, varav 144 tjänster vid styrelsens läkcmedelsavdelning. Det totala 

antalet helårsarhetare inom socialstyrelsen uppgår i dag till 852. 

Fr. o. m. budgetåret 1981182 kommer läkemedelsnämnden att få en 

rådgivande funktion till socialstyrelsen. Frågan om kontroll av liikemedels

priserna bereds f. n. inom regeringskansliet. I avvaktan på resultatet av detta 

arbete bör läkemedelsnämndcns beslutsfunktion vad gäller läkemedelspriser 
föras över på socialstyrelsen. 

Med hänsyn till balansen av registreringsärenden vid socialstyrelsens 
liikemedelsavdclning har regeringen anvisat extra medel för innevarande 

budgetår för tillfälliga personalförstärkningar för att handläggningstiderna 

skall kunna minskas. Av läkemedelsavdclningens verksamhetsplan framgår 

att avdelningen bl. a. på grund härav räknar med att kunna sluthehandla 

väsentligt flera ansökningar än under tidigare budgetår. Ansträngningarna 

att minska ärendebalansen måste fortsätta. Särskilda medel för tillfälliga 

personalförstärkningar beräknas i det följande för att ytterligare påskynda 

arbetet med läkemedelsregistrering. 

Enligt beslut av riksdagen med anledning av propositionen ( 1980181 :5) om 

ändring i läkcmedelsförordningen gäller fr. o. m. den I juli 1981 nya 

bestä~melser för naturmedel som är avsedda att injiceras. Den beslutade 

ändringen medför vissa ökad~ arbetsuppgifter för socialstyrelsens liikeme

dclsavdelning. Medel härför beräknas i det följande. 

Socialkonsulent- och länsliikarorganisationerna upphör den I juli 1981. 

Sociala enheter inrättas vid Hinsstyrelserna för att svara för vissa regionala 

statliga uppgifter inom socialtjänsten och alkohollagstiftningens område. 

Länshälsovårdskonsulcnterna inordnas i länstyrelsernas naturvårdsenheter. 

En stor del av liinsläkarorganisationens uppgifter förutsätts vidare komma 
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att utföras inom ramen för sjukvårdshuvudmännens miljömedicinska 

verksamhet. Statens förhandlingsnämnd har fått i uppdrag att förhandla med 

företrädare för sjukvårdshuvudmännen om samverkan inom det miljömedi

cinska området m. m. 
Riksdagen har beslutat att enskilda tandtekniska laboratorier fr. o. m. den 

1 januari 1981 skall kunna godkännas av statlig myndighet, om personalen 

vid laboratorierna uppfyller vissa kompetenskrav. Regeringen har därefter 

beslutat att denna uppgift skall åvila socialstyrelsen. Ersättning från den 

allmänna tandvårdsförsäkringen bör fr. o. m. den 1juli1981 utgå endast för 

tandtekniskt arbete som utförts av godkänt laboratorium. 

· Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ge ut förteckning över vissa material i 

tandtekniska arbeten. Materialen skall uppfylla vissa kvalitetskrav. Vid 

socialstyrelsen har inrättats en särskild arbetsgrupp för dessa frågor. 

Regeringen har nyligen inhämtat lagrådsyttrande över en proposition med 

förslag till lag om kontroll av radioaktiva läkemedel. F. n. regleras 

användningen av sådana läkemedel uteslutande av strålskyddslagen. Denna 

kontroll tar främst sikte på arbetsmiljöfrågor. Förslaget innebär att även 

medicinska, biologiska och farmacevtiska aspekter skall beaktas vid kontroll 
av användningen av radioaktiva läkemedel på människor. Kraven på dessa 

läkemedel föreslås i dessa avseenden bli desamma som kraven på vanliga 

läkemedel. Jag avser att senare denna dag föreslå regeringen att lägga fram 

en proposition i ämnet för riksdagen. 
Under våren 1980 har överenskommelse träffats mellan staten, landstings

förbundet, Apoteksbolaget AB, Läkemedclsindustriföreningen LIF och 

RUFI Representantföreningen för Utländska Farmacevtiska Industrier om 

att inrätta ett läkemedelsinformationsråd m. m. Enligt riktlinjerna för rådets 

verksamhet skall verksamheten syfta till att öka läkemedelskunskapen i 
samhället och därigenom skapa förut.sättningar för en bättre användning av 
läkemedel. Förutom de avtalsslutande parterna är även konsumentverket 
och socialstyrelsen representerade i läkemedelsinformationsrådet. Till rådet 
är även knuten en intressentgrupp med bred sammansättning. 

Den fortsatta verksamheten vid statens bakteriologiska laboratorium är 
f. n. föremål för översyn. Avsikten är att en proposition skall läggas fram 

under år 1981. 

E 1. Socialstyrelsen 

1979/80 

1980/81 
1981/82 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

98 638 000 

105 148 000 
124 626 000 

7 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 100. Bil. 8 
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Socialstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör 
socialvård, hälso- och sjukvård, läkemedelsförsörjning samt frågor som rör 
alkohol och andra missbruksmedel. 

Riksdagen har på grundval av propositionen 1979/80:6 fattat beslut om den 

principiella uppbyggnaden av socialstyrelsens framtida uppgifter och organi
sation (SoU 1979/80:45, rskr 1979/80:386). Detaljutformningen av organisa
tionen har handlagts av en särskild organisationskommitte. Den nya 
organisationen skall träda i kraft med början den I juli 1981, men förutsätts 
enligt organisationskommitten vara i huvudsak genomförd under budgetåret 

1984/85. 

Socialstyrelsen skall vara organiserad på fem avdelningar, en för förebyg
gande arbete och planering, en för socialtjänst, en för hälso- och sjukvård, en 
för läkemedelsärenden samt ,;!n för administration. 

Läkemedelskontrollen bekostas från anslaget E 2. Statlig kontroll av 
läkemedel m.m. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Social- Föredra-
styrelsen ganden 

Personal 
Handläggande personal 260 
Övrig personal 239 

499 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 69105 000 + 7 862 000 + 18 702 ()()() 
Sjukvård 263 000 + 36000 + 36000 
Lokalkostnader 15 125 000 + 1689000 + 1689000 
Bidrag till kontorsdrift m.m. 
i kv. Garnisonen 5 516 000 + 391 000 + 391 000 

Databearbetning 2 302000 + 98000 
Informationsverksamhet 2 735 000 + 547000 + 112 000 
Expenser: 
a) expenser för eget behov 4 849 000 + 661 000 + 412 000 
b) expenser för annat än eget 

behov 368 000 + 50000 + 50 000 
Kostnader för redovisnings-
central I 070 000 + 144 000 + 73 000 

Övriga utgifter 130000 + 18000 + 20000 
Bidrag till auktoriserade or-
ganisationer för internatio-
nella adoptioner 950 000 + 128000 950 000 

Utbildning och information 
till allmänheten om den nya 
socialtjänsten 2 950000 + 1828 000 550000 

Summa utgifter 105 363000 + 13452 000 + 19 985 000 
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1980/81 Beriiknad ändring 1981182 

Inkomster 
Försäljning av publikationer 
Ersättning för viss adminis-

trativ service 

Summa inkomster 

Nettoutgifter 

Anslag enligt statsbudgeten 

Socialstyre/sen 

660 000 

20000 

680 000 

104683 000 

105 148 000 

Social
styrelsen 

+ 40000 

+ 3000 

+ 43000 

+ 13409000 

+ 12 944 000 

1. Pris- och löneomräkning m.m. + 12 517 000 kr. 

Föredra
ganden 

+ 40000 

+ 2000 

+ 42000 

+ 19943 000 

+ 19478000 

2. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en besparing med 2 376 000 kr. 

Socialstyrelsen har dock till följd av pågående omorganisation inte närmare 

utvecklat vad konsekvenserna för verksamheten skulle bli av en sådan 

besparing. 

3. Kostnaderna för databearbetning stiger bl.a. till följd av att de register 
som ligger till grund för statistiska bearbetningar kontinuerligt byggs ut samt 

att antalet ansökningar från enskilda personer om att få registerutdrag(§ 10 

datalagen) ökar kraftigt. 
4. För kostnaden för utbildning m.m. inför ny sociallagstiftning samt för 

information till allmänheten har socialstyrelsen begärt ytterligare medel ( + 
1 828 000 kr). 

Föredraganden 

Socialstyrelsens nya organisation skall träda i kraft den 1 juli 1981. 
Organisationskommitten för socialstyrelsen har i december 1980 lämnat 
förslag till detaljorganisation och övergångslösningar. Förslaget bereds f. n. 

inom regeringskansliet. 

F. n. bekostas kansliresurser m. m. för nämnden för internationella 

adoptionsfrågor (NIA) från detta anslag. Vidare finns särskilda medel 

upptagna för bidrag till auktoriserade organisationer för internationella 

adoptioner. Jag har i det föregående föreslagit att medel för dessa ändamål 

skall tas upp under ett särskilt anslag under avsnitt D Sociala serviceåtgär

der. 

Organisationskommitten har föreslagit att Stockholms tingsrätt i stället för 
socialstyrelsen skall pröva beslut om utländska adoptioner. Jag delar 

organisationskommittens uppfattning och räknar därför med ett minskat 
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medelsbehov under anslage1. Jag har i denna fråga samrått med chefen för 
justitiedepartementet. 

Enligt organisationskommitten skall för den framtida tillsynen över den 

privata sjukvården m. m. finnas fyra regionala tillsynsläkare vid socialstyrel
sen. Dessa läkartjänster har hittills bekostats från anslaget till länsläkarvä
sendet. En av dessa tjänster skall finnas vid socialstyrelsens Iäkemedelsavdel
ning. Medel för tre av tjänst.~rna bör nu överföras till förevarande anslag. 

Medel för löner till personal som arbetar med utbildning och information 
om den nya socialtjänsten har förts över till anslagsposten för lönekostna
der. 

Kostnaderna för personakn m. m. vid det centrala verket finansieras f. n. 

förutom från myndighetsanslaget från vissa andra anslag under socialhuvud
titeln. För att underlätta en överblick över socialstyrelsens verksamhet och 
resurser anser jag att dessa medel bör föras över till myndighetsanslaget. Vid 
min anslagsberäkning har jag utgått från en överföring av sammanlagt 
14 558 000 kr. från olika anslag. Överföringen nämns också vid anmälan av 

respektive anslag. 
Förutom från dessa anslag finansieras viss verksamhet av olika forsknings

och utvecklingsmedel av tillfällig natur, bl. a. genom bidrag från arvsfonden 
och från anslaget A 3. I den mån projekt bedrivs även under budgetåret 
1981182 torde medel finnas tiillgängliga inom ramen för nuvarande finansie
ringskällor. 

Vid socialstyrelsen finns enligt organisationskommittens rapport f. n. 
anställd personal motsvarande 705 årsarbetskrafter ( exkl. läkemedelsavdel
ningen). Fram till den 1juli1981 beräknas en minskning ske motsvarande 15 
årsarbetskrafter bl. a. av personal sysselsatt med tillfälliga projekt. Enligt 
organisationskommittens förslag skall socialstyrelsens framtida organisation 
innehålla 470 tjänster (exkl. läkemedelsavdelningen). I övrigt finns 220 
tjänster i den nuvarande organisationen (exkl. läkemedelsavdelningen). 
vilkas arbetsuppgifter kvarstår övergångsvis och avvecklas successivt. 

Den framtida verksamhe1:sinriktningen vid socialstyrelsen innebär att 
styrelsens resurser förstärks inom vissa områden bl. a. äldreomsorg, lång
tidsvård, psykiatri och handikappområdet. Jag utgår från att en successiv 
utbyggnad sker av dessa resurser i takt med att de arbetsuppgifter som 
övergångsvis kvarstår kan avvecklas och medel därigenom frigöras. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 124 626 000 kr. Jag har härvid utgått från en pris- och 

löneuppräkning av de medel som sammanförts till anslaget vilket innebär 
realt oförändrade resurser j2.mfört med innevarande budgetår. Därtill har 
jag räknat med en besparing som motsvarar ett huvudförslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Socialstyrelsen för budgetåret 1981182 anvisa ett förslagsan

slag av 124 626 000 kr. 
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E 2. Statlig kontroll av läkemedel m. m. 

1979/80 
1980/81 
1981/82 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

29 593 632 
31930000 
37 203 000 

Farmacevtisk specialitet får i regel inte säljas utan att vara registrerad hos 
socialstyrelsen. Registrerad farmacevtisk specialitet skall fortlöpande kon
trolleras genom socialstyrelsens försorg. Inom socialstyrelsen svarar en 
särskild läkemedelsavdelning för granskning och analys av läkemedel m.m. 
Under senare år har läkemedelsavdelningen tillförts nya arbetsuppgifter, 
bl. a. kontroll av fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårds
ändamål. 

Läkemedelsavdelningen är sedan hösten 1976 lokaliserad till Uppsala. 

Samtliga kostnader för läkemedelskontrollen skall täckas med registrerings
och årsavgifter. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Social- Föredra-
styrelsen ganden 

Personal 
Handläggande personal 72 +5 +I 
Teknisk personal 52 112 + 11/2 
Kontorspersonal 31 
Övrig petsonal 16 

171 1/2 +6112 +l 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 19 133 000 + 2 965 000 + 3 047 000 
därav engångsanvisning (500 000) (+ 600 000) 

Sjukvård 20000 
Expenser 1 571 000 + 800 000 + 137 000 
därav utomnordiska resor (35 000) (+ 28000) 

Lokalkostnader 5 551 000 + 1 191 000 + 1163 000 
Kostnader för undersökning-

ar utanför den statliga läke-
rnedelskontrollens organisa-
tion 597000 + 136000 + 60000 

Övriga utgifter 1763000 + 1022000 + 349000 
därav engångsanvisning ( + 190 000) 

Information rn.rn. 2 322 000 + 2 770000 + 398000 
Kontroll av fabriksste.rilisc-
rade engångsartiklar 1 041 000 + 180000 + 100000 

Jämförande kliniska pröv-
ningar 187 000 + 24 000 + 19 000 

Summa utgifter 32 185 000 + 9 088000 + 5 273 000 
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1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Inkomster 
Försäljning av publikationer 
Nettoutgift 

Inkomster för den statliga 
läkemedelskontrollen, re
dovisad på statsbudgetens 
inkomstsida1 

255 000 

31930 000 

31930000 

Social
styrelsen 

+ 9 088000 

Föredra
ganden 

+ 5 273 000 

+ 5 273 000 

lFr. o. m. den 1 januari 1978 täcks samtliga kostnader för kontrollen av läkemedel 
m. m. med ansöknings- (anmälnings-) och årsavgifter (prop. 1976177:150, bil. 3, FiU 
1976177:30, rskr 1976177:341). I enlighet härmed tas avgifter ut för farmacevtiska 
specialiteter, nya indikationer för farmacevtiska specialiteter, naturmedel, fabriksste
riliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsändamål samt diabetestest, som 
utgör kostnadsfria förbrukningsartiklar enligt särskild förordning. 

Socialstyre/sen 

Kraven och arbetsmängden inom den statliga läkemedelskontrollen ökar 

samtidigt som läkemedelsavdelningen får allt svårare att fullgöra sina 

åligganden p.g.a. otillräckliga resurser. 

Kliniska prövningar av läkemedel ökar antalsmässigt varje år. Biverk

ningsrapporteringen har ökat i omfattning dock med en nedgång under det 

senaste budgetåret. Verksamheten är underbemannad vilket innebär att den 

vetenskapliga granskningen av inkomna rapporter har fått minskad omfatt

ning. Balansen av registreringsansökningar är fortfarande alltför hög och 

uppgick till 464 ärenden vid utgången av budgetåret 1979/80. 

Med hänsyn till nuvarande resursbrist och att möjliga rationaliseringar 

redan genomförts krävs under de närmaste åren en kraftig upprustning. Det 

gäller ökade personalresurser, medel till konsulter samt uppräkning för de 

verksamheter som finansieras inom anslagsposten Expenser. Inom området 

information har kostnadsökningen varit mycket kraftig. Styrelsen framhåller 

ånyo vikten av att det finns en obunden läkemedelsinformation som når ut till 

vårdpersonal, patienter och allmänhet och att denna får tillräckliga resurser. 

Styrelsen hemställer om att anslaget förändras till förslagsanslag i program

termer samt att ett särskilt res·~rvationsanslag tillskapas för finansieringen av 

kapitalutgifterna. 

I. Pris- och löneomräkning m.m. + 3 335 000 kr. 

2. Huvudförslaget skulle innebära en besparing med 710 000 kr.Enligt 

socialstyrelsens uppfattning kan endast en begränsad del av besparingarna 

genomföras genom rationaliseringar. Genom olika energibesparande åtgär-
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der såsom avstängning av fläktsystem under icke arbetstid m.m. bedömer 
läkcmedelsavdelningcn att 80 000 kr. skall kunna sparas in. 

Sett ur verksamhetssynvinkel hävdar styrelsen att om huvudförslaget 
genomförs ska detta ske genom nedskärning/nedläggning av hela verksam

hetsområden. Styrelsen har analyserat vilka verksamhetsområden som 
skulle kunna skäras ned eller helt läggas ned utan att verksamheten inom 

övriga områden skulle beröras alltför menligt. Reduceringarna skulle 
sålunda kunna ske inom 

a) kontrollen av fabrikssteriliserade engångsartiklar 
för hälso- och sjukvårdsändamål 

b) kontrollen av naturmedel 
c) anslagsposten Kostnader för undersökningar utan

för den statliga läkemedelskontrollens organisation 
genom slopandet av vitaminanalyser 

d) anslagsposten Information m.m. 
e) anslagsposten Jämförande kliniska prövningar 

1 beräknade direkta kostnader 

Totalt 
Anslag 1980/81 

1 041 ()()() 

175 0001 
232 000 

2 322000 
187 000 

Härigenom skulle de centrala områdena rörande registrering och kontroll 

av farmacevtisk specialitet kunna lämnas ograverade. 

Styrelsen avvisar möjligheten till besparing genom nedskärningar inom 
flera anslagsposter då detta reellt sett innebär en urholkning av det 

ekonomiska utrymmet samtidigt som verksamhetens mål kvarstår oföränd

rade. 
3. För att klara av de ökade utgifterna inom den statliga kontrollen av 

läkemedel m.m. begär styrelsen dels att sex laboratorieläkartjänster 
omvandlas till tjänster för förste laboratorieläkare, dels att fyra av styrelsen 

inrättade tjänster permanentas, dels att fyra nya tjänster inrättas samt dels att 
ytterligare expertismedel anvisas ( + 1 853 000 kr). 

4. Anslagsposten för expenser föreslås uppräknad till följd av ökat 
internationellt samarbete, anskaffning av särdatorresurs. ökade kostnader 

för litteratur m.m. samt ökat behov av olika utbildningsinsatser ( + 588 000 

kr.). 
5. För att bibehålla den tekniska utrustningens kvalitet behövs ökade 

medel för inköp och underhåll ( + 793 000 kr., varav 400 000 kr. av 

engångskaraktär). Resursökning fordras också för bibehållande och utveck

ling av de undersökningar som utförs vid andra laboratorier ( + 58 000 kr.). 

6. För läkemedelsavdelningens informationsverksamhet föreslås att två 

tjänster inrättas samt att medlen för informationsverksamheten förstärks, 

främst för att kompensera kostnadsökningar för bl.a. tryckning, distribution 

och lagerhållning ( + 2 416 000 kr.). 
7. För analysarbete inom verksamheten med kontroll av fabrikssterilise

rade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsändamål begärs utökning av en 

styrelseinrättad tjänst från halvtid till heltid ( + 45 000 kr.). 
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Föredraganden 

För läkemedelsavdelningcns verksamhet bör medel beräknas med 

utgångspunkt i huvudförslaget. Jag räknar med att rationaliscringsmöjlighe

ter finns bl. a. genom ett ökat nordiskt samarbete i registrerings- och 

kontrollfrågor. 
För att minska balansen av registreringsärendcn har för innevarande 

budgetår anvisats ett engångsbelopp om 500 000 kr. Det är enligt min mening 

angeläget att nya och modifierade läkemedel kan ställas till sjukvårdens 

förfogande så snart som möjligt. Jag beräknar därför 1 100 000 kr. för 

budgetåret 1981/82 för att ytterligare nedbringa balansen av ärenden. Det är 

också angeläget att avdelningen även fortsättningsvis får möjligheter att 

anlita utomstående expertis. lFör detta ändamål beräknar jag 200 000 kr. 

Enligt prop. 1979/80:6 om socialstyrelsens uppgifter och organisation, 

m. m. bör inte den kontroll av läkemedelsförskrivning som länsliikarna utför 

eftersättas på grund av att länsläkarorganisationen avvecklas. En av de fyra 

läkartjänster för vilken medel finns anvisade för innevarande budgetår under 

anslaget E 4. Länsläkarväsendct bör därför föras över till läkemedelsavdel

ningen. Denna förstärkning bc~hövs även för granskningsuppgiftcr beträffan

de läkemedelsterapi och för informationsåtgärder om läkemedclskonsum

tion. 
Riksdagen har nyligen tagit ställning till regeringens proposition om 

naturmedel för injektion (prop. 1980/81 :5, SOU 1980/81 :7, rskr 1980/81 :55 ). 

Denna kontroll kommer att innebära ytterligare arbetsuppgifter för läkeme

delsavdelningen och jag beräknar 600 000 kr. för ändamålet. Jag har vidare 

beräknat medel för viss förstärkning vad gäller utgivningen av biverknings

meddelanden samt en engångsvisning för inköp av en kopieringsmaskin. 

För att öka läkemedelskunskapen i samhället och därigenom skapa 

förutsättningar för en bättre användning av läkemedel har under våren 1980 

överenskommelse träffats mellan staten, landstingsförbundet, Apoteksbola

get AB, Läkemedelsindustriföreningen LIF och RUFI Representantföre

ningen för Utländska Farmacevtiska Industrier, om inrättande av ett 

läkcmedelsinformationsråd. Förutom de avtalsslutande parterna är konsu

mentverket och socialstyrelsen representerade i läkemedelsinformationsrå

det. Till rådet är även knuten 1~n intressentgrupp med bred sammansättning. 

Jag har för budgetåret 1981/S:'. beräknat medel för informationsprojekt som 

helt eller delvis faller inom läkemedelsavdelningens ansvarsområde. 

I detta sammanhang vill jag ta upp en annan fråga som hänger samman 

med prissättningen på läkemedel. Vill registreringshavaren av en farmacev

tisk specialitet höja priset på varan, skall han ta upp förhandling med 

Apoteksbolagct AB. Kan överenskommelse inte nås skall socialstyrelsen 

pröva framställningen om prishöjning. Socialstyrelsens beslut kan överkla

gas hos kammarrätten. Har registreringshavaren vid förhandlingarna med 

Apoteks.bolaget AB begärt att få ta ut det högre priset från ett visst datum. 

kan det inträffa att prisfrågan slutligt avgörs först efter detta datum. I 

avvaktan på det slutliga avgörandet tillämpas emellertid det gamla priset. 1 
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något fall har det hänt att kammarrätten i sin dom medgett en prishöjning och 

bestämt att det högre priset skall gälla fr. o. m. det datum registreringshava

ren yrkat hos socialstyrelsen. Ett sådant avgörande innebär, att det företag 

som köper och distribuerar läkemedlet blir skyldigt att betala det högre priset 

för samtliga inköp efter den av kammarrätten bestämda tidspunkten, alltså 

även för sådana inköp som redan gjorts till det gamla priset, utan att ha 

möjlighet att själva ta ut det högre priset. Jag har därför för avsikt att senare 

föreslå regeringen, att det i kungörelsen (1963:439) om tillämpningen av 

läkemedelsförordningen den 14 december 1962 (nr 701) klargörs att det nya 

priset på en farmacevtisk specialitet skall gälla tidigast fr. o. m. det datum 

beslutet eller domen i prisfrågan har vunnit Jaga kraft. 

Med utgångspunkt i huvudförslaget och med hänvisning till sammanställ

ningen beräknar jag anslaget till 37 203 000 kr. och hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statlig kontroll al' läkemedel m. m. för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 37 203 000 kr. 

E 3. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

1980/81 

1981/82 

Anslag 

Förslag 

2 403 000 

2 968 000 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd inrättades den 1 juli 1980 (prop. 

1978/79:220, SoU 1979/80: 16, rskr 1979/80:130). Nämnden har ersatt den till 

socialstyrelsen knutna medicinalväsendets ansvarsnämnd. Nämnden har till 

uppgift att pröva ärenden enligt lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och 

sjukvårdspersonalen m.fl. Närmare bestämmelser för nämndens verksamhet 

återfinns i förordningen (1980:497) med instruktion för hälso- och sjukvår

dens ansvarsnämnd. Nämnden består av ordförande och åtta andra ledamö-

ter. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Nämnden Föredra-
ganden 

Personal 
Handläggare 7 +2 
Kontorspersonal 7 +2 

14 +4 

Anslag 
Lönekostnader 2 494 501 + 783 701 + 61000 
Sjukvård 5 000 
Lokalkostnader 243 000 + 34000 + 34000 
Expenser 121 000 + 212 000 + 9000 

Summa 2 863 501 +1029701 + 104000 

Anslaget enligt statsbudge-
ten 2 403 000 +1 491 000 + 565 {)()() 
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Hälso- och sj11hårdens ansvarsnämnd 

l. Pris- och löneomräkning + 144 000 kr. 

2. Det föreskrivna huvudför;;laget, som innebär en besparing av 57 000 kr., 

bör inte genomföras med hänsyn till att ansvarsnämnden inrättades den 1 juli 

1980. 

3. Nämnden föreslår att fyra nya tjänster inrättas ( + 460 000 kr.). 

Ansvarsnämnden anser att nuvarande antal tjänster inte svarar mot de krav 

som ställts på nämnden bl.a. i fråga om snabbhet i avgörandet av ärenden. 

Sålunda yrkar nämnden två t,iänster som handläggare och förstärkning av 

kanslipersonalen med två tjänster. 

4. Anslagsposten för expenser föreslås uppräknad med 196 000 kr. för 

ökade kostnader för resor, information m. m. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetar till 2 968 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Hälso- och ~j11kvårdens ansvarsniimnd för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 2 968 000 kr. 

E 4. Bidrag till Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationalise-

ringsinstitut 

1979/80 Utgift 11050000 

1980/81 Anslag 12 250 000 

1981/82 Förslag 13 400 000 

Från anslaget utgår bidrag till Sjukvårdens och socialvårdens planerings

och rationaliseringsinstitut (Spri). Institutet har till uppgift att främja, 

samordna och medverka i huvudmännens planerings- och rationaliserings

verksarnhet inom hälso- och sjukvården samt socialvården. Huvudmän för 

institutet är staten och landstingsförbundet (prop. 1967:68, SU 1967:105, 

rskr 1967:251). 

Enligt avtal mellan staten och landstingsförbundet skall staten under åren 

1981-1983 bidra till institutets kostnader med 12,5 resp. 13,7 och 15,0 milj.kr. 

per år. Bidragen skall utbetalas kvartalsvis i förskott. 

Föredraganden 

Enligt det avtal som gäller fr. o. m. den l januari 1978 skall staten och 

Landstingsförbundet svara för driften av Spri. Med utgångspunkt i att 

institutets verksamhet under ån:·n 1981-1983 enligt avtalet mellan staten och 

Landstingsförbundet totalt budgeterats till 135.4 milj. kr. skall staten under 

år 1981 svara för bidrag med 12.5 milj. kr., under år 1982 med 13. 7 milj. kr. 
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och under år 1983 med 15.0 milj. kr. För budgetåret 1981/82 bör anvisas 13,4 

milj. kr. för statens bidrag till institutets verksamhet. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och 

ralionaliseringsinstitul för budgetåret 1981182 anvisa ett för

slagsanslag av 13 400 000 kr. 

Vissa laboratorier m.m. 

E 5-9. Statens bakteriologiska laboratorium 

Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) är i samverkan med socialsty
relsen landets centrala organ för epidemiologiskt befolkningsskydd. Dess 

dominerande uppgift består i att förebygga infektionssjukdomar, speciellt 

epidemiska. Laboratoriet utför diagnostik, framställer bakteriologiska pre

parat och utövar epidemiologisk övervakning. En speciell gren av verksam

heten är upprätthållandet av civil och militär beredskap mot epidemier. 

SBL leds av en styrelse och under denna av en föreståndare. Laboratoriet 

är organiserat på åtta avdelningar. nämligen bakteriologiska avdelningen, 

virologiska avdelningen, immunologiska avdelningen. produktionsavdel

ningen. epidemiologiska avdelningen, kemiska avdelningen, tekniska avdel
ningen och ekonomiavdelningen. En självständig parasitologisk sektion är 

direkt underställd föreståndaren. 

Program 

SBL har sedan budgetåret 1970171 tillämpat programbudgetering. Följande 
programindelning gäller. 

1. Programmet Diagnostiska undersökningar omfattar diagnostiska under
sökningar av prov från människa samt från läkemedel, livsmedel. vatten eller 
annat material. 

2. Programmet Preparatförsörjning innefattar tillhandahållande av bakte
riologiska preparat (vacciner, immunglobuliner m.fl.) och vissa hjälppro

dukter för Jaboratoriearbete genom egen produktion eller inköp från annan 

tillverkare. Här ingår även leveranser till civila och militära beredskapsla

ger. 

3. Programmet Centrallaboratorieuppgifter omfattar funktioner för 

bekämpning av och beredskap mot infektionssjukdomar. speciellt epidemis

ka. I uppgifterna ingår verifikation av epidemiologiskt viktiga diagnoser; 

fagtypningar för att spåra smittkällor: introduktion, standardisering och 
utprovning av nya metoder; framställning och standardisering av laboratorie

reagens; konferenser för att främja enhetlighet i teknik och tolkning av 

diagnostiska undersökningar och för avancerad fortbildning. Programmet 
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omfattar även vattenundersökningar och utbildning av behöriga vattenun

dersökare, sterilitetsundersökningar av medicinska engångsartiklar, interna

tionell referensverksamhet samt resurser för bekämpning av sjukhusinfek

tioner och cancerimmunologisk verksamhet. 
Centrallaboratorieuppgifterna utgör grunden för SBL:s viktigaste funk

tion: bekämpning av och beredskap mot infektionssjukdomar, speciellt 

epidemiska. De är också basen för SBL:s funktion som fackinstans till 
departement och socialstyrelsen i epidemiska och mikrobiologiska frågor. 

4. Programmet Försvarsmedicinsk verksamhet omfattar utveckling av 

diagnostiska undersökningar och tillverkning av vacciner av betydelse för 

totalförsvaret. 

5. Programmet Epidemiologisk verksamhet omfattar bevakning av 

epidemiläget i Sverige och utomlands, informations- och rådgivningsverk

samhet av olika slag (inkl. undervisning), epidemiologiskt fältarbete vid 

utbrutna epidemier, utprövning av nya vacciner samt undersökningar för att 

följa befolkningens immunitet mot vissa sjukdomar, t.ex. polio. 

6. Programmet Service till utomstående omfattar service till karolinska 
institutets institution för virologi vad avser lokaler, substrat, diskgods, djur 
m.m. Vidare innefattar programmet leverans av värme och varmvatten till 

statens polisskola i Solna och viss destruktionsverksamhet för externa 

kunder. 
Forsknings- och utvecklingsarbete inom programmet Diagnostiska under

sökningar tar bl.a. sikte på att förbättra diagnostiska metoder för identifie

ring av infektionssjukdomar. Det syftar också till att öka kunskapen om 
infektionssjukdomars uppkomst och utveckling. Forsknings- och utveck
lingsarbetet omfattar även bl.a. områdena tumörvirologi, hepatit och 
utveckling av snabba och arbetsbesparande testmetoder samt immunologis
ka reaktioner vid bindvävssjukdomar (reumatiska sjukdomar m.fl.), lever

och sköldkörtelsjukdomar. 
När det gäller Preparatförsörjning syftar forsknings- och utvecklingsverk

samheten till kvalitetsförbättring av nuvarande vaccinsortiment men också 

till att fortlöpande i fältprövningar undersöka egentillverkade samt impor

terade vacciners effektivitet. 

Anslag 

Medel för laboratoriets verksamhet anvisas under följande anslag: 

E 5. Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 

E 6. -"- :Driftbidrag 

E 7. -"- :Centrallaboratorieuppgifter 

E 8. -"- :Försvarsmedicinsk verksamhet 

E 9. Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning 

F I. Allmän hälsokontroll 
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F 3. Epidemiberedskap m.m. (Vissa anslagsposter) 
SBL:s verksamhet berörs vidare av följande anslag för statens insatser inom 

den sjukdomsförebyggande verksamheten. 
E 2. Statlig kontroll av läkemedel m.m., anslagsposten Kontroll av fabriks
stcriliserade engångsartiklar 

H 4. Beredskapslagring för hälso- och sjukvården m. m. 
H 5. Driftkostnader för beredskapslagring m.m. 

Anslaget Uppdragsverksamhet är ett förslagsanslag som tas upp med ett 
formellt belopp på 1 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter 
för programmen 1, 2 och 6. Anslaget får i princip inte belastas. För att lösa 
tillfälliga eller säsongsmässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamheten 
samt för att tills vidare tillgodose behovet av rörelsekapital disponerar SBL 
en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 18 milj.kr. 

E 5. Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 

1979/80 
1980/81 
1981/82 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

1000 
1000 

Uppdragsverksamheten omfattar tjänster och tillhandahållande av olika 

preparat till andra statliga myndigheter, enskilda kunder, kommuner och 
landsting samt viss export av preparat. För undersökning och preparat 
uppbär SBL ersättning enligt taxa som SBL fastställer efter samråd med 
riksrevisionsverket. 

SBL 

Program I. Diagnostiska undersökningar 

Antalet debiterade undersökningar framgår av följande tabell. 

Antal debiterade 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 
undersökningar Utfall Utfall Budget Budget 

Bakteriologisk diagnostik 314 149 292664 306 840 300 800 
Virologisk diagnostik 62 387 64089 65 885 66640 
Immunologisk diagnostik 49223 46657 38 000 29190 
Parasitologisk diagnostik 18 496 17 945 19 600 20000 

Summa program 1 444 255 421355 430325 416 630 
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Minskningarna av antalet undersökningar beror väsentligen på att lands

tingens laboratorier har övertagit viss diagnostik. Vidare påverkas antalet 

undersökningar av epidemil~1get. För de parasitologiska undersökningarna 

förutses en viss ökning vilket sammanhänger med det ökande antalet 

utlandsresor. 

Utvecklingen vad beträffar antalet begärda diagnostiska undersökningar 

styrs på längre sikt av dels den vetenskapliga utvecklingen och utbyggnaden 

av landstingens laboratorier, dels gränsdragningen mellan upptagningsområ

det för SBL resp. Stockholms läns landstings laboratorier. Regeringen har 

genom beslut den 29 mars 1979 uppdragit åt statens förhandlingsnämnd att 

förhandla med Stockholms läns landstingskommun om dess fortsatta utnytt

jande av SBL. 

Program 2. Preparatförsörjning 

Programmet är framför allt inriktat på att förse den svenska förebyggande 

sjukvården med erforderliga vacciner och immunglobuliner. Under budget

året 1979/80 har exporten ökat från 1,3 milj. kr. till 2,3 milj. kr. Exporten har 

i huvudsak gått till övriga nordiska länder och till hjälpprojekt i svenska 

frivilligorganisationers regi. 

SBL:s sortiment domineras av preparat som ingår i officiellt rekommende

rade och av samhället betalda vaccinationsprogram. Fr.o.m. den l januari 

1980 har det ekonomiska ansvaret för skyddsympningsverksamheten överta

gits av vederbörande sjukvfirdshuvudman (prop. 1978/79:95 bil 2, FiU 

1978/79:35, rskr 1978/79:335). 

Den ekonomiska utvecklingen av de viktigaste produkterna i SBL:s 

sortiment framgår av följande sammanställning. 

Egentillverkade 1978179 1979/80 1980181 1981182 
preparat Utfall Utfall Budget Budget 
(intäkter tkr.) 

Influensa 3 045 26971 2 5002 2 800 
Trippel/duplex 3 904 2 741 2 750 3 700 
Polio 6 522 10 999 11 000 11000 
Stelkramp 3 764 3 724 3 750 3 750 
Mässling eller mässling/pås-
sjuka 2 106 4062 4 000 5 500 
Övriga 2 427 2 724 2 965 2 850 

Summa egentillverkade pre-
parat 21768 26947 26965 29600 
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Inköpta preparat 1978179 1979/80 1980/81 1981/82 
Utfall Utfall Budget Budget 

Gammaglobulin 7 822 6706 7 000 7000 
Allergipreparat 8 670 10 169 12000 13000 
Röda hund l 774 1 787 l 900 1900 
J>olio 2 988 
Mässling/påssjuka/ ev. röda 
hund3 l 492 2000 2000 

Påssjuka 1946 l 711 I 000 I 000 
Övriga 2 432 1 795 2000 2000 

Summa inköpta preparat 27124 22 168 25 900 26900 

'Inkl. kassationsersättning l 569 tkr. 
2Inkl. kassationsersättning l 500 tkr. 
3fr.o.m. 1981/82. 

Taxepolitik 

För uppdragsverksamheten eftersträvas i princip full kostnadstäckning. 
Varje tjänst eller produkt behöver dock inte helt bära sin kostnad. 
Huvudsaken är att kostnadstäckning för verksamheten som helhet uppnås. 

SBL:s officiella taxa betraktas som normgivande för debitering av 
bakteriologiska och virologiska undersökningar vid andra laboratorier inom 
landet. Bidragskalkylering tillämpas t.ex. vid export av preparat och 
utförsäljning av restlager. I fråga om diagnostiska undersökningar har SBL 
möjlighet att medge rabatter eller bonus för större kunder eller för 
kvantitativt betydelsefulla prov. 

Taxan fastställs av SBL efter samråd med riksrevisionsverket i fråga om 
grunderna för taxan. De kraftiga kostnadsökningarna på materialsidan och 
låglönesatsningarna under de senaste åren samt åläggandet att finansiera 
vissa momskostnader har för SBL:s del nödvändiggjort relativt kraftiga 
taxeökningar. Under åren 1976 och 1977 höjdes taxan med ca 15 % per år 
och under åren 1978-1980 med 10 % per år. För åren 1981 och 1982 beräknar 
SBL att taxehöjningar med 15 % per år kommer att bli nödvändiga. 
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Res11ltatutveckling 

Resultatutvecklingen för program 1-6 framgår av följande tabell (tkr). 

1979/80 1980/81 1981182 
Utfall Budgeterat/ Petita 

anvisat 

1. Diagno.rnska undersök-
ningar 

Intäkter 38 268 43 524 45 696 
Kostnader 45 687 50614 53146 
Resultat -7 419 -7090 -7450 

2. Preparatförsörjning 
Intäkter 54 558 61065 65 000 
Kostnader 51 528 57 675 62 250 
Resultat +3030 +3 390 +2 750 

3. Centra/laboratorieuppg~f-

ter 
Intäkter 16158 17 000 19128 
Kostnader 16 158 17 000 19 128 
Resultat ± 0 ± 0 ± 0 

4. Försvarsmedicinsk verk-
samhet 

Intäkter 3 002 3 010 3 291 
Kostnader 3 062 3 010 3 291 

Resultat 60 ± 0 ± 0 

5. Epidemiologisk verksam-
het 

Intäkter 3 691 3406 4141 
Kostnader 3 691 3406 4 141 
Resultat ± 0 ± 0 ± 0 

6. Service till utomstående 
Intäkter 1 538 1800 2 100 
Kostnader 1 727 1 800 2100 
Resultat - 189 ± 0 ± 0 

Rörelseresultat -4638 -3700 -4700 

Personal 

1978179 1979/80 1980/81 

Laboratoriepersonal 330 335 331 
Teknisk per~onal 53 54 53 
Administrativ personal 110 110 llO 
Ekonomipersonal 139 137 133 

Summa 632 636 627 
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Föredraganden 

För SBL:s uppdragsverksamhet gäller i princip att full kostnadstäckning 

för verksamheten i dess helhet skall uppnås, även om enskilda sektorer kan 

uppvisa över- eller underskott. Sådana över- eller underskott bör dock vara 

tillfälliga. I ett längre tidsperspektiv hör varje program bära sina egna 

kostnader. 

SBL redovisar för budgetåret 1979/80 ett resultat som innebär ett 

underskott med 4,6 milj. kr. Därtill kommer ca 1 milj. kr för kostnader 

hänförbara till föregående budgetår, varför det totala underskottet uppgår 

till 5,6 milj. kr. Jag avser att senare återkomma till hur underskottet i 

verksamheten under budgetåret 1979/80 skall täckas. 

En översyn av den fortsatta verksamheten vid SBL pågår f. n. inom 

regeringskansliet. Avsikten är att en proposition skall läggas fram under år 

1981. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 

för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 6. Statens bakteriologiska laboratorium: Driftbidrag 

1979/80 

1980/8] 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

8 800 000 

1 000 
1 ()()() 

Reservation 4 000 

Anslaget avser att täcka kostnader för forsknings- och utvecklingsarbete 

inom programmen 1 och 2 som inte kan täckas genom taxeinkomster. 

SBL 

Inom vissa områden där forsknings- och utvecklingsarbetet är särskilt 

omfattande har det varit svårt för SBL att täcka alla kostnader enbart med 

intäkterna från rutinverksamhetcn. SBL har inte haft något driftbidrag 

sedan I 975/76 utan har med taxehöjningar sökt uppnå full kostnads täckning. 

Trots genomförda taxehöjningar har SBL inte lyckats uppnå balans i 

ekonomin. SBL har därför genom tilläggsbudget erhållit medel för att täcka 

det under budgetåret 1978179 uppkomna underskottet och SBL har i 

skrivelse till regeringen hemställt att få täckning för det under budgetåret 

1979/80 uppkomna underskottet. 

Vid kostnadsjämförelse med landstingsdrivna laboratorier har SBL:s 

kunder funnit det principiellt otillfredsställande att det statliga laboratoriet 

8 Riksdagen 1980181. 1 sam/. Nr 100. Bil. 8 
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vid debitering av rutinundersökningar belastar sina kunder med forsknings
och utvecklingskostnader, som oftast avser arbete för att uppnå metodför
bättringar och tekniskt utvecklingsarbete i övrigt av en typ som enligt 
landstingen närmast borde vara hänförligt till SBL:s riksfunktion som 

centrallaboratorium. Vidare har SBL som statlig myndighet att tillämpa 
arbetsgivarinträde vid anställdas sjukdom och föräldraledighet m. m. Enligt 
en utredning som SBL gjor1 åsamkas SBL merkostnader med ca 4 milj.kr. 
p.g.a. arbetsgivarinträdet jiimfört med motsvarande kostnader vid lands

tingskommunala laboratorier. 
SBL hemställer om ett driftbidrag med 4 000 000 kr. för att täcka 

merkostnader för arbetsgivarinträde. 

Föredraganden 

Jag föreslår att anslaget tas upp med ett formellt belopp av I 000 kr. och 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens bakteriologiska laboratorium: Driftbidrag för bud

getåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 kr. 

E 7. Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorieuppgifter 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

15 133 000 

15 682 000 

17 004 000 

Detta anslag finansierar program 3. Centrallaboratorieuppgifter. 

SBL 

SBL föreslår att anslaget räknas upp med 1 846 000 kr. till 17 528 000 kr. 
Uppräkningen avser i sin helhet pris- och löneomräkning. En uppräkning i 
enlighet med huvudförslaget skulle innebära en ökning av anslaget med 

1496 000 kr. 
Programmet centrallaboratorieuppgifter har under de senaste åren redovi

sat ett underskott. SBL har g·enom besparingsåtgärder och omprioriteringar 
avvecklat underskottet under budgetåret 1979/80. Med hänsyn till svårighe
terna att nå balans i programmets ekonomi föreslår SBL att huvudförslaget 
inte skall tillämpas för budgetåret 1981/82. 

Föredraganden 

Med utgångspunkt i huvudförslaget föreslår jag att anslaget tas upp med 
17 004 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorie

uppgifter för budgetåret 1981182 anvisa ett förslagsanslag av 
17 004 000 kr. 
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E 8. Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk verksamhet 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

3 002 000 

3 010 000 

3 266 000 

Detta anslag finansierar program 4, Försvarsmedicinsk verksamhet. 

SBL 

SBL begär att anslaget räknas upp enligt huvudförslaget med 281 000 kr. I 

beloppet ingår 348 000 kr. för ökade löne- och materialkostnader samt en 

minskning med 67 000 kr. för besparing om 2 %. 

Föredraganden 

Med utgångspunkt i huvudförslaget föreslår jag att anslaget tas upp med 

3 266 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens bakteriologiska laboratorium: Försvarsmedicinsk 

verksamhet för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 

3 266 000 kr. 

E 9. Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

923 306 

1695000 

1495000 

Reservation 1 453 302 

SBL:s anskaffning av utrustning finansieras dels genom utnyttjande av 

detta reservationsanslag för anskaffning av utrustningsobjekt, vars värde 
överstiger 10 000 kr. och har en livslängd överstigande 3 år, dels genom 

anlitande av resp. programanslag för utrustningsobjekt, vars värde inte 

uppgår till nämnda belopp. Medel motsvarande avskrivning och förräntning 

av utrustningskapitalet belastar SBL:s budget och inlevereras till statsverket. 

Under 1979/80 uppgick ifrågavarande kapitalkostnad till 2156 000 kr. 

SBL 

SBL beräknar investeringsbehovet under budgetåret 1981/82 till 3 269 000 

kr., fördelat på reinvesteringar 806 000 kr., nyinvesteringar 1 974 000 kr. och 

skyddsutrustning m.m. 489 000 kr. 

Utredningssituationen vad gäller lokalisering och organisation av SBL har 

i många år negativt påverkat SBL:s möjligheter att investera i utrustning. 
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SBL:s förslag för budgetåret 1981/82 måste ses mot bakgrund av det sålunda 

uppkomna ackumulerade utrustningsbehovet. 

SBL:s långsiktiga kapacitet begränsas i stor utsträckning av de resurser 

som ställs till förfogande för ny- och reinvestering i utrustning. 81.a. bestäms 

möjligheterna till en fortlöpande rationaliscrin·g av verksamheten i hög grad 

av tillgången på invcstcringsmcdcl. 

Under en följd av år har SBL:s möjligheter att investera i utrustning för 

diagnostik och preparatproduktion v!lrit mycket begränsade. SBL:s återbe

talningar på det långfristiga lån som utrustningsanslaget utgör har således 

under senare år avsevärt öve·rstigit tillskottet i form av nytt investeringsut

rymme. 

Föredraganden 

För skyddsutrustning och crsättningsanskaffning av försliten utrustning 

samt för vissa nyinvesteringar beräknar jag l 495 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning för budget

året 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 1495000 kr. 

E 10. Statens miljömedicinska laboratorium 

1979/80 
1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

13 204 000 
13 557 ()()() 

15 :557 000 

Statens miljömedicinska laboratorium (SML), som inrättades den 1 juli 

1980, har till uppgift att inom den fysikaliska och kemiska miljömedicinen 

samt den allmänna hälsovården bedriva långsiktig forskning samt undersök

nings-. utrednings- och utbildningsverksamhct. Laboratoriet medverkar i det 

internationella hälsovårdsarbetet, främst inom WHO:s miljömedicinska 

program. Laboratoriet är t.v. centralt laboratorium för dricksvattenkontroll. 

Socialstyrelsen är chefsmyndighet för laboratoriet. En rådgivande nämnd 

med företrädare för huvudintressenterna är knuten till laboratoriet och skall 

medverka i planeringen av verksamheten. Laboratoriet är uppdelat på en 

allmänhygienisk, en toxikologisk, en epidemiologisk och en administrativ 

enhet. 

En av regeringen utsedd organisationskommitte har förberett de närmare 

besluten om SML:s ställning, uppgifter och inre organisation. 
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1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Organ isa- Föredra-
tionskom- ganden 
mitten 

Personal 
Handläggande 42 
Övrig personal 51 1/2 

93 1/2 

Amlag 
Utgifter 
Lönekostnader 9 551 000 + 2 200 000 + I 752 000 
Sjukvård 21 000 
Lokalkostnader 2 251 000 + 247 000 + 123 000 
Expenser I 704000 + 425 000 + 125 000 
Uppdragsverksamhct 30000 

Summa utgifter 13 557 000 + 2 872 000 + 2 000 000 

Inkomster vid lahoratorict, 
som redovisas på sta tsoud-
getens inkomstsida 30 000 

Organisations kommitten 

1. Pris- och löneomräkning m.m. uppgår till 3 271 000 kr. 

2. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en besparing med 337 000 kr. 

Besparingen möjliggörs genom omprioriteringar och förbättrad vcrksam

hetsplanering. 

3. Medelsbehovet minskar ytterligare (- 62 000 kr.) genom flyttning till 

mindre lokaler trots att ökade medel begärs för bl.a. information och 
vidareutbildning. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

15 557 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens miljömedicinska laboratorium för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 15 557 000 kr. 

E 11. Statens institut för psykosocial miljömedicin 

1980/81 

1981/82 

Anslag 

Förslag 

1700000 

2 086 000 

Statens institut för psykosocial miljömedicin inrättades den l juli 1980. 

Institutet har till uppgift att utveckla, värdera och förmedla kunskaper om 
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psykosociala risksituationer, riskgrupper och riskreaktioner. Verksamheten 

omfattar målinriktad forskning samt utbildning, dokumentation och infor

mation. 

Institutet är organiserat på tre enheter: enheten för vårdmiljö och hälsa, 

enheten för arbetsmiljö och hälsa samt enheten för allmän social miljö och 

hälsa. Institutet leds av en föreståndare, under en styrelse med representan

ter för huvudavnämarna av institutets tjänster. 

1980/81 Beräknad ändring 1981182 

Institutet Föredrag-
anden 

Personal 
Handläggande personal 7 
Kontorspersonal 1 + 1 

8 + 1 

Anslag 
Lönekostnader 1 141 000 + 292000 + 132 000 
Sjukvård 2000 
Lokalkostnader 175 000 + 30000 + 30000 
Expenser 382 000 + 923 000 + 224 000 
därav engångsanvisningar (152 000) (+ 728 000) (+ 48 000) 

Summa 1 700000 +1245000 + 386000 

Styrelsen för institutet 

1. Pris- och löneomräkning m.m. +259 000 kr. 

2. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en besparing med 39 000 kr. 

Denna besparing kan inte genomföras om institutet skall kunna bedriva sin 

verksamhet enligt de intentioner som förelåg vid institutets inrättande. 

3. Styrelsen bedömer det som ytterst angeläget att viss vetenskaplig 

basutrustning anskaffas för atl verksamheten skall kunna bedrivas effektivt 

(+880 000 kr.). 
4. För en tjänst som kontorist samt för att möjliggöra anställning av 

vikarier behövs en förstärkning med 106 000 kr. av lönemedlen. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 2 086 000 

kr. Härav avser 200 000 kr. medel för viss vetenskaplig grundutrustning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens institut för psykosocial miljömedicin för budgetåret 

1981 /82 anvisa ett förslagsanslag av 2 086 000 kr. 
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E 12. Statens rättskemiska laboratorium 

1979/80 

1980/81 

1981182 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

13 704 744 

15 610 000 

16 715 000 

Statens rättskemiska laboratorium (SRL) har till uppgift att utföra 
undersökningar av rättskemisk och blodgruppsserologisk art samt att bedriva 
annan hithörande verksamhet med praktiskt och vetenskapligt syfte. Labo

ratoriet är underställt socialstyrelsen och är uppdelat på en kemisk och en 
blodgruppsserologisk avdelning. 

Den av 1971 års riksdag beslutade omlokaliseringen av laboratoriet till 
Linköping har genomförts beträffande den blodgruppsserologiska avdel
ningen samt den kemiska avdelningens toxikologiska sektion. Kvar i 
Stockholm är den kemiska avdelningens alkoholsektion. Omlokaliseringen 

av alkoholsektionen är bl.a. beroende av utfallet av försöksverksamhet med 
utandningsprov vid misstanke om brott mot trafiknykterhetslagstiftningen 
som f. n. genomförs av rikspolisstyrelsen och statens rättskemiska laborato
rium. Etapp 1 av försöksverksamheten redovisades för regeringen den 12 juli 
1980. Etapp 2 pågår och resultatet skall redovisas för regeringen senast den 1 

juli 1981. Regeringen har vidare den 9 oktober 1980 tillsatt en särskild 
utredare med uppdrag att utreda frågan om alkoholutandningsprov som 
bevismedel vid trafiknykterhetsbrott. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Social- Föredra-
styrelsen ganden 

Personal 
Läkarpersonal 3 
Teknisk personal 71 1/2 
Kontorspersonal 14 
Övrig personal 8 

96 1/2 

Anslag 
Lönekostnader Il 029000 + 851 000 + 819 000 
Sjukvård 13 000 + 7 000 + 7 000 
Lokalkostnader I 300 000 
Expenser 352 000 + 48000 + 39000 
Ersättning åt blodgivare 
m.m. 1 415 000 - 109 000 - 150 000 

Övriga utgifter 1 501 000 + 416000 + 390000 

15 610 000 +1213 000 + 1105 000 

Inkomster vid laboratoriet 
som redovisas på stats- · 
budgetens inkomstsida 5 800 000 +1400 000 +1400000 
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Socialstyre/sen 

Den kemiska avdelningen har under de senaste åren tvingats arbeta under 

ogynnsamma betingelser efter riksdagens omlokaliscringsbeslut, som skapat 

osäkerhet om avdelningens framtida verksamhet och medfört hög personal

omsättning m.m. 

Antalet analyser som utförts vid den toxikologiska sektionen har ökat 

under perioden 1974-1979. Ökningen under år 1979 var 15 %. Analyserna 

har efter hand blivit allt mer omfattande samtidigt som kraven på 

undersökningarnas kvalitet ökat. En kraftig ökning har skett beträffande 

avdelningens försöksverksamhet med analys av förekomst av narkotika i 

urinprov från personer intagna på kriminalvårdsanstalter. Antalet ärenden 

vid alkoholsektionen har under de senaste åren varit i stort sett oföränd

rat. 

Vid den hlodgruppsserologiska avdelningen har en fortlöpande kvalitets

förbättring skett och den teoretiska uteslutningskapaciteten är nu 87 % i 

basundersökningen. Vid utvidgade undersökningar är den teoretiska ute

slutningskapaciteten 98 %. 

l. Pris- och löneomräkning m.m. +1556 000 kr. 

2. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en besparing med 343 000 kr. 

Denna kan genomföras med 150 000 kr. vid blodgruppsserologiska avdel

ningen genom övergång till HLA-undersökningar (vävnadstypningar). Vissa 

förändringar av rutinerna vid den kemiska avdelningens alkoholsektion 

innebär vidare att 193 000 kr. kan inbesparas av lönemedlen. 

Föredraganden 

Vissa lönemcdel har överförts till anslaget E I. Socialstyrelsen. Med 

utgångspunkt i huvudförslaget föreslår jag att anslaget tas upp med 
16 715 000 kr. 

Jag hemställer att regering.en föreslår riksdagen 

att till Statens rättskemiska laboratorium för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 16 715 000 kr. 

E 13. Statens rättsläkarstatio111er 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

14 900 683 
14 362 000 

16 258 000 

Statens rättsläkarstationer har till huvudsaklig uppgift att utföra rättsmedi

cinska undersökningar av olika slag såsom obduktioner, undersökningar av 

misshandlade eller för brott misstänkta personer samt laboratorieundersök-
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ningar. Rättsläkarstationerna är underställda socialstyrelsen. 

Rättsläkarstationer finns i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå 

och Linköping. 

Personal 
Läkarpersonal 
Obduktionsassistenter 
Laboratoricpersonal 
Kontorspcrsonal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Lokalkostnader 
Expenser 
Övriga utgifter 

Summa utgifter 

Socialstyre/sen 

1980/81 

19 
16 
10 1/2 
15 112 
3 

64 

JO 813 000 
8000 

2 304 000 
804 000 
433 000 

14 362 000 

Beräknad ändring 1981/82 

Social
styrelsen 

+2 
+ 112 
+2112 
+I 
+ 112 

+6 1/2 

+1410750 
+ 3 000 

+ 805 000 
+ 439 000 

+ 312 250 

+2 970 000 

Föredra
ganden 

+ 902 000 
+ 3000 

+ 780 000 
+ 176 000 

+ 35 000 

+1896 000 

Antalet undersökningar vid rättsläkarstationerna har under perioden 1974 

till 1979 ökat från 10 274 till 13 459. Under samma tidsperiod har antalet 

förriittningar per inrättad tjänst ökat med ca 10 %. 
1. Pris- och löneomräkning m.m. + l 981 000 kr. 

2. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en besparing med 327 000 kr. 

Inbesparingar kan endast ske genom indragning av tjänster och ökad 

återhållsamhet när det gäller anställning av extra personal vid stationerna. 

Sädana inbesparingar kan göra det omöjligt för stationerna att klara den 

enligt lag och författningar påbjudna riittsmcdicinska verksamheten. 

3. Verksamhetens omfattning i Göteborg och Uppsala motiverar att 

vardera stationen förfogar över en avdelningsläkartjänst. En tjänst som 

avdelningsläkare finns inrättad i Göteborg men får enligt regeringens beslut 

inte tas i anspråk så länge en tjänst som biträdande överläkare finns vid 

stationen. Styrelsen begär att denna tjänst får tillsättas inom ramen för det 

löneomräknade anslaget samt att medel beräknas för en avdelningsläkar

tjänst i Uppsala ( +219 000 kr.). 

4. Svårigheter att klara den ökade verksamheten vid sjukdom, semester 

111.111. har gjort det nödvändigt för styrelsen att inom ramen för befintliga 

medel inrätta en tjänst som assistent vid stationen i Lund, en halvtidstjänst 

som obduktionsassistent och en halvtidstjänst som laboratorieassistent vid 
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stationen i Uppsala och en halvtidstjänst som laboratorieassistent vid 

stationen i Linköping. Styrelsen begär att dessa tjänster inrättas som extra 

ordinarie tjänster inom ramen för det löneomräknade anslaget. 

5. För att utveckla och komplettera laboratoriet vid stockholmsstationen 

med en metoduppsättning för modern histo- och biokemisk analysteknik 

föreslår styrelsen att en tjänst som laboratorieingenjör inrättas. Verksamhe

tens omfattning i Lund motiverar ytterligare en halvtidstjänst som laborato

rieassistent. Vidare begär styrelsen medel för en halv assistenttandläkar

tjänst i Stockholm. ( + 219 000 kr.). 

6. För praktiskt forsknings- och utvecklingsarbete samt för driften av ett 

databaserat erfarenhetsåterföringssystem begär styrelsen 300 000 kr. För att 

kompensera volymökningen under tidigare år, vilket medfört årliga överskri

danden samt för ökade expenser i samband med begärda nya tjänster behövs 

en förstärkning av expensmedlen med 195 000 kr. Vidare begär styrelsen 

15 000 kr. för röntgenutrustning. 

7. För socialstyrelsens och rikspolisstyrelsens expertgrupp för biträde med 

identifiering av svenskar som omkommit utomlands begär styrelsen medel 

för expenser som faller inom det rättsmcdicinska området ( + 41 250 kr.). 

Föredraganden 

Vissa lönemedel har överförts till anslaget E l. Socialstyrelsen. Med 

hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för budget

året 1981/82 under anslaget till 16 258 000 kr. Jag räknar med att en befintlig 
tjänst som avdelningsläkare vid rättsläkarstationen i Göteborg kan besättas 

inom denna medelsram. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens rättsläkarstationer för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 16 258 000 kr. 

E 14. Bidrag till driften av en WHO-enhet för rapportering av läkemedelsbi-

verkningar 

1979/80 Utgift 928 258 

1980/81 Anslag 1057000 

1981/82 Förslag 1200 000 

Från anslaget utgår bidrag till driften av de operativa delarna av 

verksamheten vid världshälsovårdsorganisationens enhet för läkemedelsbi

verkningar (WHO Drug Monitoring Centre) som fr.o.m. den I januari 1978 

har överförts till Sverige och fr.o.m. nämnda dag verkar som ett WHO 

Collaborating Centre. Verksamheten bedrivs i stiftelseform. 
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1980i81 Beräknad ändring 1981/82 

Stiftelsen Föredra-
ganden 

Per.wnal 
Handläggande personal 3 
Övrig personal 2 

5 

Anslag 
Lönekostnader 636 000 + 82 000 + 71000 
Expenser 58000 + 22000 + 5000 
Lokalkostnader 58000 + 7000 + 12 000 
Datakostnader 305 000 + 325 000 + 55 000 

Summa I 057 000 + 436 000 + 143 000 

Styrelsen för stiftelsen 

Verk_samhetens omfatt~ing har ytterligare vuxit under budgetåret 
1979/80 och fler biverkningsrapporter än tidigare har kommit in och 

bearbetats. Genom utvecklingen av effektiva sökprogram och förbilligande 
rutiner har verksamheten, trots volymökningen, kunnat bedrivas inom den 
totala anslagsramen. 

l. Pris- och löneomräkning m.m. + 131 000 kr. 
2. Det föreskrivna huvudförslaget innebär en minskning av anslagen för 

lönekostnader och databearbetning med 23 000 kr. Besparingen skulle 
medföra att den pågående uppbyggnaden av verksamheten vid centret 
motverkas, vilket strider mot intentionerna i det avtal som slutits mellan 
staten och WHO. Besparingen skulle även motverka centrets strävan att öka 
medlemsländernas uppmärksamhet på förekomst och rapportering av 
nationella biverkningar. 

3. Styrelsen begär ytterligare medel för databearbetning och expenser 
( + 305 000 kr.). 

4. Styrelsen hemställer att medel för centrets verksamhet från och med 
budgetåret 1981182 anvisas under ett programanslag. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 1 200 000 
kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till driften av en WHO-enhet för rapportering av 

läkemedelsbiverkningar för budgetåret 1981182 anvisa ett för

slagsanslag av 1 200 000 kr. 
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F. Förebyggande hälso- och i•jukvård 

Verksamheten inom hälso·· och sjukvården har under de senaste åren i 
ökad utsträckning inriktats på förebyggande åtgärder. Hälsoupplysningen 
har här en viktig roll för att stärka den enskildes medvetenhet om den 
personliga livsföringens betydelse för hälsan och ge stöd för egna aktiva 
åtgärder i hälsofrämjande syfte. Hälso- och sjukvårdsutredningen har i sitt 
betänkande (SoU 1979:78) Mål och medel för hälso- och sjukvården 
föreslagit att sjukvårdshuvudmännen åläggs ett lagstadgat ansvar även för 
förebyggande vård. Hälsoupplysning och hälsorådgivning till enskilda 
individer och till bestämda miilgrupper i samhället skulle därmed bli en allt 

viktigare uppgift för sjukvårdshuvudmännen som ett led i en utåtriktad 
offensiv sjukvårdspolitik för att på sikt försöka minska behovet av mer 
kvalificerade vårdformer. Det är huvudmännen som har resurserna och 
kompetensen att föra hälsoupplysningen ut på fältet genom sjukvårdsperso
nal i olika funktioner, personal inom förebyggande vård etc. Sjukvårdshu

vudmännens övergripande ansvar för hälsoupplysning innebär dock inte att 
behovet av centrala initiativ helt försvinner. 

Inom socialstyrelsen har frågor om hälsoupplysning handlagts av social
styrelsens nämnd för hälsoupplysning (H-nämnden). Enligt beslut av 
riksdagen med anledning av propositionen (1979/80:6) om socialstyrelsens 

uppgifter och organisation kommer H-nämnden att upphöra den 1 juli 1981. 
H-nämndens kansli kommer att ingå i verkets nya organisation som en 
fackbyrå för hälsoupplysning inom avdelningen för förebyggande vård och 
planering. Nämden har bedrivit sin verksamhet med tyngdpunkten på tre 
huvudområden, nämligen kost, motion, beroendeframkallande medel samt 
sexual- och samlevnadsfrågor. Insatserna på dessa områden är alltjämt 
viktiga. Avsikten är att socialstyrelsens hälsoupplysning i den nya organisa
tionen skall ges ett vidare och mer flexibelt innehåll. 

Hälsoupplysningens roll som en del av hälso- och sjukvårdspolitiken bör 
komma till klarare uttryck. Socialstyrelsens uppgifter bör vara att på grund
val av styrelsens verksamhet samt nationella och internationella rön om 

hälsorisker och hälsofrämjande åtgärder prioritera viktiga områden för 

hälsoupplysningsarbetet och förse huvudmännen med visst underlag för 
deras hälsoupplysning. Styrelsen bör stimulera huvudmännens upplysnings

verksamhet och verka för att innehållet uppfyller sakliga krav. Jag räknar i 
det följande med ett något mindre anslagsbehov för hälsoupplysning under 
nästa budgetår. Medel för olika projekt m.m. inom området bör liksom 

hittills beräknas under ett särskilt anslag. För en erforderlig fast basorgani
sation bör i enlighet med vad jag har anfört i det föregående medel beräknas 
under socialstyrelsens förvaltningsanslag. 

Information om preventivmedel och andra abortförebyggande åtgärder är 
alltjämt ett angeläget område. Informationen bör bedrivas under medverkan 
av bl.a. Riksförbundet för sexuell upplysning. Den under år 1980 tillsatta 
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abortkommitten har bl.a. i uppdrag att överväga ett särskilt åtgärdsprogram 

för att förbättra informationen om samlevnadsfrågor och om abortförebyg

gande åtgärder. 

Fortsatta insatser behövs också för information om skadeverkningar vid 
bruk av tobak. Enligt vad jag har inhämtat kommer tobakskommitten inom 

kort att avlämna sitt slutbetänkande. 

För föräldrautbildningen behövs informationsmaterial om barns hälsa och 

utveckling. Vidare behövs särskilda insatser för information till invandrare i 

samlevnads-, närings- och andra hälsofrågor m. m. Medel för dessa ändamål 

beräknas i det följande. 

Rätt utformade hälsoundersökningar kan också spela en viktig roll i den 

förebyggande hälsovården. Den pågående försöksverksamheten i Koppar

bergs- och Östergötlands läns landsting med mammografiundersökningar för 

att spåra bröstcancer beräknas vara avslutad under år 1983. Jag beräknar i 

det följande medel för statistisk bearbetning av resultaten av undersökning

arna. 

Det är angeläget att på ett tidigt stadium upptäcka olika sjukdomar hos 

barn för att därmed kunna förhindra bestående skador. En sådan åtgärd är de 

s.k. PKU-undersökningarna som SBL gör på prov från alla nyfödda i landet 

för att undvika grav utvecklingsstörning. En försöksverksamhet med 
kompletterande analyser av dessa prov för att spåra brist på sköldkörtelhor

mon pågår. Sådan brist kan orsaka psykisk utvecklingshämning och 

dvärgväxt, om inte motåtgärder vidtas. 

Bland insatserna för att förstärka den förebyggande hälso- och sjukvården 

bör här också nämnas den forsknings- och utbildningsverksamhet som 

bedrivs vid vårdcentralen i Dalby. 

För att förbättra kontinuiteten i hälso- och sjukvården har för innevarande 
budgetår anvisats medel för ett antal utvecklingsprojekt inom primärvården, 
för efterutbildning av sjukvårdspersonal samt för tillämpad forskning. 
Vidare har vårdlärarutbildningen utökats. Medel beräknas i det följande för 
motsvarande insatser på detta område även under nästa budgetår. 

Utredningen för översyn av hälsovårdsstadgan avlämnade år 1978 
betänkandet (SOU 1978:44) Kommunalt hälsoskydd. Utredningen föreslår 
en ny lag, benämnd hälsoskyddslagen, och en tillämpningsförordning till 

denna. Betänkandet har remissbehandlats och bereds f.n. inom regerings

kansliet. 

F I. Allmän hälsokontroll 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 732 672 

3 059 000 

3 251 000 



Prop. 1980/81:100 Bilaga 8 Socialdepartementet 126 

Anslaget är avsett dels för viss försöksverksamhet med allmänna och 
riktade hälsoundersökningar och dels för statens bakteriologiska laboratori
ums kostnader för viss hälsokontroll. 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen beräknar kostnaderna för databehandling och statistisk 

bearbetning av resultaten av den pågående försöksverksamheten i Koppar
bergs- och Östergötlands läns landstingskommuner med mammografiunder
sökningar för att spåra bröstcancer till 113 000 kr. under budgetåret 1981/82. 

Styrelsen räknar med att e:n utvärdering av försöksverksamheten skall 

föreligga under år 1983. 
För arvode till specialföredragande läkare i vissa frågor rörande allmän 

hälsokontroll beräknas 120 000 kr. 

Statens bakteriologiska laboratorium 

Vissa ärftliga ämnesomsättningssjukdomar hos nyfödda barn kan diagnos
tiseras med hjälp av enkla bakteriologiska metoder, lämpliga för urvalsun
dersökningar i stor skala. Om förebyggande behandling sätts in på ett tidigt 
stadium kan barnen räddas från invaliditet till ett normalt liv. SBL har under 
innevarande budgetår påbörjat en försöksverksamhet med undersökning av 

samtliga nyfödda i landet för att påvisa brist på sköldkörtelhormon. 
SBL begär att anslaget för laboratoriets hälsokontrollverksamhet, som 

främst avser s.k. PKU-undersökningar samt undersökningar för att påvisa 
brist på sköldkörtelhormon riiknas upp med 368 000 kr. för ökade löne- och 

materialkostnader. 

Föredraganden 

Jag beräknar för nästa budgetår 111 000 kr. för databehandling och 
statistisk bearbetning av resultat från fortsatt försöksverksamhet i socialsty
relsens regi med mammografiundersökning för att upptäcka bröstcancer. 
Det praktiska undersökningsarbetet m. m. svarar landstingen för.Jag räknar 
med att statens bidrag till försöksverksamheten skall upphöra i och med 
utgången av budgetåret 1982183. Medel för arvode till föredragande hos 

socialstyrelsen i vissa frågor rörande allmän hälsokontroll har jag beräknat 
under anslaget E 1. Socialstyrelsen. 

För undersökningar vid SBL av vissa ämnesomsättningssjukdomar beräk
nar jag 3 140 000 kr. Jag ha~ därvid beräknat medel för s. k. PKU
undersökningar och för en fortsatt försöksverksamhet med undersökning av 
samtliga nyfödda i landet för att påvisa brist på sköldkörtelhormon. 
Undersökningarna görs inom SBL:s sektion för PKU-diagnostik med 
utnyttjande av samma provtagningsmaterial som för PKU-undersökningar
na. 
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Anslaget hör föras upp med 3 251 000 kr. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Allmän hälsokontroll för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 3 251 000 kr. 

F 2. Hälsoupplysning 

1979/80 
1980/81 
1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

10 455 706 
12 300 000 

6 250 000 

Reservation 3 485 715 

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1979/80:6, SoU 1979/80:45, rskr 1979/ 

80:386) skall socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning upphöra fr.o.m. 

den 1 juli 1981 och medel för fasta personalresurser som behövs för 

hälsoupplysning beräknas under socialstyrelsens förvaltningsanslag. Från 

förevarande anslag utgår medel för särskilda informationsprojekt inom 

hälsoupplysning som bedrivs av socialstyrelsen. Från anslaget bekostas också 

upplysningsverksamhet genom vissa organisationer hl.a. Nationalföreningen 

för upplysning om tobakens skadeverkningar (NTS), Riksförbundet för 

sexuell upplysning (RFSU) m.fl. 

Föredraganden 

Som framgår av vad jag har anfört i inledningen till detta avsnitt bör det 

övergripande ansvaret för hälsoupplysning åvila sjukvårdshuvudmännen. 

Detta innebär dock inte att behovet av centrala initiativ helt försvinner. 

Socialstyrelsens uppgifter bör vara att på grundval av styrelsens verksamhet 

samt nationella och internationella rön om hälsorisker och hälsofrämjande 
åtgärder prioritera viktiga områden för hälsoupplysningsarbetet och förse 

huvudmännen med visst underlag för deras hälsoupplysning. Styrelsen bör 

stimulera huvudmännens upplysningsverksamhet och verka för att innehållet 

uppfyller sakliga krav. Jag räknar med ett något mindre anslagsbehov för 

hälsoupplysning under nästa budgetår. Medel för olika projekt m. m. inom 

omr{1det hör liksom hittills beräknas under förevarande anslag. För en 

erforderlig fast basorganisation bör i enlighet med vad jag har anfört i det 

föregående medel beräknas under anslaget E I. Socialstyrelsen. 

Information om preventivmedel och andra abortförebyggande åtgärder är 

alltjämt ett angeläget område liksom information om tobakens skadeverk

ningar. Kost- och motionsvanorna utgör viktiga förutsättningar för hälsan 

och välbefinnandet. Det behövs fortsatta insatser på detta område. 

För föräldrautbildningen behövs informations material om barns hälsa och 

utveckling. Vidare behövs särskilda insatser för information till invandrare i 

samlcvnadsfrågor, näringsfrågor m.m. 

Under anslaget bör vidare medel beräknas för bidrag till olika organisa-
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tioner för hälsoupplysning och till S:t Lukasstiftelsen. 

För de ändamål som även fortsättningsvis skall bekostas från detta anslag 

bör tas upp 6 250 000 kr. Regeringen beslutar efter förslag av socialstyrelsen 

om den närmare fördelningen av tillgängliga medel under anslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Hälsoupplysning för budgetåret 1981/82 anvisa ett reserva

tionsanslag av 6 250 000 kr. 

F 3. Epidemibcredskap m.m. 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

12 :.37 392 

10 837 000 

11107000 

Anslaget kan betecknas som ett allmänt beredskapsanslag för hälso- och 

sjukvården såvitt avser smittsamma sjukdomar. 

Från anslaget bekostas ersiittning för vissa kostnader och förluster som 

uppkommit på grund av myndighets ingripande för att förhindra spridning av 

smittsam sjukdom. Bestämmelser i ämnet finns i kungörelsen ( 1956:296) om 

ersättning i vissa fall vid ingripanden i hälsovårdens intresse (ändrad senast 

1977:271). Från anslaget bekostas också planläggning av epidemibcredskap 

inom riket, medicinsk katastrofberedskap m.m. 

Från anslaget bekostas även den epidemiologiska verksamhet, som 

bedrivs vid statens bakteriologiska laboratorium (SBL). 

Socialstyre/sen och SBL 

Beräknat medelsbehov för verksamheten under budgetåret 1981182. 
1. Socialstyrelsen 

Planläggning av epidemiberedskap inom riket 
Medicinsk katastrofberc<lskap 
Diverse kostnader. främst för epidcmiförehyggan<lc åtgärder 
med avseende på den internationella trafiken 

2. SBL 
Epidemiologisk verksamhet 
Civil heredskapslagring 

28000 
44000 

109 000 

181 000 

4 141 000 
2 800000 

6 941 ()()() 

I. Socialstyrelsen räknar med oförändrat anslag för nästa budgetår. 

2. Den epidemiologiska verksamheten vid SBL avser epidemibekämp

ning. rapportering samt rådgivning och information. Anslaget är avsett att 

täcka utgifterna för den epidemiologiska basorganisationen vid SBL. 

Anslaget hör räknas upp med 385 000 kr. för ökade löne- och materialkost

nader. 
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SBL förslår vidare att 100 000 kr. beräknas för upprättande av ett 
uppföljningsprogram för vaccinationerna inom barnhälsovården. En upp
följning är nödvändig för att säkerställa att vaccinationsverksamheten 
omfattar så många barn som möjligt, helst 90 %. Luckor i skyddet, vilket 
bl. a. förekommer i fråga om mässlingsvaccinationerna, leder till stor risk för 
epidemier bland icke vaccinerade inom en tioårsperiod. 

Vidare återkommer SBL med begäran om att samtliga kostnader som 
laboratoriet har för studier av immunitetsläget hos befolkningen bör belasta 
anslaget Epidemiberedskap. SBL beräknar 250 000 kr. för sådana immuni
tetsstudier. Kostnaderna härför har hittills belastat Program 2, Preparatför
sörjning, inom laboratoriets uppdragsfinansierade verksamhet. 

3. Anslagsposten för civil beredskapslagring bör räknas upp med 2 550 000 
kr. De senaste åren har produktionen av influensavaccin skett med stora 
förluster. För vaccin som inte längre kan användas på grund av ändringar i 
influensastammens sammansättning erhåller SBL kompensation med kassa
tionsersättning från förevarande anslag. 

Eftersom efterfrågan på vaccin minskat och årlig vaccination av medicin
ska riskgrupper inte rekommenderas av socialstyrelsen i samma utsträckning 
som tidigare har SBL:s tillverkning av influensavaccin fått karaktären av ren 

beredskapstillverkning och bör sålunda finansieras från förevarande anslag. 
Årskostnaden beräknas vid en förutsatt produktionsvolym på 75 000 doser/ 

år uppgå till 2,8 milj. kr. 
SBL bedömer vidare att nuvarande beredskapslagring av smittkoppsvac

cin kommer att vara avvecklad under budgetåret 1981182. 

Föredraganden 

Anslagsbehovet för den epidemiologiska verksamheten vid SBL under 
nästa budgetår beräknar jag till 3 926 000 kr. Därvid har jag beräknat 250 000 
kr. för att täcka kostnader för kassationsförluster i samband med bered
skapslagring av vacciner för medicinska riskgrupper. Socialstyrelsen har 
nyligen fastställt ett nytt cirkulär (SOSFS (M) 1980:89) angående vaccination 
mot influensa. I detta lämnar socialstyrelsen inte något allmängiltigt råd om 
årlig vaccination av medicinska riskgrupper. Styrelsen överlämnar åt 
ansvarig läkare att på basen av tillgänglig information om epidemiläge och 

vaccintillgång överväga sådan åtgärd. Jag räknar med att SBL skall hålla ett 
lager av ca 50 000 doser influensavacciri. Det är svårfätt nu närmare bedöma 

försäljningens omfattning och därmed behovet av kassationer. Medel för 
beredskapslagring av smittkoppsvaccin erfordras inte längre sedan denna 
sjukdom nu förklarats utrotad av världshälsovårdsorganisationen (WHO) 
Jag ser f. n. ingen anledning att frångå den tidigare medelsberäkningen för 

förluster i samband med kassation av vaccin. 
Regeringen har nyligen gett SBL i uppdrag att undersöka möjligheterna 

9 Riksdagen 1980181. 1 sam/. Nr 100. Bil. 8 
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att genom internationellt samarbete eller på annat sätt reducera kostnaderna 
för influensavaccin och begränsa kassationsförlusterna. 

Jag har inte beräknat några nya medel under anslaget för immunitctsstu
dier enligt SBL:s förslag. 

Kostnaderna för upprättande av ett eventuellt uppföljningsprogram för 
vaccinationerna inom barnhälsovården får finansieras inom ramen för SBL:s 
uppdragsverksamhet. 

Jag beräknar medelsbehovet för ersättning till smittbärare m.m. till 7 milj. 
kr. och för socialstyrelsens planeringsverksamhet till oförändrat 181 000 kr. i 
enlighet med styrelsens förslag. 

Anslaget för nästa budgetår bör tas upp med 11107 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Epidemibered5kap m. m. för budgetåret 1981/82 anvisa ett 
förslagsanslag av 11 107 000 kr. 

F 4. Åtgärder för att förbätl:ra kontinuiteten i hälso- och sjukvården 

1980/81 

1981/82 

Anslag 
Förslag 

6 600 000 
5 600 000 

Anslaget är avsett för åtgärder för att förbättra kontinuiteten i hälso- och 
sjukvården. 

Anslag 

l. Utvccklingsprojekt inom primärvården 
2. Hälso- och sjukvårdsforskning inom 

främst primärvården 
3. Efterutbildning av sjukvårdspersonal 

för att främja kontinuiteten inom sjuk
vården 

Summa 

Föredraganden 

1980/81 

3 000 000 

500 000 

3100000 

6600 000 

Beräknad ändring 
1981182 

-1000000 

- I 000 000 

Genom beslut vid 1979/80 års riksmöte godkändes regeringens proposition 
1979/80: 116 om åtgärder för att förbättra kontinuiteten i hälso- och 
sjukvården {SoU 1979/80:38, rskr 1979/80:338). Beslutet innebär bl. a. att 
medel anvisades för dels utvccklingsprojekt inom primärvården, hälso- och 
sjukvårdsforskning inom främst primärvården samt efterutbildning av 
sjukvårdspersonal för att främja kontinuiteten inom sjukvården, dels ökad 
vårdlärarutbildning. Statsrådet Mogård kommer senare denna dag att ta upp 
frågan om fortsatt ökad vårdlärarutbildning. 

Utvecklingsprojekt inom primärvården har påbörjats under innevarande 
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budgetår. Projekten bedrivs av sjukvårdens och socialvårdens planerings
och rationaliseringsinstitut (Spri). Projekten omfattar frågor som rör bl. a. 
primärvårdens organisation, primärvårdens samverkan med länssjukvården, 
primärvårdens inplacering i hälso- och sjukvårdssystemet, samverkan meJlan 
primärvården och paralleJla vårdsystem - i ett första skede privatläkarorga
nisationen -, utveckling av vårdprogram för tunga diagnosgrupper inom 
primärvården, primärvårdens jour och beredskap, utbildningspaket för 
patientmottagare, vårdplanering i öppen vård samt utveckling av informa
tionssystem för primärvården. 

Projekten är avsedda att pågå under en treårsperiod. Projekten bör ses 
som en tillfällig statlig insats för att initiera en utvecklings- och försöksverk
samhet som i lämpliga former bör integreras i sjukvårdshuvudmännens 
reguljära verksamhet. För budgetåret 1981182 beräknar jag kostnaderna för 
främst dessa projekt till 3 milj. kr. För fortlöpande forsknings- och 
utvecklingsarbete genom Spri inom främst primärvården har för innevarande 
budgetår anvisats 500 000 kr. Jag beräknar oförändrat medelsbehov för detta 
ändamål under budgetåret 1981182. 

Regeringen har vidare den 2 oktober 1980 uppdragit åt nämnden för 
läkares vidareutbildning att anordna kurser för läkare där ett grundläggande 
moment skall vara att ta upp och ingående belysa vad som kan göras för att 
förbättra kontinuiteten i vården. Avsikten är att motsvarande efterutbild
ning skall anordnas även för annan sjukvårdspersonal. För dessa ändamål 
har för innevarande budgetår anvisats sammanlagt 3,1 milj. kr. För nästa 
budgetår beräknar jag medelsbehovet till 2,1 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Åtgärder för att förbättra kontinuiteten i hälso- och sjukvår

den för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 
5 600 000 kr. 
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G. Undervisningssjukhus m.m. 

Frågan om behovet av personal inom hälso- och sjukvården i framtiden 
uppmärksammas på olika sätt. Inom socialdepartementets sjukvårdsdelega
tion pågår arbete med att ta fram bättre personalprognoser än vad som hittills 
har funnits för sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetstera
peuter och vissa medicinska assistenter. 

I prop. 1979/80:148 om behov och utbildning av tandvårdspersonal m.m. 

angav jag min avsikt att noga följa utvecklingen beträffande behovet av 
tandläkare i landet. Tillgången på tandläkare är idag bättre än tidigare. Det 
finns därför anledning att överväga ett reducerat intag till tandläkarutbild
ningen. Jag avser att inom kort föreslå regeringen att uppdra åt socialsty
relsen att i samråd med 1978 års tandvårdsutredning utföra reviderade 
bedömningar av den långsiktiga tillgången och efterfrågan på tandvårdsper
sonal med utgångspunkt i det av socialstyrelsens tandvårdspersonalutredning 
framlagda materialet. Jag har samrått med chefen för utbildningsdeparte
mentet om tandläkarutbildningens dimensionering. 

Antalet läkare har ökat starkt under 1970-talet från 10 000 år 1970 till ca 
20 000 år 1980. Fortfarande råder dock brist på läkare, särskilt inom vissa 
geografiska områden och specialiteter, främst inom allmänläkarvård, 

långtidssjukvård och psykiatri. Ett läkarfördelningsprogram avseende år 
1982-83 (LP 83) har nyligen fastställts av sjukvårdsdelegationen som innebär 
fortsatt satsning på utbildning av allmänläkare. Socialstyrelsen har vidare på 
sjukvårdsdelegationens uppdrag fördelat drygt 1 000 blockförordnanden för 
läkare under fortsatt vidareutbildning för år 1981. Allmänläkarutbildningen 
har byggts ut och omfattar 380 utbildningsplatser för år 1981. 

Med nuvarande utbildning:;kapacitet kommer antalet läkare att öka till ca 
26 000 år 1985 och ökningen kommer att fortgå i samma takt. En minskning 
av intagningen till utbildning•~n ger effekt först efter 12 år, dvs. utbildnings
tiden för en allmänläkare elkr specialist. Det finns anledning att överväga i 
vilken utsträckning utbildningskapaciteten kan reduceras för att undvika 
utbildning av för många läkare. Jag har samrått med chefen för utbildnings
departementet i denna fråga. 

Läkare som efter grundutbi]dning och allmäntjänstgöring fått legitimation 
kan förvärva allmänläkar- eller specialistkompetens genom viss vidc:reutbild
ning. Utbildningen sker genom tjänstgöring som underläkare, varvid läkaren 

skall delta i vissa kurser som anordnas av nämnden för läkares vidareutbild
ning. Medel för denna systematiska undervisning med kunskapsprov för 

läkare under vidareutbildning beräknas i det följande. Vidare beräknas 
medel för åtgärder som skall förbättra tillgången på läkare inom den öppna 
hälso- och sjukvården och inom långvården. 

Nämnden för läkares vidareutbildning (NL V) har hittills självständigt 
svarat för denna vidareutbildning. I prop. 1979/80:6 om socialstyrelsens 
uppgifter och organisation, m. m. framhåller föredragande statsrådet bl.a. att 
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NLV i framtiden bör ersättas av ett rådgivande expertorgan, som utses av 
socialstyrelsen som skall närmare ange nämndens uppgifter. I det följande 

föreslår jag att NL V skall upphöra den 1 juli 1981. 

Landstingsförbundets kongress år 1979 har rekommenderat landstingen 
och medlemskommunerna att begränsa antalet nya läkartjänster under åren 

1981-1982 för att få bättre balans mellan läkartjänster och vidareutbildade 
läkare, att tillämpa viss tjänstgöringsvärdering för sökande till allmäntjänst

göringstjänster för att effektivisera vidareutbildningssystemet och att se över 

organisationen för jour och beredskap för att succeS~ivt reducera vikariebe

hovet. 

Den totala intagningskapaciteten för läkarutbildningen i landet uppgår 
f.n. till drygt 1 000 studerande per år. Läkarnas grundutbildning till 

läkarexamen omfattar studier under fem och ett halvt år. Utbildningen når 

efter tre år det kliniska stadiet, då den i stor utsträckning förläggs till 

sjukhus. 
Den kliniska delen av läkarutbildningen i Stockholmsområdet är i 

huvudsak förlagd till karolinska sjukhuset, Huddinge, S:t Görans och 

Danderyds sjukhus samt Södersjukhuset. I Göteborgsområdet finns de 

kliniska utbildningsplatserna vid Sahlgrenska sjukhuset och Östra Sjukhuset 

i Göteborg. Läkarutbildningen är i övrigt huvudsakligen förlagd till 

akademiska sjukhuset i Uppsala, lasarettet i Lund. Malmö allmänna sjukhus 

samt regionsjukhusen i Linköping och Umeå. 

Regeringen har med stöd av riksdagens bemyndigande godkänt överens

kommelser om fortsatt samarbete angående läkarutbildningen och forskning 
vid kommunala undervisningssjukhus för åren 1979-1980 (prop. 1978179:107 

bil. 2, SoU 1978/79:34, rskr 1978179:300 och prop. 1979/80:37 s. 7, SoU 

1979:80:15, rskr 1979/80:75). 

Karolinska sjukhuset lämnar sjukvård inom ramen för sina resurser såsom 
länssjukhus inom Stockholms läns landstingskommuns sjukvårdsområde 
med delar av detta område som upptagningsområden. Sjukhuset tar också 

såsom regionsjukhus emot patienter från vissa andra sjukvårdsområden. 

En villkorlig uppgörelse har träffats mellan statens förhandlingsnämnd och 
Stockholms läns landstingskommun (SLL) om ändrat huvudmannaskap för 
karolinska sjukhuset m. m. Enligt uppgörelsen övertar SLL sjukhuset den 1 

januari 1982. Beredningen av anslagsfrågorna som berör karolinska sjukhu

set och bidrag till kommunala undervisningssjukhus bör slutföras i samband 

med regeringens prövning av uppgörelsen. I avvaktan härpå tas anslagen i 

det följande upp med oförändrade belopp. 

Med stöd av riksdagens bemyndigande har regeringen godkänt överens

kommelse med Uppsala läns landstingskomrimn om fortsatt samarbete för 

drift av akademiska sjukhuset i Uppsala för år 1980. Förhandlingar pågår om 

det fortsatta samarbetet. Jag räknar med att överenskommelse om driftbi

drag till akademiska sjukhuset skall kunna redovisas i en proposition till 
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riksdagen under våren 1981. 

Regeringen har år 1977 uppdragit åt statens förhandlingsnämnd att 
förhandla med Uppsala läns landstingskommun om avtal om överförande av 
huvudmannaskapet för akademiska sjukhuset i Uppsala från staten till 
landstingskommunen. 

Under året har en nordisk arbetsgrupp på nordiska ministerrådets uppdrag 
lagt fram förslag om fri nordisk arbetsmarknad inom hälso- och sjukvården 
och veterinärväsendet (NU A 1979:24). Arbetsgruppen föreslår att en 

gemensam överenskommels1~ om fri nordisk arbetsmarknad träffas för · 
följande 17 yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och veterinärväsendet: 
Läkare, tandläkare, sjuksköterskor, apotekare, sjukgymnaster, arbetstera
peuter, barnmorskor, distrik1:ssköterskor, optiker, psykologer, receptarier, 
röntgenassistenter, skötare i psykiatrisk vård, tandhygienister, tandtekniker, 
undersköterskor och veterinärer. För samtliga dessa yrkesgrupper gäller 
legitimationskrav som hittills försvårat en fri arbetsmarknad. 

Island omfattas inte av överenskommelsen men föreslås kunna ansluta sig 
till denna beträffande en eller flera yrkesgrupper. 

Den gemensamma överenskommelsen avses ersätta nu gällande särskilda 

överenskommelser för läkare, tandläkare, sjuksköterskor, apotekare och 
sjukgymnaster. Överenskommelsen föreslås bli tillämplig på yrkesutövare 
som tillhör någon av de angivna 17 yrkesgrupperna och som är medborgare i 
något av länderna eller Island. Överenskommelsen gäller mellan de länder 
som har rättslig reglering av en yrkesgrupp och innebär att den som har 
legitimation eller motsvarand;: i ett land har rätt att få legitimation även i de 
övriga länderna. För yrkesutövare från land som saknar rättslig reglering av 
yrkesgruppen anges vilken utbildning som godtas att ligga till grund för 
legitimation i de andra länderna. 

För samtliga yrkesgrupper gäller att länderna får kräva nödvändiga 
kunskaper i lagar och administrativa föreskrifter av betydelse för yrkesut
övningen i landet. Vidare ges Danmark, Norge och Sverige rätt att kräva 
tillfredsställande kunskaper i något av språken danska, norska eller svenska 
och Finland rätt att kräva motsvarande kunskaper i finska. 

Förslaget har remissbehandlats och är f. n. under beredning i de nordiska 

länderna. 

G 1. Karolinska sjukhuset: Avlöningar till läkare 

1979/80 

1980/81 

Utgift 
Anslag 

151922279 

134 175 000 

Från anslaget bekostas löner m. m. för läkare vid karolinska sjukhuset. 
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En villkorlig uppgörelse har träffats mellan statens förhandlingsnämnd och 
Stockholms läns landstingskommun (SLL) om ändrat huvudmannaskap för 
karolinska sjukhuset m.m. Enligt uppgörelsen övertar SLL sjukhuset den 1 
januari 1982. 

Beredningen av anslagsfrågan bör slutföras i samband med regeringens 
prövning av uppgörelsen. I avvaktan härpå förordar jag att anslaget tas upp 
med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Karolinska 

sjukhuset: Avlöningar till läkare för budgetåret 1981/82 beräkna 
ett förslagsanslag av 134 175 000 kr. 

G 2. Karolinska sjukhuset: Driftkostnader 

1979/80 
1980/81 

Utgift 
Anslag 

683 033 970 
691177 000 

Från anslaget täcks driftkostnaderna för karolinska sjukhuset bortsett från 
lönekostnader m. m. för läkare. 

Anslaget påverkas av den villkorligt träffade uppgörelsen om ändrat 
huvudmannaskap för karolinska sjukhuset som jag har nämnt under 
föregående anslag. 

Beredningen av anslagsfrågan bör slutföras i samband med regeringens 
prövning av uppgörelsen. I avvaktan härpå förordar jag att anslaget tas upp 

med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Karolinska 
sjukhuset:. Driftkostnader för budgetåret 1981/82 beräkna ett 
förslagsanslag av 691177 000 kr. 

G 3. Karolinska sjukhuset: Utrustning 

1979/80 

1980/81 
Utgift 
Anslag 

16 332 310 
22 000 000 

Reservation 11 302 083 

Under anslaget anvisas i huvudsak dels en allmän medelsram för nyinköp 
av utrustning till karolinska sjukhusets kliniker och avdelningar, dels medel 
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för anskaffning av utrustning i samband med särskilda byggnadsåtgärder och 
liknande upprustning vid sjukhuset. 

Anslaget påverkas av den villkorligt träffade uppgörelse om ändrat 
huvudmannaskap för karolinska sjukhuset som jag har nämnt under anslaget 

Gl. 
Beredningen av anslagsfrågan bör slutföras i samband med regeringens 

prövning av uppgörelsen. I avvaktan härpå förordar jag att anslaget tas upp 
ned oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regering,en föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Karolinska 

sjukhuset: Utrustning för budgetåret 1981/82 beräkna ett rescr
vationsanslag av 22 000 000 kr., 

G 4. Karolinska sjukhuset: Byggnadsinvesteringar 

1979180 
1980/81 

Utgift 
Anslag 

46 004 2361 

13 000 000 
Reservation 47 483 5381 

1 Investeringsanslaget Utbyggande av karolinska sjukhuset. 

Från anslaget bekostas byggnadsinvesteringar för karolinska sjukhuset. 
Anslaget påverkas av den villkorligt träffade uppgörelse oin ändrat 

huvudmannaskap för karolinska sjukhuset som jag har nämnt under anslaget 

Gl. 
Beredningen av anslagsfrågan bör slutföras i samband med regeringens 

prövning av uppgörelsen. I avvaktan härpå förordar jag att anslaget tas upp 
med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på ~•ärskild proposition i ämnet, till Karolinska 

sjukhuset: Byggnadsinvesteringar för budgetåret I 981/82 beräk
na ett reservationsanslag av 13 000 000 kr. 

G 5. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Avlöningar till läkare 

1979180 
1980/81 

1981/82 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

123 281 653 
120 362 000 
133 :520 000 

Akademiska sjukhuset i Uppsala har uppförts av staten i samarbete med 
Uppsala läns landstingskommun för läkarutbildningen och länssjukvården. 
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Sjukhuset ägs av staten men drivs enligt avtal mellan staten och landstings

kommunen i nära samarbete med landstingskommunen, som lämnar driftbi

drag m. m. (prop. 1951:123,1953:161. 1968:71, 1975:79, 1977178:100, bil. 8 

s. 152 och 1979/80:154). Akademiska sjukhuset är enligt avtal även region

sjukhus för uppsalaregionen. Den senast träffade överenskommelsen med 

landstingskommunen innebär fortsatt samarbete för drift av akademiska 

sjukhuset m. m. för tiden t. o. m. den 31 december 1980. Sjukhuset har 

omkring 1 450 vårdplatser. 

Regeringen har den 13 oktober 1977 uppdragit åt statens förhandlings

nämnd att förhandla om överförande av huvudmannaskapet för akademiska 

sjukhuset från staten till landstingskommunen. Direktionen har därvid fått i 

uppdrag att kartlägga konsekvenserna härav i vad avser anställningsvillkoren 

för anställd personal. Kartläggningen görs av en särskild arbetsgrupp. 

Läkarpersonal 
Anslag 

1980/81 

500 
120 362 000 

Beräknad ändring 1981/82 

Direk
tionen 

+ 2 
+ 21 336 000 

Föredra
ganden 

+ 13 158 000 

Direktionen för akademiska sjukhuset i Uppsala 

Direktionen utgår från att sjukhusets verksamhet under budgetåret 

1981/82 kommer att i allt väsentligt bedrivas i oförändrad omfattning. 

Yrkesmedicinsk och reumatologisk verksamhet avses dock att byggas ut 

ytterligare. 

1. Löneomräkning m. m. + 17 262 000 kr. 

2. De åtgärder som skulle behöva vidtas för att anpassa verksamheten 

inom ramen för det föreskrivna huvudförslaget, som innebär en besparing av 

drygt 2,7 milj. kr., måste i allt väsentligt utgöras av en reducering av den 

sjukvårdande verksamheten. En sådan nedskärning av verksamheten inne

bär en kraftig minskning av antalet patienter och vårddagar. Direktionen 

finner detta ogörligt. 

3. Allt fler svårt skadade patienter kan räddas vid brännskadeavdelning

en. Detta kräver dock ökade insatser. Utbildning och forskning bör utökas. 

En tjänst som överläkare i brännskadevård bör inrättas vid plastikkirurgiska 

kliniken ( + 265 000 kr.). 

4. Vid barnklinikerna finns en enhet för pediatrisk klinisk fysiologi. 

Verksamheten bedrivs av en konsultläkare och laboratorieassistenter från 

kliniskt fysiologiska centrallaboratoriet i samarbete med läkare från barnkli

nikerna. En tjänst som biträdande överläkare bör inrättas för att skapa 
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kontinuitet i fråga om kunskaperna om metoder och apparatur ( + 243 000 
kr.). 

5. Inom den kliniska mikrobiologin har skett en fortsatt differentiering 

och specialisering av verksamheten, vilket avspeglas i ett ökat antal mer 

komplicerade undersökningar. En erfaren klinisk bakteriolog behövs för 

planeringen av dessa. Direktionen föreslår därför konvertering av en tjänst 

som biträdande överläkare till överläkartjänst vid kliniskt mikrobiologiska 

centrallaboratoriet. 

Förslag om inrättande av en tjänst som biträdande överläkare för virologi 

har tidigare lagts fram. Direktionen anser att tjänsten i stället bör inrättas 
som en överläkartjänst vid nämnda centrallaboratorium. 

Njurtransplantationsverksamheten vid den urologiska kliniken utgör en 

betydande del av den totala verksamheten. Transplantationsverksamhetens 
speciella karaktär gör en sektionering nödvändig. Ansvaret för verksamhe

ten bör ligga på en läkare i överordnad ställning. Direktionen föreslår 

inrättande av en överläkartjänst i utbyte mot en tjänst som biträdande 

överläkare(+ 120 000 kr.). 

6. Vidareutbildning för läkare anordnas vid akademiska sjukhuset. 

Sålunda ges underläkarförordnanden åt läkare som skall genomgå s. k. 

allmäntjänstgöring {AT), läkare som fullgör tidigare påbörjad specialistut

bildning samt läkare som fullgjort sin allmäntjänstgöring och önskar 

blockförordnande för fortsatt vidareutbildning (FY-block). Under budget

året 1981182 behövs ytterligare medel för ändamålet, motsvarande kostna

derna för drygt ett årsförordnande som underläkare. Läkare som är 
specialistkompetent men registrerad för forskarutbildning kan få dispens att 
uppehålla underläkartjänst. F. n. har 13 läkare medgetts fortsatt underläkar

förordnande för forskarutbildning. Sådana läkare är ofta tjänstlediga från 
underläkartjänsten. Direktionen föreslår att 3 milj. kr. beräknas för löne
kostnader för sådana underläkarförordnanden under budgetåret 1981/82 

( + 3 270 000 kr.). 
7. Direktionen beräknar medel för vikariatskostnaderna för föreslagna 

nya läkartjänster ( + 176 000 kr.). 

Remissyttrande 

Socialstyre/sen har prövat framställningen om läkartjänster vid akademis

ka sjukhuset mot bakgrund av gällande läkarfördelningsprogram med 

beaktande av sjukhusets funktion som region- och undervisningssjukhus. 

Förslaget om en biträdande överläkare till kliniskt fysiologiska centrallabo

ratoriet avspeglar en strävan att i klinisk rutindrift omsätta en verksamhet 

som f. n. är finansierad via forskningsmedel. Styrelsen är inte beredd att nu 

tillstyrka framställningen men vill pröva frågan på nytt om förutsättningarna 

för nuvarande verksamhet ändras. 
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Även förslaget om en överläkare för brännskadevården inom plastikkirur
giska kliniken innebär att sjukhuset vill i fastare former organisera en 
verksamhet, som nu finansieras via externa forskningsmedel. Styrelsen 
erinrar här om att brännskadevårdens organisation i .landet behandlas i 
proposition (1980/81 :9) om regionvården. Riksdagens ställningstagande bör 
avvaktas, varefter styrelsen är beredd att åter pröva frågan. 

Styrelsen tar inte ställning till de föreslagna utbytena av läkartjänster. 

Föredraganden 

Regeringen har godkänt en överenskommelse med Uppsala läns lands
tingskommun om fortsatt samarbete för drift av akademiska sjukhuset i 
Uppsala för tiden den 1 juli 1977-den 31 december 1980 (prop. 1979/80: 154, 
SoU 1979/80:41, rskr 1979/80:339). Som jag nämnt i avsnittsinledningen 
räknar jag med att i en proposition till riksdagen under våren 1981 kunna 
redovisa en överenskommelse med landstingskommunen om driftbidrag till 
sjukhuset. 

Jag beräknar medel för bl. a. de blockförordnanden för läkare under 

fortsatt vidareutbildning, som det ankommer på akademiska sjukhuset att 
svara för enligt gällande fördelning (6). Jag räknar vidare upp anslaget med 
hänsyn till löneomräkning m. m. (1). I övrigt är jag inte beredd att ge 
sjukhuset några ökade resurser på läkarsidan. 

Vissa produktivitets- och rationaliseringsvinster bör kunna göras under 
detta anslag. Dessa vinster bör kunna uppgå till drygt 2,7 milj. kr. 
Medelsbehovet har således beräknats med utgångspunkt i ett huvudalterna
tiv. 

Landstingsförbundets kongress år 1979 har beslutat rekommendera 
landstingen och medlemskommunerna att begränsa antalet nya läkartjänster 
under åren 1981-1982 för att få bättre balans mellan läkartjänster och 
vidareutbildade läkare, att tillämpa viss tjänstgöringsvärdering för sökande 
till allmäntjänstgöringstjänster för att effektivisera vidareutbildningssyste
met och att se över organisationen för jour och beredskap för att successivt 
reducera vikariebehovet. 

Mot bakgrund av detta beslut om solidarisk läkarförsörjning har lands
tingsförbundet hemställt att regeringen ser till att de rekommenderade 
åtgärderna också tillämpas vid sjukvårdsinrättningar med statligt huvudman
naskap. 

Yttranden över framställningen har avgetts av direktionerna för karolin

ska sjukhuset och akademiska sjukhuset i Uppsala, universitets- och 
högskoleämbetet - som har överlämnat yttranden från karolinska institutet 
och universiteten i Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg och Umeå - samt 
socialstyrelsen. 

Remissinstanserna ställer sig solidariska med strävanden att åstadkomma 
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en bättre geografisk fördelning av läkarresurserna. De påpekar att föresla
gen tjänstgöringsvärdering dock i viss mån strider mot gällande principer för 

tillsättning av statliga tjänster och framhåller, att vissa svårigheter uppkom

mer för de statliga sjukhusen vid ett genomförande av åtgärderna. 

Socialstyrelsen delar i allt väsentligt det synsätt, som kommer fram i 

överenskommelsen mellan landstingsförbundet och Sveriges läkarförbund 

om åtgärder för en förbättrad läkarförsörjning. Styrelsen menar, att 

satsningen på de prioriterade vårdområdena får ökad genomslagskraft om de 

rekommenderade åtgärderna genomförs. Överenskommelsen bör tillämpas 
även för de statliga sjukvårdsinrättningarna. Socialstyrelsen är som ansvarig 

myndighet för tilldelningen av läkartjänster beredd att följa den överens

komna inriktningen och noga följa utvecklingen samt att vidta eller föreslå de 

åtgärder, som kan krävas för att överenskommelsens syfte skall kunna 

förverkligas. 
Jag anser liksom socialstyrelsen att åtgärderna för en solidarisk läkarför

sörjning skall tillämpas även för de statliga sjukhusen. Jag räknar med att 

socialstyrelsen vid sin behandling av förslag om läkartjänster vid dessa 

sjukhus iakttar en sådan tillämpning. Jag är emellertid inte beredd att 

förespråka något avsteg från vad som gäller vid tillsättning av statliga 

tjänster. Möjligheten att väga in även arbetsmarknadspolitiska och lokalise

ringspolitiska hänsyn vid tillsättningen bör dock kunna leda till att landstings

förbundets rekommendation ;i fråga om tjänstgöringsvärderingen i viss 

utsträckning skall kunna tillgodoses i det enskilda tillsättningsärendet. 
Om nya läkartjänster bör komma till eller läkartjänsteutbyten m. m. 

vidtas vid akademiska sjukhuset utöver vad jag tagit upp i det föregående får 
utrymme för sådana åtgärder skapas genom rationaliseringar eller ompriori
teringar. Det ankommer på regeringen att på direktionens hemställan pröva 
dessa ärenden i den mån inte regeringen överlämnar till direktionen att fatta 

beslut i sådana frågor. Jag vill i detta sammanhang understryka, att 
direktionen enligt gällande bestämmelser endast kan inrätta nya läkartjäns
ter i samråd med socialstyrelsen. Framställningar till regeringen om nya 

läkartjänster remitteras regelmässigt till socialstyrelsen för yttrande. Som jag 

nyss framhållit har socialstyn~lsen förklarat sig vara beredd att i sin 

handläggning av läkarärenden främja den solidariska läkarförsörjningen. 

Med hänvisning tiJI sammanställningen beräknar jag en ökning av anslaget 

med 13 158 000 kr. till 133 520 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Akademiska sjukhuset i Uppsala: Avlöningar till läkare för 

budgetåret 1981182 anvisa ett förslagsanslag av 133 520 000 

kr. 
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G 6. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Driftkostnader 

1979/80 
1980/81 
1981182 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

20 263 597 
36 946 000 
36 091 000 
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Från anslaget bekostas statens andel av driftkostnaderna - bortsett från 
läkarlöner - vid akademiska sjukhuset i Uppsala. Enligt avtal med Uppsala 

läns landsting angående samarbete för driften av akademiska sjukhuset 

erlägger landstinget ersättning till staten motsvarande en på visst sätt 
beräknad kostnad för sjuka från Uppsala län (prop. 1951: 123, 1953: 161, 
1968:71, 1975:79, 1977178: 100, bil. 8 a. 152 och 1979/80: 154). För s.k. 
löpande utrustningsanskaffning utgör landstingets kostnadsandel drygt 38 % 

av kostnaderna. Samarbetsavtalet gäller t.o.m. den 31 december 1980. 

Förhandlingar pågår om nytt avtal. 

1980/81 

1. Bidrag till driftkostnader 
enligt avtal m. m. 2 000 000 

2. Bidrag till löpande an-
skaffning av utrustning 7 750 oooi 

3. Sjukvård åt mindre be
medlade från ort utom 
Uppsala län 10 000 

4. Hyreskostnader 27 186 000 

36 946000 

Beräknad ändring 1981/82 

Direktionen 

- 1999000 

+ 9 850 0002 

+ 814000 

+ 8 665 000 

Föredra
ganden 

- 1999 000 

+ 9300003 

+ 214 000 

- 855 000 

I Motsvarande en beslutad utrustningsram för budgetåret 1980/81om12.5 milj. kr. 
2 Motsvarande en utrustningsram för hudgetåret 1981/82 om 28,8 milj. kr. 
3 Motsvarande en utrustningsram för budgetåret 1981/82 om 14 milj. kr. 

Förvaltning av fastigheter 

Driftstat för fastigheter som förvaltas av akademiska sjukhuset 

Intäkter 
Ersättning för lokaler som 

upplåts till statsmyndighe-
ter 

Diverse intäkter 
Summa intäkter 

27 186 000 
3 804 000 

30 990000 

+ 814 000 
+ 4 836 000 
+ 5 650000 

+ 214000 
+ 228000 
+ 442000 
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Kostnader 
Reparations- och underhålls-

kostnader m. m. 12000 000 + 15 000000 
Hyres- och arrendekostnader 1 000 
Avskrivningar 6 733 000 + 201 000 

Summa kostnader 18 734000 + 15 201 000 
Överskott att tillföras stats-

budgeten 12 256 000 - 9 551 000 

Direktionen för akademiska siukhuset i Uppsala 

1. Pris- och löneomräkning - 565 000 kr. 
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+ 600 000 

+ 201 000 
+ 801 000 

-359 000 

Det föreskrivna huvudförslaget, som för statens del innebär en besparing 
av omkring 3.5 milj. kr., kan endast genomföras genom en kraftig minskning 
av antalet vårddagar. Detta finner direktionen vara ogörligt. 

Bortsett från läkartjänsterna finns f. n. 4 151 tjänster vid akademiska 
sjukhuset. Direktionen räknar med att 50 nya tjänster behöver inrättas för 

budgetåret 1981/82 för oförändrad verksamhet. Lönekostnadspålägg med 
39 % av lönekostnaderna har inräknats. 

Utgifterna för löner till annan personal än läkare vid sjukhuset beräknas 
sammanfattningsvis stiga från ca 381,4 milj. kr. för budgetåret 1980/81 till ca 

386,7 milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

Omkostnaderna beräknas öka mellan budgetåren 1980/81 och 1981/82 från 
ca 159,5 milj. kr. till ca 163,1 milj. kr. En del av omkostnaderna avser utgifter 
för annat än sjukhusets drift, för vilka full kostnadstäckning sker. 

Antalet vårddagar beräknas öka från ca 425 000 budgetåret 1980/81 till ca 
427 100 budgetåret 1981/82. Antalet vårdplatser beräknas öka från l 446 till 
1451 mellan dessa budgetår. Vårddagkostnaden beräknas öka från ca l 447 

kr. till ca 1 532 kr. 
Totalkostnaden för driften av sjukhuset - bortsett från läkarlönerna - har 

beräknats till ca 549 879 000 kr. Uppsala läns landstings bidrag beräknas till 
266 692 000 kr. och övriga inkomster till 288 394 000 kr. Sedan landstingets 
bidrag och inkomsterna dragits från totalkostnaden uppkommer en nettoin
komst för staten under anslagsposten med'5 207 000 kr. 

2. För anskaffning av utrustning behövs avrundat 28,8 milj. kr. enligt 

följande sammanställning: 

Allmänt ersättningsbehov 
Särskilda objekt 
a) nersliten utrustning 
b) utrustning med för låg kapacitet m. m. 
c) utrustning för ny metod eller utökad verksamhet 
d) anskaffning inom ram för budgetåret 1980/81 frångår 

Oförutsett 

17 000 000 

9 995 000 

2150 000 

9 690 000 

-11000 000 

l 000 000 

28 835 000 
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Direktionen föreslår att anslaget i denna del ändras till reservationsan
slag. 

De senaste årens snabba tekniska utveckling av apparater och andra 
hjälpmedel för diagnostik och behandling har givit mycket stora möjligheter 
till effektivare sjukvård. En förutsättning för en fortsatt gynnsam utveckling 

är dock tillräckliga utrustningsresurser. Behovet av att ersätta och komplet
tera utrustning ökar starkt. Summan av klinikchefernas framställningar, som 

uppgår till netto 84, 7 milj. kr., understryker detta. Om sjukhuset i framtiden 
skall kunna undvika att förfalla krävs en kraftig ökning av anslaget för 
löpande anskaffning av utrustning. Direktionen har främst inriktat sig på att 
begära medel för att ersätta den nedslitna utrustningen. 

Förvaltning av fas tig heter 

Akademiska sjukhuset förvaltar fastigheter för sj~kvårdsändamål m.m. 
till ett vid utgången av budgetåret 1979/80 sammanlagt bokfört värde av 437 ,6 
milj. kr. Vid utgången av nämnda budgetår fanns uppförda avsättningar till 

värdeminskningskonto om 159,6 milj. kr. 
Föreslaget belopp för hyreskostnader avser ersättning för akademiska 

sjukhusets lokaler. Ersättningen redovisas under förvaltning av fastigheter 
som inkomst under posten Ersättning för lokaler som upplåts till statsmyn
digheter. 

Avskrivningarna beräknas med utgångspunkt från beloppet för årsavskriv
ningar för budgetåret 1980/81. Till detta belopp har lagts 1,25 % av värdet på 
de investeringar som har tillkommit under budgetåret 1979/80. 

Föredraganden 

Som jag tidigare har nämnt gäller avtalet med Uppsala läns landstingskom
mun om samarbete för driften av akademiska sjukhuset i Uppsala t.o. m. den 
31 december 1980. Jag har vid medelsberäkningen utgått från oförändrade 
avtalsgrunder för budgetåret 1981/82 i avvaktan på att överenskommelse om 
det fortsatta samarbetet skall träffas. Jag räknar med att kunna redovisa en 

överenskommelse om driftbidrag till sjukhuset i proposition till riksdagen 
under våren 1981. Jag vill i detta sammanhang erinra om att regeringen år 
1977 uppdragit åt statens förhandlingsnämnd att förhandla om avtal med 
landstingskommunen om överförande av huvudmannaskapet för sjukhuset 

från staten till landstingskommunen. 
Utgifterna för löner till sjukhusets personal - bortsett från läkarna - bör 

under budgetåret 1981/82 inte behöva överstiga ett belopp som motsvarar en 
ram av 407,5 milj. kr. i löneläget november 1980. lönekostnadspålägg 
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inräknat. Jag räknar med att inga nya tjänster kommer ätt inriittas för 
nämnda budgetår utöver sådana tjänster för vilka utrymme kan beredas 

genom omdisposition inom nämnda belopp. Vidare bör utgifterna för 
omkostnader - sedan vissa driftintäkter har fråndragits - inrymmas inom 

108,3 milj. kr.för budgetåret 1981/82, vilket belopp bör ingå i en totalram. 
Jag har vid beräkningen av dessa belopp räknat med att vissa produktivitets
och rationaliseringsvinster om 10,5 milj. kr. skall kunna göras. 

Mot denna bakgrund för,~slår jag att en totalram för utgifterna för 

ifrågavarande lönekostnader och qmkostnader för sjukhusets verksamhet 
fastställs till 515,8 milj. kr. Inom ramen bör sjukhuset ha möjlighet att göra 
omdispositioner mellan lönekostnader och omkostnader. Denna ram får 
endast räknas upp med hänsyn till förändrade lönekostnader för sjukhusets 

personal till följd av avtal som träffas efter utgången av november 1980 och 
eljest endast efter medgivande av riksdagen. Jag förutsätter att effektiva 
åtgärder kommer att vidtas vid sjukhuset för att hålla utgifterna inom den 
angivna kostnadsramen. 

Jag beräknar medel under anslaget för statens andel av kostnaderna för 

löpande anskaffning av utrustning till akademiska sjukhuset inom en total 
ram av 14 milj. kr. Med hänsyn till att Uppsala läns Jandstingskommuns andel 
i kostnaderna för den under budgetåret 1980/81 medgivna utrustningsan
skaffningen enligt gällande avtal kan slutligt fastställas först efter budgetårets 
slut, kan anslaget för budgetåret 1981/82 även komma att belastas av vissa 
kostnader för utrustning som har anskaffats budgetåret 1980/81. 

Direktionen för akademiska sjukhuset har kommit in med en komplette
rande framställning om medel för löpande anskaffning av utrustning för 
budgetåret 1980/81. Förslaget upptar datortomografi-, gammakamera- och 
ultraljudutrustning m. m. Kostnaden för utrustningen uppgår till drygt 15 
milj. kr. Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande (NUU) har 
yttrat sig över framställningen. Jag har tagit hänsyn till förslaget när jag 
beräknat nyssnämnda totala ram för löpande utrustningsanskaffning. Enligt 
gällande föreskrifter ankommer det på direktionen att inom den givna ramen 
bedöma vilken utrustning, som bör anskaffas. Jag anser att utrustningsan
skaffningar till akademiska sjukhuset bör planeras i samråd med NUU för att 

större enhetlighet mellan landets undervisningssjukhus skall kunna vinnas. 
Jag ämnar därför föreslå regeringen att utfärda föreskrifter härom. 

För förvaltning av fastigheter vid akademiska sjukhuset i Uppsala har jag, 
som framgår av sammanställningen, beräknat 27,4 milj. kr. för ersättning för 

lokaler som upplåts till statsmyndigheter. Till reparations- och underhåll
skostnader m. m. beräknar jag 12,6 milj. kr., inkl. medel för ombyggnad och 
komplettering. Ombyggnads- och kompletteringsåtgärder bör i första hand 
ta sikte på att åstadkomma bättre arbetsmiljö eller bidra till ökad säkerhet i 

sjukvårdsarbetet. 
Under posten Diverse intäkter redovisas Uppsala läns landstingskommuns 
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bidrag till reparations- och underhållskostnaderna. Bidraget utgör ca 32 % 

av kostnaderna. Storleken av denna post beror på vad som anvisas till 

reparations- och underhållskostnader m. m. Jag beräknar en höjning med 

228 000 kr. under posten. I övrigt har jag inte något att erinra mot det av 

direktionen redovisade förslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
1. godkänna den av mig beräknade driftstaten för förvaltning av 

fastigheter vid akademiska sjukhuset i Uppsala, 

2. till Akademiska sjukhuset i Uppsala: Driftkostnader för budget

året 1981182 anvisa ettförslagsanslag av 36 091 000 kr. 

G 7. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Utrustning 

1979/80 
1980/81 
1981182 

Utgift 

Anslag 

För3lag 

2 043 675 
1250 000 
2 746 000 

Reservation 146 215 

Från anslaget bekostas statens andel av kostnader för utrustning till 

akademiska sjukhuset i Uppsala i samband med byggnadsåtgärder. Enligt 

avtal med Uppsala läns landstingskommun m.fl. svarar staten i regel för 40 % 

av kostnaderna för utbyggandet av sjukhuset, inkl. utrustningskostnader

na. 

Kommitten för akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande 

Medelsbehovet för anskaffning av utrustning till akademiska sjukhuset i 

Uppsala under budgetåret 1981/82 beräknas till 2 746 000 kr. enligt följande 
sammanställning. 

Totalt 

1. Nybyggnad för patologi 
2. Kommittens verksamhet. 
3. Återredovisas (avrundat) 

Statens andel 

4 000000 
530 000 

4 530000 

2 800000 
210 000 

-264 000 

2 746 000 

1. Anskaffningen av utrustning till den nya patologibyggnaden pagar 

under budgetåret 1981/82. En kostnadsram av 6,5 milj. kr. för utrustningen 
har fastställts. Härav behövs ca 5,5 milj. kr. till och med budgetåret 1981/82. 

10 Riksdagen 1980181. 1 sam/. Nr 100. Bil. 8 
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Statens andel av detta belopp beräknas till 3 850 000 kr. Kommitten räknar 

då med samma fördelning av kostnaderna mellan huvudmännen som gäller 

för byggnadsinvesteringen i patologiobjektet, nämligen 70 % på staten och 

resterande del på Uppsala. läns landstingskommun. Staten har anvisat 

1 050 000 kr. till ändamålet. För nästa budgetår bör staten anvisa 

2,8 milj. kr., vilket motsvarar anskaffning av ytterligare utrustning för 

4milj.kr. 

2. Från posten bekostas löner, vissa konsultarvoden och andra arvoden 

samt resor och hyror m. m. 

3. Utrustning har anskaffats till neuroblocket (etapp 3) för ca 

25,4 milj. kr., till ett röntgenlaboratorium (19) för 2 750 000 kr. och till 

njurmedicin för ca 359 000 kr. Statens andel härav harutgjort ca 11,4 milj. kr. 

Av de medel, som staten tidigare ställt till förfogande för ändamålen, återgår 

nu 263 400 kr. 

Föredraganden 

Jag godtar byggnadskommittens förslag och beräknar i enlighet härmed 

anslaget till 2 746 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Akademiska sjukhuset i Uppsala: Utrustning för budgetåret 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 2 746 000 kr. 

G 8. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Byggnadsinvesteringar 

1979/80 
1980/81 

1981/82 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

12 065 0151 

13102 000 
15 000 000 

Reservation 4 313 8441 

I lnvestcringsanslaget Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Enligt avtal med Uppsala. läns landstingskommun och andra berörda 

landstingskommuner svarar 5taten för i regel 40 % av kostnaderna för viss 

utbyggnad av akademiska sjukhuset i Uppsala. Övriga behövliga medel för 

utbyggnaden tillskjuts av landstingskommunerna. På Uppsala läns lands

tingskommun faller 30 % av kostnaderna och på övriga landstingskommuner 

inom uppsalaregionen 30 %. Till en nybyggnad för patologi betalar staten 
dock tills vidare 70 % av kostnaderna. 
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Kommitten för akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande 

Kommitten föreslår att 22 158 000 kr. beräknas för budgetåret 1981/82 för 
att täcka statens andel enligt följande sammanställning (1 000-tal kr.). 

Mcdelför- Statens 
Kostnads- brukning andel 
ram 1981182 härav 

1. Slutredovisade objekt 2 162 2042 817 
2. Barnkliniker m. m. 69 500 69 500 27 800 
3. Tryckluftscentral 280 280 112 
4. Förberedande åtgärder 

för ny patologibyggnad 5 600 5 600 3 920 
5. Nybyggnad för patologi 42000 40000 28 000 
6. Ombyggnad för barnmedicin 3 900 3 900 1 560 
7. Ventilation, öron-

operation 1 300 1300 520 
8. Ny kvinnoklinik 110 000 25 000 10 000 
9. Förbättrat avlopp 4500 4500 I 800 
10. Ventilation, central-

tandpolikliniken I 025 I 025 410 
11. Äldre byggnader på 

AKS-området 500 500 200 
12. Befintlig patologi-

byggnad 2000 2000 800 
13. Ombyggnad, central-

köket I 000 1000 400 
14. Kommittens verksamhet 24450 10 872 

Summa 87211 

Frtlngtlr av staten anvisade me-
del -65 053 

Återstår att anvisa 22158 

Sjukhusets fortsatta utbyggnad påverkas av prop. (1980/81:9) om region
sjukvården. 

1. Ombyggnadsåtgärder förnjurmedicin (1 660 000 kr.) samt u.trt<dningar 
om administrationslokaler (231 000 kr.) och den tekniska tjänsten (151 000 
kr.) slutredovisas. 

2. Slutkostnaden för de numera färdigställda barnklinikerna beräknas till 
69,5 milj. kr. 

4. Slutkostnaden för förberedande åtgärder för en ny patologibyggnad 
beräknas till ca 5 ,6 milj. kr. Häri ingår inte en merkostnad av ca 400 000 kr., 
som uppstod i samband med att en Uppsafa kommun tillhörig spillvattenled

ning skadades. Vattenledningens läge avvek från vad som angivits på 
kommunens ritningar. Kommitten anser därför att kommunen skall svara för 
kostnaden. 

5. Förny patologibyggnad har i juni 1980 fastställts en kostnadsram av 39,8 
milj. kr. i prisläget november 1979. Ramen blir 42 milj. kr. i prisläget 
1980-04-01, sedan uppräkning skett med ca I % per månad enligt index, som 
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grundar sig på uppgifter från byggnadsstyrelsen. Den nya patologibyggna

den beräknas vara färdig för inflyttning under första halvåret 1982. 

6. Regeringen har uppdragit åt kommitten att utföra oinbyggnad inom 

barnklinikernas förutvarande lokaler m.m. inom en kostnad av 3,5 milj. kr. 

enligt prisläget 1979-04-01. Endast en uppräkning av kostnadsramen till 

aktuellt kostnadsläge har gjorts. Arbetena pågår. 

7. Arbeten för att förbättra ventilationsanläggningen för öron-, näs- och 

halsklinikens operationsavdclning inom en kostnadsram av 1175 000 kr. 

enligt prisläget 1979-04-01 har utförts under sommaren 1980. 

8. Projektering av en ny kvinnoklinik till huvudhandlingar pågår. Under 

hösten 1980 beräknas huvudhandlingarna föreligga. Kommitten räknar med 

att kunna fortsätta projekteringen till bygghandlingar. Dessa blir i så fall 

färdiga under hösten 1981. Efter upphandling kan byggnadsproduktionen 

starta våren 1982 och avslutas under år 1984. Vissa schakt- och markarbeten 

bör utföras i en förberedande entreprenad redan under anc\ra halvåret 

1981. 

Den nya kvinnoklinikbyggnaden ingår i ett block för barnkliniker och 

kvinnoklinik. Nya lokaler för barnmedicin och barnkirurgi togs i bruk hösten 

1979. Kvinnokliniken uppförs i omedelbar anslutning till nämnda barnklinik

byggnad. Den får elva plan. Ett av planen avses f~r operationsavdelning 

jämte uppvakningsenhet. Antalet vårdplatser för obstetrik planeras bli 100 

platser, vari ingår 22 lättvårdsplatser. För gynekologi blir platsantalet 62. 

Sammanlagt blir detta 162 vårdplatser. 

Transporter och förnödenhetsförsörjning skall anknyta till sjukhusets 

befintliga interna transportsystem. 

Totalytan beräknas uppgå till 18 210 m~ och totalvolymen till 71 830 m3• 

Enligt en på förslagshandlingar grundad kostnadsbedömning uppgår 

investeringskostnaden till 110 milj.kr. För slutförande av projektering, 

förberedande entreprenad samt påbörjad byggnadsproduktion beräknar 

kommitten en medelsförbrukning av 25 milj. kr. till och med budgetåret 

1981/82. 

9. Länsstyrelsen i Uppsala har beslutat att anläggningsarbetet att förbätt

ra sjukhusets avloppssystem bör påbörjas senast den I september 1980. 

Anstånd har begärts med påbörjandet. Kommitten räknar med att under 

hösten 1980 lägga ett förslag, varefter arbetena skulle kunna påbörjas under 

första halvåret 1981. Beräknad kostnad för erforderliga åtgärder uppgår till 

4,5 milj. kr. i prisläget 1980-04-01. 

10. Utredning pågår om den slutliga omfattningen av åtgärder för att 

förbättra ventilationen för centraltandpoliklinikens operationsavdelning. 

11. Riksdagen beslöt åren 1973 och 1974 om utflyttning av Upplands 

signalregemente (Sl), armens kompaniofficersskola (AKS) och andra 

utbildningsenheter från Uppsala. Försvarets fastighetsnämnd har år 1977 

angett, att nämnden räknar med att akademiska sjukhusets framtida 

utbyggnadsbehov skall tillgodoses inom AKS-området. Mark, byggnader 
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och andra anordningar på AKS-området kan komma att överlämnas till 

sjukhuset 1982-07-01. 

Kommitten beräknar 500 000 kr. för det projekteringsaibete, som behövs 

under budgetåret 1981/82. 

12. Under år 1982 kommer patologi avdelningen att flytta till nya lokaler på 

AKS-området. Betydande ytor frigörs i nuvarande patologi byggnad. Bygg

naden avses i fortsättningen bli utnyttjad för klinisk mikrobiologi, klinisk 

virologi, rättsmedicinsk institution samt statens rättsläkarstation i Uppsala. 

Kommitten räknar med att en betydande upprustning behöver ske i 

byggnaden. För projektering beräknar kommitten 2 milj.kr. för budgetåret 
1981/82. 

13. Från Uppsala kommuns häls<)Vårdsförvaltning och från yrkesinspek

tionen i Uppsala distrikt har anmärkningar riktats mot den livsmedelshygie

niska hanteringen i centralköket och mot vissa otillfredställande arbetsför

hållanden i personalmatsalens diskrum. Brister finns i centralköket vad 

gäller miljö, utformning, storlek och utrustning. Kommitten räknar med att 

betydande ombyggnadsåtgärder kan komma att erfordras. varför kommitten 

föreslår att 1 milj. kr. reserveras för projektering av sådana under budgetåret 

1981182. 

14. För allmänna utredningar och kommittens egen verksa!Tlhet beräknas 

för budgetåret 1981/82 totalt 2 milj. kr. Vid fördelningen mellan huvudmän

nen har hänsyn tagits till att arvoden till statliga ledamöter i kommitten helt 

skall bekostas av staten. Överslagsmässigt utgör statens andel av medelsbe

hovet 800 000 kr. 

Föredraganden 

Byggnadsverksamheten vid akademiska sjukhuset innefattas i det mellan 

staten och Uppsala läns landstingskommun träffade avtalet angående 

utbyggnad av akademiska sjukhuset i Uppsala m.m. (prop. 1961:79, SU 

1961:97, rskr 1961:265: prop. 1967:105. bil. 2. s. 11, SU 1967:73, rskr 

1967:185). samt i avtal med berörda landstingskommuner om samarbete 

beträffande regionsjukvård vid sjukhuset (prop. 1963: I, bil. 7. s. 461, SU 

1963:5, rskr 1963:5; prop. 1967:105). Statens andel uppgår till 40 % av 

kostnaderna. Frågan om kostnadsfördelningen för uppförande av en ny 

patologibyggnad är tills vidare bordlagd när det gäller storleken av och 

formerna för regionlandstingskommunernas ersättning till investeringskost

naderna. Uppsala läns landstingskommun betalar enligt avtal 30 % av 

kostnaderna. Av investeringskostnaderna beräknas därför 70 % tills vidare 

komma att falla på staten. 

Kommitten för akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande slutredovisar 

tre byggnadsobjckt till en total kostnad av ca 2 042 000 kr. Statens andel av 
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kostnaden är 817 000 kr. Jag godtar slutredovisningen och tar hänsyn till 
denna vid framläggandet av investeringsplanen. 

Byggnadskommitten har slutfört vissa förberedande åtgärder för uppfö
randet av en patologibyggnad vid sjukhuset. Den slutliga kostnaden 
beräknas nu till ca 5,6 milj. kr., bortsett från en merkostnad av ca 0,4 

milj. kr. som byggnadskommitten anser att Uppsala kommun skall svara för. 

Kostnaden bör godtas. 
Regeringen har den 27 mars 1980 uppdragit åt byggnadskommitten att 

uppföra en patologibyggnad vid sjukhuset. För byggnadsföretaget har 

fastställts en kostnadsram av 39,8 milj. kr. i prisläget november 1979, vilket 
motsvarar 42 milj. kr. enligt 1980 års prisläge. Den nya byggnaden beräknas 
stå klar för inflyttning under första halvåret 1982. 

För ombyggnadsarbeten inom barnmedicinska kliniken för annan verk
samhet har tidigare tagits upp en preliminärt beräknad ram av 3 milj. kr. i 
1979 års prisläge. Regeringen har därefter den 30 april 1980 uppdragit åt 

byggnadskommitten att utföra ombyggnaden m. m. inom en kostnadsram av 
35 milj. kr. i samma prisläge. 

Regeringen har möjlighet att inom en ram av 7 milj. kr. för budgetåret 

1980/81 besluta om utförand:!t av tillkommande objekt. Ramen har hittills 
utnyttjats genom att regeringen har uppdragit åt byggnadskommitten att 
utföra arbeten för att förbättra ventilationsanläggningen för öron-, näs- och 

halsklinikens operationsavdelning till en kostnad av 1175 OOCi kr. enligt 1979 

års prisläge. Inom denna ram kan regeringen under innevarande budgetår 
besluta om arbeten för att förbättra avloppssystemet m. m. För budgetåret 
1981/82 bör regeringen få möjlighet att inom en ram av 6 milj. kr. besluta om 
utförande av tillkommande objekt. Jag tar upp en sådan kostnadsram i 
investeringsplanen. 

Byggnadskommitten för fram ett behov av totalt 3,5 milj. kr. för projekte
ringsarbete under budgetåret 1981/82, varav 1,4 milj. kr. beräknas falla på 
t;taten. Jag beräknar medel för byggnadskommittens projekteringsarbete 
under posten för vissa projekteringskostnader m.m. 

I enlighet med nu gällande principer för avskrivning av nya kapitalinveste

ringar i fastigheterna, som förvaltas av sjukhuset, bör endast 50 % av 
investeringskostnaderna för nytillkommande objekt tas upp såsom tillgångs
värde i förmögenhetsredovisningen. 

Byggnadskommitten har överlämnat huvudhandlingar för uppförande av 
en nybyggnad för kvinnoklinik vid sjukhuset. Kostnaden för nybyggnaden 
beräknas uppgå till 99 650 000 kr. i 1980 års prisläge. Prövning av förslaget 
pågår. Jag beräknar projekte:ringsmedel för byggnadsföretaget. 

Jag förordar att följande investeringsplan för byggnadsverksamheten vid 
sjukhuset läggs till grund för beräkningen av medelsbehovet för nästa 
budgetår. Av redovisad anslagsberäkning framgår att jag beräknar att 
medelsförbrukningen för budgetåret 1981182 för byggnadsinvesteringar vid 



Prop. 1980/81:100 Bilaga 8 Socialdepartementet 151 

akademiska sjukhuset i Uppsala - som totalt blir 26 267 000 kr. enligt 
investeringsplanen - för statens andel av kostnaderna kommer att uppgå till 

14 107 000 kr. Anslagsbehovet blir 15 000 000 kr. 

lnvesteringsplan (1 000-tal kr) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Statens Total me- Beräknad Bygg-
andel av delsför- medels- start 

79-04-01 80-04-01 kostnads- brukning förbruk- år/mån. 
ramen beräknad ning för 

t. o. m. 1981/82 
81-06-30 

I. Nybyggnad för barnkli-
niker jämte parkerings-
anläggning 68 500 69500 27 800 69 458 42 76-08 

2. Utökning av tryckluft-
central 280 280 112 280 78-06 

3. Förberedande arbeten 
för ny patologibyggnad 5000 5 600 3 920 5 600 79-01 

4. Ny patologibyggnad 33 0001 42000 29400 28000 12 000 80-01 
5. Ombyggnadsarbeten 

inom barnmedicinska 
kliniken för annan 
verksamhet 3 500 3900 1 560 3 500 400 80-06 

6. Ny ventilations-
anläggning för öron-
operation 1175 1300 520 1 250 50 80-07 

7. Tillkommande objekt 
m.m. ....2 3 450 2075 

8. Vissa projekte-
ringskostnader m. m. 6 800 9 700 

9. Kommittens egen 
verksamhet 24450 2 000 

Summa 111455 122580 63 312 142 788 26267 

I Preliminärt beräknad ram. 

Färdig-
ställande 
år/mån. 

79-04 

78-11 

79-12 
81-11 

81-04 

80-09 

2 Nya kostnadsramar intill ett sammanlagt belopp av (förslag) 6 milj. kr. för budgetåret 1981182 förs upp efter 
beslut av regeringen. 

Anslagsberäkning (1 000-tal kr.) 

Medclstillgång 

Behållning 1980-07-01 
Anslag för 1980/81 
Anslag för 1981182 (förslag) 

Summa 

2 948 
13 102 
15 000 
31050 

Beräknad medelsförbrukning 

1980/81 
1981182 

16 943 
14 107 

31050 



Prop. 1980/81:100 Bilaga 8 Socialdepartementet 152 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att . 

1. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten vid 

akademiska sjukhuset i Uppsala inom de kostnadsramar som 

jag har förordat i det föregående, 

2. bemyndiga regeringen att fastställa tillgångsvärden i enlighet 
med vad jag har anfört i det föregående, 

3. till Akademiska sjukhuset i Uppsala: Byggnadsinvesteringar för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett res~rvationsanslag av 15 000 000 

kr. 

G 9. Bidrag till kommunala undervisningssjukhus 

1979180 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

503 346 597 
530 000 000 

Från anslaget utgår ersättning till vissa kommunala sjukvårdshuvudmän 

enligt avtal om läkarutbildning och forskning vid kommunala undervisnings

sjukhus samt enligt avtal om anordnande m. m. vid dessa sjukhus av lokaler 

för statlig verksamhet. 

Anslaget påverkas av den villkorligt träffade uppgörelsen om ändrat 

huvudmannaskap för karolinska sjukhuset som jag nämnt under anslaget 

Gl. 
Beredningen av anslagsfrågan bör slutföras i samband med regeringens 

prövning av uppgörelsen. I avvaktan härpå förordar jag att anslaget tas upp 
med ett preliminärt beräknat belopp av oförändrat 530 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att i avvaktan på !;ärskild proposition i ämnet, till Bidrag till 

kommunala unden•isningssjukhus för budgetåret 1981/82 be

räkna ett förslagsanslag av 530 000 000 kr. 

G 10. Vårdcentralen i Dalby: Förvaltningskostnader 

1979180 
1980/81 

1981/82 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

2 029 021 

2 HJO 000 

2 234 000 

Verksamheten vid vårdcentralen regleras genom ett mellan staten och 
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Malmöhus läns landstingskommun år 1964 träffat avtal om samarbete för 

uppförande och drift av en läkarstation i Dalby läkardistrikt. Enligt avtalet 

bidrar staten till kostnaderna för uppförande av läkarstationen samt svarar 

för den personal som är avsedd uteslutande för utbildnings- eller forsknings

ändamål och för anskaffning av löpande utrustning, förbrukningsartiklar 

m. m., som hänför sig till nämnda verksamhet (prop. 1965: 1 bil. 7 s. 168). 

Från detta anslag bekostas bl. a. forskningsledning, konsulter, administra

tion, material och förbrukningsartiklar, resor och traktamenten, forsknings

laboratorium samt den datamaskinella verksamheten vid vårdcentralen. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 
Social- Föredra-
styrelsen ganden 

Personal 8 1/2 

Anslag 
Lönekostnader I 435 000 + 347000 + 114000 
Sjukvård 2 000 
Reseersättningar 80000 + 5 000 + 2 000 

Därav resor utom Norden (JO 000) H 
Expenser 324 000 + 43000 + 18000 
Basutrustning (engångs) 30000 + 87 000 
Datamaskinell verksamhet 229 000 + 27 000 

Summa utgifter 2 100 000 + 509 000 + 134 000 

Socialstyre/sen 

1. Pris- och löneomräkning + 227 000 kr. 
2. Huvudförslaget innebär en nedskärning av handledningsresurserna 

(- 51 000 kr.). Konsekvenserna för verksamheten beräknas bli ökade 

svårigheter att utveckla program för forsknings- och utvecklingsprojekt. 

3. För att socialvårdspersonalen skall kunna medverka i projektarbete och 

i arbetsgrupper som arbetar med samverkan mellan sjukvård och socialvård 

samt med utveckling av organisation och metoder inom socialvården föreslås 

en förstärkning med 122 000 kr. Vidare beräknar styrelsen att 16 årskonsult

timmar erfordras för att bredden i forsknings- och utvecklingsverksamhcten 

skall kunna bibehållas. Beräknad kostnad 109 000 kr. För tryckning av ett 

periodiskt utkommande informationsblad rörande forsknings- och utbild

ningsverksamheten vid vårdcentralen erfordras 15 000 kr. Slutligen behöver 

nedsliten utrustning ersättas samt viss ny utrustning och visst nytt material 

anskaffas. 
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Fördraga11de11 

Medelsberäkningen under detta anslag bör utgå från huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Vårdcentralen i Dalby: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1981182 anvisa ett förslagsanslag av 2 234 000 kr. 

G 11. Vårdcentralen i Dalby: Forsknings· och utbildningsverksamhet 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 237 101 

2 400 000 

2 400 000 

Reservation 25 397 

Från anslaget bekostas forsknings- och utbildningsverksamheten vid 

vårdcentralen i Dalby. 

Socialstyrelsen 

Styrelsen föreslår att medel anvisas för följande forskningsprojekt. 

Undersökning inom området omsorger om äldre 
och handikappade inom primärvården 
Undersökningar om förebyggande åtgärder 
Undersökningar om behandlingsmetoder m. m. 
inom primärvården 
Undersökningar om primärvårdens organisation 
och innehåll 

Kostnad 

246 000 
1265 000 

l 339 000 

728 000 

3578 000 

Huvudförslaget (2 635 000 kr.) skulle innebära en fortsatt minskning av 

omfattningen av forsknings- och utvecklingsarbete inom primärvården, 

vilket framstår som särskilt olyckligt mot bakgrund av huvudmännens 

utbyggnad av primärvården och den starkt ökade efterfrågan på forskning 

och utbildning inom detta område. 
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Föredraganden 

Jag räknar med ungefär oförändrad omfattning av forsknings- och 

utbildningsverksamheten under nästa budgetår vid vårdcentralen i Dalby. 

Anslaget bör tas upp med oförändrat 2 400 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vårdcentralen i Dalby: Forsknings- och utbildningsverksam

het för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 

2 400 000 kr. 

G 12. Vidareutbildning av läkare 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

16 840 472 

27 062 000 

25 688 000 

Från anslaget bekostas utgifter i samband med vidareutbildning av 

läkare. 

Enligt kungörelsen (1972:678) med tillämpningsföreskrifter till lagen 

(1960:408) om behörighet att utöva läkaryrket skall den som avlagt 

läkarexamen inom riket och vill få legitimation som läkare genomgå 

allmäntjänstgöring som läkare under ett år och nio månader, varav i princip 

sex månader inom allmän kirurgi, sex månader inom allmän internmedicin, 

tre månader inom allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri samt sex 

månader inom allmänläkarvård. Prov avläggs i allmän kirurgi, allmän 

internmedicin och psykiska sjukdomar. 

Den som vill förvärva allmänläkarkompetens skall sedan han fått legitima

tion som läkare genomgå viss vidareutbildning under fyra år. Den som vill få 

specialistkompetens, skall efter legitimation som läkare genomgå vidareut~ 

bildning, som består av viss huvudutbildning samt sidoutbildning inom 

verksamhetsområde av betydelse för sökt kompetens. 

Nämnden för läkares vidareutbildning skall bl.a. anordna dels prov för 

läkare som fullgör allmäntjänstgöring, dels systematisk undervisning med 

kunskapsprov för läkare som genomgår allmänläkar- eller specialistutbild

ning. Nämnden meddelar också beslut om godkänd allmäntjänstgöring samt 

bevis om allmänläkar- och specialistkompetens. Socialstyrelsen tillhandahål

ler nämnden behövlig sekreterar- och biträdeshjälp. Nämndens verksamhet 

bekostas från detta anslag. 
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Nämnden för läkares vidareutbildning ( N LV) 

Anslag Beräknad ändring 
1980/81 1981/82 

I. Arvoden och ersättningar till nämndens 
ledamöter m. m. 655 000 + 151 000 

2. Omkostnader för nämndens verksamhet 100 000 + 108 000 
3. Prov under läkares allmäntjän:;tgöring 1265000 + 124 000 
4. Systematisk undervisning och kunskaps-

prov 23 092000 + 2 20\ 000 
5. Sekretariat hos rcgionkommittcer 700000 + 643 000 
6. Allmänläkarkurser m. m. 1250000 + 1750000 

27 062 000 + 4977 000 

Antalet avlagda examina för läkare beräknas till 950 under innevarande 
budgetår och 1 000 under nästa budgetår. 

Pris- och löneomräkning + 3 113 000 kr. 
Genomförande av huvudförslaget. som innebär en besparing av 640 000 

kr., medför att pågående översyn av specialistutbildningen m.m. försenas, 
att en reviderad författningssamling inte kan utges, att tillräckligt antal prov 
inte kan anordnas för läkare som fullgör allrrtäntjänstgöring, att vissa 
administrativa rutiner inte kan decentraliseras samt att ökade insatser inom 
efterutbildningen enligt prop. 1979/80:116 inte kan förverkligas. 

1. En utredning för översyn av bestämmelserna för specialist- och 
allmänläkarutbildningen beräknas avlämna slutrapport under budgetåret 

1981182. 

2. Av beloppet avser 100 000 kr. kostnader för information. 
3. Antalet deltagare i skriftliga prov under läkares allmäntjänstgöring 

beräknas till 3 600 under budgetåret 1981/82. 

4. Medel beräknas för 350 kurser om vardera en vecka med i genomsnitt 
20 deltagare i varje kurs: 

S. Administrativa uppgifter har decentraliserats till regionkommitteernas 
sekretariat. Inför en utvidgning av det regionala samarbetet på hälso- och 
sjukvårdens område är en förstärkning av de regionala sekretariaten 

nödvändig. 

6. Med anledning av pågående s!utarbete med efterutbildningsutredning
ens förslag samt regeringens proposition (1979/80: 116) och riksdagens beslut 
om åtgärder för att förbättra kontinuiteten i hälso- och sjukvården m. m. 

beräknar NL V medelsbehovet för budgetåret 1981/82 till 3 000 000 kr. 

Föredraganden 

Jag har under reservationsansl.aget F 4. Åtgärder för att förbättra konti
nuiteten i hälso- och sjukvården tagit upp vissa medel för efterutbildning av 
s jukvårdspersonal. 
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Nämnden för läkares vidareutbildning (NL V) svarar självständigt för 

vidareutbildningen av läkare. I prop. 1979/80:6 om socialstyrelsens uppgifter 

och organisation m. m. framhåller föredragande statsrådet bl.a. att NL V i 
framtiden bör utgöra ett rådgivande expertorgan och utses av socialstyrelsen, 

som skall närmare ange nämndens uppgifter. Det bör ankomma på 

socialstyrelsen att ansvara för inriktningen av läkares vidareutbildning och 

utbildningens innehåll. Socialstyrelsen bör i samråd med berörda parter 
arbeta ut formerna för den framtida vidareutbildningen av läkare enligt vissa 

riktlinjer. En särskild organisationskommitte svarar för detaljutformningen 

av omorganisationen. 

Organisationskommitten har föreslagit att de arbetsuppgifter. som f. n. 
ankommer på NL V överförs till socialstyrelsen den 1 juli 1981. Ett 

rådgivande expertorgan bör knytas till socialstyrelsen för dessa uppgifter. Jag 

har inte någon erinran mot kommittens förslag i denna del utan förordar att 

NL V upphör den 1 juli 1981. Förevarande anslag för budgetåret 1981/82 bör 

disponeras av socialstyrelsen. Arvoden samt löner till vissa tjänstemän bör 

därvid i fortsättningen bekostas från anslaget E 1. Socialstyrelsen. Jag har 

mot denna bakgrund räknat av 1 374 000 kr. för nämnda ändamål och räknat 

upp anslaget E 1. med motsvarande belopp. 

Med hänsyn bl. a. till nettoutgiften under budgetåret 1979/80 beräknar jag 

oförändrade medel för själva verksamheten. Överföringen till anslaget El. 

medför dock att detta anslag minskas med 1374000 kr. till 25 688 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vidareutbildning av läkare för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 25 688 000 kr. 

G 13. Lån till utländska läkare för viss efterutbildning 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

43 000 

1000 

1000 

Reservation 136 518 

Från anslaget bekostas lån till utländska läkare, som vistas i Sverige och är i 
behov av ekonomisk hjälp under provtjänstgöring eller efterutbildning i syfte 

att få behörighet att utöva läkaryrket i Sverige. 

Socialstyre/sen 

Styrelsen anser att medel behövs för ifrågavarande ändamål även i 

fortsättningen. Med hänsyn till befintlig reservation föreslås att endast ett 

formellt belopp av 1 000 kr. anvisas för budgetåret 1981/82. 
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Föredraganden 

Jag biträder socialstyrelsens förslag och hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen 
att till Lån till utländska läkare för viss efterutbildning för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsans\ag av 1 000 kr. 

G 14. Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal m. m. 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 196 078 

2 714 000 

2 582 000 

Från detta anslag bekostas bl. a. viss efterutbildning av läkare, barnmor

skor, kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapevter, farmacevter m. fl. samt 

kompletterande utbildning av medicinalpersonal med utländsk examen, 

vilken har för avsikt att arbeta i Sverige. 

Socialstyrelsen 

I Kurser och prov för utländsk medicinalpersonal 
1. Kurser och prov i svenska sp; åket för utländsk 

medicinal personal 
2. Kurser och viss kunskapsprövning för utländska 

läkare 
3. Kurser för utländska tandlähre 
4. Kompletteringskurser för utländska sjuksköterskor 

och barnmorskor 
5. Viss vidareutbildning för sjukgymnaster och arbets

terapevter med utländsk utbildning 

Summa 

Il Övriga kurser 
1. Kurser för läkare m. fl. inom mödra- och harn

hälsovården 
2. Vidareutbildning av legitimerade sjukgymnaster m. fl. 

inom rehabiliteringsvård samt kurser för personal 
inom primärvården m. fl. 

3. Specialkurser för farmacevtcr 
4. Kurser i antikonception och preventivmedels

rådgivning för läkare, barnmorskor m. fl. 

Summa 

Sammanlagt 

Kostnad 1981/82 

1 120 000 

567 000 
140 000 

465 000 

90000 

2 382 000 

46000 

615 000 
110 000 

60000 

831000 

3 213 000 

Huvudförslaget innebär en minskning av antalet kurser och prov för 

utländsk medicinalpersonal, vilket i sin tur innebär förseningar av den 

komplettering som den utländska personalen måste gå igenom för att få 

svensk legitimation. 
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Ökade medel behövs för att genom efterutbildning av berörda personal
grupper sprida kunskap om rapporter och utredningar som syftar till att 

förändra innehållet i vården av äldre och långtidssjuka. 

I. Kurser och prov för utländsk medicinalpersonal 

1-2. Medel behövs för att anordna två kurser i svenska språket omfattan

de fyra-fem månader för medicinalpersonal med utländsk examen samt för 

prov i svenska språket för ca 350 läkare m. fl. med utländsk examen som 

önskar förvärva svensk legitimation samt för särskilda förkunskapsprov av 
sådana läkare. 

4-5. Medel beräknas för två kompletteringskurser för sjuksköterskor med 
utländsk examen, kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk 

utbildning samt för vissa stipendier åt kursdeltagare. Vidare beräknas medel 

för tre kurser i svenska medicinalförfattningar för sjuksköterskor som 

utbildats i annat nordiskt land och tre motsvarande kurser för sjukgymnaster 

och arbetsterapevter med utländsk utbildning. Socialstyrelsen beräknar 

dessutom 18 000 kr. för stipendier till sjuksköterskor som vid kurstillfället 

inte har anställning. Vidare beräknas medel för åtta prov i klinisk fysioterapi 
och arbetsterapi. 

Il. Övriga kurser 

2. Medel beräknas för kurser m. m. för olika yrkesgrupper inom primär

vården med särskild hänsyn till behovet av rehabiliteringsinriktad behand

ling av långtidssjuka och handikappade. 

3-4. Antalet kurser för inspekterande farmacevter bör ökas från en till 

två. 

Medel behövs för att anordna diskussionsdagar för barnmorskor i 
rådgivning om födelsekontroll. 

Föredraganden 

Vissa lönemedel är överförda till anslaget E 1. Socialstyrelsen. Anslaget 
bör tas upp med 2 582 000 kr. Jag har därvid beräknat 2 168 000 kr. för 
kurser och prov för utländsk medicinalpersonal och 414 000 kr. för övriga 

kurser. Socialstyrelsen bör sträva efter att föra över ansvaret för ifrågavaran

de kurser till sjukvårdshuvudmännen. Det bör vidare ankomma på styrelsen 

att göra de dispositioner inom anslaget som utbildningsbehovet hos de olika 

grupperna av sjukvårdspersonal kan påkalla. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal m. m. för budget

året 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 2 582 000 kr. 
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G 15. Vidareutbildning av tandläkare m. m. 

1980/81 

1981/82 

Anslag 

Förslag 

10 718 000 

2 410 000 

160 

Enligt riksdagens beslut om ny tandläkarutbildning (prop. 1978179:41. 

UbU 1978179:23, rskr 1978179:205) har den allmänna utbildningslinjen för 

tandläkare moderniserats och förkortats från tio till nio terminer fr. o. m. 

den 1 juli 1979. Vidare skall en ettårig allmäntjänstgöring för tandläkare 

införas den I januari 1984. Allmäntjänstgöringen förläggs till folktandvården 

och kommer att utgöra ett krav för att få legitimation som tandläkare. För att 

de nyexaminerade tandläkarna skall få erforderlig handledning under 

allmäntjänstgöringen har vidare beslutats om en statlig handledarutbildning 

för klinikchefer eller andra lämpliga handledare inom folktandvården. 

Utbildningen bör omfatta 14 veckor och innehålla bl. a. sådana ämnen som 

socialodontologi, parodontologi. protetik och röntgendiagnostik. Inled

ningsvis behöver ca 300 klinikchefer m. fl. gå igenom utbildningen för att 

behovet av handledning skall kunna tillgodoses när allmäntjänstgöringen 

införs. 

Av anslaget för 1980/81utgör9 milj.kr. bidrag, som enligt överenskom

melse med Landstingsförbundet har utbetalats till tandvårdshuvudmännen 

för engångsinsatser vid genomförandet av den särskilda handledarutbild

ningen för klinikchefer och andra handledare inom folktandvården. 

Socialstyre/sen 

1. Tjänstledighet för kursledningen 
2. Undervisningsarvoden 
3. Kursledningsarvoden 
4. Expenser m. m. 

Summa 

Kostnad 
1981/82 

921 000 
865 000 
331 000 
293 000 

2 410 000 

Det faktiska utbildningsbc:hovet av handledare fram till år 1984 då 

allmäntjänstgöringen införs är ca 3 000 kursveckor. En fjärdedel av denna 

utbildning avses genomföras under budgetåret 1980/81. Resterande utbild

ning bör fördelas under budgetåren 1981/82 och 1982/83. Utbildningsbehovet 

under budgetåret 1981/82 beräknas enligt följande, varvid antalet deltagare i 

varje kurs beräknas till 20. 

Socialodontologi 

Ortodonti + pedodonti 

Oral kirurgi + endodonti 

Protetik + bettfysiologi + materiallära 

'6 kurser a 3 veckor 

2 kurser a 3 veckor 

6 kurser a 1 vecka 

5 kurser a 3 veckor 
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Odontologisk röntgendiagnostik 

Parodontologi 

Cariologi 

4 kurser a 1 vecka 

3 kurser a 1,5 vecka 

5 kurser a l ,5 vecka 

161 

Kostnaderna för utbildningen har beräknats med ledning av erfarenheter

na från nämndens för läkares vidareutbildning verksamhet. 

Föredraganden 

Jag biträder socialstyrelsens förslag och hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till Vidarewbildning av tandläkare m. m. för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 2 410 000 kr. 

11 Riksdagen 1980181. I samt. Nr 100. Bil. 8 
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H. Övrig sjukvård m.m 

Under detta avsnitt anvisas medel för viss psykiatrisk verksamhet och för 

den civila hälso- och sjukvården i krig. 

Staten var huvudman för flertalet av mentalsjukhusen t. o. m. år 1966, 

varefter landstingskommunerna tog över ansvaret. Vid samma tidpunkt 

ersattes den gamla sinnessjuklagen av en ny lagstiftning. Sjukvårdslagen blev 

gemensam för all sjukvård. 
Avsikten med dessa förändringar var bl. a. att psykiatrin snabbare skulle 

kunna upprustas till samma vårdstandard som kännetecknade den somatiska 

vården. En uppbyggnad av kvalificerade öppcnvårdsresurscr och lokalise

ring av den slutna psykiatriska korttidsvården till de somatiska sjukhusen 

väntades komma till stånd. Trots att möjligheterna till behandling i 

alternativa vårdformer ökats är den psykiatriska vården fortfarande i hög 

grad knuten till den slutna vården. 

Sedan landstingen tog över den psykiatriska vården har vårdplatserna 

reducerats från ca 38 000 till ca 34 400 år 1977. Detta antal inkluderar även 

såväl landstingens sjukhem som enskilda vårdhem. Fram till år 1981 beräknas 

enligt landstingens planer, LKELP-79, en ytterligare minskning med ca 2 300 

vårdplatser. Fortfarande finns över 60 % av vårdplatserna inom den 

psykiatriska vården vid de f. d. mentalsjukhusen och mer än en fjärdedel av 

vårdplatserna vid äldre ofta avsides belägna sjukhem. 

Socialstyrelsen har i en rapport redovisat den inriktning i stort för 

planering av den psykiatriska hälso- och sjukvården som enligt styrelsens 

mening bör gälla på längre sikt samt mera konkret angett riktlinjer för de 

närmaste tio åren. 
I samband med att landstingen tog över den psykiatriska vården år 1967 

slöts avtal mellan staten och landstingskommunerna och kommunerna 

utanför landsting om vissa bidrag. I enlighet med dessa avtal bidrar staten till 

bl.a. anordnande av kliniker för psykiskt sjuka och driftkostnadcrnc1 för den 

psykiatriska vården. Förhandlingar pågår f. n. om driftbidragen för åren 

1980 och 1981. 
Staten är huvudman för det rättspsykiatriska undcrsökningsväsendet. 

Organisationen lades fast av riksdagen år 1961. De rättspsykiatriska 

klinikernas och stationernas uppgift är i första hand att på domstol~ begäran 

utföra rättspsykiatrisk undersökning i brottmål. Vid rättspsykiatrisk klinik 

undersöks häktade personer som samtidigt är intagna där och, i viss 

utsträckning, icke häktade. Vid stationerna undersöks i första hand icke 

häktade. I samband med undersökning och vistelse på rättspsykiatrisk klinik 

skall de intagna även bereda> erforderlig vård och behandling. 

Enligt gällande läkaravtal förutsätts vidare att läkare inom den rättspsy

kiatriska organisationen utför läkarundersökning enligt lagen om personun

dersökning i brottmål (§ 7-undersökning eller s. k. liten sinnesundersök

ning). 
I den av riksdagen antagna propositionen 1976177 om inriktningen av 
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säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling har angetts 

riktlinjer för den civila hälso- och sjukvården i krig fram till nästa 

försvarsbeslut. Hälso- och sjukvården i krig bygger huvudsakligen på de 

personella och materiella resurserna i fred. Sjukvårdens uppgift i krig är att 

ge vård åt alla sjuka och skadade, såväl civila som militära. oberoende av 

sjukdoms- och skadetyp. Den civila hälso- och sjukvårdsorganisationen 

måste därför i krig vara så utformad och dimensionerad att alla patienter kan 

ges en adekvat vård. 

Socialstyrelsen har hösten 1980 lagt fram en programplan för hälso- och 

sjukvården i krig för perioden 1981-1986. I programmet ingår förutom viss 

utrustning för beredskapssjukhus och krigssjukvårdsutbildning även bered

skapslagring av läkemedel, sera och vacciner. sjukvårdsmateriel m. m. 

Styrelsen har i planen redovisat två alternativa ekonomiska nivåer och valt 

att låta de båda alternativen vara utformade på ett likartat sätt. Skillnaden i 

alternativen har helt hänförts till beredskapslagringen av läkemedel. 

Regeringen har under år 1980 godkänt en överenskommelse om hälso- och 

sjukvårdens försörjningsberedskap som träffats mellan statens förhandlings

nämnd och landstingsförbundet. Enligt överenskommelsen har en samord

ningsgrupp med företriidare för berörda parter tillkallats med uppgift att 

planera och genomföra en försöksverksamhet med buffertlagring av viss 

förbrukningsmateriel till en kostnad av högst 8 milj. kr. En ettårig 

försöksverksamhet inom tre landstingskommuner beräknas starta i början av 

år 1981. 

Regeringen har under hösten lagt fram en proposition om sjukvård i krig 

(prop. J 980/81:57). I denna föreslås bl. a. att ledningsansvaret för sjukvård i 

krig förs över från länsstyrelserna till landstingen. Socialstyrelsen föreslås 

även i fortsättningen få besluta om förflyttning av personal. patienter och 

förnödenheter. Tjänsteplikten föreslås gälla också för administrativ perso

nal, ekonomipersonal och ambulanspersonal vid sjukhus. men skall inte gälla 

i fredskriser. 

Utredningen (S 1976:05) om sjukvården i krig fortsätter sitt arbete med 

frågor om utbildningen för personal inom totalförsvarets hälso- och sjukvård 

samt hur sjukvårdens skydd i krig skall kunna anordnas. 

H I. Rättspsykiatriska stationer och kliniker 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

60 017 863 

61212 ()()() 

64 639 000 

Från anslaget bekostas verksamheten vid rättspsykiatriska stationer och 

kliniker. 

De rättspsykiatriska stationernas och klinikernas uppgift är att utföra 

rättspsykiatriska undersökningar och läkarundersökningar enligt personun-
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dersökningslagen av häktade och icke häktade personer misstänkta för brott. 

Vidare bedrivs viss vård samt rättspsykiatrisk forskning och utbildning. 

Enligt riktlinjerna för organisationen av det rättspsykiatriska undersök

ningsväsendet har detta fött en enhetlig uppbyggnad med socialstyrelsen som 

chefsmyndighet (prop. 1961: 185, JLU 1961 :49, rskr 1961:398, prop. 1967:69, 

SU 1967: 106, rskr 1967:252). 

Rättspsykiatriska statione:r finns i Linköping, Växjö, Örebro, Sundsvall 

och Umeå. Rättspsykiatriska kliniker finns i Huddinge, Uppsala, Lund och 

Göteborg. 
Den nya kliniken i Umeå har inte kunnat tas i bruk som planerat. 

Lokalerna utnyttjas f. n. för stationens verksamhet. 

Personal 
Stationer! 
Läkarpersonal 
Psykologer, assistenter 
Övrig personal 

Kliniker 
Läkarpersonal 
Psykologer, assistenter 
Övrig vårdpersonal m. m. 
Övrig personaF 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Lokalkostnader 
Expenser 
Ersättning enl. vissa avtal 
Personalutbildning 

Summa utgifter 

Inkomster 
Försäljning av terapialster 

Nettoutgift 

1980/81 

6 
6 
6 

29 
39 

1..\6 

6..\ 
296 

40 218000 
85 000 

10 957 000 
2 234 000 
7 560 000 

208000 

61262000 

50 000 

61212000 

Beräknad ändring 1981182 

Social
styrelsen 

+ 4 455 000 
+ 15 000 
+ l 739 000 
+ 295 000 
+ 340000 

+ 100 0110 

+ 6 944 000 

+ 6944 000 

Föredra
ganden 

+ l 170000 
+ 12 000 
+ l 725 000 
+ 180 000 
+ 340 000 

+ 3 427 000 

+ 3 427 000 

1 Umeåstationens tjänster ej upptagna. (Upphör när kliniken i Umeå tas i bruk). 
: Häri ingår 12 ekonomibiträder., vars lönekostnader belastar anslaget lokalkostna
der. 
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Socialstyre/sen 

I. Löne- och prisomräkning + 6 944 000 

2. I avvaktan på ställningstaganden till socialstyrelsens rapport angående 

effektivisering av rättspsykiatrin redovisas inget huvudförslag. 

3. Då fastställd stat för kliniken i Umeå ännu ej föreligger har driftkostna

derna beräknats preliminärt. 

4. Från anslagsposten Ersättning enligt vissa avtal täcks andra omkostna

der än lokalkostnader vid de rättspsykiatriska stationerna och klinikerna 

enligt de avtal som träffats eller kommer att träffas med vederbörande 

landstingskommun eller kommun. Beträffande kliniken i Umeå skall dock 

den totala driftkostnaden belasta anlagsposten. Styrelsen uppskattar lands

tingens ersättningsanspråk till 7 900 000 kr. Detta belopp avser beräknade 

kostnader av expenskaraktär för samtliga stationer och kliniker utom Umeå 

där den angivna summan avser samtliga kostnader för driften av kliniken. r 
avvaktan på att pågående förhandlingar om Umeåkliniken skall slutföras tar 

styrelsen upp preliminärt 5 milj. kr. 

5. Beträffande medel till utbildning av personal hänvisar socialstyrelsen 

bl. a. till rapporten "Effektivisering av rättspsykiatrin" och de stora 

förändringar som kan förutses inom den rättspsykiatriska organisation~n .. 

Socialstyrelsen finner det mycket angeliiget att utbildningsinsatser för 

personalen med bl. a. löpande fortbildning kan genomföras. 

Föredraganden 

Regeringen uppdrog i april 1979 åt socialstyrelsen att utreda vad som kan 

göras för att effektivisera det rättspsykiatriska undersökningsväsendet. 

Uppdraget redovisades till regeringen i april 1980 i rapporten Effektivisering 

av rättspsykiatrin. Med anledning av utredningens resultat har regeringen 

den 9 oktober 1980 uppdragit åt socialstyrelsen att smuast stänga en 

avdelning vid den rättspsykiatriska kliniken i Huddinge tills vidare. Samtidigt 

uppdrog regeringen åt socialstyrelsen att påbörja en avveckling av stationer

na i Sundsvall och Växjö hösten 1980. Regeringen har också uppdragit åt 

statens förhandlingsnämnd att träffa avtal med respektive landsting så att 

klinikernas jour och beredskap kan samordnas med de närliggande psykia

triska klinikerna. 

Den nya kliniken i Umeå har inte kunnat tas i bruk som planerat. 

Lokalerna utnyttjas f.n. för den rättspsykiatriska stationens verksamhet. 

Enligt avtal som träffats med Västerbottens läns landstingskommun år 1974 

skall landstinget ha hand om driften av de rättspsykiatriska vårdplatserna. 

När klinikens verksamhet kommer igång skall den rättspsykiatriska stationen 

i Umeå upphöra. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

64 639 000 kr. Jag har därvid räknat med nödvändigheten att göra en viss 
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kostnadsbesparing, vilket torde vara möjligt mot bakgrund av en minskande 

beläggning under senare år, stängning av en avdelning vid Huddingekliniken 

samt avvecklingen av de rättspsykiatriska stationerna i Sundsvall och 

Växjö. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rättspsykiatriska stationer och kliniker för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 64 639 000 kr. 

H 2. Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka m. m. 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

140 938 062 

220 000 000 

220 000 000 

Från anslaget bekostas byggnadsbidrag till landstingskommunerna samt 

Göteborgs, Malmö och Gotlands kommuner för anordnande av kliniker för 

psykiskt sjuka m.m. Bidragen utgår enligt avtal mellan staten och landstings

kommunerna om landstingens övertagande av den psykiatriska sjukvården 

(prop. 1966:64, SU 1966:94, rskr 1966:220) samt mellan staten och Stock

holms, Göteborgs och Malmö kommuner om dessa kommuners övertagande 

av huvudmannaskapet för hela sin psykiatriska sjukvård m.m. (prop. 

1967:69, SU 1967: 106, rskr 1967:252) samt tilläggsavtal till dessa avtal (prop. 

1972:50, SoU 1972:17, rskr 1972:169). 

Sjukvårdshuvudmännen skall enligt reglerna i mentalsjukvårdsavtalen 

erhålla bidrag enligt angiven bidragsplan. Anläggningshidrag utgår för 

uppförande av nya vårdplatser och upprustningsbidrag utgår för renovering, 

om- och tillbyggnad m.m. av byggnader. Förutsättning för att få bidrag är att 

objektet tillstyrkts för igångsättningstillstånd av socialstyrelsen. Dessutom 

utgår byggnadsbidrag enligt siirskilda överenskommelser. som träffas mellan 

staten och resp. sjukvårdshuvudman. 

Bidragen är i avtalen angivna i kostnadsläget den 1 juli 1962. Indcxering 

skall göras från denna tidpunkt och till utgången av det kvartal under vilket 

byggnadsåtgärderna vidtagits. 

5ocialstyrelsen 

Beslut rörande prioritering av investeringar inom hälso- och sjukvården 

föreligger ännu inte för åren 1981 och 1982. Dessutom tillkommer investe

ringsersättningar enligt särskilda överenskommelser, som redan träffats och 

kan antas komma att träffas mellan staten och vissa sjukvårdshuvudmiin. En 

säker beräkning av anslagsbehovet kan därför inte göras. Socialstyrelsen 

föreslår att anslaget tas upp med oförändrat 220 milj.kr. 
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Föredraganden 

Med utgångspunkt i nu giillande bidragsregler beräknar jag medelsbeho

vet för budgetl1ret 1981/82 till 220 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka m. m. 

för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 

220 000 000 kr. 

H 3. Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m.m. 

1979/80 

1980/81 

Utgift 

Anslag 

2 927 253 901 

2 827 000 000 

Frtm anslaget utgår bidrag till landstingskommunerna samt Göteborgs, 

Malmö och Gotlands kommuner för driften av kliniker för psykiskt sjuka 

m.m. Bidragen utgår enligt avtal mellan staten och landstingskommunerna 

om landstingens övertagande av den psykiatriska sjukvården samt mellan 

staten och Stockholms. Göteborgs och Malmö kommuner om dessa kom

muners övertagande av huvudmannaskapet för hela sin psykiatriska sjukvård 

m.m. 

Avtalen innebär sammanfattningsvis att staten till sjukvårdshuvudmännen 

skall lämna bidrag till driftkostnaderna för den från staten övertagna 

psykiatriska sjukvården, för avskrivning av sjukhusbyggnader, för utrust

ningskostnader. för kostnader för markförvärv m. m. och för pensionskost

nader. 

Förhandlingar pftg~\r f. n. om bidraget till driften av kliniker för psykiskt 

sjuka m. m. för åren 1980 och därefter. I avvaktan på resultatet av 

förhandlingarna bör anslaget föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Bidrag till driften 

av kliniker för psykiskt sjuka m. m. för budgetåret 1981/82 

beräkna ett förslagsanslag av 2 827 000 000 kr. 

H 4. Beredskapslagring för hälso- och sjukvården m. m. 

1979/8() 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

22 J 72 000 

23 091 000 

34 591 000 

Reservation 20 472 045 

Från anslaget bekostas utgifter för investeringar i beredskapslager m.m. 

för den civila hiilso- och sjukvården i krig. 
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1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Social- Föredra-
styrelsen ganden 

I. Anskaffning av utrust-
ning m.m. 9 400000 + l 377 000 

2. Beredskapslagring av lä-
kemcdel m. m. 12 740 000 + 19 092 000 + 12 349 000 

3. Beredskapslagring av 
scra och vacciner 350 000 - 349 000 349 000 

4. Reservanläggningar för 
vätskeproduktion I 000 

5. Ersättning till sjukvårds-
huvudmännen för ge-
nomförda ändringsarbe-
ten 600 000 + 400000 500000 

6. Beredskapslagring av för-
brukningsmatericl + 16 800 000 
Summa kostnader 23 091 000 + 37 320 000 + Il 500 000 

Socialstyrelsen 

Anslagsbehov enligt sidoalternativ + 19 110 000 kr. 

I. För utrustning av operations- och intensivvårdsavdelningar begär styrel

sen sammanlagt ca 9 milj. kr.. och för transportvagnar 1.8 milj. kr. 

2. Till grund för uppbyggnaden av läkemcdelslagren ligger den under år 

1979 reviderade förteckningen över beredskapsläkemedel. 
Erhållna medel för lageruppbyggnad av läkemedel och läkemedclsråvaror 

t. o. m. budgetåret 1980/81 beräknas skapa en uthållighet motsvarande 6 a 7 

månader total avspärrning. Härtill kommer krigsfallet där kostnaderna 

beräknas till ca 45 milj. kr. i 1981 års prisläge. Kostnaden för fortsatt 

uppbyggnad av bcredskapslager av läkemedel enligt huvudalternativ uppgår 

för detta budgetår till ca 31,8 milj. kr. Skulle förhållanden påkalla det utgår 

styrelsen från att man är oförhindrad att i samråd med ÖEF disponera medel 

inom detta anslag för företagsstöd till inhemsk produktion av Hikemcdel. 

3. Erfarenheten visar att svårigheter kan uppstå att anskaffa vacciner och 

sera under planerat budgetår. Genom att utnyttja reservationer under 

budgetåret 1981/82 hemställer styrelsen om endast 1 000 kr. 

4. Planeringen för vätskeproduktionens omfattning och drift under krigs

förhållanden fortskrider i syfk att komplettera nuvarande resurser. Under 

budgetåret 1980/81 börjar underlag tas fram för planläggning av ytterligare 

en enhet för vätskeproduktion. Medel behövs först budgetåret 1982/83. Med 

hänvisning härtill anmäler styrelsen endast ett formellt mcdelsbehov för 

budgetåret 1981/82. 

5. Ersättningar för utförda ändringsarbeten baseras på uppgifter från 

sjukvårdshuvudmännen. Styrelsen betalar ut ersättningar kalcnderårsvis. 
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Begärda medel skall täcka kostnaderna för kalenderåret 1981. 

6. Regeringen har den 8 mars 1979 uppdragit åt statens förhandlings

nämnd att förhandla med landstingskommunerna och kommunerna utanför 

landsting om deras medverkan i hälso- och sjukvårdens fiirsörjningshcred

skap. En samordningsgrupp har tillsatts med uppgift att biträda i förhand

lingsarbetet. Planering p[1går för en försöksverksamhet med buffertlagring 

av förbrukningsmatcriel hos vissa sjukvårdshuvudmän till en kostnad av 

högst 8 milj. kr. Försöksverksamhcten beräknas påbörjas i januari 1981. 

Betalningsutfallet beräknas ske först under budgetåret 1981/82. 

Styrelsen bedömer det som inte sannolikt att en lageruppbyggnad kan 

påbörjas under budgetåret 1981 /82 varför styrelsen begränsar sin anslags

framställning för delposten till 16.8 milj. kr. I beloppet ingår dels 8 milj. kr. 

för nämnda försöksverksamJ1ct, dels 8.8 milj. kr. för försörjningsbcredskaps

lån avseende röntgenfilm. Begärda medel hiirför fördelar sig med 4.4 milj. 

kr. för budgetåret 198 li82 och 4,4 milj. kr. som förskotterats från 

liikemcdclsposten budgetåret 1980/81. 

Föredraganden 

Med tillämping av de riktlinjer som lagts i 1977 års försvarsbeslut har för 

fortsatt anskaffning av friimst utrustning till operationsavdelningar beräknats 

9,4milj. kr. 

I föregående års budgetproposition förordade jag en viss senareliiggning 

av liikemeclelslagringen med hänsyn till det statsfinansiella Higet och den 

relativt goda försörjningsbercclskapen med läkemedel jämfört med andra 

områden inom totalförsvaret. Jag förordar nu en höjning av anslaget till den 

tidigare nivtin och beräknar mcclelsbehovet till ca 25 milj. kr. 

Som en följd av regeringens uppdrag den 8 mars 1979 åt statens 

forhandlingsnämnd att förhandla med sjukvtirdshuvuclmännen om deras 

medverkan i hälso- och sjukvi'1rclens försörjningsberedskap beriiknas en 

cttärig försöksvcrksamhet med buffertlagring av viss förbrukningsmateriel 

pt1börjas i början av [1r 1981 till en kostnad av högst 8 milj. kr. Detta kan ske 

genom vissa omdisponeringar inom anslaget. Jag bcriiknar diirför inga 

siirskilda medel för detta ändamål budgetåret J 981/82. 

För sera och vacciner samt för reservanläggningar för vätskeproduktion 

finns reserverade medel från tidigare budgetår. Med hänvisning till samman

ställningen beräknar jag anslaget till 34 591 000 kr. Härvid har vissa 

lönemeclel överförts till anslaget E I. Socialstyrelsen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Beredskapslagring för hälso- och .1j11kvården m. m. för 

budgetåret 1981182 anvisa ett reservationsanslag av 34 591 000 
kr. 
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H 5. Driftkostnader för beredskapslagring m. m. 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

24 359 000 

27 ·l50 000 
29 g10 000 

170 

Från anslaget bekostas förvaring och underhåll av beredskapsutrustning 

samt drift av bcredskapslager av läkemedel m.m. för den civila hälso- och 

sjukvårdens krigsorganisation . 

1. Förvaring och underhåll 
av utrustning m.m. 

2. Läkemedel m.m. 
3. Scra och vncciner 
4. Reservanläggningar för 

viitskcproduktion 
5. Ersättning till sjukvards

huvudmiinnen för vissn 
planläggningskostnadcr 

6. Förhrukningsmatericl 
7. Försvarsmedicinsk forsk

ning och utveckling 

Summa 

Socialstyre/sen 

.l980/81 

7 300 000 
15 180 000 
1500000 

170 000 

3 300 000 

2:1450 000 

Beräknad iindring 1981/82 

Social
styrelsen 

+ 1075000 
+ 2 861 000 
+ 127 000 

+ 160000 

+ 100 000 
+ 3 173 000 

+ 165 000 

+ 7 661 000 

Föredra
ganden 

+ 730 000 
+I 450000 

+ 80000 

+ 100 000 

+ 2 360 000 

l. En utökad anskaffningsverksamhet medför också ökndc kostnader för 

förvaring och underhåll av utrustning av varaktig sjukv{1rdsmatcriel. Hyres

kostnaderna ökar på grund av utbyte till stiviil ur mobiliseringssynpunkt som 

ur fredsmässig förvaltningssynpunkt bättre förrådslokaler. Kostnaderna för 

frakter och för materielvård ökar också. 

2.. Driftkostnaderna för beredskapslagring av läkemedel har beräknats 

efter samråd med överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Ränta pä investerat 

kapital ingår d~irvid med 9.25 \·(, vilket utgör 80-90 ~:'(,av driftkostnaderna. 

3. Under delposten beräknas medel för {1teranskaffning av sera och 

vacciner. 

4. Kostnaderna för tillsyn och funktionskontroll av apparatur installerad i 

reservanläggningar samt hyreskostnader för dessa liksom för förvaring av 

viss materiel i anslutning härtill beräknas efter samråd med ÖEF och andrn 

berörda parter uppgil till 190 000 kr. under budgetåret 1981/82.. Härtill 

kommer en kostnad på 140 000 kr. för den provkörning som bedömts 
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nödvändig att göra vartannat t1r. Den totala kostnaden blir :.BO 000 kr. 

5. Verksamheten kommer att fortsätta med fortsatt översyn av planlägg

ningen för fredsorganisationens övergång till krigsorganisatil1n (främst d{1 

inom primiir- och långtidsvården) samt framtagande av lämpliga lokaler för 

operationsannex. En stor del av de landstingsanställda beredskapsplanläg

garna pensioneras under de närmaste åren. Detta har redan fått konsekven

ser under budgetåret 1980/81. Viss överlappningstid krävs för att sätta in den 

nyanställde i uppgifterna. 

6. Driftkostnader för beredskapslagring av viss redan befintlig förbruk

ningsmateriel hos ÖEF beräknas till ca 3,2 milj. kr. 

7. Styrelsen hör stödja försvarets forskningsanstalts insatser inom den 

försvarsmedicinska forskningen och förstärka dess resurser. För inriktningen 

av forsknings- och utvecklingsinsatserna bör en särskild arbetsgrupp med 

representanter för olika myndigheter bildas. 

Föredraganden 

Med hänsyn till vad jag har anfört under föregående anslag och med 

hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 29 810 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Driftkosmadrr för beredskaps/agring 111. 111. för budgetåret 

198 l/82 anvisa ett förslagsanslag av 29 8 IO 000 kr. 

H 6. Utbildning av personal för hälso- och sjuk,·ård i krig m.m. 

1979/80 
1980/81 
1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

4 694 000 

5 384 000 
5 425 oon 

Från anslaget bekostas utbildning av personal som avses tjänstgöra inom 

den allmänt civila hälso- och sjukvårdens krigsorganisation. 
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1980/81 Beräknad ändring 1981/IC 

Social Föredra-
styrelsen ganden 

1. Uthildning för den civila 
hälso- och sjukvårdens 
krigsorganisation 2 521 000 + 252 000 - 59 000 

2. Försvarsmedicinsk tjänst-
göring 801 000 + 80000 

3. Uthildning av vapenfria 
tjänstepliktiga för vilka 
socialstyrelsen är utbild-
ningsmyndighet 196 000 + 20000 

4. Bidrag till Svenska röda 
korset för ut hildning av 
civilsamariter och perso-
nal för krigshlodcentrnler 1 154 000 + 115000 + 60000 

5. Bidrag till Sveriges 
kvinnliga bilkårcrs riks-
förbund för utbildning av 
hilförare 712 000 + 71 ()()() + 40 000 

Summa 5 384 000 + 538 000 + 41 000 

Socialstyrelsen 

I. Bcfattningsinriktadc kurser grundade på personalens krigshefattningar 

inom den civila hälso- och sjukvården i krig kommer budgetc'tret 1981/82 att 

ordnas inom programmet sjukvård. hälsovård och B-skycld. ledning och 

försörjning. Styrelsen begär medel för sammanlagt 68 kurser och konferen

ser med ca I 500 kursdeltagare. 

2. Det är en strävan från socialstyrelsens sida att den försvarsmedicinska 

tjänstgöringen för läkare skall fullgöras inom sådana discipliner diir läkaren 

kan komma att verka under heredskap och krig. Den beräknas omfatta ca 80 

t jänstgöringsmånader. 

3. Styrelsen är uthildningsmyndighet för vapenfria tjänstepliktiga inom 

hälso- och sjukvårdsområdet. Varje utbildningsmyndighct har att själv svara 

för kostnaderna för föreläsarar\'oden, kursmaterial m. m. för denna utbild

ning. medan arbetsmarknadsstyrelsen svarar för kostnaderna för ekono

miska och sociala förmåner. Totalt beräknas ca 360 vapenfria tjänstepliktiga 

få utbildning under budgetåret 1981182. 

4. För socialstyrelsens räkning utbildar Svenska röda korset samariter för 

placering inom den civila krigssjukvården, i första hand hemsjukvården. 

Bidraget innebär att 500 samariter kan grundutbildas och lika många 

repctitionsutbildas. 

5. Bidraget till Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund innebär att ca 400 

personer kan grundutbildas och 300 repctitionsutbildas. 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

5 425 000 kr. Härvid har vissa lönemedel överförts till anslaget E l. Social

styrelsen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utbildning lll' personal för hälso- och sjukvård i krig m. m. 

för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 5 425 000 

kr. 

H 7. Bidrag till pensioner för vissa provinsialläkare 

1979/80 

1980/81 

1981182 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

15 025 ()()() 

15 025 000 

15 025 000 

Från anslaget utgår ersiittning till landstingskommunerna och Gotlands 

kommun enligt överenskommelse mellan staten och dessa kommuner om 

deras övertagande av statens ansvar för provinsialliikarnas pensionering 

(prop. 1972:50. SoU 1972:17. rskr 1972:169). 

Överenskommelsen innebär att berörda sjukvårdshuvudmän tar öwr 

ansvaret för provinsialläkarnas pensionering utom för vissa provinsialläkare 

som fått behltlla pensionsrätt enligt statens allmänna pensionsrcglemente. 

Staten ersätter huvudmännen för deras åtaganden genom utbetalning av dels 

ett engångsbelopp motsvarande pensionsskulderna. dels årliga bidrag. 

Socialstyrel.1·en 

Engångsheloppet har fastställts till 78 383 870 kr. per den 1 juli 1971 och skall 

fördelas på 19 annuiteter. som skall erläggas fr. o. m. år 1975. 

För år 1975 och följande år har parterna enats om att de årliga bidragen till 

landstingskommuncrna och Gotlands kommun skall utgt1 med 8 milj. kr. 

intill dess slutlig avlösning sker av statens kostnadsansvar för ifrågavarande 

provinsialläkares pensionering. 

Styrelsen beräknar medelsbchovet för budgetåret 1981/82 till 15 025 000 

kr. 

Föredraganden 

I överensstämmelse med socialstyrelsens förslag beriiknar jag anslags

behovet till 15 025 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till pensioner för l'issa provinsialläkare för budgetflfet 

1981182 anvisa ett förslagsanslag av 15 025 000 kr. 
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I. Ungdomsvård m. m. 

Socialtjänstreformen 

Riksdagen har antagit en ny socialvårdslagstiftning som träder i kraft den I 

januari 1982. Nuvarande barnavårdslag. nyktcrhetsvårdslag och socialhjälp

slag samt barnomsorgslag ersätts av en socialtFinstlag ( 1980:620). som är 

gemensam för hela vårdområdct. Socialtjänstlagen har karaktären av 

målinriktad ramlag. 

Till de individuellt inriktade insatserna inom socialt_jänsten hör omsorgen 

om barn och ungdom. äldre och människor med handikapp samt stöd och 

vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd åt familjer och enskilda som 

behöver det. Av central betydelse är bestämmelsen om den enskildes rätt till 

bistånd för sin försörjning och sin livsföring i övrigt, om hans behov inte kan 

tillgodoses på annat sätt. Till omsorgerna om barn och ungdom hör förskole

och fritidshemsverksamhet. Socialnämnden ges ett särskilt ansvar att verka 

för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden. Barn 

och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt skall fä det skydd och det 

stöd som de behöver. Om hänsynen till den unges bästa motiverar det skall 

socialnämnden sörja för att den unge får vård och fostran utanför det egna 

hemmet. 

För människor - unga eller vuxna - som behöver vårdas eller bo i annat 

hem än det egna skall det finnas familjehem och hem för vård eller boende. 

Med familjehem avses sådana enskilda hem. i vilka socialnämnden beslutar 

att placera ett barn eller en vuxen. Hem för vård eller boende blir det 

sammanfattande begreppet för socialtjänstens institutioner. Det innesluter 

nuvarande barn- och ungdomshem. ungdomsvardsskolor. nykterhetsvårds

anstalter. inackorderingshem för alkohol- och narkotikamissbrukare 

m.m. 

I lagen ges särskilda regler till skydd för underåriga. De ersätter framför 

allt de nuvarande reglerna om fosterbarnsvård i barnavårdslagcn. Foster

barnsbegreppet avskaffas. Aldersgränsen höjs från 16 till 18 år bl. a. när det 

gäller krav på socialnämndens medgivande till att barn får tas emot för vård 

och fostran i hem som inte tillhör någon av hans föräldrar eller nagon annan 

som har vårdnaden om honom. 

När det gäller vård utan samtycke av barn och ungdom kompletteras 

socialtjänstlagen av en lag ( 1980:621) med särskilda bestämmelser om vård 

av unga ( L VU). Vård med stöd av L VU skall beredas den som är under 18 år, 

om brister i omsorgen om den unge eller hans eget beteende medför risker för 

hans hälsa eller utveckling. För den som behöver vård pa grund av sitt 

beteende kan vård med stöd av lagen beslutas tills dess den unge fyller 20 år. 

Vård med stöd av L VU beslutas av länsrätten efter ansökan av socialnämn

den. 

En parlamentarisk beredning har tillsatts (S 1980:07) med uppgift att göra 

en översyn av reglerna om vård oberoende av samtycke inom socialtjänst-
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och sjukvårdslagstiftningcn m. m. Enligt direktiven skall beredningen i 

huvudsak arbeta med frågan om vårdtvång mot vuxna missbrukare men även 

anslutande regler för vård av unga och för vård av annan karaktär än 

missbruksvård bör ingå i beredningens uppgifter. De delar av socialtjänst

lagstiftningen som är avsedda att utgöra ett grundläggande skydd för barn 

och ungdomar i risksituationer. främst lagen med särskilda bestämmelser om 

vård av unga. blir därmed föremål för ytterligare överväg:rnden. 

Regeringen har - efter riksdagens bemyndigande - godkänt den överens

kommelse som har träffats med landstingsförbundet och Svenska kommun

förbundet om ett ändrat huvudmannaskap för ungdomsvårdsskolor och 

nyktcrhetsvårdsanstaltcr m. m. Enligt överenskommelsen skall berörda 

kommuner och landstingskommuner den I januari 1983 ta över dels 

huvudmannaskapet för de statliga ungdomsvårdsskolorna och nyktcrhcts

vårdsanstalterna. dels de rättigheter och åtaganden som staten har i fråga om 

Margretelunds och Råby yrkesskolor. erkända och enskilda nykterhets

vårdsanstalter samt inackorderingshem och behandlingshem för alkohol- och 

narkotikamissbrukare. 

Överenskommelsen innebär att kommuner och landstingskommuncr 

gemensamt skall svara för att behovet av hem för vård eller boende inom 

socialtjänsten blir tillgodosett. Kommuner och landstingskommuner skall i 

samverkan upprätta en vårdplan för institutionsvården inom länet. Plane

ringen - som bl. a. gäller vård av barn och ungdom och vård av alkohol- och 

narkotikamissbrukare - förutsätts vara avslutad före den 1 oktober 1981. 

Parterna är överens om att före den 1 april 1981 träffa en överenskommelse 

om utformningen av statsbidraget till verksamheten. 

Syftet med huvudmannaskapsförändringen är att skapa förutsättningar för 

en bättre fungerande vårdkedja inom såväl ungdomsvården som missbruks

värden. 

De anställda vid institution som tas över av en kommun eller landstings

kommun skall enligt överenskommelsen erbjudas anställning hos den nya 

huvudmannen fr. o. m. den 1 januari 1983. Jag har tillsatt en herednings

grupp med företrädare för staten, den kommunala/landstingskommunala 

sektorn, nykterhetsvårdens anstaltsförhund och berörda personalorganisa

tioner för att kartliigga och samordna frågor av gemensamt intresse rörande 

löne- och anställningsvillkor som har samband med det ändrade huvudman

naskapet. 

För att genomföra fortbildningsinsatser för social personal med anledning 

av socialtjänstreformen har en styrgrupp tillsatts under socialdepartementets 

ledning. I gruppen ingår representanter för socialdepartementet. socialsty

relsen. kommunförbunden. de fackliga huvudorganisationerna och nämn

den för samhällsinformation. Styrgruppen leder planeringen av fortbild

ningsinsatserna och informationen till allmänheten. Socialstyrelsen svarar 

för sekrctariatsfunktionen och har fått i uppdrag att svara för de centrala 

insatserna. 
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Fortbildningen kring socialtjiinstreformen skall genomföras i tv{1 faser. En 

brett upplagd basinformation skall nå många olika grupper av personal och 

förtroendevalda b{1de inom och utom socialvården. För mera ingående 

studier kring reformen planeras en fördjupningsutbildning. Denna utbild

ning syftar till att stimulera utvecklingen av socialvården i den riktning som 

reformen anger, ge kunskaper om försök, projekt och annat utvecklingsar

bete samt ge tillfälle att utveckla samarbete inom socialvården och mellan 

socialvården och andra verbamheter. 

Försöksverksamhet m. m. 

Inför arbetet med socialtjtinstreforrnen har en försöksverksamhet bedri

vits i Kristianstads och Malmöhus Hin. Den del som bekostas med särskilda 

statliga medel slutfördes i början av år 1979. För att vissa delar av försöken 

skall kunna fortsätta - inom ramen för de reguljiira medel som institutions

vården förfogar över - liar regeringen medgivit fortsatt dispens frirn vissa 

bestämmelser i sociallagstiftningen. 

Fritidsverksamhet för barn och ungdomar är en angelägen uppgift när det 

gäller att förebygga olika sociala problem. Socialstyrelsen har sedan år 1971 i 

samråd med bl. a. skolöverstyrelsen, statens ungdomsr{1d och Svenska 

kommunförbundet bedrivit försöksverksamhet med fritidsaktivitcter för 

barn och ungdom, företrädewis i åldern 7-12 år. Bidrag har lämnats från 

allmänna arvsfonden till ett stort antal projekt inom denna försöksvcrksam

het där föreningar m. fl. har fått möjlighet att pröva nya former av 

fritidsaktivitcter och att i övri.gt utveckla sin verksamhet samt nå ut till nya 

grupper av ungdomar. Tidigare har diskussion förts med ungdomsorganisa

tionerna om en ändrad inriktning. I förra årets budgetproposition meddelade 

jag att frågan om formerna för ett eventuellt fortsatt stöd till ungdomsorga

nisationernas ferieverksamhet inte kunde lösas utan närmare utredningar 

och överläggningar. Statsrådc t Mo gärd kommer senare denna dag att anmäla 

frågan om bidrag till ungdomsorganisationernas fcrievcrksamhet. 

Ur allmänna arvsfonden har regeringen även anvisat medel för vissa försök 

med bl. a. särskilda insatser för ungdomar med sociala problem. Sådana 

försök pågår f. n. i några kommuner. I en kommun har bedrivits försök med 

vidgade och fördjupade insatser för ungdomar med olika former av 

arbetshinder av social natur. 

Även medel från departementets socialforskningsanslag A 3 går till 

forsknings- och utvccklingsarbete inom barn- och ungdomsvårdsomrädet. 

Medel har bl. a. beviljats till projekt om misshandlade barn och deras 

föräldrar samt till "Barn i kris.,. vilket är ett projekt om fosterbarn som följs 

under en treårsperiod. Delegationen för social forskning har under år 1980 

utgivit en rapport om projektet som berör ungdomars levnadsförh{11lan

den. 

Utredningen (Ju 1977:08) om barns rätt ser över hela området för barns 
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rättsliga ställning och undersöker i vilka fall och på vilka sätt b11rns intressen 

och behov skall kunna tillgodoses bättre än f. n. På försl11g av utredningen 

har i föräldrabalken uttryckligen angivits att föräldrar vid uppfostran av barn 

inte får kroppsligen bestraffa dem eller utsätta dem för annan kränkande 

behandling. 

En arbetsgrupp har tillsatts inom brottsförebyggande rådet (BRÅ) med 

uppgift att behandla frågor om åtgärder betriiffande lagöverträdare under 15 

år. Arbetsgruppens uppgift är bl. a. att initiera samordningsmodeller som 

innefattar samarbete mellan polisen och de sociala myndigheterna. En 

huvuduppgift för arbetsgruppen är att undersöka vilka utredningsrutiner 

som bör tillämpas när misstanke om brott riktas mot icke straffmyndiga. 

En kommitte (S 1980:09) har tillsatts för att göra en förutsättningslös 

bedömning av hur de nuvarande verksamheterna inom den psykiska barna

och ungdomsvården (PBU/BUP), familjerådgivningcn och annan verksam

het med liknande uppgifter, t. ex. socialtjänsten men även omsorgsverksam

heten, bäst kan samordnas. 

Elevvårdskommittcn (U 1978:06) började sitt arbete år 1978 och har till 

uppgift att utreda organisation, innehåll, arbetssätt och arbetsreformer i 

skolans elevvårdsarbete. Kommitten har under ar 1980 färdigställt en 

rapport om samverkan mellan skolan och andra samhällsorgan (Os U 1980:2) 

samt en om försök med utvecklingsarbete på elevvårdsområdet (Os U 

1980:1). 

Prostitutionsutredningen (S 1977:01) arbetar med att kartlägga problemen 

kring prostitutionen och även att ge en belysning av de bakomliggande 

orsakerna till denna. En arbetsgrupp inom utredningen har färdigställt en 

rapport (Ds S 1980:9) Prostitutionen i Sverige. Rapporten innehåller bl. a. 

en analys av könsroller och sexualitet. en undersökning av prostitutionens 

omfattning och karaktär, en redogörelse för brottslighet kring prostitutionen 

samt en beskrivning av verksamheten vid de s. k. sexklubbarna. 

Regeringen har beviljat medel till ett forskningsprojekt i Malmö om 

prostitutionens orsaker. uttryck och omfattning. En socialkurativ del i 

projektet är fält11rbete direkt i gatumiljön. individuellt psykologiskt socialt 

stöd, hjälp till utbildning, arbete, bostad och sanerad ekonomi. En viktig del 

är också att aktivt tillvarata kvinnornas möjligheter att stödja varandra. I 

projektet deltar förutom socialförvaltningen, bl. a. polis och åklagarmyndig

het. 

Ungdomsvårdsskolor 

Vid ungdomsvårdsskolorna ges vård, fostran och utbildning åt barn och 

ungdomar som på grund av sociala störningar bedöms vara i behov av den 

behandling som kan ges vid dessa skolor. De intagna vid skolorna har 

antingen skrivits in som elever eller tagits in för utredning eller observation. 

Vid skolhemmen, som är <ivsedda för skolpliktiga elever, ges grundskoleut-

12 Riksdagen 1980181. 1 sam!. Nr 100. Bil. 8 
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bildning. Vid yrkesskolorna ges huvudsakligen arbctsträning och förbere

dande yrkesutbildning samt viss teoretisk utbildning. För skolpliktiga elever 

vid yrkesskolorna ges grundskoleutbildning. 

Sedan år 1975 tillämpas ett eget upptagningsområde för varje regional 

grupp av skolor. Försöksverksamhet med frivillig vård - numera även för 

vissa s. k. överåriga elever - pågår vid 15 ungdomsvårdsskolor. Tre skolor 

deltar .i den fortsatta, begränsade försöksverksamheten inom socialvården i 

Skåne. 

Vid ungdomsvårdsskolorna pågår i övrigt sedan några år tillbaka olika 

försök med syfte att förbättra behandlingsmetoderna. Metodutveckling vid 

specialavdelningarna pågår vid Hammargården, Lövsta och Vemyra. Ett 

ambitiöst utvecklingsarbete för att förbättra vården vid specialavdelningarna 

har ingångsatts vid fled skolor. Socialstyrelsen har under våren 1980 

anordnat en särskild konferms för personal som är direkt engagerad i arbetet 

på specialavdelningarna vid resp. skola för att sprida erfarenheterna av 

utvecklingsarbetet. 

Med syfte att bl. a. utreda orsakerna till personalens ökade sjukfrånvaro 

bedrivs försök med en modell för organisations- och personalutvecklingsar
bete vid två skolor. Ett samverkansprojekt mellan Bärby yrkesskola och 

socialförvaltningen i Uppsala har startat under våren 1980. 

F. n. finns 18 ungdomsvårdsskolor med ca 500 elevplatser. Utvecklingen 

av elevantalet och vårdtiderna framgår av följande sammanställning. 

1965 1970 1975 1978 1979 

Antalet platser 
den 31 dec. 1 031 875 533 473 469 

Antalet den 31 dec. 
vårdade elever 
inom skola 887 751 469 402 408 
utom skola 819 856 453 361 339 

Antalet placeringar för vård 
utom skola I 166 2 280 1 172 886 821 

Vårdtidens längd i genom-
snitt för elever som skrivits 
ut resp. år: 

Hela vårdtiden 
antal dagar 682 820 l 099 1036 1 027 

Därav 
a) vårdtid inom skola 359 373 444 494 487 

varav första vårdtid 246 225 195 241 257 
b) vårdtid utom skola 323 447 655 542 540 

Under år 1979 har 315 elever nyintagits, varav 252 pojkar och 63 flickor. 

Antalet nyintagna år 1978 va:; 274 elever. De vanligaste intagningsorsakcrna 

var för pojkar förmögenhetsbrott, fordonstillgrepp, aggression och vålds

handlingar mot person samt missbruk av alkohol. För flickor var de 

vanligaste intagningsorsakerna missbruk av alkohol, missbruk av narkotika, 
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skolskolk och prostitution. 

Antalet platser på ungdomsvårdsskolorna var 1 031 i slutet av år 1965 och 

hade minskat till 469 år 1979. Efterfrågan av vård på ungdomsvårdsskola 

ökade under år 1979 jämfört med år 1978. Särskilt har efterfrågan av platser 
på sluten avdelning ökat. Platsbrist på slutna avdelningar orsakar problem i 

form av väntetider, ökat antal rymningar och annan oro i de fall eleverna 

ändå tagits in och placerats på öppna avdelningar. 
Socialstyrelsen har i sin anslagsframställning meddelat att vidtagna 

besparingsåtgärder till följd av medelsbrist samt ökat platsefterfrågan 

samverkat till att skolornas personal ansträngts i besvärande utsträckning. 

Det ökande inslaget av våld medför större press på personalen och leder till 

ökad sjukfrånvaro och fler omplaceringar. 

Vissa ersättningar till kommunerna 

Fr. o. m. den 1januari1980 gäller nya regler för ersättning till kommuner

na för hjälp till flyktingar och vissa andra utländska medborgare (prop. 

1979/80:38, SoU 1979/80:22, rskr 1979/80:111). De nya reglerna innebär att 

kommunerna får ersättning för den hjälp till försörjning som ges till 

utlänningar under den tid då deras ansökningar om uppehållstillstånd 

behandlas. Vad gäller flyktingar ersätts socialhjälp som utgivits under det år 

då beslutet om uppehållstillstånd fattats samt två år därefter. Andra insatser 

för flyktingar, t. ex. barnomsorg och tolkhjälp, ersätts schablonmässigt med 

ett procentpåslag på 25 % av den statliga ersättning som kommunerna får för 

sina socialhjälpskostnader för flyktingar. 

Avsikten är att en särskild arbetsgrupp skall tillsättas för att studera 

effekterna av de nya ersättningsreglerna och överväga behovet av ytterligare 
förenklingar eller andra förändringar. 

Den familjepedagogiska verksamheten bland flyktingar och zigenare har 
varit föremål för utvärdering under år 1980. Den nyss nämnda arbetsgrup
pen, som skall se över vissa delar av de generella ersättningsreglerna för hjälp 
till flyktingar, kommer att på grundval av erfarenheterna från utvärderingen 
med förtur närmare utreda möjligheterna att förändra statsbidraget till 

familjepedagogisk verksamhet till att omfatta olika slags särskilda insatser i 

samband med mottagning av stora eller nya flyktinggrupper. 

I 1. Ungdomsvårdsskolorna: Driftkostnader 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

171439 421 

174 691 000 

202 030 000 

Från anslaget bekostas verksamheten vid ungdomsvårdsskolorna. Det 

finns 18 ungdomsvårdsskolor med sammanlagt ca 500 elevplatser. 
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1980/81 Beräknad ändring 1981182 

Personal 
Lcdningspersonal 
Vård och tillsynspersonal 
Ekonomipersonal 
Personal för utbildning 
och sysselsättning 

Kontorspersonal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Rescrsättning och tjänstebi
lar, expenser samt övriga 
utgifter för den egentliga 
skolverksamheten 

Lokalkostnader 
Sjukvård m.m. åt elever 
Ersättning till övervakare 

m.m., placeringar i enskilda 
hem, inackorderingshem, 
utbildningsanstalter m.m. 
samt vissa bidrag till IOGT
NTO 

Arbetsmiljöåtgärder 

Inkomster 
U ppbördsmede I 

Nettoutgift 

Socialstyre/sen 

119 
456 
126 

135,5 
42 

878,5 

123 154000 
416 000 

18 268 000 
19 378 000 
2 057 000 

12 218 000 

175 491000 

- 800 000 

174 691 000 

Social
styrelsen 

+ 5 
+ 25 

+ 3 

+ 33 

+ 34 175 000 
+ 56 000 

+ 2 433 000 
+ 5 939000 
+ 278000 

+ 500000 

+ 43 381000 

+ 43 381000 

Föredra
ganden 

+3 

+3 

+ 18964000 
+ 56 000 

+ 2 095 000 
+ 5 991000 
+ 278000 

45 000 

+ 27 339000 

+ 27 339 000 

Efterfrågan på platser ökade under år 1979 med ca 24 % jämfö:"t med år 

1978. Styrelsen räknar med fortsatt hög och eventuellt ökad efterfrågan på 

platser under de närmast kommande budgetåren. 

I. Pris- och löneomräkning + 39 252 000 kr. 

2. Ett genomförande av huvudförslaget skulle bl.a. innebära en standard

sänkning på skolorna och en minskning av personalen med ca 30 tjänster. En 

sådan personalminskning skulle medföra väntetider vid placeringar på 

ungdomsvårdsskolor och att andra placeringsalternativ t.ex. fängelse i vissa 

fall skulle bli aktuella. Det skulle dessutom inte vara möjligt att hålla fast vid 
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de regionala upptagningsområdena. Socialstyrelsen skulle tvingas placera 

elever på ett sådan sätt att det skulle stå i direkt strid med intentionerna om 

ökad integration mellan skolorna och den öppna socialvården inom· regio

nen. 

3. På grund av att många befattningshavare är placerade i slutlöneklass och 

att personalorganisationen har en utpräglad låglöneprofil tenderar schablon

beräkningarna enligt budgetanvisningarna att systematiskt missgynna ung

domsvårdsskoleverksamheten, varför extra uppräkning av lönemedel är 

hödvändig. Den löneomräkning som styrelsen föreslår avser befintlig 

personalorganisation och faktisk löneklass för varje tjänst. Därtill har 

styrelsen beräknat en höjning av dagkostnaden för vikarier från 225:-/dag till 

380:-/dag ( + 10 252 000 kr.). 

4. För att kunna införa tillsynsjour på fem skolor som nu inte har sådan 

krävs nio tjänster som tillsynsmän ( + 981 000 kr.). 

5. Socialstyrelsen anser det oförenligt med nuvarande vårdintentioner att 

tillåta inlåsning av elever, vilket fortfarande sker på vissa skolor. För att 

kunna upphöra med denna inlåsning som sker nattetid erfordras elva tjänster 

som vårdare ( + 1 011 000 kr.). 

6. För att verksamheten skall få bedrivas vid Gräskärrs slutna avdelningars 

verkstäder har yrkesinspektionen ett krav på dubbelbemanning. Socialsty

relsen yrkar tre tjänster som verkmästare ( + 318 000 kr.). 

7. Behovet av elevplatser vid slutna avdelningar har ökat kraftigt under det 

senaste året. För att kunna tillgodose kommunernas behov måste socialsty

relsen snarast öppna Gräskärrs slutna avdelning Nygård, vilket innebär ett 

behov av två nya tjänster som vårdare ( + 184 000 kr.). 

8. För att åstadkomma en aktiv och meningsfull fritid för eleverna föreslås 

att fritidsassistenter inrättas vid de fem skolor som nu saknar sådana 

( + 585 000 kr.). 

9. För temporära personalförstärkningar i akuta situationer föreslås en 

central reserv av lönemedel motsvarande tre helårstjänster som vårdare 

( + 275 000 kr.). 

10. För att kunna minska omfattningen av ensamarbete krävs medel för 

dubblering av personal vid vissa skolor ( + 275 000 kr.). 

11. För att komma till rätta med personalens nedslitning och utslagning på 

skolorna finns det hehov av att inrätta en särskild arbetsmiljögrupp. För 

detta ändamål har socialstyrelsen beräknat en kostnad av 350 000 kr. i 

lönemedel och 125 000 kr. för resor och traktamenten, tillsammans 

475 000 kr. Utöver dessa extraordinära insatser beräknar socialstyrelsen 

kostnader för central och lokala skyddskommitteer m. m. ( + 500 000 kr.). 
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Föredraganden 

Som jag har nämnt i avsnittsinledningen kommer huvudmannaskapet för 

bl. a. ungdomsvårdsskolorna att ändras fr. o. m. den 1 januari 1983. Jag 

beräknar här medel för verksamheten under hela budgetåret 1981/82. 
Efterfrågan på platser vid ungdomsvårdsskolorna har ökat under senare 

år. Mot denna bakgrund anser jag det inte möjligt att reducera verksamheten 

ytterligare vid skolorna och huvudalternativet kan därför inte tillämpas annat 

än i ytterst begränsad utsträckning. Socialstyrelsen har redovisat material 

som belyser vikariesituatiorn:n vid åtta skolor. Jag har bl. a. med anledning 

härav beräknat ökade medel för vikarier. För att verksamheten vid 

Gräskärrs slutna avdelningars verkstäder skall kunna bedrivas har jag vidare 

räknat medel för tre nya tjänster. 

Försöksverksamheten med individuellt utformade metoder för undervis

ning, arbetsprövning och social träning i övrigt bör fortsätta. För nästa 
budgetår har jag beräknat 2,6 milj. kr. för sådan verksamhet. För 

försöksverksamhet i övrigt vid ungdomsvårdsskolorna beräknar jag 1.6 milj. 
kr. samt 274 000 kr. till automatisk databehandling. 

Vissa lönemedel har överförts till anslaget E 1. Socialstyrelsen. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag en höjning av 

anslaget med 27 339 000 kr. till 202 030 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ungdomsvårdsskolorna: Driftkostnader 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 202 030 000 kr. 

I 2. Ungdomsvårdsskolorna: Engångsanskaffning av inventarier m.m. 

1979/80 
1980/81 
1981/82 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

942 270 
460 000 
460 000 

Reservation 118 319 

Från anslaget bekostas invmtarier i samband med nybyggnad eller större 

ombyggnad vid ungdomsvårdsskolorna. Vidare bekostas anskaffning av 

undervisningsmaterial och andra inventarier i anslutning till anordnande av 

grundskoleundervisning vid vissa skolor m.m. Prioriteringar inom anslaget 

är beroende av byggnadsobjektens prioriteringar. 

Socialstyre/sen 

Kostnaderna för inventarier i samband med nybyggnader eller större 

ombyggnader m.m. beräknas till 460 000 kr. för 1980/81 och 890 000 kr. för 

1981/82. Med beaktande av befintlig reservation beräknar socialstyrelsen 

anslagsbehovet för 1981/82 till 890 000. 
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Föredraganden 

Med hänsyn till beräknad reservationen samt till antalet nya byggnadspro
jekt vid skolorna beräknar jag anslagsbehovet för nästa budgetår till 
460 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ungdomsvårdsskolorna: Engångsanskaffning av inventarier 

m.m för budgetåret 1981182 anvisa ett reservationsanslag av 
460 000 kr. 

I 3. Ungdomsvårdsskolorna: Personalutbildning 

1979/80 
1980/81 
1981182 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

860 952 
1309 000 
1309 000 

Reservation 561 902 

Från anslaget bekostas utbildning av personal vid ungdomsvårdsskolorna, 
däribland grundutbildning för nyanställd vårdpersonal. 

Socialstyre/sen 

Styrelsen beräknar medelsbehovet för budgetåret 1981/82 till 
1 411 000 kr. 

För introduktionskurser under budgetåret 1981182 för nyanställda vårda
re, m.fl. har beräknats 312 000 kr. och för fortbildningskurser och konferen
ser 361 000 kr. Gemensamma kostnader för central kursverksamhet beräk
nas uppgå till 68 000 kr. 

Skolornas personal bör ges möjlighet att delta i kurser anordnade av 
skolöverstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen m.fl. För detta ändamål beräk
nar styrelsen 70 000 kr. För kurser anordnade regionalt för personal vid 
skolor och med deltagande av representanter för öppenvården samt intern 
personalutbildning vid enskilda skolor beräknar styrelsen 600 000 kr. Styrel
sen räknar därvid med att viss personalgruppshandledning införs för stöd till 
den personal som arbetar under särskilt pressande arbetsförhållanden. 
Styrelsen räknar med att stora utbildningsresurser kommer att behövas för 
att ge fördjupade kunskaper i den nya socialtjänstlagstiftningen. Även 
behovet av utbildning beträffande t.ex. lagar och avtal inom arbetsrättens 
område bör beaktas. 

Föredraganden 

Jag beräknar anslags behovet för kursverksamheten under nästa budgetår 
till 1 309 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Ungdomsvårdssko

lorna: Personalutbildning för budgetåret 1981182 anvisa ett reser
vationsanslag av 1 309 000 kr. 
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I 4. Ersättningar till kommilncrna för hjälp till utländska medborgare, 
flyktingar m.m. 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

189 216 256 

160 000 000 

177 000 000 

Från anslaget utgår ersättning till kommunerna för kostnader för hjälp till 

flyktingar och vissa andra utlänningar. Socialhjälp till flyktingar ersätts för 

det år beslut om uppehållstillstånd fattas samt de två efterföljande åren. För 

att täcka även andra kostnader inom S(1cialvården som kommunerna kan ha 

haft för flyktingar utgår därutöver en schablonersättning med 25 % av 

ersättningen för socialhjälp. Ersättning utgår också för den hjälp till 

livsuppehälle och erforderlig vård som lämnas till utlänningar under den tid 

då deras ansökningar om uppehållstillstånd behandlas. Ersättningsbestäm

melserna återfinns i förordningen (1979:1120) om ersättning för socialhjälp 

till flyktingar m.fl. (ändrad 1980:443). Ersättningen utbetalas av länsstyrel

serna för kalenderår i efterskott. 

Enligt de regler som gällde t.o.m. 1979 utgick ersättning till kommunerna 

för hjälp till flyktingar i efterskott från socialstyrelsen. Huvuddelen av 

ersättningarna för 1979 utbetalas under innevarande budgetår. Till följd av 

eftersläpningar i utbetalningarna kommer dock en viss del att utbetalas först 

under budgetåret 1981/82. 

Från anslaget utgår under innevarande budgetår också ersättning till 

sjukvårdshuvudmännen för vård på sjukvårdsinrättning av flyktingar m.fl. 

Ersättning utgår i enlighet med det s.k. utomlänsavtalet och utbetalas av 

socialstyrelsen. Genom riksdagens beslut till följd av proposition 1979/80:90 

om kommunalekonomiska frågor inför 1981 upphör denna ersättning i 

huvudsak fr.o.m. den 1 januari 1981. 

Vidare utgår från anslaget ersättning till kommunerna för kostnader för 

familjepedagogisk verksamhet bland flyktingar och zigenare. Ansökningar 

om sådan ersättning prövm; av socialstyrelsen. Den familjepedagogiska 

verksamheten bland nordiska zigenare och enskilt invandrade zigenare som 

inte omfattas av flyktingbestiimmelserna har formen av försöksverksamhet. 

Socialstyrelsen medverkar 01:kså vid bostadsanskaffning åt vissa flyktingar 

och kan bevilja lån till bostadsrättslägenheter åt flyktingar. Kostnaderna för 

dessa lån och inflytande återbetalningar på lånen redovisas på detta anslag. 

Under innevarande budgetår har från anslaget också utgått ersättning till 

kommunerna enligt socialhjiilps- och barnavårdslagarna för viss vård som 

meddelats huvudsakligen icke svenska medborgare. Dessa ersättningar. som 

utbetalats av länsstyrelserna i efterskott, upphörde fr.o.m. den 1 januari 

1980. 

Från anslaget bekostas slutligen länsstyrelsernas kostnader för mottag

ningshjälp enligt kungörelsen (1950:383) angående bistånd åt utlandssven

skar som återvänder till Sverige m.m. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 8 Socialdepartementet 185 

Socialstyrelsen 

För sin del av anslaget beräknar socialstyrelsen kostnaderna till 60 milj. kr. 

Huvuddelen av kostnaderna avser ersättning till kommunerna för utgiven 

socialhjälp till flyktingar. 

Omfattningen av den familjepedagogiska verksamheten är enligt socialsty

relsen svår att bedöma. då den hänger samman med storleken på flyktingkvo

ten och den enskilda invandringen av flyktingar. Ett stort antal kommuner 

kommer att avveckla verksamheten under den närmaste tiden. För 1981/82 

bedöms dock omfattningen med hänsyn till behovet av insatser i nya 

flyktinggrupper vara oförändrad i förhållande till budgetåret 1979/80. 

Kostnaderna för budgetåret 1981/82 beräknas till 11 milj. kr. 

Med hänsyn till svårigheterna på bostadsmarknaden bedömer socialstyrel

sen att efterfrågan på lån till bostadsrättslägenheter kommer att öka. Likaså 

har priserna på insatslägenheter kraftigt ökat. Kostnaderna för lån till 

bostadsrättslägenheter beräknas därför öka till ca 2 milj. kr. 

Föredraganden 

Effekterna för kommunerna av de nya ersättningsregler för hjälp till 

flyktingar och vissa andra utlänningar som giiller fr. o. m. 1980 är på vissa 

punkter osäkra. Jag har därför tidigare i prop. 1979/80:38 om ersättning till 

kommunerna för hjälp till flyktingar m.fl. aviserat en noggrann uppföljning 

av kostnadsutvecklingen i kommunerna och en utvärdering av vissa ddar av 

de nya ersättningsreglerna. Jag framhöll därvid också att miijlighetcrna att 

åstadkomma ytterligare förenklingar av ersättningssystemet borde ägnas 

fortsatt uppmärksamhet. En särskild arbetsgrupp. i vilken bl. a. Svenska 

kommunförbundet bör vara representerat. kommer mot denna bakgrund att 
tillsättas under våren 1981 för att studera effekterna av de nya ersiittningsreg

lerna och överväga behovet av förändringar. 

Den familjepedagogiska verksamheten bland flyktingar och zigenare har 

utvärderats under år 1980 av en arbetsgrupp med företrädarc från social- och 

arbetsmarknadsdepartementen, statens invandrarverk och Svenska kom

munförbundet. Arbetsgruppen konstaterade att verksamheten varit ett 

betydelsefullt medel vid mottagningen av flyktingar och zigcnarc i det 

svenska samhällct. men att den också varit förknippad med vissa problem 

och svårigheter. En slutsats som dras i utvärderingen iir att det också i elen 

närmaste framtiden kommer att finnas ett stort behov av siirskilda insatser 

när det kommer nya eller stora flyktinggrupper till en kommun och att det 

även framdeles behövs någon form av specialdestinerat statligt stöd för 

sådana insatser. Arbetsgruppen föresl:ir att statsbidraget till familjepedago

gisk verksamhet beh~1lls i sin nuvarande form under budget{1ret 1981182. f<'iir 

att hättre tillgodose behovet av lokal anpassning av insatserna föreslås ocks;I 

att möjligheterna att förändra statsbidraget till att omfatta olika slags 
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särskilda insatser i samband med mottagningen av stora eller nya invandrar

grupper utreds närmare. 

Även jag anser att statsbidraget till familjepedagogisk verksamhet bör 

bibehållas i sin nuvarande form under budgetåret 1981/82. Den tidigare 

nämnda arbetsgruppen som skall se över de generella ersättningsreglcrna för 

hjälp till flyktingar. kommer dessutom att få i uppdrag att med förtur 

närmare utreda och lämna förslag i fråga om statsbidraget till familjepedago

gisk verksamhet. 

Enligt bestämmelser i kungörelsen (1950:383) angående bistånd åt 

utlandssvenskar som återvänder till Sverige m. m. kan svensk medborgare 

som vistats längre tid utomlands och vid ankomsten till Sverige är medellös 

och i behov av hjälp, få bistånd från länsstyrelsen i form av mottagningshjälp. 

Denna innefattar hjälp till uppehälle, kläder och resor och kan utgå under en 

tid av högst tre eller undantag.vis sex månader från ankomsten till riket. 

Även till svensk medborgare. som inte vistats utrikes under längre tid men 

som vid ankomsten från utlandet lider nöd, kan viss hjälp beviljas för 

uppehälle, resa till hemorten eller liknande ändamål. Länsstyrelsen i det län 

där inresan skett eller, efter länsstyrelsens bemyndigande. polismyndighet 

fattar beslut om sådan hjälp. Denna får lämnas endast till mindre belopp och 

är förenad med återbetalningsskyldighct. 

Mottagningshjälpen tas i anspråk i mycket ringa omfattning. I Stockholms 

län förekommer endast ett par ärenden per år. Störst omfattning har 

verksamheten i Malmö, där det främst är blottställda ungdomar som vistats 

utomlands under en kortare tid som får medel för resa till sin hemort. Den 
totala årskostnaden för mottagningshjälpen uppgår till ca 300 000 kr. 

När den nya socialtjänstlagen träder i kraft den I januari 1982 får även 

arbetsföra personer rätt till bistånd av den kommunala socialnämnden för sin 

försörjning om deras behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Det innebär 

bl. a. att de medellösa personer som omfattas av bestämmelserna i kungörel

sen (1950:383) angående bistånd till utlandssvenskar som återvänder till 

Sverige m. m., får rätt till socialbidrag från vistelsekommunen för de 

ändamål som mottagningshjälpen är avsedd för. Det finns mot denna 

bakgrund och med hänsyn till den ringa omfattning som mottagningshjälpen 

har haft, enligt min mening. inte längre några skäl för att behålla den 

särskilda hjälpform som mottag.ningshjälpen utgör. Att lämna ekonomisk 

hjälp till enskilda personer är dessutom en uppgift som skiljer sig väsentligt 

från länsstyrelsernas och polisem. övriga uppgifter. Det är naturligt att i första 

hand vända sig till den kommunala socialvården vid akuta behov av 

ekonomisk hjälp. 

Med hänsyn till den ringa omfattning som mottagningshjälpen har haft 

innebär ett slopande av denna hjälpform endast marginella kostnadsökning

ar för de kommuner som berörs. Jag föreslår således att nuvarande 

bestämmelser om mottagningshjälp till svenska medborgare som återvänder 

till Sverige avskaffas den I januari 1982. 
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Med utgångspunkt från gällande ersättningsbestämmelser beräknar jag 

länsstyrelsernas kostnader för ersättning till kommunerna för hjälp till 

flyktingar m. fl. till ca 130 milj. kr. under budgetåret 1981/82. 

För socialstyrelsens del av anslaget beräknar jag ett medelsbehov på 47 

milj. kr. Huvuddelen därav är eftersläpande utbetalningar till kommunerna 

avseende 1979 för socialhjälp till flyktingar. För familjepedagogisk verksam

het för flyktingar och zigenare har jag beräknat ett oförändrat medclsbchov 

på 11 milj. kr. Vissa lönemedel har överförts till anslaget E 1 Socialstyrel

sen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag har förordat i fråga om avveckling av 

mottagningshjälp till svenska medborgare som återvänder från 

utlandet 

2. till Ersättningar till kommunerna för hjälp till utländska medbor

gare, flyktingar m. m. för budgetåret 1981 /82 anvisa ett förslags

anslag av 177 000 000 kr. 
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J. Alkoholpolitik och missbrukarvård 

Alkoholpolitik m. m. 

Det senaste året kännetecknas av mycket omfattande aktiviteter och 

insatser på alkoholområdet och i övrigt beträffande missbruksfrågor. 

Debatten kring dessa problem har varit mer omfattande. mer engagerad men 

samtidigt mer realistisk än kanske någon gång tidigare. Intresset kring 

missbruksproblemen har breddats och fördjupats. 

Från det allmännas sida har gjorts en rad alkoholpolitiska insatser efter 

beslut av riksdagen men också efter initiativ i kommuner och landsting. 

Alkoholpolitiska handlingsprogram har antagits av en rad kommuner och 

landsting. 

Alkoholsituationen är fortfarande allvarlig men det finns nu fog för en viss 

optimism. Det finns tecken pa att en lång tids negativ utveckling vad gäller 

alkoholkonsumtion och missbruk är på väg att brytas. 

Efter en prishöjning på alkoholdrycker i september 1979 minskade 

försäljningen sista kvartalet detta år. Minskningen har sedan fortsatt under 

de tre första kvartalen 1980. Sannolikt kommer för år 1980 att kunna 

redovisas de lägsta försäljningssiffrorna sedan 1960-talet. 

Svårare att mäta är den ändrade mer ansvarskännande attityd till alkohol

och narkotikaproblem som utvecklats bland allmänheten. i organisationer 

och bland beslutsfattare på olika nivåer. Att en attitydförändring har skett är 

dock ett faktum. Som ett tecken på denna kan nämnas de beslut om spritfri 

eller alkoholfri representation som har tagits i många kommuner och 

landsting. Riksdagen har uttalat att all statlig representation bör vara 

spritfri. 
Det är nu angeläget att knyta an till den positiva opinion som finns och med 

hjälp av denna samt genom imensiva insatser på skilda områden försöka 

driva tillbaka totalkonsumtionen av alkohol och därmed också minska de 

skador som alkoholen vållar. Särskilt betydelsefullt är det att främja detta 

arbete bland ungdom. Som följd av den kraftiga konsumtionsökning som 

skett de senaste årtiondena har vi i vårt land en konsumtionsnivå som är 

oacceptabel och som leder till sådana skador att alkoholmissbruket 

fortfarande är vart största sociala och medicinska problem. 

En siirskild arbetsgrupp har tillsatts för att genomföra en aktion mot att 

lämna alkohol till ungdom. Aktionen startades i april 1980. Arbetsgruppen 

leds från socialdepartementet med deltagare från olika myndigheter och 

organ som är berörda av alkoholfrågorna. Avsikten är att de centrala 

aktiviteterna skall vara avslutade med utgången av innevarande budgetår. 

I enlighet med riksdagens uttalande (SoU 1979/80:31, rskr 1979/80:184) 

har ett särskilt samordningsorgan pä alkoholområdet tillsatts (S 1980:06)_ 

med uppgift att lägga fram förslag om åtgärder på alkoholpolitikens omräde. 

I samordningsorganct ingår ledande tjänstemän från berörda departement 

samt cheferna för de statliga myndigheter i vilkas verksamhet det ingår att 
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behandla alkoholfrågor. Samordningsorganet har till uppgift att lägga fram 

förslag om begränsning av tillgängligheten av alkoholdrycker, informations

insatser samt åtgärder för att förbättra rehabiliteringen av alkoholmissbru

kare. Samordningsorganet har också till uppgift att särskilt uppmärksamma 

det växande alkoholmissbruket bland kvinnor liksom barnens situation i 

familjer där missbruk förekommer. 

Samordningsorganet har nu lagt fram en första rapport med förslag som i 

ekonomiskt avseende beaktas i budgetpropositionen. 

Samordningsorganet föreslår informationsinsatscr inom skolans område, 

bland värnpliktiga och inom mödra- och barnhälsovården. 1 rapporten 

föreslås också insatser för en fördjupad opinionsbildning mot drogkulturen i 

vilket naturligtvis också inbegrips narkotikan. Folkrörelserna ses som viktiga 

opinionsbildare på detta område. Jag föreslår att 7.5 milj. kr. avsätts under 

budgetåret 1981/82 för dessa iindamiil. Härtill kommer särskilda medel att 

anvisas ur allmänna arvsfonden. 

Utöver de insatser som föreslås av samorclningsorganet föreslår jag ett 

fortsatt stöd åt frivilligorganisationerna. Statens ungdomsråd bör fä 4, l milj. 

kr. att fördela till ungdomsorganisationer. Socialstyrelsens nämnd för 

alkoholfrågor bör få disponera 9.25 milj. kr. för riksomfattande informa

tionskampanjer m. m. 

Värden av alkoholskadade 

Vården av missbrukare bör förbättras och samordnas med övriga 

vårdområden. Efterfrågan på hjiilp och stöd har ökat inom missbrukarvår

den. Skadorna bland missbrukarna har ökat och förvärrats. Olika former av 

blandmissbruk har blivit vanligare. Inom nykterhetsvården uppmärksammas 

nya grupper av missbrukare; gravida kvinnor och ungdomar utan utbildning 

och arbetserfarenhet men med ett omfattande tungt missbruk. Samtidigt 

ökar också kraven på tidig hjälp till missbrukare med goda möjligheter till 

rehabilitering. Detta har lett till att behovet av resurser för vård av 

missbrukare särskilt har uppmärksammats. 

Den nya socialtjänstlagen (l 980:620) träder i kraft elen l januari 1982. I 

lagen stadgas att socialnämnden skall arbeta för att förebygga och motverka 

missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Nämnden skall 

stödja den enskilde missbrukaren och se till att han får den hjälp eller vård 

som behövs för att komma ifrån missbruket. Socialtjänstens insatser för att 

bekämpa missbruk förutsätts bli en viktig del av verksamheten. Insatser för 

att motverka missbruk bland barn och ungdomar bör få särskild uppmärk

samhet. 

Reglerna om vård oberoende av samtycke inom socialtjänst- och 

sjukvårdslagstiftningen m. m. är föremål för översyn och ytterligare behand

ling i den parlamentariska socialberedningen (S 1980:07). Denna skall enligt 
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direktiven med förtur utarbeta ett förslag heträffande vården av vuxna 

missbrukare i sådan tid att en ny lagstiftning kan träda i kraft samtidigt med 

att nu gällande vårdlagar inom social-, nykterhets- och barn- och ungdoms

vården ersätts av socialtjänstlagstiftningen den 1 januari 1982. Beredningen 

skall också utreda frågan om vilka medel som bör stå mödra- och 

socialvården till buds för att i akuta situationer genomföra en nödvändig vård 

då missbruk hos modern allvarligt hotar det väntade barnets hälsa. 

Samordningsorganet för alkoholfrågor (SAMO), har i den tidigare 

omnämnda rapporten tagit upp frågan om vården för kvinnor med 

alkoholproblem. Jag anser i likhet med SAMO att det är viktigt att ett 

utvccklingsarbete kommer till stånd för att bättre anpassa vårdinsatserna till 

de kvinnliga vårdtagarnas behov. Alkoholkliniken vid karolinska sjukhuset 

har planer på att i anslutning till forskningsmottagningen inrätta en 

specialmottagning för kvinnor med alkoholproblem i tidigt skede. Vid 

kliniken bedrivs en försöksverksamhet med samordning av vård- och 

behandlingsresurser för alkoholskadade (KART AD-projektet). Samarhetet 

har inneburit att behandlingen vid kliniken har kunnat förkortas och 

effektiviseras och att man också har fått en bättre kontinuitet i arbetet. Inom 

projektets ram görs en utvärdering av verksamheten. 

Den forskning och utvärdering som bedrivs vid karolinska sjukhuset inom 

ramen för KART AD-projektet bör få fortsatt stöd. I anslutning till 

verksamheten bör förutsättningar skapas för att inrätta en särskild vårdav

delning vid kliniken för kvinnor med alkoholproblem. Jag föreslår därför att 

1 milj. kr. beräknas för KARTAD-projektet nästa budgetår. 
Som jag framhållit i inledningen till avsnitt I. Ungdomsvård m. m. har 

överenskommelse träffats om att kommuner och landsting fr. o. m. den 1 

januari 1983 tar över ansvaret för de statliga ungdomsvårdsskolorna och för 

nykterhetsvårdsanstalterna. Härigenom skapas förutsättningar för en sam

manhållen vård. På flera ort<!r i landet pågår och planeras för övrigt en 

verksamhet, som syftar till att utveckla alternativa behandlingsmodeller och 

pröva olika former för samverkan bl. a. mellan sjukvård och socialvård. 

Försöksverksamheten med tillnyktringsenheter fortsätter. Verksamheten 

bör kunna ge ett underlag för bedömning av hur vården av omhändertagna 

berusade personer bör organi5.eras i framtiden. En tvåårig försöksverksam

het har avslutats i Landskrona, Karlstad och Gävle. Försök med viss 

sjukhusanknytning pågår i Skövde medan Göteborg. Solna, Luleå och 

Gällivare har fristående tillnyktringsenheter med begränsad medicinsk 

medverkan. I Malmö har försöksverksamheten anknytning till polisens 

arrestlokaler. Ytterligare försök beräknas starta i Stockholm. 

Utvärderingen av försöksverksamheten pågår under ledning av socialde

partementet. En preliminär rapport av utvärderingsgruppen har lämnats till 

socialutskottet i december 1979. En slutlig utvärdering kommer att göras 

under nästa budgetår av ledningsgruppen i departementet som skall avge en 

slutrapport hösten 1981. Jag beräknar statens kostnader för de försök jag 
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tidigare nämnt till 8,2 milj. kr. under nästa budgetår. 

Resurserna för de öppna och frivilliga vårdformerna inom nykterhetsvår

den har successivt byggts ut. Den l juli 1980 fanns 126 alkoholpolikliniker i 

108 kommuner samt försöksverksamhet vid nytillkommande alkoholpolikli

niker i sex kommuner. Vid inackorderingshem fanns ca l 680 platser. 

Vid vårdanstalterna finns sammanlagt 2 409 platser, varav 1 556 vid 

allmänna anstalter. Efterfrågan på platser vid de allmänna anstalterna ökar 

alltjämt. Beläggningen vid dessa anstalter uppgick till 83 % år 1979 och kan 

beräknas till 85 under år 1980. Av ansökningarna om plats vid samma 

anstalter avsåg budgetåret 1978/79 13.7 % tvångsintagningar. Motsvarande 

andel var budgetåret 1979/80 18,4 %. Antalet resolutioner per år om 

tvångsintagning har efter en nedgång till 722 år 1977 återigen ökat och 

uppgick till 1 017 redan den 1 september 1980. 

Antalet vårdinstitutioncr och platser den 1 juli 1980 framgår av följande 
sammanställning: 

Statliga vårdanstalter 
Erkända vårdanstalter 
Enskilda vårdanstalter 
Inackorderingshem för alkoholmissbrukare 
Inackorderingshem/bchandlingshem för narkotika-

missbrukare 

Antalet in
stitutioner 

4 
20 
26 

117 

24 

Antal 
platser 

307 
I 249 

853 
I 679 

290 

Nästa budgetår räknar jag med en ökning med drygt 20 milj. kr. till ca 150 

milj. kr. för verksamhet vid alkoholpolikliniker m. m. och inackorderings

hem för alkoholmissbrukare. För anstaltsvården beräknar jag en ökning med 
ca 25 milj. kr. till 220 milj. kr. 

Missbruket al' narkotika m. m. 

Den av riksdagen begärda utredningen (S 1977:04) om narkotikamissbru

kets omfattning genomförde under hösten 1978 och våren 1979 en landsom

fattande undersökning av dt:t "tunga" narkotikamissbrukets omfattning. 

Resultatet har presenterats i rapporterna (Ds S 1980:5) Tungt narkotikamiss

bruk - en totalundersökning 1979 och (DsS 1980:11) Tungt narkotikamiss

bruk - en särredovisning för län och kommuner av 1979 års undersökning. 

Rapporterna innehåller dels en redovisning av de narkotikamissbrukare 

som inrapporterats i samband med undersökningen. dels utredningens 

bedömning av det totala tunga narkotikamissbrukets omfattning. 

För hela landet angavs det tunga narkotikamissbruket omfatta 

10 000-14 000 personer. Av dessa var 7 500-10 000 injektionsmissbrukare. 

1500-2 000 injicerade dagligen eller så gott som dagligen. Det totala tunga 
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narkotikamissbruket i Storstockholmsområdet omfattade 3 000--4 500 perso

ner. I Stormalmö--Lund I 400--2 000 personer och i Storgöteborg I 400--2 000 

personer. Det dagliga injektionsmissbruket bedömdes omfatta 650-900 

personer i Storstockholm, 350-450 i Stormalmö--Lund och 200--300 personer 

i Storgöteborg. 

Tillsammans svarade de tre storstadsområdena för omkring 60 % av det 

uppskattade totala tunga narkotikamissbruket i landet. Av det tyngsta 

missbruket, dvs. dagligt injektionsmissbruk. svarade storstadsområdena för 

omkring 80 %. Utanför storstadslänen förekom ett betydande narkotika

missbruk främst i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings och 

Örebro län. 

Inslaget av cannabis var påtagligt för samtliga delgrupper som ingår i det 

tunga missbruket. Missbruk av flera olika preparat hos en och samma person 

är mycket vanligt. Därutöver är det mycket vanligt att de som klassats som 

''tunga" narkotikamissbrukare ocksf1 missbrukar alkohol. 

Utredningen har också genomfört en undersökning av narkotikamissbru

ket i ungdomsgrupperna. Sådana undersökningar genomförs regelbundet för 

vissa åldersgrupper av skolöverstyrelsen och försvarets forskningsanstalt. 

Resultatet av bl. a. dessa undersökningar ligger till grund för en beskrivning 

av narkotikamissbruket i ungdomsgruppcrna som utredningen kommer att 

redovisa i början av år 1981. 

Brottsförebyggandc rådets narkotikagrupp gör återkommande bedöm

ningar om missbruksläget i landet. Enligt uppgifter från gruppen står det 

klart att cannabismissbruket har ökat bland ungdomarna. Vidare framgår att 
heroinmissbruk nu förekommer i hela landet. Missbruket av ccntralstimulan

tia har tidigare minskat i omfattning. Det finns dock tecken på att det skett en 

viss ökning av detta missbruk under senaste året. Missbruk av kokain 

förekommer i Sverige men är dock begränsat. 

Samhällets åtgärder mot narkotikamissbruket bygger på uppfattningen att 

allt bruk av narkotika som inte är medicinskt motiverat är missbruk och skall 

bekämpas med kraft. Till grund för samhiillets åtgärder mot narkotikamiss

bruket ligger bl. a. det omfattande åtgärdsprogram som riksdagen antog år 

1978 (prop. 1977178:105, SoU 1977178:26, rskr 1977178:363). 

Riksdagens beslut innebar bl. a. att medel ställdes till förfogande för en 

betydelsefull utbyggnad av behandlingshem för narkotikamissbrukare. År 

1978 fanns 180 statsbidragsberättigade behandlingshemsplatscr. Den 1 juli 

1980 hade antalet platser ökat till 290. 

För innevarande budgetår har beräknats medel för anordnande av 60 nya 

platser. Därutöver finns medel för ytterligare 48 platser, som kvarstår från 

tidigare budgetår på grund av försenad utbyggnad. Denna eftersläpning 

kommer sannolikt att försvinna, då ansökningar nu inkommit till regeringen 

om inrättande av 106 nya plat~er. 

En del av de befintliga behandlingshemmen har periodvis haft låg 
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beläggning. När beläggningen varit låg under en längre tidsperiod har 
socialstyrelsen reducerat statsbidragen. Denna åtgärd är hcfogad. Statsbi
draget bör i princip vara relaterat till den faktiska beläggningen. 

Narkotikamissbrukare vårdas också på institutioner inom ungdomsvår

den, nykterhetsvården och sjukvården. Som jag tidigare nämnt skall 

huvudmannaskapet för all institutionsvård för missbrukare fr. o. m. den l 

januari 1983 åvila landsting och kommuner. Denna förändring kan förväntas 

leda till en förbättrad vårdorganisation, där befintliga resurser utnyttjas 

effektivare. 

I det följande beräknar jag medel för anordnande av 40 nya behandlings

hemsplatser för narkotikamissbrukare. Bidraget till driften av behandlings

hemmen bör höjas så att det utgår med högst 73 000 kr. per plats och år. 

Sammanlagt beräknar jag 30,5 milj. kr. för driften av behandlingshem och 

inackorderingshem för narkotikamissbrukare nästa budgetår. 

Vård i enskilt hem är ett viktigt komplement till institutionsvården för 

missbrukare. För budgetåret 1981/82 beräknas 2.6 milj. kr. för bidrag till 

kommuner för vård i enskilt hem och i behandlingsenheter med upp till fyra 

platser. Den öppna narkomanvården har byggts ut, främst i Stockholms län 

samt i Gotlands kommun. Bidraget till driften av vårdcentraler för narkoti

kamissbrukare fGreslås öka med 2 milj. kr. till 22.5 milj. kr. 

Brottsförebyggande rådets narkotikagrupp har fått till uppgift att följa de 

försöksverksamheter inom narkomanvården som riksdagen beslutade år 

1978. Gruppen har publicerat en lägesrapport över försöksverksamheterna 
och planerar att under våren 1981 avge en slutrapport med förslag hur 

erfarenheterna av försöksverksamheten skall kunna utnyttjas i den reguljära 

verksamheten. Bl. a. förväntas förslag beträffande skolans metoder att 

hjälpa ungdomar i riskzonen på grundval av projekt med förebyggande 
försöksverksamhet som bedrivits i ett tiotal kommuner. I september 1980 
publicerade skolöverstyrelsen en handbok för skolpersonal i drogfrågor 
"Vad kan vi göra". 

För att öka kunskapen om haschmissbruket och dess skadcvcrkningar har 
bl. a. en kortfattad broschyr utarbetats. Den är avsedd att spridas till landets 
samtliga högstadie- och gymnasieelever. Vidare kommer en speciell hand

bok för föräldrar om hasch och andra droger att ges ut under våren 1981. 
Faktainformation om hasch och haschmissbruk kommer under våren att 

förmedlas till olika berörda personalgrupper. 

Drygt 100 personer har genomgått utbildning för hela personallag vid 

nyinrättade behandlingshem och vårdcentraler. 

Varje år placeras omkring 400 narkotikamissbrukare i familjevård. Den 

särskilda utredning (S 1978:05) som har till uppgift att initiera, samordna och 

utvärdera viss försöksverksamhet med familjevård för missbrukare kommer 

att presentera resultatet av sitt arbete i början av år 1981. 

Inom socialdepartementets delegation för social forskning finns en 

13 Riksdagen 1980181. 1 sam/. Nr 100. Bil. 8 
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initiativgrupp för narkomanforskning. Det är min förhoppning att resultatet 

av denna grupps arbete skall leda till ökad satsning på forskning och 

utvärdering inom narkomanvården och att denna forskning bl. a. kan bli ett 

viktigt instrument i personalens behandlingsarbete. 

Som ett led i förstärkningen av samhällets åtgärder mot narkotikamissbruk 

har förslag tagits fram till riksdagen om en höjning av minimistraffet för 

grova narkotikabrott samt för grov varusmuggling från ett till två år. 

Höjningen av straffminimum är avsedd att ge underlag för en skärpning av 

påföljderna för de allvarligaste narkotikabrotten. Avsikten med lagändring

en är dock inte att denna höjning skall medföra genomsnittligt längre 

strafftider än f. n. ådöms. 

Narkotikaproblemet är ett globalt problem. För att tillgången på illegal 

narkotika skall stoppas krävs aktivt delt_agande inom berörda internationella 

organisationer. Sverige deltar aktivt i FN, Europarådet och inom det 

nordiska samarbetet för att stärka insatserna mot narkotikamissbruket. 

Under fyra år har regeringen anvisat 2 milj. kr. årligen av biståndsmedel till 

FN:s fond för kontroll av beroendeframkallande medel för projekt som 

syftar till minskning av den illegala odlingen av opievallmon i Pakistan. Laos 

och Afganistan. Vidare utgår sedan flera år ett bidrag till narkotikafondens 

allmänna verksamhet. Som framgår under anslaget L 1 beräknar jag 266 000 

kr. för detta ändamål. 

J 1. Statens vårdanstalter föl!" alkoholmissbrukare: Driftkostnader 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

45 309 000 

45 895 000 

50 672 000 

F.n. finns fyra statliga vårdanstalter. nämligen Venngarn med vårdavdel

ningen Hornö, Gudhem, Runnagården med vårdavdelningen Brotorp samt 

vårdanstalten vid Frösö-klinikerna. Anstalterna har sammanlagt 307 plat

ser. 
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Personal 
Vårdledning 
Vårdpersonal 
Arbetsledarpersonal 
Ekonomipersonal 
Övrig personal 

Al!Sfag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Övriga utgifter 
Hälso- och sjukvård för in
tagna 

Utgifter för arbetsträning 
m.m. 

Vårdanstalten vid Frösöklini
kema 

Summa utgifter 

Uppbördsmedel Försäljning 
av produkter m.m. 

Nettoutgift 

Inkomster vid vårdanstalter
na (redovisas på inkomstti
teln) 

Socialstyre/sen 

1980/81 

24 
96 
26 
28 
23 

197 

25 037 000 
73 000 

146 000 
7 016000 

489 000 
3 244000 

755 000 

1 000 

9135 000 

45 896000 

1 000 

45 895 000 

100 000 

1. Pris- och löneomräkning + 5 122 000 kr. 

Beräknad ändring 1981/82 

Social
styrelsen 

+ 3 468000 

+ 17 000 

+ 984 000 

+ 56000 

+ 373 000 

+ 378 000 

+ 1100000 

+ 6 376000 

+ 6 376 000 

Föredrag
anden 

+ 2 297000 

+ 984 000 

+ 39 000 

+ 357 000 

+ 1 100 000 

+ 4 777 000 

+ 4777 000 

2. De faktiska lönekostnaderna överstiger anvisade medel med 
3 468 000 kr. Huvudförslaget innebär en besparing med 1 710 000 kr. Försla
get innefattar vidare en schablonmässig tvåprocentig besparing av anstalter

nas omkostnader med undantag av lokalkostnaderna. sjukvårdskostnaderna 
och kostnaderna för vårdanstalten vid Frösöklinikerna. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för driftkostnaderna vid statens vårdanstal
ter beräknas med utgångspunkt från viss besparing. Vidare bör vissa 
lönekostnader överföras till anslaget E 1. Socialstyrelsen. 
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Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Statens vårdansta/ter för alkoholmissbrukare: Driftkostnader 

för budgetåret 1981182 anvisa ett förslagsanslag av SO 672 000 

kr. 

J 2. Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: Utrustning m.m. 

1979/80 
1980/81 

1981/82 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

165 026 
1 000 

1000 

Reservation 248 570 

Från anslaget bekostas inventarier i samband med ny-, till- och ombygg
nadsarbeten samt upprustning av arbetsdriften m.m. vid vårdanstalterna. 

Socialstyrelsen 

Under budgetåret 1980/8l beräknas ca 230 000 kr. komma att disponeras 
för inköp av inventarier m.m. och utrustning till arbetsdriften vid vårdanstal
tema. För budgetåret 1981/82 beräknas ca 110 000 kr. för dessa ändamål. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp mf:d ett formellt belopp på 1 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens l'årdanstalter för alkoholmissbrukare: Utrustning 

m. m. för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 

1 000 kr. 

J 3. Bidrag till anordnande av vårdanstalter och inackorderingshem m.m. 

1979/80 
1980/81 

1981/82 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1072700 
5 720 000 
1760000 

Reservation 3 469 801 

Från anslaget utgår bidrag för att anordna vårdanstalt eller inackorderings
hem för alkoholmissbrukare samt till s.k. övergångshem. Bidrag utgår också 
för att anordna behandlingshem och inackorderingshem för narkotikamiss
brukare. Bidrag utgår med högst 22 000 kr. per plats. Bidraget får som regel 
inte överstiga vad som skjuts till från annat håll. Bidragsbestämmelserna för 



Prop. 1980/81:100 Bilaga 8 Socialdepartementet 197 

erkända och enskilda vårdanstalter samt för inackorderingshem för alkohol
missbrukare återfinns i kungörelsen (1957:144) om statsbidrag till anordnan
de av vårdanstalter för alkoholmissbrukare m.m. (ändrad senast 1976:216). 

För anordningsbidrag till behandlingshem och inackorderingshem för narko
tikamissbrukare gäller bestämmelserna i regleringsbrev den 12 juni 1980 om 

anslag för budgetåret 1980/81 till alkoholpolitik och missbruksvård. 

Socialstyre/sen 

Styrelsen föreslår att anordningsbidraget skall utgå oförändrat med högst 
22 000 kr. per plats. På grundval av detta förslag beräknas för budgetåret 
1981/82 ett medelsbehov av 3,3 milj. kr. för 150 nya platser vid inackorde
ringshem för alkoholmissbrukare samt vid behandlingshem och inackorde
ringshem för narkotikamissbrukare. Styrelsen erinrar om att av reservatio
nen från budgetåret 1979/80 utgör ca 1,4 milj. kr. av regeringen beviljade 

bidrag, som ännu inte betalats ut av socialstyrelsen, samt av socialstyrelsen 
tillstyrkta men av regeringen vid utgången av budgetåret ännu inte beviljade 

anordningsbidrag. 

Föredraganden 

Jag beräknar 1 760 000 kr. för att nästa budgetår anordna ytterligare 80 

platser vid inackorderingshem för alkoholmissbrukare samt behandlingshem 
och inackorderingshem för narkotikamissbrukare. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till anordnande av vårdanstalter och inackorderings

hem m. m. för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag 
av 1 760 000 kr. 

J 4. Lån till byggnadsarbeten vid vårdanstalter m.m. 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

4 975 0001 

5 500 000 

5 500 000 

Behållning 1121 335 

I Investeringsanslaget Lån till nybyggnader vid erkända vårdans tal ter för alkoholmiss
brukare m.m. 

Från anslaget bekostas lån till byggnadsarbeten och viss utrustning m.m. 
vid erkända och enskilda vårdanstalter för alkoholmissbrukare. 

Socialstyre/sen 

Styrelsen tillstyrker lån med sammanlagt 5,5 milj. kr. för byggnadsföretag 

m.m. vid vissa erkända och enskilda vårdanstalter. 
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Föredraganden 

För lån till här aktuella byggnadsprojekt beräknar jag för innevarande 

budgetår en medclsåtgång på 6,6 milj. kr. För lån till fortsatt upprustning av 

anstalterna och för projektering av vissa byggnadsarbcten beräknar jag 

medelståtgångcn till 5,5 milj. kr. nästa budgetår. 

Anslagsberäk11ing (1 000-tal kr.) 

Medclstillgång 

Behållning 1980-07-01 
Anslag 1980/81 
Anslag för 1981/82 (förslag) 

Summa 

1121 
5 500 
5 500 

12: 121 

Beräknad medclsförbrukning 

1980/81 
1981182 

6 621 
5 500 

12 121 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till byggnadsarbeten vid vårdanstalter m. m. för 

budgetåret 1981182 anvisa ett reservationsanslag av 5 500 000 
kr. 

J 5. Bidrag till driften av vårdanstalter och inackorderingshem m.m. 

1979/80 
1980/81 
1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

221442 854 
24:5 300 000 
28:5150 000 

Från anslaget utgår bidrag till driftkostnader vid vårdanstalter och 
inackorderingshem för alkoholmissbrukare samt vid behandlingshem och 
inackorderingshem för narkotikamissbrukare m.m. 

Bidrag till vårdanstalter utgår med vissa maximibelopp i form av dels 
i?;arantibidrag (per dag och vårdplats), dels beläggningsbidrag (per dag och 
vårdad person). Om särskilda skäl finns kan statsbidrag utgå med högre 

belopp. Statsbidrag till inackorderings- och behandlingshem utgår med högst 

75 % av de styrkta nettokostnaderna för hemmets drift. Bidraget till hem för 

narkotikamissbrukare får dock inte överstiga 68 OOOkr. per plats och år. 

Bestämmelserna angåend1~ vårdanstalter och inackorderingshem för 

alkoholmissbrukare återfinns i kungörelsen (1955:426) om statsbidrag till 

driftkostnader vid vårdanstaltcr för alkoholmissbrukare m. m. (ändrad 

senast 1980:511). De i kungörelsen angivna grunderna för driftbidrag 

tillämpas även beträffande kostnaderna för vård av narkotikamissbrukare på 

enskild vårdanstalt och inackorderingshem för alkoholmissbrukare. För 
statsbidrag till driften av behandlingshem och inackorderingshem för 

narkotikamissbrukare gäller bestämmelserna i regleringsbrev den 12 juni 

1980 om anslag för budgetåret 1980/81 till alkoholpolitik och missbruks

vård. 
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1980/81 

Driftbidragens maximibe-
lopp vid vårdanstalter, kr./ 
dag: 

Garantibidrag 133 
Beläggningsbidrag 66 

199 

Anslag (milj. kr.) 
Vårdanstalter 148,8 
Jnackorderingshem för alko-

holmissbrukare 71,3 
Behandlingshem och inac-

korderingshem för narkoti-
kamissbrukarc 25,2 

245,3 

Socialstyrelsen 

Beräknad ändring 1981/82 

Social
styrelsen 

+ 76 
-29 

+ 47 

+ 52,5 

+ 27,5 

+ 8,6 

+ 88,6 

Föredrag
anden 

+ 18 
+ 8 

+ 26 

+ 20,2 

+ 14,4 

+ 5,3 

+ 39,9 

Driftbidraget bör avvägas så att fasta kostnader täcks av garantibidrag och 

rörliga kostnader av beläggningsbidrag. De fasta kostnaderna beräknas 

under budgetåret 1980/81 för de erkända anstalterna utgöra ca 85 % , medan 

garantibidraget uppgår till ca 67 % av totala driftbidraget. Sammanlagt 

fordras en höjning av driftbidraget med 47 kr., varav 40 kr. i huvudsak för 

löne- och prisornräkning, 4 kr. för eftersläpande personalbehov och 3 kr. för 

eftersatt fastighetsunderhåll. Driftbidraget blir därmed 246 kr. per dag. 

Garantibidraget bör bestämmas till högst 209 kr. och beläggningsbidraget till 

högst 37 kr. för erkända och 29 kr. för enskilda anstalter. 

Styrelsen uppskattar antalet vårdplatser under budgetåret 1981/82 till 

1 249 vid erkända och 853 vid enskilda anstalter. Antalet garantidagar 

beräknas på grundval av nämnda uppgifter till 455 885 dagar för erkända och 

311 345 för enskilda anstalter. Med en beläggningsfrekvcns som kan 

uppskattas till 90 % vid erkända och 95 % vid enskilda anstalter beräknas 

medelsbehovet för driftbidrag till lJ0,5 milj. kr. för erkända och 73,6 milj. 

kr. för enskilda anstalter eller sammanlagt 184, 1 milj. kr. 

Anstalter, som på grund av utgifter för särskilda vårdanordningar prövas 

vara i behov därav, erhåller f. n. ytterligare l kr. i garantibidrag. I första hand 

gäller detta anstalter med egna sjukavdelningar. Kostnaderna för sådana 

avdelningar har under senare år ökat kraftigt. Socialstyrelsen hemställer att 

detta extra bidrag fastställs till högst 3 kr. Styrelsen förutsätter också att 

möjlighet skall finnas för regeringen att, när särskilda skäl föreligger, bevilja 

ytterligare statsbidrag utöver nämnda maximibelopp. För att täcka kostna

derna för sådana statsbidrag utöver maximibeloppen beräknas som särskilda 
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medel 8,5 milj. kr. för budgetåret 1981/82. Styrelsen räknar dessutom med 
att särskilda medel anvisa~;, nämligen 0,9 milj. kr. för upprustning av 

anstalternas inventarier. 5,5 milj. kr. för den statliga personalpensioneringen 

för de privata vårdanstalterna (prop. 1969:79 och 1970: 104), 0.2 milj. kr. för 

rehabilitering av partiellt arbetsföra befattningshavare. 0,9 milj. kr. för 

intensifierad personalutbildning vid anstalterna, 0,3 milj. kr. för anslutning 

till företagshälsovård och 0,9 milj. kr. för vårdutbildad finskspråkig personal. 
Sammanlagt beräknas särskilda medel med ytterligare 17,2 milj. kr. Totalt 

beräknas således för anstalternas drift 201.3 milj. kr. 

Socialstyrelsen utgår från att - i likhet med föregående budgetår -

förändrade lönekostnader som avtalsmässigt uppkommer samt ändring av 

arbetsgivaravgifterna beaktas genom särskilda beslut. För att behålla rätt 

bidragsnivå 1981/82 bör också förväntade lönckostnadshöjningar och arbets

givaravgifter för år 1981 och 1982 beaktas. Styrelsen hemställer vidare att 

bidrag skall utgå för patienter på tillfällig permission. 

Socialstyrelsen föreslår att driftbidraget till inackorderingshem liksom 
tidigare får utgå med hög~t 75 % av den godkända nettokostnaden men att 

bidraget maximeras till 65 000 kr. per plats och år. En sådan maximering 

medger en flexibel och br·eddad användning av hemmen samt en för 

huvudmännen och socialstyrdsen förenklad handläggning av bidragsansök
ningarna. Socialstyrelsen föreslår också vad gäller hemmen inom såväl 
nykterhetsvården som narkomanvården att man slopar bestämmelsen att 

vistelsetid över ett år vid hem för missbrukare inte får utgöra statsbidrags

grundande kostnad. 
Medelsbehovet för bidrag till driften av inackorderinghem för alkohol

missbrukare beräknas till 96,7 milj. kr. Antalet vårdplatser för driftbidrag 

beräknas detta budgetår i genomsnitt till 2 029. Av dessa platser beräknas 
drygt 420 ha en nettokostnad som överstiger nämnda belopp. 86 700 kr.. 
varför bidraget beräknas till 65 000 kr. per plats eller sammanlagt 27 ,4 milj. 
kr. Övriga platser, ca 1 610 beräknas ha en genomsnittlig nettokostnad av 
57 400 kr. per plats. vilket medför ett bidrag på 69,3 milj. kr. Sammanlagt 

beräknar styrelsen således 96.7 milj. kr. Den föreslagna bi dragsmaximering

en innebär en minskning av kostnaderna för bidrag som uppskattas till ca 4. 7 

milj. kr. Socialstyrelsen förf,slår slutligen att medlen som för budgetåret 

1980/81 anslagits under J 8. Bidrag till organisationer m. m. för försök med 

nya vård- och behandlingsmetoder med kommunala inackordcringshem 

överförs till förevarande anslag. För ändamålet beräknar styrelsen 2.1 milj. 

kr. budgetåret 1981/82. Sammanlagt beräknas således 98.8 milj. kr. för 

bidrag till drift av inackorderingshem nästa budgetår. 

Beträffande hemmen för narkotikamissbrukare föreslår socialstyrelsen att 

bidraget höjs från 68 000 kr. till maximalt 80 000 kr. per plats och år. 
Styrelsen beräknar därmed statsbidraget till 33,8 milj. kr. 

Det sammanlagda anslagsbehovet beräknar socialstyrelsen till 333,9 milj. 

kr. 
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Föredraganden 

Driftbidraget till erkända och enskilda vårdanstalter för alkoholmissbru

kare bör fr. o. m. den 1 juli 1981 höjas med 26 kr. per dag, varav 18 kr. 

garantibidrag och 8 kr. i beläggningsbidrag. För anstalt, som på grund av 

utgifter för särskilda vårdanordningar prövas vara i behov därav, bör 

garantibidraget liksom nu kunna utgå med ytterligare I kr. Sådana förän

dringar i lönekostnaderna som avtalsmässigt kan uppkomma för åren 1981 

och 1982 samt förändring av arbetsgivaravgifterna får beaktas senare genom 

särskilda beslut av regeringen. Antalet vårdplatser under budgetåret 1980/81 

beräknas till ca 1 249 vid erkända och 853 vid enskilda vårdanstalter. Antalet 

vårddagar under budgetåret kan uppskattas till ca 455 900 resp. 311 350. 

Beläggningen vid anstalterna beräknas till 85 %. 

Jag beräknar anslagsbehovet till 97,5 milj. kr. för bidrag till erkända och 

64,5 milj. kr. för bidrag till enskilda vårdanstalter. Jag beräknar också 

5,5 milj. kr. för pensionsavgifter, ca 1,5 milj. kr. för inköp av inventarier och 

medel till finskspråkig personal. Vidare beräknar jag 85,7 milj. kr. till 

inackorderingshcm för alkoholmissbrukare. Jag räknar därvid med att upp 

till l 990 platser vid dessa hem kan utnyttjas vid budgetårets slut. 

Jag föreslår att bidraget till inackorderingshcm maximeras till 60 000 kr. per 

plats och år. Sammanlagt beräknas alltså 254,7 milj. kr. för driftbidrag till 

nykterhetsvårdens institutioner nästa budgetår. 

För bidrag till behandlingshem och inackorderingshem för narkotikamiss

brukare beräknar jag 30,5 milj. kr. nästa budgetår. Jag har därvid räknat 

med en ökning av högsta bidragsbelopp för inackordcringshem och behand

lingshem för narkotikamissbrukare från 68 000 till 73 000 kr. per plats och år 

fr.o.m. den 1 juli 1981. Jag räknar med att upp till 440 platser vid dessa hem 

kan utnyttjas vid slutet av budgetåret 1981/82. Det totala anslagsbehovet blir 
285 150 000 kr. 

Socialstyrelsens förslag att slopa bestämmelserna, som innebär att vistelse

tid över ett år inte berättigar till statsbidrag till driften av inackorderingshem 

och behandlingshem, kan jag inte biträda. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. godkänna de av mig förordade ändringarna i grunderna för 

bidrag till driftkostnader vid vårdanstalter och inackorderings

hem för alkoholmissbrukare m. m. 

2. till Bidrag till driften av l'årdanstalter och inackorderingshem 

m. m. för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 

285 150 000 kr. 
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J 6. Bidrag till alkoholpolikliniker och vårdcentraler m. m. 

1979/81) 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

185 147 2201 

90 300 000 

96 650000 

202 

Statsbidrag utgår till driften av alkoholpolikliniker med 75 % av de 

kostnader som socialstyrelsen inom ramen för de medel som står till 

styrelsens förfogande godkänner för verksamheten under förutsättning att 

ersättning eller bidrag av statsmedel inte utgår i särskild ordning. Bidraget 

betalas ut för kalenderår i efterskott. 

Bestämmelserna återfinns i kungörelsen (1954:431 med ändring 

1979: 1004) om statsbidrag till de kommunala nykterhetsnämndernas verk

samhet samt i regleringsbrev den 12 juni 1980. De i kungörelsen angivna 

grunderna för statsbidrag tillämpas även beträffande kostnaderna för vård på 

alkoholpoliklinik av narkotikamissbrukare. 

Vidare utgår statsbidrag ti.ll försöksverksamhct vid nytillkommande 

alkoholpolikliniker m. m., försöksverksamhet med tillnyktringsenheter, 

vårdcentraler för narkotikamissbrukare och till kommuns kostnad för vård 

av narkotikamissbrukare i enskilt hem eller i behandlingsenhet med högst 

fyra platser. 

I. Alkoholpolikliniker 
rn. m. 

2. Försöksverksamhet vid 
nytillkommande alkohol
polikliniker m. rn. 

3. Vårdcentraler 
4. Vård i enskilt hem eller 

i behandlingsenhct med 
högst fyra platser 

5. Bidrag till kostnader 
inom socialstyrelsen 
m.m. 

6. Försöksverksamhet med 
tillnyktringscnheter 

7. Försöksverksamhct vid 
KS klinik för alkohol
sjukdomar 

Anslag (avr.) 

1980/81 

5"' 820000 1 
:;· 500 000 

20 500 000 

2 600 000 

450000 

9 420 000 

90 300 000 

Beräknad ändring 1981/82 

Social
styrelsen 

+ 9 180000 

+ 50 000 

+ 9 200 000 

Föredrag
anden 

+ 5 000 000 

+ 2 000 000 

- 450000 

-1 200000 

+ l 000 001) 

+ 6350 000 

I Anslaget Bidrag till kommunala nykterhetsnämnder m. m. 
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Socialstyre/sen 

1-3. Socialstyrelsen anser att statsbidrag för kalenderåret 1981 skall utgå 

enligt samma grunder till driften av de öppna mottagningar för missbrukare 

som för närvarande benämns alkoholpolikliniker, inklusive försöksverksam

heter vid nytillkommande alkoholpolikliniker och till vårdcentraler för 

narkotikamisshrukare. För nytillkommande sådana öppna mottagningar, 

vilka bör ha en huvudsakligen social inriktning, bör även landsting kunna 

vara huvudman. Statsbidragshestämmelserna för vårdcentraler för narkoti

kamissbrukare medger att landsting står som huvudman. Styrelsen föreslår 

att statsbidragsgivningen till öppna mottagningar för missbrukare fr.o.m. 

kalenderåret 1981 förenklas och att personalkostnaderna blir bidragsberätti

gad grund. Bidrag föreslås utgå med 75 % av kostnader för personal i den 

öppna verksamheten med ett tillägg på 10 %, som täckning av övriga 

kostnader för verksamheten. Personalstaten redovisas och prövas årligen av 

socialstyrelsen inför nästkommande kalenderår (personalbudget). De slutli

ga kostnaderna redovisas i efterhand, dock endast beträffande personal, 

varvid utbetalning av bidrag kan ske omgående i de fall kostnaderna 

överensstämmer med de budgeterade. Verksamhetens övriga kostnader 

behöver således inte redovisas men bidrag till dessa bör utgå med generellt 

JO % utöver bidraget för personal. 

För budgetåret 1980/81 beräknas för alkoholpoliklinik- och vårdcentral

verksamhet ett medelsbehov på totalt 77,8 milj. kr. Medelsbehovet för 

budgetåret 1981/82 för statsbidrag till öppna mottagningar enligt föreslaget 

förenklat bidragssystem beräknas uppgå till ca 87 milj. kr. Anslagsposten 

bör tas upp förslagsvis. 

4. Socialstyrelsen föreslår att de medel som avsätts för bidrag till kommuns 

kostnad för vård av narkotikamissbrukare i enskilt hem eller i behandlings

enhet med högst fyra platser i stället ska utgå som stimulansbidrag till 

kommuner eller andra som organiserar en samordnad familjevårdsenhet. 

Förändringen av bidragen bör gälla från och med kalenderåret 1981. Formen 

för föreslaget statsbidrag bör kunna avgöras i anslutning till familjevårdsut

redningens förslag till modell för verksamheten m.m. Medel för budgetåret 

1981/82 tas upp med oförändrat belopp. 

5. Bidrag till kostnader inom socialstyrelsen beräknas till 0,5 milj. kr. för 

nästa budgetår. 

6. Försöksverksamheten med tillnyktringsenheter tas upp med oförändrat 

belopp 9 .4 milj. kr. Socialdepartementet förutsätts beräkna medelsbeho

vet. 
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Föredraganden 

Statsbidragsgivningen till alkoholpolikliniker. vårdcentraler och försöks

verksamhet med nytillkommande alkoholpolikliniker bör förenklas fr. o. m. 

kalenderåret 1981. Underlag för statsbidrag bör framdeles utgöra av 

socialstyrelsen godkända kostnader för löner. vilka uppräknas med 60 % 

som bidrag till övriga driftkostnader. Statsbidrag utgör högst 75 % av 

bidragsgrundande belopp och utgår för kalenderår i efterskott. Inom ramen 

för tillgängliga medel betalar socialstyrelsen ut bidrag efter en samlad 

bedömning av samtliga ansökningar. I övrigt bör bidragen till alkoholpoli

kliniker och vårdcentraler samt försöksverksamhct med nytillkommande 

alkoholpolikliniker utgå enligt oförändrade grunder. 

För bidrag till alkoholpolikliniker beräknar jag nästa budgetår 

59,8 milj. kr. För försöksverks;imhetcn med nytillkommande alkoholpolikli

niker beräknar jag för nästa budgetår 2,5 milj. kr. Till vårdcentraler 

beräknas 22,5 milj. kr. 

Statsbidrag till kommuns kostnad för vård i enskilt hem av narkotikamiss

brukare eller i behandlingsenhet med högst fyra platser beräknas till 2,6 milj. 

kr. under anslaget. 

Till anslaget E 1. Socialstyrelsen bör överföras 450 000 kr. från posten för 

bidrag till socialstyrelsen för vissa kostnader i anslutning till olika insatser 

mot narkotikamissbruket. 

I inledningen till detta avsnitt har jag redogjort för försöksverksamheten 

med tillnyktringsenheter. Jag beräknar 8,2 milj. kr. för denna verksamhet 

under nästa budgetår. 
Jag har också i inledningen redogjort för försöksverksamheten vid 

karolinska sjukhusets alkoholpoliklinik alkoholsjukdomar med samordning 

av vård och behandlingsinsatscr för alkoholskadade. Föredragande statsrå

det har i proposition 1979/8G:100 bil. 8 (s. 135-136) bl. a. anfört att 

verksamheten beroende på regeringens prövning fr. o. m. den 1januari1981 

kunde komma att fortsätta som ett särskilt projekt att finansieras i annan 

ordning. Direktionen för karolinska sjukhuset har hemställt att medel ställs 

till förfogande för verksamheten under tiden den 1 januari-den 30 juni 1981 

och dels under budgetåret 1981/E2. Regeringen har i anledning härav beviljat 

bidrag från förevarande anslag med 0,5 milj. kr. för verksamheten under 

förstnämnda tid. Under nästa hudgeti\r beräknar jag 1 milj. kr. för detta 

ändamål. 
Jag beräknar således 71,5 milj. kr. i bidrag till nykterhetsvård och 25,l 

milj. kr. till narkomanvård under detta anslag. Med hänvisning till samman

ställningen föreslår jag att anslaget tas upp med 96 650 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de av mig förordade ändringarna i grunderna för 

bidrag till alkoholp1)1ikliniker och vårdcentraler m. m. 

2. till Bidrag till alkoholpolikli11iker och vårdce11Craler m. m. för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 96 650 000 kr. 
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J 7. Utbildning och samverkan inom nykterhetsvården 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

878 941 

1100 000 

1 100 000 

Reservation 

205 

295 310 

Från anslaget bekostas kurser och konferenser för personal vid länsnykter

hctsnämnder och vårdanstalter för alkoholmissbrukare m.fl., kurser och 

konferenser rörande narkomanvård samt konferenser i eftervårds- och 

samarbetsfrågor m.m. Vidare disponeras vissa belopp för utbildning och 

information för handläggare i utskänkningsärenden hos länsstyrelserna, för 

att anordna konferenser med nämnder m.m. och för understöd åt samman

slutningar av nämnder. 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsens utbildningsansvar för vårdanstalterna bcriiknas övergå till 

den nya huvudmannen under 1983. Den nya sociallagstiftningen träder i kraft 

under år 1982. Socialstyrelsen anser det vara mycket angeläget att resurser 

ställs till förfogande för intensifierade utbildningsinsatser främst med syfte 

att ge personalen vid vårdanstalterna bättre kunskaper och större handlings

beredskap inför kommande förändringar. Fortbildningen i samband med 

den nya sociallagstiftningen kommer att påbörjas under 1980/81 och planeras 

bli genomförd främst i form av anstaltsförlagd utbildning. Socialstyrelsen 

uppskattar att vid nykterhetsvårdens anstalter har mer än hälften av 

personalen, totalt ca 600 befattningshavare, behov av en fördjupad utbild

ning för att direkt kunna tillämpa den nya lagstiftningen. Socialstyrelsen 

beräknar att resurser kommer att krävas även under budgetåret 1981/82. 
Under en övergångsperiod och i avvaktan på att den nya huvudmannen byggt 

upp en organisation för att tillgodose behovet av personalutbildning finner 

socialstyrelsen det angeläget att fortbildningsinsatserna bör omfatta mini

mum fem utbildningsdagar per år och anställd. För nämnda ändamål 

beräknas sammanlagt 1.6 milj. kr. 

Behovet av intensifierad konferensverksamhet kvarstår såväl inom nykter
hets- som narkomanvårdsområdct. Socialstyrelsen beräknar 0,6 milj. kr. för 

regionalt och centralt anordnade konferenser i vård- och samarbetsfrågor. 

Socialstyrelsen beräknar också 0.2 milj. kr. för utbildning och 50 000 kr. 

för styrelsens egna administrationskostnader. Sammanlagt beräknas under 

anslaget 2 450 000 kr. 

Kurs- och konferensverksamheten på länsplanet som bedrivs av länsnyk

terhetsnämnderna, Svenska Nykterhetsvårdsförbundets distriktsorgan samt 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) bör liksom 

tidigare erhålla bidrag från anslaget. 
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Föredraganden 

För kurser och konferenser inom nykterhets- och narkomanvårdsområdet 

och för utbildning och information för handläggare i alkoholärenden hos 

länsstyrelserna beräknar jag oförändrat belopp. L 1 milj. kr. för nästa 

budgetår. 

Jag hemställler att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utbildning och samverkan inom nykterhetsvården för 

budgetåret 1981.182 anvisa ett reservationsanslag av 1 100 000 

kr. 

J 8. Bidrag till organisationer m.m. 

1979/80 

1980/81 

1981182 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

10 228 317 

14 850 000 
15 300 000 

Från anslaget utgår bidrag till sammanslutningar av förutvarande alkohol

missbrukare (Sällskapet Länkarna m.fl.). till organisationer för stöd och 

hjälp åt läkemedelsmissbrukare m.m. och liknande sammanslutningar samt 

till viss konvalescentvård för narkotikamissbrukare. Vidare får styrelsen 

disponera en del av anslaget som bidrag till kommuner samt till nämnda 

sammanslutningar och till andra organisationer som ägnar sig åt rehabilite

ring av alkohol- eller narkotikaskadade personer samt personer som sniffar 

thinner eller andra lösningsmedel m.fl. Bidrag får avse såväl pågående 

verksamhet som försök med nya vård- och behandlingsmetoder. Bidrag 

utgår också till i första hand försök med nya vård- och behandlingsmetoder 
vid kommunala inackorderingshem för alkoholmissbrukare. 
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1980/81 Bcriiknad iindring 1981/82 

Social- Föredragan-
styrelsen anden 

l. Bidrag till sammanslut-
ningar av f.d. alkohol-
missbrukare 4 500 000 + 500 000 + 150 000 

2. Bidrag till sammanslut-
ningar för stöd och hjälp 
åt läkemedelsmissbruka-
re och liknande samman-
slutningar samt till viss 
konvalescentvård för nar-
kotikamissbrukare 3 150 000 + 850 000 + 150 000 

3. Bidrag till kommuner och 
till sammanslutningar 
som avses under punkt I 
och 2 samt till andra or-
ganisationer som ägnar 
sig åt rehabilitering av 
alkohol- eller narkotika-
skadade personer samt 
personer som sniffar thin-
ner eller andra lösnings-
medel m.fl. 4 975 000 + 1000000 + 150000 

4. Försök i samarbete med 
frivilliga organisationer 
med alternativa hehand-
lingsformer för missbru-
kare bland ungdoms-
vårdsskoleelcver 325 000 

5. Försök med nya vård-
och behandlingsmetoder 
vid kommunala inackor-
deringshem för alkohol-
missbrukare 1 900000 - I 900 000 

14 850000 + 450000 + 450000 

Social~tyrelsen 

1. Ett stort antal föreningar - f.n. omkring 270 med uppskattningsvis 

14 000 medlemmar - söker bidrag ur detta anslag. Hälften av föreningarna är 

organiserade i riksorganisationerna Sällskapet Länkarnas Riksförbund och 

Länkens kamratförbund. Vårdanstalternas patientföreningar är anslutna till 

en riksorganisation, ALRO, som också får bidrag från anslaget. ALRO:s 

medlemsföreningar får däremot bidrag ur vårdanstalternas driftbidrag. 

Sammanlagt söker länkföreningarna för budgetåret 1980/81 bidrag med 

6,5 milj. kr. Under 1979/80 har 3,5 milj. kr. fördelats till de olika föreningar

na. För budgetåret 1981182 beräknar socialstyrelsen ett medelsbehov av 

5 milj. kr. 
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2. För stöd och hjälp åt läkemed.elsmissbrukare sökte 11 organisationer 

statsbidrag med drygt 4 milj. kr. för budgetåret 1979/80. 
Det föreligger ett stort behov av utökade resurser för narkomanvård 

särskilt i de kommuner som saknar egna vårdresurser. Förutom organisatio

nernas rehabiliterande verksamhet för aktiva missbrukare spelar de en viktig 

roll för f.d. missbrukare som ofta behöver ett långvarigt stöd efter att de 

slutat med sitt missbruk. Under 1979/80 har 2,6 milj. kr. fördelats. För 
budgetåret 1981/82 beräknar socialstyrelsen ett medelsbehov av 4 milj. kr. 

3. Bidrag till löpande verksamhet utgår till organisationer och samman

slutningar som inte erhåller bidrag ur andra delar av anslaget. Under 

budgetåret 1979/80 beviljades 15 organisationer bidrag till sin löpande 

verksamhet med 1,4 milj. kr. Den sammanlagda ansökningssumman upp

gick till 3,4 milj. kr. 

Socialstyrelsen finner det angeläget med ett ökat stöd till dessa organisatio

ner och föreslår därför en höjning av bidragen med 0,5 milj. kr. 
För försök med nya v,'lrd- och behandlingsmetoder fördelades 2 575 000 

kr. till kommuner och organisationer under budgetåret 1979/80. Behovet av 

metodutveckling inom missbrukarvårdcn är stort. Många kommuner och 
organisationer saknar emellertid möjligheter att satsa de extra resurser som 

krävs under en övergångsperiod för att pröva ett nytt arbetssätt. Socialstyrel

sen föreslår en höjning av bidragen för dessa ändamål med 0,5 milj. kr. 
Socialstyrelsen upprepar tidigare framfört förslag att anslagsposten 3 delas i 

en post för försöksverksamhet och en för löpande verksamhet. 

4. Försöksverksamheten mf:d alternativa behandlingsformer i samarbete 
mellan RFHL Småland samt Långanäs och Stigby ungdomsvårdsskolor har 
med utgången av budgetåret 1979/80 genomförts under en tvåårsperiod. 
Socialstyrelsen ser det som angeläget att frivilliga organisationer och andra 

ungdomsvårdsskolor får inleda ökad samverkan och begär för ändamålet 

oförändrat anslag. 
S. För budgetåret 1980/81har1,9 milj. kr. avsatts under detta anslag till 

försök vid inackorderingshem för alkoholmissbrukare (se SoU 1979/80:31). 
Socialstyrelsen finner det angeläget med en förstärkning av bidragen till 

inackorderingshemmen. I första hand behövs dock förstärkta resurser över 

lag. Socialstyrelsen föreslår därför att dessa medel fr.o.m. budgetåret 

1981/82 överförs till anslaget J 5 "Bidrag till driften av vårdanstalter och 

inackorderingshem m.m.",och att medlen uppräknas till 2,1 milj. kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
15,3 milj. kr. nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till organisationer m. m. för budgetåret 1981/82 
anvisa ett anslag av 15 300 000 kr. 
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J 9. Upplysning och information på alkoholområdet 

1979/80 
1980/81 
1981/82 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

6 000 000 
20 850 000 

20 850 000 

Reservation 

209 

88 427 

Statens ungdomsråd disponerar i samråd med socialstyrelsens nämnd för 
hälsoupplysning 4, I milj. kr. för fördelning på organisationer och för egen 
verksamhet avseende upplysning om alkohol- och narkotikaproblem. Vidare 

disponerar socialstyrelsen 5,25 milj. kr. för riksomfattande informations
kampanjer och kompletterande informationsåtgärder om alkohol och andra 
missbruksmedel. Styrelsen disponerar också 2 milj. kr. för informations
verksamhet beträffande andra än arbetslivets organisationer samt ytterligare 

2 milj. kr. för nöjesverksamhet i alkoholfri miljö. Socialdepartementet 
disponerar 7,5 milj. kr. för en kampanj mot överlåtelse av alkohol till 
ungdom m.m. Härvid gäller bestämmelserna regleringsbrev 
den 12 juni 1980 om anslag till alkoholpolitik och missbruksvård. 

Statens ungdomsråd 

Under år 1980 har närmare 40 ungdomsorganisationer anslutit sig till 
ungdomsaktionen mot alkohol. En klar markering har gjorts för konkreta 
insatser i syfte att ändra attityderna till alkoholbruket och dess orsaker. 

Aktionens målsättning stämmer väl överens med ungdomsrådets mål för 
informationsverksamhet. Rådet· anser det därför angeläget att samhället 
genom att ställa ytterligare medel till förfogande kan stödja ungdomsorgani
sationerna i denna nya unika samverkan. 

Under budgetåret 1980/81 har efterfrågan på medverkan från ungdomsrå
det ökat kraftigt när det gäller såväl organisationernas olika aktiviteter som 
kontakterna med massmedia och myndigheter. För ökad kontakt och 
informationsverksamhet begär ungdomsrådet 8 milj. kr. för budgetåret 
1981182, varav högst 400 000 kr. för att användas i rådets egen verksamhet. 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor, som inrättades 1978, skall bl.a. 

fördela de medel som ställs till socialstyrelsens disposition för information i 
alkoholfrågor. lnformationsverksamheten är ett viktigt alkoholpolitiskt 

instrument. Socialstyrelsen, liksom nämnden, bedömer det som ytterst 
angeläget att de verksamheter som nu påbörjats av de fackliga huvudorgani

sationerna och på arbetsgivarsidan inom ramen för arbetslivskampanjen ges 
möjligheter att fortsätta utan avbrott. Merparten av de medel som nämnden 
disponerat under budgetåret 1978179 och 1979/80 har dirigerats till arbetslivs
området. Vissa insatser har dock även kunnat göras på skolans område och 

14 Riksdagen 1980181. I sam[. Nr 100. Bil. 8 
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kring problemkomplexet alkohol och graviditet. För budgetåret 1980/81 har 
kampanjanslaget ökat med 2 milj. kr. vilket möjliggjort planering av 
kampanjinsatser tillsammans med idrottsrörelsen, de värnpliktigas organisa
tion samt Svenska Livräddningssällskapet. Det finns ett stort intresse från 
både organisationer och myndigheter att tillsammans med alkoholnämnden 
genomföra kampanjer på alkoholområdet. Medelsbehovet för arbetslivs
kampanjen budgetåret 1981182 beräknas till 6,5 milj. kr. 

För genomförandet av kampanjer inom andra områden än arbetslivet 

begärs för budgetåret 1981/ll2 3,5 milj. kr. 
Anslaget till nöjesverksamhet i alkoholfri miljö, som är nytt fr.o.m. 

budgetåret 1980/81, tillgodoser ett angeläget behov. Ett anslag på 4 milj. kr. 
föreslås för budgetåret 1981/82. 

Anslaget till kompletterande informationsinsatser bör ökas till 6 milj. kr. 

för att i någon mån kunna tillgodose den stora efterfrågan. 
Socialstyrelsen begär alltså anslag med sammanlagt 20 milj. kr. för 

budgetåret 1981/82. 

Föredraganden 

I inledningen till detta avsnitt har jag redogjort för förslag till åtgärder som 
samordningsorganet för alkoholfrågor lagt fram. För nästa budgetår beräk
nar jag 7.5 milj. kr för dessa ändamål. Härtill kommer medel att anvisas ur 
allmänna arvsfonden för genomförande av förslagen från samordningsorga

net. För statens ungdomsråds verksamhet beträffande upplysning om 
alkohol- och narkotikaproblem beräknar jag 4,1 milj. kr. För socialstyrel
sens informationskampanjer och övriga informationsåtgärder inom föreva
rande område beräknar jag 9 ,25 milj. kr. nästa budgetår. Sammanlagt 
beräknar jag medelsbehovet under anslaget nästa budgetår till 
20,85 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Upplysning och information på alkoholområdet för budget

året 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 20 850 000 kr. 
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K. Vissa åtgärder för handikappade 

Full delaktighet och jämlikhet är mottot för FN :s handikappår 1981. Vi har 
i Sverige brukat uttrycka detta mål för politiken på handikappområdet med 
begreppet tillgänglighet. Handikappade skall vara en del av samhällets 
gemenskap. Därför skall samhället - både i yttre fysisk mening och den 
verksamhet som bedrivs i samhället - vara tillgängligt för handikappade. De 

politiska målen, som det råder stor samstämmighet om inom detta område, 
anger de anspråk som måste ställas på alla medborgare för att problemen för 
människor med handikapp skall kunna lösas. Mycket stora insatser har gjorts 
under de senaste två årtiondena. Handikappade människor möter dock 
alltjämt många hinder i sitt dagliga liv. För att bemästra dem måste vi också i 
fortsättningen förutsätta hela folkets solidariska engagemang inte bara i form 

av ekonomiskt stöd. Detta kräver också personliga insatser och positiva 
attityder till handikappade. 

Det nutida synsättet på handikapp innebär att handikappade inte är, som 
man förr ofta ansåg, särgrupper i samhället. Handikappade människor är 
resurser i samhällsbyggandet på samma sätt som andra, med samma behov, 
rättigheter och skyldigheter som de. De anspråk som måste ställas på 
medborgarna för att vår totala konsumtion skall anpassas till våra ekono
miska förutsättningar kan inte gå någon grupp helt förbi. I regeringens 
ställningstaganden till statens utgifter för nästa budgetår har det dock i ett 
ansträngt ekonomiskt läge varit en utgångspunkt att skydda de mest utsatta 
grupperna. Handikappade är en sådan grupp. De politiska ambitionerna 
inom handikappområdet fullföljs därför enligt de riktlinjer som har gällt 
under många år. Detta viktiga område tillförs således betydande nya resurser 
och angeläget reformarbete fortsätter. 

Förslaget till statsbudget för budgetåret 1981182 markerar handikappfrå
gornas höga prioritet. Statens kostnader för handikappåtgärder beräknas för 
nästa budgetår till 14 070 milj. kr. Budgetåret 1971172 var motsvarande 
anslag 2 670 milj. kr., och budgetåret 1976/77 var de 6180 milj. kr. Under 
budgetåret 1981182 beräknas vidare förtidspensionerna från ATP till 
handikappade komma att utgöra 5 800 milj. kr. 

Inom avsnittet Vissa åtgärder för handikappade beräknas för nästa 
budgetår anslag om sammanlagt 455,5 milj. kr. Det innebär en ökning med 
59,0 milj. kr. från innevarande budgetår. 

För att tillgodose handikappades behov av vårdartjänst beräknas för nästa 

budgetår 8,7 milj. kr. Förhandlingarna med Stockholms läns landstingskom
mun om dess övertagande av verksamheten med omvårdnad åt handikap
pade gymnasieskoleelever har ännu inte slutförts. I avvaktan härpå beräknas 
drygt 6,8 milj. kr. för detta ändamål. 

Från anslaget Kostnader för viss utbildning av handikappade finansieras 
basresurser för handikappforskningen vid universitetet i Göteborg. Härför 
beräknas 363 000 kr. I detta sammanhang vill jag erinra om att avsevärda 



Prop. 1980/81:100 Bilaga 8 Socialdepartementet 212 

allmänna medel, t.ex. från forskningsråden och från socialdepartementets 
anslag Forsknings- och utvecklingsarbete samt försöksverksamhet, står till 
förfogande bl.a. för forskningen inom handikappområdet. Vidare har 
regeringen beviljat handikappforskare understöd ur allmänna arvsfonden för 
vissa särskilda utvecklingsprojekt. En viktig roll för finansieringen av sådana 
projekt spelar också en rad: enskilda bidragsgivande organ. Inom t.ex. 
rörelsehinderområdet har vanförestiftelserna särskilt intresse. 

Omsorgshuvudmännens insatser för psykiskt utvecklingsstörda är inrik
tade på ökad integration i skola, boende och sysselsättning. Statens 

finansiella stöd avser skolan, och anslaget för lönekostnader i särskolan 
beräknas öka från 330,4 milj. kr. till 377,8 milj. kr. 

Handikapporganisationemas arbete tillmäts stor betydelse för inriktning
en och utformningen av statens, landstingens och kommunernas insatser på 
handikappområdet. Statens stöd, som avser riksorganisationemas verksam
het, har ökat kraftigt under de senaste fyra åren. Budgetåret 1976177 var 
stödet 5,5 milj. kr. ,och innevarande budgetår är det 24,5 milj. kr. Bidragen 
till handikapprörelsen för nästa budgetår föreslås ökade med 2 750 000 kr. till 
27 250 000 kr. 

Från anslag under detta avsnitt finansieras en rad särskilda insatser för 
synskadade. De avser bl.a. verksamhet för synskadade hantverkare, 
anskaffning av ledarhundar., utgivning av tidskrifter på ljudband och i 
punktskrift, nyhetsförmedlinig för dövblinda samt portofrihet för blind
skriftsförsändelser. Jag beräknar sammanlagt 22,5 milj. kr. för dessa 

ändamål, vilket innebär en ökning med 4,4 milj. kr. 
Ordinationerna av textteldoner åt döva och vissa andra handikappade 

beräknas omfatta 1 200 personer under innevarande budgetår. Engångsav
gifterna för dessa hjälpmedel. betalas av staten i efterskott och anslaget för 
ersättning till televerket bör ökas med 2,0 milj. kr. till 7 ,7 milj. kr. 

Beredningsgruppen (S 1979: 10) för det internationella handikappåret 1981 
har i förberedelsearbetet inför handikappåret inriktat sig på att stimulera till 
insatser och samordna de svenska nationella och internationella insatserna. 
Sverige har spelat en aktiv roll i det internationella förberedelsearbetet. 
Avsikten från svensk sida är att insatserna i samband med handikappåret 

skall vara ett led i arbetei: för förbättringar inom handkappområdet. 
Beredningsgruppen har anordnat konferenser för att engagera folkrörelser
na i förberedelserna inför handikappåret. Konferenser har även ordnats för 
kontaktpersoner i kommuner och landsting. En rapport om handikappåt
gärdema i Sverige kommer att ges ut av beredningsgruppen och avses bilda 

underlag för en bred debatt i landet. En sammanställning över planer i 
Sverige inför handikappåret kommer också att presenteras. Statistiska 
centralbyrån sammanställer vidare för gruppens räkning en rapport om 
handikappades levnadsförhållanden. På förslag av gruppen har regeringen 

beviljat handikapporganisationerna och andra understöd ur allmänna 
arvsfonden för olika aktiviteter i anslutning till handikappåret, och jag 
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räknar med att det sammanlagda understödet för detta ändamål kommer att 

uppgå till 5 milj. kr. 

Handikappområdet präglas av en omfattande utredningsverksamhet. 

Under socialdepartementet har omsorgskommitten (S 1977:12) avgivit 
betänkandet (SOU 1980:16) Vissa frågor rörande flerhandikappade. Kom
mittens förslag om vissa centrala insatser har rönt en blandad remissopinion, 

och beredningen av denna fråga torde inte bli klar förrän till budgetarbetet år 

1981. Däremot kommer jag redan nu att förorda förstärkningar av stödet till 
handikapporganisationerna med anledning av kommittens förslag i betän

kandet. Omsorgskommitten avser att avge sitt slutbetänkande under våren 

1981. 

Texttelefongruppen (S 1977:15) har i oktober 1980 lämnat sitt slutbetän

kande (Ds S 1980:8) Telefon för döva, förmedling av samtal med texttelefon. 

Remissbehandlingen av betänkandet har nyligen avslutats, och avsikten är 

att en särskild proposition i frågan skall lämnas under 1980/81 års 

riksmöte. 

Bilstödskommitten (S 1979:04) avser att redovisa sitt uppdrag om vidgade 

möjligheter för handikappade att få tillgång till bil m. m. under första 

halvåret 1981. 

Boendeservicegruppen (S 1980: 1) har tillkallats för frågor om samråd 

beträffande boende och service för svårt handikappade i Stockholms län. 
Gruppen har inledningsvis genomfört personliga intervjuer om situation, 

problem och behov med ca 400 yngre handikappade inom länet. Arbetet 

fortsätter i samråd med landstinget och länets kommuner. Gruppen planerar 

bl.a. en försöksverksamhet med boendeträning i lägenheter i Solna, vilka 

tidigare disponerats av styrelsen för vårdartjänst 

När det gäller samhällets insatser för handikappade vill jag här notera att 
kostnaderna under folkpensionsanslaget för förtidspensioner till handikap
pade och för handikappersättningar m. m. beräknas till följd av höjda 
pensionsbelopp m.m. under nästa budgetår öka med 1 060 milj. kr. till 7 275 
milj. kr. Statsbidraget till social hemhjälp åt handikappade beräknas till 200 
milj. kr. Medelsbehovet för statsbidrag till färdtjänsten utgör 275 milj. kr. 

Ökningen för dessa båda ändamål är ca 95 milj. kr. Statens utgifter för 
hjälpmedel åt handikappade, genom sjukvårdshuvudmännen och apoteken, 

beräknas under sjukförsäkringsanslaget till över 100 milj. kr. På anslag under 

andra huvudtitlar beräknas kostnaderna för handikappåtgärder nästa 

budgetår öka med 670 milj. kr. till 5 760 milj. kr. Den totala ökningen på 

statsbudgeten för handikappåtgärder utgör 1 890 milj. kr. jämfört med 

innevarande budgetår. 
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K 1. Kostnader för viss utbildning av handikappade 

1979/80 
1980/81 
1981/82 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

14 776 670 
14 530 000 
16 616 000 

214 

Från anslaget betalas ert försöksverksamhet med omvårdnad för svårt 
rörelsehindrade och andra svårt handikappade elever vid Skärholmens 
gymnasium i Stockholm. Vidare betalas vårdartjänst åt svårt handikappade 
som studerar vid universitet, högskolor och folkhögskolor. 

Verksamheten leds av styrelsen för vårdartjänst. Den består av sju 
ledamöter, som utses av regeringen. 

Från anslaget utgår också bidrag till institutionen för handikappforskning 
vid universitetet i Göteborg. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Anslag 
1. Omvårdnad för vissa 

gymnasieskolelever 
2. Vårdartjänst för elever 

vid universitet, högskolor 
och folkhögskolor 

3. Styrelsen för vårdartjänst 
4. Handikappforskningen 

vid universitetet i Göte-
borg 

Inkomster vid styrelsen 
för vårdartjänst (redovi-
sas på inkomsttiteln) 

6 000000 

7 508 000 
659 000 

363 000 

14 530000 

45000 

Styrelsen för 
vårdartjänst/ 
handikapp
forskningen 

+ 1035 000 

+ 1192000 
+ 44000 

+ 36000 

+ 2 307 000 

13 000 

1Medel om 68 000 kr. gemensamma för posterna 1. och 3. 

Styrelsen för vårdartjänst 

Föredrag
anden 

+ 8480001 

+1192000 
+ 46 000 

+ 2 086000 

13 000 

Efterfrågan på de tjänster som styrelsen tillhandahåller väntas i stort sett 
bli oförändrad under budgetåret 1981182. 

Pris- och löneomräkning m.m. + 2 285 000 kr. 
1. Antalet elever som får omvårdnad inom styrelsens försöksverksamhet 

vid Skärholmens gymnasium i Stockholm är liksom förra året drygt 30. 
Läsåret 1980/81 ny antogs sju elever. Det är färre än föregående år. Besparing 

enligt huvudförslaget skulle få ~.om följd en nedsättning av tjänstgöringstiden 
för personalen inom den elevmedicinska avdelningen. I avvaktan på 
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resultatet av pågående förhandlingar mellan statens förhandlingsnämnd och 

Stockholms läns landstingskommun om dess övertagande av omvårdnads

verksamheten för gymnasieeleverna bör emellertid ingen förändring göras i 

verksamhetens organisation. 

2. Vårdartjänst har under verksamhetsåret 1979/80 beviljats för 23 

studerande vid universitet och högskolor samt 94 elever vid folkhögskolornas 

långa vinterkurser. Dessutom erhöll 103 elever under sammanlagt 235 

elevveckor vårdartjänst vid folkhögskolornas korta kurser. Vårdartjänsten 

tillhandahölls på nio universitets- och högskoleorter samt vid 12 folkhögsko

lor. En besparing med 2 % i verksamheten med vårdartjänst skulle innebära 

en minskning motsvarande 174 000 kr. i styrelsens möjligheter att tillhanda

hålla vårdartjänst. Styrelsen avstyrker införandet av begränsningar i verk

samheten. 

3. Vid styrelsens kansli kan besparingar enligt huvudförslaget genomföras 

genom minskning av information, resor m.m. 

Handikappforskningen i Göteborg 

4. Den ökning av medelsanvisningen som gjordes för innevarande budget

år har förstärkt handikappforskningen väsentligt. Eftersom medlen i stort 

sett används för löner, begärs uppräkning med det belopp som motsvarar 

löneökningarna inom området. 

Föredraganden 

Medelsbehovet under anslaget för nästa budgetår för omvårdnad åt svårt 

handikappade elever i gymnasieskolan i Skärholmen är bl. a. beroende av 
resultatet av förhandlingarna om Stockholms läns landstingskommuns 

övertagande av verksamheten. I avvaktan på att förhandlingarna slutförs och 

tidpunkten för övertagande bestäms, bör pris- och löneomräknadc medel 
beräknas. 

Svårt handikappades behov av vårdartjänst för att kunna studera vid 

universitet, högskolor och folkhögskolor har i stort sett varit oförändrat 

under de senaste åren. Den medelsberäkning som styrelsen för vårdartjänst 

har gjort bör godtas och anslagsposten således tas upp med 8,7 milj. kr. för 

nästa budgetår. 

Medel för styrelsens kansli bör beräknas med utgångspunkt i huvudförsla

get. 

Handikappforskningen i Göteborg har för innevarande budgetår fått 

medlen från detta anslag uppräknade från 188 000 kr. till 363 000 kr. Medlen 

är avsedda som en basresurs för verksamheten, och handikappforskningen är 

i övrigt. som annan forskning, hänvisad till att utverka ekonomiskt stöd från 

allmänna och enskilda bidragsgivande organ. Jag är inte beredd att nu 

förorda en ytterligare ökning av statens bidrag från detta anslag till 
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handikappforskningen i Göteborg. 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att anslaget förs upp 

med 16 616 000 kr. Det innebär en ökning med 2 086 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för viss utbildning av handikappade för budget

året 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 16 616 000 kr. 

K 2. Statens handikappråd 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1200 752 

1476 000 

1691000 

Statens handikappråd skall verka för förbättrade levnadsförhållanden för 

handikappade och i frågor som rör handikappade främja samarbetet mellan 

samhällsorganen samt mellan dem och handikapporganisationerna. Rådet. 

som utses av regeringen, består av ordförande och 17 övriga ledamöter. I 

rådet ingår företrädare för handikapporganisationerna samt för socialstyrel

sen, riksförsäkringsverket, skolöverstyrelsen, bostadsstyrelsen, statens plan

verk, arbetsmarknadsstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen, · 1andstingsförbun

det och Svenska kommunförbundet. 

1980/81 

Personal 
Handläggande personal 5 
Övrig personal 3 1/2 

111/2 

Anslag 
Lönekostnader l 027 000 
Sjukvård 3 000 
Reseersättningar 70000 
därav utrikes resor (17 000) 

Lokalkostnader 176 000 
Expenser 200 000 

Summa utgifter ll 476 000 

Statens handikapprdd 

Beräknad ändring 1981/82 

· Handikapp
rådet 

+ 112 

+ 1/2 

+ 109 000 

+ 6000 
(+ 6000) 
+ 14 000 
+ 45000 

+ 174 000 

Föredrag
anden 

+ 99000 

+ 3000 

H 
+ 95000 
+ 18000 

+ 215 000 

Efterfrågan på rådets tjänster har ökat unde( det gångna året, vilket bl.a. 

beror på att år 1981 har proklamerats som internationellt handikappår. 

Verksamheten under budgetåret 1979/80 följde i stort sett planen. 

1. Pris- och löneomräkning + 144 000 kr. 
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2. Rådet räknar med fortsatt ökad efterfrågan på sina tjänster, särskilt som 

informationsorgan på handikappområdet. Budgetförslaget enligt bespa

ringsalternativet förutsätter omprioriteringar och rationaliseringar i arbetet. 

Härutöver begär rådet medel för att tala in skriftligt material på ljudband 

med tanke på synskadades behov ( + 15 000 kr.) samt för en halv tjänst på 

kontorssidan (+ 47 000 kr.). 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för statens handikappråds verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i rådets huvudförslag. Vidare bör medel 

beräknas för ökade lokalkostnader. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens handikappråd för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av I 691 000 kr. 

K 3. Statens hundskola 

1979/80 
1980/81 . 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 820 2581 

1790000 

1890 000 

I Del av anslaget Kostnader för viss verksamhet för synskadade samt anslaget Statens 
hundskola under fjärde huvudtiteln. 

Statens hundskola i Sollefteå tillhandahåller mot ersättning dresserade 

hundar och ger utbildning i hundtjänst. I den mån det kan ske utan att 

arbetsuppgifterna eftersätts, får skolan även tillhandahålla djursjukvård och 

andra tjänster som är förenliga med verksamheten. 

Produktionen av tjänstehundar skall tillgodose försvarsmaktens, polisvä

sendets, tullverkets och andra statliga och kommunala myndigheters behov 

samt Synskadades riksförbunds (SRF:s) behov av ledarhundar för synska

dade. Utbildning i hundtjänst sker genom kurser för personal från bl.a. 

försvarsmakten, tullverket, frivilliga försvarsorganisationer och SRF. Djur

sjukvården tillgodoser myndigheters och enskildas behov. 

Hundskolan leds av en styrelse. Ledamöter är chefen för skolan och sex 

andra ledamöter som utses av regeringen. Chef för skolan är en direktör. 

Skolan är organiserad på fyra enheter. avels- och test-, dressyr- och 

utbildnings-, djursjukvårds- och förvaltningsenheterna. 
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1980/81 Beräknad ändring 1981182 

Statens Föredrag-
hundskola anden 

Personal 
Handläggande personal g 

Övrig personal 71 

7!1 

Kostnader 11 098000 + 2 723 000 + 2 723 000 
Intäkter 7 928 000 + 2 503 000 + 2 553 000 
Nettokostnad 3 170 000 + 220 000 + 170 000 
Bidrag från andra huvudti-

teln 1380 000 + 70000 

Medelshehov Il 790000 + 220 000 + 100 000 

Statens hundskola 

Verksamheten under budgt:tåret 1979/80 präglades alltjämt av vissa 
svårigheter att tillgodose behovet av högkvalificerade hundtyper, dvs. 
ledarhundar för synskadade och polishundar. En del av detta problem är att 

det med den rådande inriktningen av efterfrågan uppkommer överskott på 
tikar, som måste återgå till fodervärdar eller försäljas för underpris på den 

allmänna marknaden. Möjligheterna att köpa dressyrämnen är alltjämt 
otillräckliga, och därför är skolans egen avelsforskning viktig. Det inträffade 
under analysperioden en viss nedgång i valpproduktionen vid skolan som 
följd av den s.k. hundpesten under vintern 1980. Detta kan komma att 
påverka hundproduktionen under verksamhetsåret 1981/82. Djursjukhusets 
insatser har avgörande betydelse både i skolans avelsarbete och för 
dressyren. Allmänheten fortsätter att i ökad utsträckning ta sjukhusets 
tjänster i anspråk. Under budgetåret 1979/80 avsåg 75 % av sjukhusets 
verksamhet privat djursjukvård. Sammanfattningsvis kunde planerad verk
samhet i allt väsentligt genomföras under budgetåret 1979/80. 

I fråga om sitt behov av särskilt bidrag över statsbudgeten hänvisar skolan 

till riksdagens beslut och framhåller, att det ännu inte är möjligt att tillämpa 

grundsatsen om full kostnadstäckning (prop. 1976/77:157, FöU 1977/78:1, 

rskr 1977178:40). Skolan understryker, att dess verksamhet är personalinten
siv och att den har en utpräglad låglöneprofil. Vidare anför skolan, att vissa 

utgiftsslag, bl.a. hyran, föruts1~s komma att öka särskilt kraftigt under 
innevarande budgetår. Skolan anser det angeläget att tillhandahållandet av 
tjänstehundar inte äventyras genom plötsliga prishöjningar som skulle 
försvåra avnämarnas anskaffning av hundar. Det är enligt skolan vanskligt 
att beräkna förlusten i verksamheten både under innevarande och nästa 

budgetår. 
För budgetåret 1979/80 erhö:U skolan bidrag över statsbudgeten under 
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justitie-, försvars- och socialhuvudtitlarna med sammanlagt 4 milj. kr. Av 

detta belopp utgjorde 1 milj. kr. tilläggsanvisning som kompensation för pris

och löneförändringar. Skolan beräknar i 1980 års pris- och löneläge sitt 
motsvarande medelsbehov, exklusive eventuellt erforderliga medel för 
organisationsanpassning. för budgetåret 1981/82 till 3 390 000 kr. ( + 
220 000 kr.). 

Föredraganden 

Hundskolan har under en följd av år varit beroende av avsevärda särskilda 

medel över statsbudgeten för sin verksamhet. För innevarande budgetår har 

för ändamålet beräknats sammanlagt 3 170 000 kr .. varav 1 790 000 kr. 

anvisats under detta anslag och 1 380 000 kr. under justitiehuvudtiteln. 
De dresserade hundra som skolan levererar har hög kvalitet. Avelsarbete, 

anslagsprövning av hundarna och därmed sammanhängande åtgärder samt 

dressyr kräver personalintensiva insatser under förhållandevis lång iaktta

gelse- och utbildningstid. 
Jag räknar med att skolan även under de närmast kommande budgetåren 

kommer att få betydande underskott i driften, vilka måste täckas anslags-
-· ·-· . 

vägen. Samtidigt anser jag det vara en. angelägen uppgift_för skolan att 

sträva efter en sådan inriktning av verksamheten att man på några års sikt kan 

göra sig oberoende av de särskilda medlen över statsbudgeten. Jag ämnar ta 

initiativ till att denna fråga tas upp inom regeringskansliet i samarbete mellan 

berörda departement. 
Jag kan i huvudsak godta vad hundskolan har anfört om verksamheten 

under budgetåret 1981/82. Efter samråd med chefen för justitiedepartemen

tet förordar jag att skolans beräkning av medelsbehovet i stort sett godtas. 
Det ankommer på regeringen att senare ta ställning till hur eventuell vinst 
skall disponeras eller hur en förlust skall täckas. För nästa budgetår bör 
anvisas sammanlagt 3 340 000 kr., varav l 450 000 kr. under justitiehuvud

titeln och 1800000 kr. under det här aktuella anslaget. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens hundskola för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 890 000 kr. 

K 4. Bidrag till driften av särskolor m.m. 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

297 012 456 

330 400 000 

377 800 000 

Landstingen och de kommuner som inte· hör till landsting får statsbidrag 

med 95 % av lönekostnaderna för särskolchefer. rektorer. studierektorer 

och lärare vid särskolan. Även till särskoleverksamhet som ordnas av 
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enskilda, föreningar och stiftelser utges sådant statsbidrag om det finns 
särskilda skäl. Statsbidraget betalas i princip efterskottsvis för varje läsår, 
men huvudmännen får under läsåret ett förskott. Detta är hälften av 
statsbidraget för det föregående läsåret. Bidragsreglerna finns i kungörelsen 

(1968:350) angående statsbidrng till omsorger om vissa psykiskt utvecklings
störda (ändrad senast 1979:848). Från anslaget betalas också statsbidrag till 

en försöksverksamhet med undervisning för vuxna psykiskt utvecklingsstör
da. Socialstyrelsen och skolöverstyrelsen erhåller vidare medel för viss kurs
och konferensverksamhet. 

Skolöverstyrelsen 

Antalet elever i särskolan är drygt 13 000 och förändras obetydligt år från 
år. Höstterminen 1979 hade särskolan drygt 3 300 skolledare och lärare. 
Skolöverstyrelsen (SÖ) räknar med att ett 70-tal nya tjänster kommer att 
inrättas innevarande budgetår, vilket påverkar huvud~ännens .statsbidrags

behov för budgetåret 1981/82. Dessutom kommer anslaget att belastas med 
statsbidrag för löneomräkning för befintlig organisation. Statsbidraget till 
lönekostnader inom särskolan för budgetåret 1981182 beräknas till 
375,6 milj. kr. ( + 49 milj. kr.). SÖ föreslår vidare en uppräkning med 
350 000 kr. till 4,1 milj. kr. för statsbidrag till försöksverksamheten med 

vuxenundervisning för utvecklingsstörda. För SÖ:s konferensverksamhet för 
särskolans personal begärs oförändrat 30 000 kr. 

Socialstyre/sen 

Socialstyrelsen begär 108 000 kr. för sin kurs- och konferensverksamhet 
för viss personal inom omsorgerna om utvecklingsstörda ( + 8 000 kr.). 

Föredraganden 

Insatserna för psykiskt utvecklingsstörda har byggts ut kraftigt sedan 

omsorgslagen infördes år 1968. För särskolan har lagen medfört att 
undervisningen vidgats att gälla alla utvecklingsstörda barn och ungdomar. 
Antalet elever är sedan flera läsår tillbaka omkring 13 000. Statens stöd till 
omsorgshuvudmännen för driften av särskolan har setts över och förstärkts 

vid upprepade tillfällen efter om sorgslagens tillkomst. Härigenom har skolan 
fortlöpande kunnat tillföras nya resurser. Som ett mått på utvecklingen kan 
nämnas, att antalet lärare, som läsåret 1976/77 utgjorde drygt 2 850, 
beräknas vara ca 3 250 innevarande läsår. Statsbidraget har under samma 
period ökat från 220 milj. kr. till 330 milj. kr. 

Skolöverstyrelsens beräkning av mede\sbehovet för statsbidrag till särsko
lan för nästa budgetår bör i princip godtas. Fr.o.m. innevarande budgetår bör 
bidraget till avgifter till försäkring för tilläggspension beräknas på det 
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löncbidrag som huvudmännen uppbär och inte som hittills på bidragsunder
laget. Det ankommer på regeringen att besluta härom. Den ytterligare 

ökningen av medelsbehovet under anslaget för statsbidrag till särskolan 

beräknar jag till 47,4 milj. kr. Det särskilda bidraget till försöksverksamhe
ten med undervisning för vuxna psykiskt utvecklingsstörda bör tas upp med 

oförändrat belopp om 3 750 000 kr. i avvaktan på omsorgskommittens 

slutbetänkande, vilket kommitten avser att lämna under våren 1981. För 

socialstyrelsens och skolöverstyrelsens kurs- och konferensverksamhet 

beräknar jag oförändrade medel, dvs. sammanlagt 130 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till driften av särskolorm. m. för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 377 800 000 kr. 

K 5. Bidrag till handikapporganisationer 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

22 000 000 

24 500 000 

27 250 000 

Reservation 

Från anslaget utgår bidrag till handikapporganisationernas allmänna 

verksamhet. Regeringen beslutar om fördelningen av anslagsbeloppet 

mellan organisationerna efter förslag av statens handikappråd. Innevarande 

budgetår har bidrag tillerkänts följande. 27 organisationer. 
Riksförbundet för döva och hörselskadade barn, De handikappades 

riksförbund, Föreningen för blödarsjuka i Sverige, Föreningen för de 

neurosedynskadade i Sverige. Föreningen Sveriges dövblinda, Riksförening

en för psykotiska barn, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar 
och vuxna, Hörselfrämjandets riksförbund, ILCO/Svenskt förbund för ileo-. 
colo- och urostomiopererade, Neurologiskt handikappades riksförbund, 

Riksförbundet P-club/Förening för stammare, Svenska psoriasisförbundet, 
Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, Riksföreningen för 
cystisk fibros, Riksförbundet för hjärt- och lungsjuka, Riksföreningen för 

laryngectomerade, Riksförbundet mot astma-allergi, Riksförbundet mot 
reumatism, Riksförbundet för njursjuka, Riksförbundet för social och 

mental hälsa, Riksföreningen för trafik- och polioskadade, Svenska celiaki

föreningen. Svenska diabetesförbundet, Sveriges dövas riksförbund, Svens

ka epilepsiförbundet, Synskadades riksförbund samt Handikappförbundens 

centralkommitte. 

Statens handikappråd 

Handikapporganisationerna genomgår nu en stark utveckling. Det finns 

fortfarande många eftersatta områden där de har viktiga uppgifter att 

bevaka. Under FN:s handikappår 1981 är det särskilt angeläget att de kan 
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bredda och fördjupa arbetet och komma med förslag till åtgärder. Principen 
för rådets förslag till anslagsfördelning för budgetåret 1980/81 var dels att 
kompensera pris- och lönestegringar. dels att ge extra bidrag till några få 
organisationer, som i sina ansökningar kunnat peka på särskilt stora behov. 
Förutsättningen för att nå enighet om ett sådant förslag är att en ny grupp 
organisationer nästa år skall stå i tur för en bidragsökning utöver pris- och 

lönekompensation. 

Statens handikappråd finner det därför ytterst angeläget att även för 
budgetåret 1981/82 anslaget till handikapporganisationerna räknas upp så att 
det medger en reell förbättring för de organisationer som redovisat särskilda 
medelsbehov. 

Omsorgs kommitten 

Omsorgskommitten (S 1977:12) har i betänkandet (SOU 1980:16) Vissa 
frågor rörande flerhand;kappade bl. a. belyst handikapporganisationernas 

arbete inom flerhandikappornrådet och föreslagit ett förstärkt statligt stöd 
för sådana insatser.Kommittfo betonar, att handikapporganisationerna har 
ingående kunskaper om problem och behov inom sitt speciella område. Men 
man vet betydligt mindre om andra handikappgruppers problem och om 
följderna av flerhandikapp. Flerhandikappade är en minoritet inom handi
kapprörelsen på samma sätt som handikappade är en minoritet inom 
samhället i övrigt. Flerhandikapproblemen är svåra även för handikapprörel
sen. Det rör sig om små gmpper av svårt handikappade som behöver 
kvalificerade, individuellt anpassade insatser. Handikapprörelsen ställs inför 
samma svårigheter som staten och kommunerna när flerhandikappades 
problem skall lösas, och flerhandikappade upplever liknande svårigheter 
inom handikapprörelsen som de erfar inom samhället i övrigt. Ökade 
kunskaper behövs för att flerhandikapproblem skall bli kända och behoven 
kunna tillgodoses. I det arbetet har handikapprörelsen en viktig uppgift att 
fullgöra. Organisationerna upptäcker och formulerar de problem som finns. 
I det intressepolitiska arbetet för de kunskaperna vidare och bistår samhälls
orgarien i deras verksamhet.Handikapprörelsens resurser är starkt begrän
sade, Den behöver ökat stöd till sin allmänna verksamhet för att i större 
omfattning kunna bearbeta flerhandikappades problem. Omsorgskommit

ten föreslår, att handikapporganisationerna får ett särskilt statsbidrag för 
insatser bland flerhandikappade. För budgetåret 1981/82 bör detta bidrag 

utgöra 4 milj. kr. 
Remissinstanserna har tillstyrkt det nu redovisade förslaget eller lämnat 

det utan erinran. 

Föredraganden 

Handikapporganisationerna har en avgörande betydelse för inriktningen 
och utformningen av insatserna på handikappområdet. Detta har varit ett 
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viktigt motiv för att under de senaste fyra åren kraftigt öka statens 

ekonomiska stöd till handikapprörelsens riksorganisationer. Budgetåret 

1976/77 var anslaget 5,5 milj. kr. Innevarande budgetår är det 24,5 milj. kr. 

Statens handikappråd, handikapporganisationerna och omsorgskommittcn 

har anfört starka skäl för en ytterligare förstärkning av stödet. Bl. a. rådet 

och organisationerna har vidare i sina remissyttranden över omsorgskommit

tens betänkande konstaterat, att flerhandikappade är en starkt eftersatt 

grupp och att insatser på detta område därför måste ges särskilt hög 

prioritet. 

Jag delar dessa synpunkter. I min inledning till detta avsnitt har jag 

förklarat, att jag inte ~u är beredd att ta ställning till omsorgskommittens 

förslag om en flerhandikappberedning. Skälet till detta är att den splittrade 

remissopinionen medför längre beredning av frågan än kommitten har 

förutsatt. Liksom kommitten och remissinstanserna är jag dock angelägen 

om att förbättringar för flerhandikappade nu får förtur. En viktig förutsätt

ning för detta är även enligt min mening att handikapporganisationerna har 

möjligheter att i sin allmänna verksamhet bedriva arbetet effektivt också för 

dessa grupper. Jag tar därför redan nu upp kommittens förslag i denna del. 

Under nästa anslag K 6. kommer jag att göra det även i fråga om förslaget om 

stöd till viss verksamhet bland synskadade med flera handikapp. I mitt 

förslag till statsbidrag för handikapporganisationerna för nästa budgetår har 

jag tagit hänsyn till de bedömningar som i rådande ekonomiska läge måst 

göras för andra folkrörelser. Även på andra mycket angelägna områden har 

uppräkningen av bidragen tvingats bli mera begränsad än förra året. Jag 

förordar att statsbidraget till handikapporganisationerna räknas upp till 

27 250 000 kr. Detta innebär i det allra närmaste ett fem gånger så stort anslag 

som budgetåret 1976177. Härvid har jag räknat med 2 milj. kr. för insatser 

inom flerhandikappområdet enligt omsorgskommittens förslag. Det bör 

ankomma på regeringen att meddela närmare föreskrifter om användningen 

av dessa medel. 

Jag vill också erinra om att regeringen under år 1980 har beviljat 

handikapporganisationerna understöd från allmänna arvsfonden med ca 4,5 

milj. kr. för särskilda projekt och försöksverksamhet. Organisationerna bör 

under år 1981 kunna påräkna stöd från arvsfonden i minst denna omfattning. 

Som jag nämnt i inledningen till detta avsnitt, görs dessutom en engångssats

ning med anledning av handikappåret. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till handikapporganisationer för budgetåret 1981/82 

anvisa ett reservationsanslag av 27 250 000 kr. 
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K 6. Kostnader för viss verksamhet för synskadade 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

8 l67 0001 

9 152 000 

10 517 000 

224 

1 Exkl. medel som fr.o.m. budgetåret 1980/81 beräknas under anslaget Statens 
hundskola. 

Från anslaget får Synskadades riksförbund (SRF) bidrag till De blindas 

förenings försäljningsaktiebolags depå verksamhet med försäljning av arbets

material till synskadade hantverkare och försäljning av deras hantverkspro

dukter, till verksamheten med tillhandahållande av ledarhundar för synska

dade samt till utgivning av tidskrifter för synskadade. Vidare utges bidrag till 

Föreningen Sveriges dövblinda (FSDB) för utgivning av tidningar för 

dövblinda och bidrag till Föreningen blinda barns utveckling (BBU) för 

föreningens verksamhet. 

1980/81 

1. Depåverksamheten 3 581 000 
2. SRF för ledarhundar 3 370 000 
3. Tidskriftsutgivning inom 

SRF I 360000 
4. Tidningsutgivning inom 

FSDB 821 000 
5. Bidrag till BBU 20000 
6. SRF för viss verksamhet 

för flerhandikappade 

9 152 000 

Synskadades riksförbund (SRF) 

Beräknad ändring 1981/82 

Organisatio
nerna/om
sorgs
kommitten 

+ 25 000 
+ 600 000 

+ 488 000 

+ 259 000 

+ 500 000 

+ 1872 000 

Föredrag
anden 

+ 25 000 
+ 590000 

+ 150 000 

+ 200 000 

+ 400 000 

+ 1365 000 

1. Försäljningen inom depåverksamheten har minskat under år 1979. Viss 

personal har därför gått över till annan verksamhet, som inte finansieras från 

anslaget. Ökningen av medelsbehovet begränsas på grund härav till 25 000 

kr. 

2. SRF anser att oförändrat antal ledarhundar bör tillhandahållas synska

dade under nästa budgetår. Medel bör således beräknas för köp av 35 

ledarhundar ( + 295 000 kr.). Pris- och löneomräkningen för introduktions

kurser för synskadade och för konsulentverksamhet utgör 230 000 kr. SRF 
betalar utan statsbidrag informationskurser för synskadade, som anmält -

önskemål att få ledarhund. Genom denna verksamhet kan förhindras att 
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hundar lämnas ut till personer. som senare visar sig inte vilja eller kunna 
behålla hunden. Eftersom omplacering av ledarhundar är kostnadskrävan
de, borde det vara ett intresse för staten att informationskurserna fortsätter. 

SRF har inte möjligheter att finansiera dem längre och begär bidrag med 
75 000 kr. för ändamålet. 

3. SRF ger ut ett 10-tal tidskrifter på ljudband och i punktskrift som ett 
slags ersättning för den stora mängd tidskrifter som seende har tillgång till. 
SRF:s nettokostnad för ändamålet är 1 848 000 kr., och förbundet anser, att 

staten skall täcka dessa utgifter. 

Föreningen Sveriges dövblinda (FSDB) 

4. Dövblinda är ytterst isolerade, och FSDB:s nyhetsförmedling till dem 

har därför mycket stor betydelse. Det är angeläget att öka verksamhetens 

omfattning. Denna motsvarar f.n. under en vecka vad som ryms på en knapp 

tidningssida. FSDB anhåller om ytterligare ekonomiskt stöd för ändamålet 

med 259 000 kr. 

Omsorgs kommitten 

6. I betänkandet (SOU 1980:16) Vissa frågor rörande flerhandikappade 

har omsorgskommitten (S 1977:12) redovisat sin syn på en verksamhet inom 

SRF med bl. a. kurser och socialkurativa insatser för synskadade med 
komplicerande handikapp. Den har under några år finansierats med medel 

som regeringen beviljat ur allmänna arvsfonden. Kommitten bedömer att 
vissa inslag i denna verksamhet, främst aktivering och träning, kommer att 

kunna föras över i samhällets regi. Särskilt de socialkurativa insatserna för 
denna grupp,~erhandikappade måste emellertid enligt kommitten, åtminsto
ne övergångsvis, alltjämt bedrivas inom SRF. Eftersom finansiering på 
längre sikt inte torde kunna ske genom understöd ur arvsfonden och SRF inte 
har råd att betala hela verksamheten, föreslår omsorgskommitten att staten 
stöder verksamheten med ett särskilt bidrag. Kommitten och SRF har 

kostnadsberäknat de insatser som SRF alltjämt bör göra till 0,7 milj. kr. om 
året. SRF är berett att delvis självt finansiera verksamheten, och kommitten 
anser att bidraget för budgetåret 1981182 skall bestämmas till 0,5 milj. kr. 

Remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. 

Föredraganden 

SRF:s beräkning av medelsbehovet för De blindas förenings försäljnings

bolag bör godtas. Jag heräknar således 3 606 000 kr. för detta ändamål, vilket 

innebär en ökning med 25 000 kr. 

Jag iir ense med SRF om att 35 ledarhundar behöver anskaffas även under 

nästa budgetår. För inköp av hundarna beräknar jag 2 851 000 kr. Kostna-

15 Riksdagen 1980181. 1 sam/. Nr 100. Bil. 8 
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dcrna för introduktion av ledarhundarna i samband med att de lämnas till de 
synskadade och vissa veterinärkostnader bör beräknas till 485 000 kr. Vidare 

räknar jag med att SRF:s kostnader för konsulentverksamhet och fortbild

ning kommer att uppgå till 624 000 kr. Statsbidrag för nya ändamål inom 

SRF:s ledarhundsverksamhet kan jag inte tillstyrka och beräknar följaktli

gen statsbidraget för nästa budgetår till 3 960 000 kr. Det innebär en ökning 

med 590 000 kr. 
I avvaktan på att tidningar och tidskrifter i väsentligt högre grad iin nu görs 

tillgängliga för synskadade finner jag SRF:s utgivning av ersättningstidskrif

ter angelägen. Jag förordar att statsbidraget för detta ändamål, vilket 
infördes budgetåret 1977178, ökas med 150 000 kr. till 1 510 000 kr. 

FSDB uppbär för innevarande budgetår statsbidrag med 821 000 kr. för 

nyhetsförmedling till dövblinda. Även detta bidrag infördes budgetåret 

1977178 och finansierar en synnerligen angelägen verksamhet. Jag anser det 

viktigt att FSDB kan utveckla denna insats för dövblinda i ungefär den 

omfattning som begärts. Statsbidraget bör ökas med 200 000 kr. 

Föreningen Blinda barns utveckling bör även nästa budgetår få statsbidrag 

med 20 000 kr. 
Jag övergår nu till omsorgskommittens förslag om bidrag till SRF för viss 

verksamhet bland synskadade flerhandikappade. Den har i försöksformer 

finansierats genom stöd ur allmänna arvsfonden, och jag konstaterar att den 

inneburit en betydelsefull insats inom flerhandikappområdet. Enligt min 
mening har SRF speciella förutsättningar att ta och hålla kontakt med 

synskadade med svåra tilläggshandikapp, ge dem information, bistå dem på 
annat sätt och därmed bryta deras isolering. Liksom omsorgskommitten 

anser jag det därför angeläget att SRF kan fortsätta verksamheten. Jag 
förordar, att ett statsbidrag om 400 000 kr. anvisas för ändamålet. Det bör 
ankomma på regeringen att meddela närmare föreskrifter för användningen 

av medlen. 
Med hänvisning till sammanställningen förordar jag således att anslaget 

förs upp med 10 517 000 kr. Det innebär en ökning med 1 365 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för viss verksamhet för synskadade för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 10 517 000 kr. 

K 7. Ersättning till postverket för befordran av blindskriftsförsändelser 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

8 339 000 

8 957 000 

11992 000 

Från anslaget ersätts postverket för befordran av portofria blindskriftsför
sändelser. Ersättningen betalas månadsvis i efterskott. 
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PostFerket 

Enligt postverkets beräkning bör anslaget för nästa budgetar tas upp med 

11 992 000 kr. 

Riksrevisionsverket (RRV) 

RRV har i huvudsak inget att erinra mot postverkets beräkningar för 

budgetåret 1981182. RRV noterar dock, att portot förutsätts vara oförändrat 

i drygt två år. Eftersom portot hittills inte har varit oförändrat så långa 

perioder, kunde det vara lämpligt att väga in sannolikheten för portohöjning

ar och därigenom få bättre underlag för beräkning av anslaget. Vidare anger 

RRV, att numera 60 % av anslaget utgör ersättning till postverket för 

befordran av tjänste brevsberättigade myndigheters försändelser, nämligen 

rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel för synskadade (RPH-SYN) och 

talboks- och punktskriftsbiblioteket. Tidigare har ingen distributör av 

blindskriftsförsändelser varit tjänstebrevsberättigad. RRV anser, att detta 

väcker frågan om ersättningen till postverket för befordran av sådana 

försändelser i stället bör belasta kommunikationsdepartementets tjänste

brevsanslag. 

Föredraganden 

Ersättningen till postverket för befordran av blindskriftsförsändelser 

infördes år 1967 (prop. 1967: 1 bil. 7, s. 203, SU 5, rskr 5). Försändelserna 

befordrades redan dessförinnan utan avgift som ett socialt åtagande av 

postverket. De principer för affärsverkens finansiering som statsmakterna 

hade fastställt ansågs emellertid medföra att postverket skulle uppbära 

ersättning över statsbudgeten för detta åtagande. Det ursprungliga motivet 

för frankeringsfrihet hänförde sig till synskadade själva. Genom postverkets 

åtagande slapp de svårigheterna med frimärksköp och frankering. Detta 

speciella handikappstöd motsvarar en mindre del av de medel som numera 

anvisas under anslaget. 

Utvecklingen har således förändrat innebörden av portofriheten. Detta 

beror framför allt på tillkomsten av allt fler talböcker och taltidningar. Efter 

förstatligandet år 1980 av talboks- och punktskriftsbiblioteket är, som 

riksrevisionsverket anger. statliga myndigheter de största distributörerna av 

portofria hlindskriftsförsändelser. 

De säranordningar för portofrihet som finansieras från detta anslag 

medför administrativt krångel och onödiga kostnader. Jag anser därför att 

frågan om en avveckling av dem bör prövas närmare. Jag avser att ta initiativ 

till att ekonomiska och praktiska frågor utreds i samarbete med berörda 

departement. Jag räknar med att förslag i frågan skall lämnas till riksdagen i 

nästa budgetproposition. 
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Beräkningen av postverkets medelsbehov under anslaget för nästa budget
år bör ske i enlighet med postverkets anslagsframställning. Jag förordar alltså 

att anslaget tas upp med 11 992 000 kr.. vilket innebär en ökning med 
3 035 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning tillpostverketför befordran av blindskrift~försän

delser för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 
11 992 000 kr. 

K 8. Ersättning till televerket för texttelefoner 

1980/81 

1981/82 

Anslag 

Förslag 

5 700 000 

7 700 000 

Från anslaget ersätts televerket för tillhandahållande av texttelefoner åt 

döva, gravt hörselskadade, dövblinda och talskadade. Ersättningen betalas 

budgetårsvis i efterskott och innefattar ränta på nedlagt kapital. 

Televerket 

Anslaget för innevarande budgetår har beräknats för en tilldelning av 
1 200 texttelcfoner till en engångsavgift av 4 500 kr. per apparat. Produktio

nen av apparater kom emellertid igång senare än planerat och endast 265 

personer fick texttelefon under budgetåret 1979/80. Verket räknar med att 

under innevarande budgetår installera 2 650 texttelefoner hos personer som 
inte själva behöver betala engångsavgift. Denna avgift utgör nu 6 000 kr. 
Räntan på nedlagt kapital beräknas till l 113 000 kr. efter en räntefot av 14 

procent. Anslaget för budgetåret 1981/82 bör föras upp med l7 013 000 kr. 

Föredraganden 

Texttclefongruppen (S 1977:15) beräknade ursprungligen i delbetänkan

det (Ds S 1978:16) Telefon för döva. att l 200 personer i den berättigade 

personkretsen skulle komma att efterfråga texttelefon under budgetåret 

1979/80 och att 2 650 personer skulle göra det under budgetåret 1980/81. 

Gruppens beräkning låg till grund för medelsanvisningen under anslaget för 

innevarande budgetår. 
I sitt slutbetänkande (Ds S 1980:8) Telefon för döva, förmedling av samtal 

med texttclefon återkommer tcxttelefongruppen till dessa beräkningar. Den 

konstaterar, att förseningar av produktionen på drygt ett år har medfört en 

motsvarande förskjutning i ordinationerna. Gruppen bedömer således att 
dessa kommer att stanna vid l 200 under budgetåret 1980/81. Jag instämmer i 

denna bedömning. Eftersom efterskottstäckning tillämpas för statens ersätt

ning till televerket. bör anslaget för nästa budgetår således tas upp med ett 
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belopp som motsvarar engångsavgifterna för 1 200 texttelefoner. Telever

kets bestämning av engångsavgiften till 6 000 kr. bör godtas. Jag beräknar 

därför mcdelsbehovet till 7, 7 milj. kr., innefattande ränta på nedlagt 

kapital. 

Som jag nämnt i inledningen till detta avsnitt är det min avsikt att förslag 

om förmedlingsresurser för texttclefoner skall lämnas i en särskild proposi

tion under innevarande riksmöte med anledning av tcxttelefongruppens 

slutbetänkande. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till televerket för texttelefoner för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 7 700 000 kr. 

16 Riksdagen 1980181. 1 sam[. Nr 100. Bil. 8 
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L. Internationell samverllrnn 

Samarbetet med världshälsovårdsorganisationen (WHO) är den mest 
omfattande enskilda delen av departementets internationella verksamhet. 

Arbetet inriktas framför allt på att stödja WHO:s ansträngningar på 

primärhälsovårdens område. 
Samarbetet inom Förenta Nationerna (FN) gäller världsorganisationens 

sociala verksamhet, inkl. handikapp-. narkotika-, äldre-. barn- och kvinno
frågor. Sverige har spelat en aktiv roll i förberedelserna för det internationel

la handikappåret 1981. 

Även inom Europarådet, organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD) och d1~n internationella arbetsorganisationen (ILO) 

bedrivs ett omfattande social- och hälsovårdspolitiskt samarbete i vilket 
Sverige deltar. I Europarådet svarar socialdepartementet för Sveriges 

deltagande i rådets hälsovi'trdskommitte, sociala kommitte, socialförsäk
ringskommitte samt i den s. k. Pompidougruppen som fr. o. m. år 1980 

verkar för samordning av insatser mot narkotikamissbruk och därmed 

sammanhängande problem. Departementet är vidare representerat i 
OECD:s kommitte för arbetskrafts- och sociala frågor. 

Det nordiska samarbetet på social- och hälsovårdsområdet har sin 
utgångspunkt i nordiska ministerrådet och dess ämbetsmannakommitte för 
socialpolitik, den nordiska socialpolitiska kommitten. Verksamheten 
bedrivs enligt riktlinjerna i det handlingsprogram som antogs av de nordiska 
social- och hälsovårdsmini~.trarna år 1977. En revision av programmet 

diskuteras f.n. 
Det bilaterala samarbetet inom hälso- och socialvårdsområdena mellan 

Sverige och ett antal enskilda länder består bl.a. av erfarenhetsutbyte. 
stipendiatverksamhet, symposier etc. Sverige har avtalsbundet samarbete 
med Polen. Ungern och Kuwait. Etablerat samarbete förekommer dessutom 
med Frankrike, Jugoslavien, Förbundsrepubliken Tyskland samt Tyska 
Demokratiska republiken. Dessutom förekommer vissa förbindelser med 
ytterligare ett antal länder. 

En socialförsäkringskonvention med Schweiz trädde i kraft under år 1980. 

Under året har en konvention undertecknats med Marocko. Förhandlingar 
om socialförsäkringskonventioner pågår vidare med Nederländerna, Stor
britannien och USA. Ett förslag till en ny nordisk socialkonvention avsedd 

att ersätta den nu gällande nordiska trygghetskonventionen har lagts fram. 
Hösten 1979 bildades en sYensk-finsk arbetsgrupp rörande de finskspråki

ga invandrarnas situation inom den svenska hälso- och socialvården. 
Gruppen har från såväl finsk som svensk sida statliga representanter samt 
representanter från kommun och landstingsförbunden. Gruppen avser att 
våren 1981 lämna en rapport om sitt arbete. 
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L l. Bidrag till världshälsovårdsorganisationen samt internationellt socialpo

litiskt samarbete m.m. 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

11 974 156 

12 252 000 

13 491 000 

Från anslaget bekostas bl.a. Sveriges deltagande i världshälsovårdsorgani

sationens (WHO) verksamhet, bilateralt samarbete på hälso- och socialvår

dens område, internationellt - särskilt nordiskt - socialpolitiskt samarbete 

samt riksförsäkringsverkets medlemskap i International Social Security 

Association (ISSA). 

1980/81 Beräknad ändring 
1981182 

Bidrag till WHO 10700 000 +1100000 
Utgifter för svenskt deltagande i WHO:s 
reguljära sammankomster 91 000 + 5 000 

Bidrag till FN :s fond för kontroll av bero-
endeframkallande medel 242 000 + 24000 

Bilateralt samarbete på hälso- och social-
vårdens område 394 000 

Nordiskt socialpolitiskt samarbete 368 000 + 60000 
Riksförsäkringsverkets medlemskap i ISSA 154 000 
Övrigt 303 000 + 50 000 

12 252 000 + 1239000 

Socialstyrelsen beräknar prisomräkningen till 37 000 kr. för bilateralt 

samarbete på hälso- och socialvårdens område. Därutöver föreslår styrelsen 

en ökning med 50 000 kr. för detta område. 

Föredraganden 

Den svenska avgiften till WHO beräknas uppgå till ca 11,8 milj. kr. under 

budgetåret 1981/82. Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag det 

sammanlagda anslagsbehovet till 13 491 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till värdshiilsovårdsorganisationen samt internatio

nellt socialpolitiskt samarbete m.m. för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 13 491 000 kr. 

L 2. Vissa internationella resor 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

125 262 

127 000 

127 000 

Reservation 1 738 
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Från anslaget utgår rcs•:!hidrag till personer verksamma inom hälso- och 

socialvårdsområdet i samband med deltagande i internationella konferenser 

och möten m.m., som inte har karaktär av tjänsteåligganden. 

Socialstyre/sen föreslår att anslaget räknas upp med 26 000 kr., varav 

13 000 kr. för prisomräkning och 13 000 kr. med hänvisning till det stora 

behovet av rese bidrag. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa internationella resor för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag av 127 000 kr. 

L 3. Vissa internationella kongresser i Sverige 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

Föredraganden 

147 983 

160 000 

200 000 

Reservation 56 792 

Bl. a. med hänsyn till den ~.jätte internationella hemhjälpskongressen, som 
i samarbete med socialstyrelsen kommer att arrangeras i Stockholm under år 

1981, bör anslaget räknas upp med 40 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa intemationella kongresser i Sverige för budgetåret 

1981/82 anvisa •:!tt reservationsanslag av 200 000 kr. 
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Bilaga 8.1 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 6 §samt 9 kap. 1 och 3 §§lagen (1962:381) 

om allmän försäkring 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

8 kap. 
6 § 

Barnpension utgör för år räknat 

tjuguf em procent av basbeloppet. 

Barnpension skall dock alltid utgå 

med sådant belopp att pensionen, i 

förening med pensionsförmåner, 

som enligt bestämmelserna i andra 

stycket skola beaktas, utgör 

1. för barn, vars båda föräldrar 

avlidit, trettio procent av basbelop

pet efter envar av föräldrarna, 
2. för barn, som samtidigt uppbär 

bidragsförskott enligt lagen (1964: 

143) om bidragsförskott, trettio pro

cent av basbeloppet samt 

3. för barn, som i annat fall upp

bär barnpension efter en av föräld
rarna, fyrtio procent av basbelop

pet. 

Barnpension utgör för år räknat 

tjugosex procent av basbeloppet. 

Barnpension skall dock alltid utgå 

med sådant belopp att pensionen, i 

förening med pensionsförmåner, 

som enligt bestämmelserna i andra 

stycket skall beaktas. utgör 

1. för barn, vars båda föräldrar 

avlidit. trettioen procent av basbe

loppet efter envar av föräldrarna, 

2. för barn, som samtidigt uppbär 

bidragsförskott enligt lagen (1964: 

143) om bidragsförskott, trettioen 

procent av basbeloppet samt 

3. för barn, som i annat fall upp

bär barnpension efter en av föräld
rarna, fyrtioen procent av basbelop

pet. 
Vid tillämpning av bestämmelserna i föregående stycke beaktas barnet 

tillkommande tilläggspension i form av barnpension samt, i fall som avses i 
punkt 3, folkpension i form av änkepension, vilken utgår till kvinna som är 

moder till barnet eller varit gift med barnets fader eller har eller har haft barn 
med denne. under förutsättning att barnet och kvinnan stadigvarande 

sammanbo. Äro flera barn berättigade till barnpension fördelas vid 

avräkning änkepensionen lika mellan barnen. 

9 kap. 
1 § 

Barn t i 11 ägg utgår för varje barn under sexton år till försäkrad föräl

der som åtnjuter ålderspension eller förtidspension. Har en av föräldrarna 

I Lagen omtryckt 1977:630. 
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Numrande lydelse Föreslagen (wlelse 

avlidit, äger även pensionsberättigad make till den efterlevande föräldern 

rätt till barntillägg, om den efterlevande har vårdnaden om den avlidnes barn 

under sexton år. Barntillägg utgives ej till ålderspension, som den försäkrade 

åtnjuter för tid före den månad varunder han fyller sextiofem år, eller till 

pension som tillkommer någon som enligt bindande avtal åtagit sig att till 

barnets underhåll utgiva visst belopp en gång för alla. 

Barntillägg till hel ålderspension Barntillägg till hel ålderspension 

eller hel förtidspension utgör för år 

räknat tjugufem procent eller, om 

barnet är berättigat till barnpension 

enligt 8 kap. 5 §. tio procent av 

basbeloppet. Utgår halv ålderspen

sion eller utgår två tredjedelar av hel 

förtidspension eller halv förtidspen

sion, utgör barntillägget motsvaran

de andel av barntillägg till hel pen-

eller hel förtidspension utgör för år 

räknat tjugosex procent eller, om 

barnet är berättigat till barnpension 

enligt 8 kap. 5 ~. tio procent av 

basbeloppet. Utgår halv ålderspen

sion eller utgår två tredjedelar av hel 

förtidspension eller halv förtidspen

sion, utgör barntillägget motsvaran

de andel av barntillägg till hel pen-

sion. sion. 

Åtnjuter den försäkrade tilläggspension enligt denna lag, minskas honom 

tillkommande barntillägg med hälften av tilläggspensionen i den mån denna 

för år räknat överstiger halva basbeloppet. 

3 §2 
Alltefter hjälpbehovets omfatt- Alltefter hjälpbehovets omfatt-

ning eller merutgifternas storlek ning eller merutgifternas storlek 

utgör handikappersättning för år utgör handikappersättning för år 

räknat sextio, fyrtiofem eller trettio räknat sextioen, fyrtiosex eller tret-

procent av basbeloppet. tioen procent av basbeloppet. 

Handikappersättning kan begränsas till viss tid. Behovet av handikapper

sättning skall omprövas i samband med beslut om förtidspension och då den 

försäkrade tillerkännes ålderspension enligt denna lag. 

Handikappersättning till försäk- Handikappersättning till försäk-

rad som är blind utgör för tid före 

den månad, då hel ålderspension 

eller hel förtidspension enligt denna 

lag börjar utgå, för år räknat sextio 

procent av basbeloppet. För tid där

efter utgör ersättningen trettio pro

cent av basbeloppet om ej stödbeho

vet ger anledning till högre ersätt

ning. 

2 Senaste lydelse 1978:216. 

rad som är blind utgör för tid före 

den månad, då hel ålderspension 

eller hel förtidspension enligt denna 

lag börjar utgå, för år räknat sextioen 

procent av basbeloppet. För tid där

efter utgör ersättningen trettioen 

procent av basbeloppet om ej stöd

behovet ger anledning till högre 
ersättning. 
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Nul'arande (wlelse 

Handikappersättning till försäk
rad som är döv eller gravt hörselska

dad utgör trettio procent av basbe

loppet om ej stödbehovet ger anled
ning till högre ersättning. 

Föreslagen (lidelse 

Handikappersättning till försäk
rad som är döv eller gravt hörselska
dad utgör trettioen procent av basbe

loppet om ej stödbehovet ger anled
ning till högre ersättning. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. 
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Bilaga 8.2 

Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott 

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1964: 143) om bidragsförskott1 skall ha 

nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 §2 

Bidragsförskott utgör för år räk
nat fyrtio procent av det basbe
lopp som enligt 1 kap. 6 § lagen 
(1962:381) om allmän försäkring har 
fastställts för månaden före d·~n som 
bidragsförskottet avser. 

Skall bidragsförskott utgå i förhål
lande till såväl fader som mod~r eller 
är barnet berättigat till barnpension 

enligt 8 kap. 5 § lagen om allmän 
försäkring, utgör dock bidragsför-

Bidragsförskott utgör för år räk
nat fyrtioen procent av det basbe
lopp som enligt l kap. 6 § lagen 
(1962:381) om allmän försäkring har 
fastställts för månaden före den som 
bidragsförskottet avser. 

Skall bidragsförskott utgå i förhål
lande till såväl fader som moder eller 
är barnet berättigat till barnpcnsion 
enligt 8 kap. 5 § lagen om allmän 
försäkring, utgör dock bidragsför-

skottet trettio procent av det basbe- skottet trettioen procent av det bas
lopp som anges i första stycket, i belopp som anges i första stycket, i 
förra fallet i förhållande till varje förra fallet i förhållande till varje 
underhållsskyldig. underhållsskyldig. 

Föreligger grundad anledning antaga att fastställt underhållsbidrag betalas 
i vederbörlig ordning, utgör bidragsförskottet skillnaden mellan förskotts
belopp enligt första eller andra stycket samt underhållsbidragets belopp. 

Om det underhållsbidrag som har blivit fastställt uppenbarligen understi
ger vad den underhållsskyldige bör erlägga i bidrag, lämnas inte bidragsför
skott enligt första eller andra stycket med högre belopp än underhållsbidra
get. I fall som avses i tredje ~.tycket lämnas inget bidragsförskott. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. 

I Lagen omtryckt 1976:277. 
2 Senaste lydelse 1978:858. 
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Register 

sid. Kronor 

1 Översikt 

Femte huvudtiteln 

A. Socialdepartementet m. m. 

25 1. Socialdepartementet, förslagsanslag 

26 2. Kommitteer m. m., reservationsanslag 

26 3. Forsknings- och utvecklingsarbete samt för-

söksverksamhet, reservationsanslag 

28 4. Extra utgifter, reservationsanslag 

28 5. Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialde-

partementets verksamhetsområde, 

reservationsanslag 

B. Allmän försäkring m. m. 

35 Inledning 

47 1. Försäkringsöverdomstolen, förslagsanslag 

49 2. Försäkringsrätter, förslagsanslag 

50 3. Riksförsäkringsverket. förslagsanslag 

53 4. Bidrag till försäkringskassornas förvaltnings-

kostnader, förslagsanslag 

55 5. Folkpensioner, förslagsanslag 

59 6. Bidrag till kommunala bostadstillägg till 

folkpension, förslagsanslag 
61 7. Ersättning till postverket för pensionsutbe-

talningar, förslaganslag 

62 8. Bidrag till sjukförsäkringen. förslagsanslag 
64 9. Vissa yrkesskadeersättningar m. m., för-

slagsanslag 

C. Ekonomiskt stöd till barnfamiljer m. m. 

65 Inledning 

68 1. Allmänna barnbidrag. förslagsanslag 

69 2. Ersättning till postverkct för utbetalning av 

allmänna barnbidrag m. m., förslagsanslag 

70 3. Bidrag till föräldraförsäkringen, förslagsan-

slag 

72 4. Bidragsförskott, förslagsanslag 

73 5. Bosättningslån, reservationsanslag 

16 631 000 

27 500 000 

23 000 000 

I 520000 

8 700 000 

77 351 000 

7 108 000 

31 174 000 

129 403 000 

330 000 000 

34 630 000 000 

1390000 000 

40 409 000 

3 850 000 000 

2 200 000 

40 409 885 000 

5 145 000 000 

17 700 000 

670 000 000 

895 000 000 

50 000 000 

6 777 700 000 
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D. Sociala serviceåtgärder 

75 Inledning 

81 1. Bidrag till social hemhjälp, förslagsanslag 

83 2. Bidrag till färdtjänst, förslagsanslag 

84 3. Bidrag till driften av förskolor och fritids-

hcm, förslagsanslag 

87 4. Bidrag till hemspråksträning i förskolan, 

förslagsanslag 

88 5. Bidrag till kommunala familjedaghem, för

slagsanslag 

90 6. Barnmiljörådet, förslagsanslag 

91 7. Nämnden för internationella adoptionsfrå-

gor, förslagsanslag 

238 

1330 000 000 

275 000 000 

4 140 000 000 

29 000 000 

l 240 000 000 

2 423 000 

2 415 000 

7 018 838 000 

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

94 Inledning 

97 1. Socialstyrelsen. förslagsanslag 

101 2. Statlig kontroll av läkemedel m. m., förslags

anslag 

105 3. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, för

slagsanslag 

106 4. Bidrag till Sjukvårdens och socialvårdens 

planerings- och rationaliseringsinstitut, för

slagsanslag 

Statens baktcriologi;ka laboratorium: 

109 5. Uppdragsverksamhet, förslagsanslag 

113 6. Driftbidrag. reservationsanslag 

114 7. Centrallaboratorieuppgifter. förslagsanslag 

115 8. Försvarsmedicinsk verksamhet, förslagsan-

slag 

115 9. Utrustning, rescrvationsanslag 

116 10. Statens miljömedicinska laboratorium, för

slagsanslag 

117 11. Statens institut för p5ykosocial miljömedicin, 

förslagsanslag 

119 12. Statens rättskemiska laboratorium, förslags

anslag 

120 13. Statens rättsläkarstationer. förslagsanslag 

122 14. Bidrag till driften av en WHO-cnhet för 

rapportering av liikemedelsbivcrkningar, 

förslagsanslag 

124 626 000 

37 203 000 

2 968 000 

13 400 000 

1 000 

1 000 

17 004 000 

3 266 000 

1495000 

15 557 000 

2 086 000 

16715 000 

16 258 000 

1200000 

251780000 
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F. Förebyggande hälso- och sjukvård 

124 Inledning 

125 1. Allmän hälsokontroll, förslagsnnslag 

127 2. Hiilsoupplysning, reservationsanslag 

128 3. Epidemiberedskap m. m., förslagsanslag 

130 4. Åtgärder för att förbättra kontinuiteten 

hälso- och sjukvården. reservationsanslag 

G. Undervisningssjukhus m. m. 

132 Inledning 

Karolinska sjukhuset: 

134 1. Avlöningar till läkare, förslagsanslag 

135 2. Driftkostnader, förslagsanslag 

135 3. Utrustning. reservationsanslag 

136 4. Byggnadsinvesteringar, reservationsanslag 

Akademiska sjukhuset i Uppsala: 

136 5. Avlöningar till läkare, förslagsanslag 

141 6. Driftkostnader, förslagsanslag 

145 7. Utrustning, reservationsanslag 

146 8. Byggnadsinvesteringar, reservationsanslag 

152 9. Bidrag till kommunala undervisningssjuk 

hus, förslagsanslag 

Vårdcentralen i Dalby: 

152 10. Förvaltningskostnader, förslagsanslag 

154 11. Forsknings- och utbildningsverksamhet, re

servationsanslag 

155 12. Vidareutbildning av läkare, förslagsanslag 

157 13. Lån till utländska läkare för viss efterutbild

ning, reservationsanslag 

158 14. Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal 

m. m., förslagsanslag 

160 15. Vidareutbildning av tandläkare, förslagsan
slag 

H. Övrig sjukvård m. m. 

162 Inledning 

163 1. Rättspsykiatriska stationer och kliniker, för-

slagsanslag 

*Beräknat belopp 

239 

3 251000 

6 250 000 

11107 000 

5 600 000 

26 208 000 

134175 000* 

691177 ooo• 
22 000 000* 

13 000 000 

133 520 000 

36 091 000 

2 746 000 

15 000 000 

530 000 000* 

2 234 000 

2 400 000 

25 688 000 

1000 

2 582 000 

2 410 000 

1613 024 000 

64639 000 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 8 Socialdepartementet 

166 2. Bidrag till anordnand.: av kliniker för psy-

kiskt sjuka m. m .. förslagsanslag 

167 3. Bidrag till driften av kliniker för psykiskt 

sjuka m. 111 •• förslagsanslag 

167 4. Bercdskapslagring för hälso- och sjukv{1rden 

111. m .. reservationsanslag 

170 5. Driftkostnader för bercdskapslagring m. m .. 

föd<igsanslag 

171 6. Utbildning av personal för hälso- och sjuk-

vård i krig m. 111., förslagsanslag 

173 7. Bidrag till pensioner för vissa provinsialläka-

rc, förslagsanslag 

I. Ungdomsvård m. m. 

174 Inledning 

Ungdomsvårdsskolorna: 

179 1. Driftkostnader. försl.agsanslag 

182 2. Engångsanskaffning av inventarier m. m., 

reservationsanslag 

183 3. Personalutbildning. reservationsanslag 

184 4. Ersättningar till kommunerna för hjälp till 

utländska medborgare. flyktingar m. m .. 

förslagsanslag 

J. Alkoholpolitik och missbrukarvård 

188 Inledning 

Statens vårdanstalter för alkoholmissbruka-

re: 

194 l. Driftkostnader, förslagsanslag 

196 2. Utrustning m. m .. reservationsanslag 

196 3. Bidrag till anordnande av vårdanstalter och 

inackorderingshe111 m. m., reservationsan

slag 

197 4. Lån till byggnadsarbeten vid vardanstalter 

111. 111., reservationsanslag 

198 5. Bidrag till driften av vårdanstalter och inac

korderingshe111111. m., förslagsanslag 

202 6. Bidrag till alkoholpolikliniker och vårdcen-

traler 111. 111 .. förslagsanslag 

*Beräknat belopp 

240 

220 000 000 

2 827 ooo ooo• 

34 591 000 

29810 000 

5 425 000 

15 025 000 

3 196 490 000 

2ll2 030 000 

460 000 

1309000 

177 000 000 

380 799 000 

50 672 000 

I 000 

1 760 000 

5 500 000 

285 150 000 

96 650 000 
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205 7. Utbildning och samverkan inom nykterhets-

vården, reservationsanslag 

206 8. Bidrag till organisationer m. m. 

209 9. Upplysning och information på alkoholom-

rådet, reservationsanslag 

K. Vissa åtgärder för handikappade 

211 Inledning 

214 1. Kostnader för viss utbildning av handikap-

pade, förslagsanslag 

216 2. Statens handikappråd, förs lagsanslag 

217 3. Statens hundskola, förslagsanslag 

219 4. Bidrag till driften av särskolor m. m., för-

slagsanslag 

221 5. Bidrag till handikapporganisationer, reser-

vationsanslag 

224 6. Kostnader för viss verksamhet för synska-

<lade, förslagsanslag 

226 7. Ersättning till postverket för befordran av 

blindskriftsförsändelser, förslagsanslag 

228 8. Ersättning till televerket för texttelefoner, 

förslagsanslag 

L. Internationell sam~·erkan 

231 Inledning 

231 1. Bidrag till viirldshiilsovårdsorganisationen 

samt internationellt socialpolitiskt samarbe

te m. m., förslagsanslag 

231 2. Vissa internationella resor, reservationsan-

slag 

232 3. Vissa internationella kongresser i Sverige. 

reservationsanslag 

Totalt för socialdepartementet 

233 Lagförslag 

241 

I 100 000 

15 300 000 

20 850 000 

476 983 000 

16 616 000 

1691000 

1 890 000 

377 800 000 

27 250 000 

10 517 000 

11992000 

7 700 000 

455 456 000 

13 491 000 

127 000 

200 000 

13 818 000 

60 698 332 000 





Bilaga 9 till budgetpropositionen 1981 Prop. 1980/81 :100 
Bilaga 9 

Kommunikationsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Trafikpolitiken 

Som ett allmänt mål för den trafikpolitik riksdagen godkände våren 1979 

gäller att människor och näringsliv i landets olika delar skall erbjudas en 

tillfredsställande transportförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomis

ka kostnader. Åtgärder för att begränsa trafikolyckorna och skadorna på 

miljön måste vidtas. Trafikpolitiken skall bidra till att samhällsmål inom 

näringspolitiken, energipolitiken. sysselsättningspolitikcn och regionalpo

litiken kan uppnås. 

Genom det trafikpolitiska beslutet har det trafikgrensvisa kostnadsans

varet för väg- och jiirnvägstrafiken slopats. Järnvägstrafiken har kunnat 

avlastas vissa kostnader vilket bl. a. gjort det möjligt för SJ att införa 

kraftiga rabatter för tågresor. Resandet på SJ har sedan de nya priserna 

infördes ökat med ca 30 l;·f>. 
Den inrikes luftfartens och sjöfartens roll i trafikpolitiken omfattas inte 

av 1979 års trafikpolitiska beslut. Lufttransportutredningcn IK 1978: 071 

har till uppgift att belysa hur i första hand kraven på tillfredsställande 

interregionala Oygtransporter kan tillgodoses. Utredningens betänkande 

avlämnas inom kort. För sjöfarten gäller riksdagens sjöfartspolitiska beslut 

frEm våren 1980. En utredning för att niirmare behandla sjöfartens roll i 

trafikpolitiken ( K 1980: 72) har därutöver nyligen tillsatts. Vidare har sjö

farts verket redovisat en perspektivplan för hamnväsendet. 

De trafikpolitiska mälen ligger fast och trafikpolitiken fullföljs även då 

statsutgifterna måste begränas. Det iir nu särskilt viktigt att var:ie trafik

grens särskilda förutsiittningar utnyttjas och att parallella investeringar 

inom olika delar av transportsektorn kan undvikas. På regeringens upp

drag har SJ och postverket gemensamt undersökt möjligheterna till sam

ordnade åtgärder när det gäller paketgods. En modell för hur en samord

ning kan gå till har utarbetats av verken. Utredningsarbetet fortsätter 

samtidigt som praktiska försök p;\börjas i Göteborg. 

För att åstadkomma en bättre samverkan mellan tralikverken. särskilt 

när det giiller godstransporter. och för att bättre kunna tillgodose näringsli-

1 Riksda~cn /<i80!8/. I st1111!. Nr /IHI. /lilt1gt1 <i 
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vets transportbehov bildas ett •:ralikpolitiskt råd. I rådet ingår vissa verks

chefer samt representanter för näringslivet. 

I det trafikpolitiska beslutet ingår ett särskilt cnergibesparingsprogram 

for transportsektorn. I den energiproposition som kommer att läggas fram 

senare i vår kommer förslag till fortsatta åtgärder för att spara energi på 

transportområdet att redovisas. 

Departementets verksamhet 

Kommunikationsdepartcmentets verksamhet iir inriktad på frågor som 

rör transporter. trafiksäkerhet. post- och telekommunikationer samt vii

dcrtjänsten. Vid departementet finns 86 anställda. 

Till departementet hör ett J 5-tal myndigheter med sammanlagt drygt 

160000 anställda. Antalet anställda vid varje verk framgf1r av följande 

sammanställning. 

Myndighet 

Statens vägverk 
Trafiksäkerhet sverket 
Statens järnviigar 
Sjöfartsvcrket 
Handelsllottans pensions
anstalt 
Hamlcbflottans kultur-
01:h fritidsråd 
Luftfartsverket 
Statens haverikommission 
Post verket 

Ant:1l 
anstiillda 

t9rn 

IOOCO 
590 

390(]0 
1540 

7 

2 300 
6 

63000 

Myndighet 

Televerket 
Transport rådet 
Sveriges meteorologiska 
och hydrologiska institut 
Statens viig- o.:h trafik
institut 
Stakns geotekniska 
institut 
Tran~portforsknings
dclegationen 
Riksfördtjiinst nämnden 

Antal 
anställda 

1980 

43 500 
49 

750 

200 

6 

Departementets arbete har under 1980 präglats av ambitionen att effekti

visera transportsystemet och srcmtidigt finna åtgiirder som minskar statens 

utgifter. I höstens besparingspniposition (prop. 1980/81: 20. TU 1980/81: 6. 

rskr 1980/81: I 0 I) redovisades följande iltgiirder: 

- en strukturplan för SJ med åtgärder för all öka SJ :s konkurrenskraft och 

förbättra verkets ekonomiska resultat. 

- ett uppdrag till statens viigverk att utreda den framtida omfattningen av 

den statliga färjeverksamhetcn. 

- ett uppdrag till statens viigverk att i samråd med trafiksiikcrhetsverket 

och statens viig- och trafikinstitut vidta iltgiirder som minskar hehovet 

av dubbade bildäck och därmed viigslitagct. 

- ett uppdrag till sjöfarts verket all belysa hur isbrytningen kan effektivise

ras. 

- en översyn av reglerna för frankeringsfrihet och tjiinstebrevsrätt för 

organ som inte är statliga. 
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I besparingspropositionen anmäldes vidare att en översyn av vägverkets 

organisation pågår. Också inom SJ pågår en verksamhets- och organisa

tionsöversyn. SMHl-utredningen och trafiksäkerhetsutredningen har haft i 

uppdrag att även bedöma behovet av förändringar i SMHl:s och trafiksä

kerhetsverkets organisationer. Statskontoret har fått i uppdrag att helysa 

vilka besparingar som kan göras om sjöfartsverket och tullverkets kustbe

vakning slås samman. Samtliga dessa översyner skall ses som ett led i 

strävan att rationalisera arbetet vid kommunikationsdepartementets myn

digheter. 

Arbetet med att finna nya områden där det är möjligt att minska statsut

gifterna fortsätter. Vid sidan av mer övergripande översyner undersöks 

möjligheterna att förenkla rutiner. bestämmelser och handläggningsord

ningar inom olika delar av departementets område. En rad åtgärder har 

under året vidtagits i detta syfte. Det gäller t. ex. åtgärder för att effektivi

sera taxiverksamheten, minskat biljettkrångel i inrikesflyget. enklare 

regler för ombyggnad av bilar - s. k. hembyggen - samt åtgärder för att 

öka möjligheterna till boendeparkering. Det är angeläget att onödigt krång

liga regleringar fortlöpande kan undanröjas och att beslutsfattandet vid 

verken decentraliseras så långt detta är möjligt. Ett villkor måste sjiilvfallet 

vara att de förändringar som genomförs överensstämmer med de trafikpo

litiska intentionerna. 

I förslaget till budget för nästa budgetår föreslås att diligensbussar och 

mindre byggnadsprojekt vid postverket i fortsättningen finansieras med 

rörelsemedel. Post verkets planering av sin lokalförsörjning underlättas 

genom att riksdagen i fortsättningen tar direkt ställning endast till de mest 

betydelsefulla byggnadsinvesteringarna. 

Budgetförslag för 1981/82 

Verken.i· hespari11gsalternati1· 11 tgänxsp1111kte11 

Myndighetsanslagen under kommunikationsdepartcmcntets huvudtitel 

har genomgående beräknats enligt ett besparingsalternativ. Det inne här att 

anslagen efter pris- och löneomräkning har minskats med två procent. 

Sammanlagt har departementets myndigheter begärt anslagsökningar på 

närmare tre miljarder kronor (29%l. I budgetförslaget redovisas ökningar 

på omkring en fjärdedel härav. 

Ökade im·esteringar l'id SJ 

I den strukturplan för SJ som presenterades i höstens besparingspropo

sition betonades att ökade investeringsmöjligheter för SJ är en förutsätt

ning för att verket skall kunna uppfylla sitt ekonomiska mål. Som plane

ringsram för SJ angavs en genomsnittlig årlig ökning av investeringsvoly

mcn pä fem procent per år i fasta priser under den närmaste fcmärsperi

oden. För budgetåret 1981/82 föreslås en investcringsram på sammanlagt 
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1575 milj. kr. Anslaget för budgetåret uppgår därmed till 1586.5 milj. kr., 

vilket är 278 milj. kr. mer än för innevarande budgetår. Samtidigt föreslås 

att SJ ges möjligheter att långtidsförhyra rullande materiel eller träffa 

hyresköpsavtal avseende sådan materiel inom en ram av 40 milj. kr. Den 

totala investeringsvolymen uppgår därmed till 1615 milj. kr. vilket 

överensstämmer med strukturplanen. 

Vägunderhållet prioriteras 

Liksom i förra årets budgetförslag prioriteras service-, underhålls- och 

förbättringsåtgärder på vägarna. För driftanslaget föreslås en ökning med 

ca 286 milj. kr. Till byggandet av statliga vägar föreslås ett oförändrat 

anslag. 

Trafikcentral och gemensam lotsning i Göteborg 

Sjöfartsverket och Göteborgi; hamn har träffat en överenskommelse om 

trafikövervakning och lotsning i Göteborg. För att åstadkomma säkra och 

effektiva trafikförhållanden i hamnen och farlederna inrättas en trafikcen

tral i Göteborg vid årsskiftet 1981-1982. Enligt överenskommelsen bidrar 

sjöfartsverket med halva investeringskostnaden. Samtidigt övertar sjö

fartsverket hamnlotsningen i Göteborg. I budgetförslaget anvisas samman

lagt omkring 11 milj. kr. till inv·~steringar i trafikcentral och lotsstation. 

Ökade anslag till NTF 

För nästa budgetår föreslås a~:t bidraget till nationalföreningen för trafik

säkerhetens främjande (NTFJ ökas med 1 milj. kr. Oetta innebär en ändrad 

fördelning av medlen för trafiksäkerhetsinformation och ligger väl i linje 

med de förslag som framförts av trafiksäkerhetsutredningen. 

Utredningsviisendet minskas 

I särskilda direktiv till samtliga kommitteer angav regeringen våren 1980 

att alla förslag som kommittecrna lägger fram skall kunna genomföras 

inom ramen för oförändrade resurser inom det område som förslagen 

avser. 

Det är samtidigt angeläget att tillsättandet av nya kommitteer prövas 

restriktivt. Många utredningar kan göras vid departementets myndigheter 

eller vid t. ex. riksrevisionsverket och statskontoret. 

Sammanfattning m· budgc~(örs/agen 

Sammanlagt föreslås en ökning av anslagen under sjätte huvudtiteln på 

789 milj. kr. (omkring åtta procent). Som framgår av sammanställningen 

minskas anslagen inom flera av departementets områden. 
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Anslag 

Kommunikationsdepartementet m. m. 
Vägväsende 
Trafiksäkerhet 
Järnvägar 
Sjöfart 
Luftfart 
Post väsende 
Telekommunikationer 
Institut m. m. 

Summa 

Anvisat 
1980/81 

21.0 
4458. 7 

196.0 
2098.3 

554,5 
154.1 
661. I 

1386,8 
531.9 

10062.4 

Förslag 
1981/82 

milj. kr. 

19,8 
4 721.6 

167.3 
2451,0 

580,6 
101.4 
864.7 

1295.1 
649.5 

10850,9 

Förändring 

1.3 
+262,9 

I - 28,7 
+352,7 
+ 26.0 
- 52,6 
+203,6 
- 91.7 
+117.5 

+788,5 

1 Ändrad finansieringsform för trafiksäkerhetsverkels uppdragsverksamhet. 

Affärsverkens driftkostnader tas inte upp i statsbudgeten utan i särskilda 

driftbudgeter som regeringen fastställer. De sammanlagda driftkostna

derna för postverket, televerket. SJ och luftfartsverket har för innevarande 

budgetår beräknats till drygt 23 miljarder kr. Kostnaderna täcks av ver

kens intäkter. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga •} Kommunikationsdepartementct 6 

Utdrag 

KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

Föredragande: Statsrådet Adelsohn 

vid regeringssammanträde 

1980-12-23 

Anmälan till statsbudgeten för lmdgetåret 1981/82 såvitt avser kommunika

tionsdepartementets verksamhetsområde 

Sjätte huvudtiteln 

A. KO MM UNIKA TIONSDEPARTEMENTET M. M. 

A I. Kommunikationsdepartementet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

13 972000 
13 912000 
15 290000 

Från anslaget betalas löner, resor m. m. för departementets personal. 

Jag beräknar. med utgångspunkt i den besparingsmodell som tillämpas i 

årets budgetförslag. anslaget enligt följande. 

Löner 
Resor (även utrikes resor) 
Expenser 

Förslag 
19W82 

13 850000 
450000 
990000 

15290000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Ändring från 
förcgå~nde 
budgetår 

+1200000 
+ 125000 
+ 53000 

+l 378000 

att till Kommunikatiuzsdepartementct för budgetåret 1981 /82 

anvisa ett förslagsanslag på 15 290 000 kr. 
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A 2. Kommitteer m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

6 305 641 

6700000 

3800000 

Reservation 2333150 

Från anslaget betalas utgifter för departementets kommitteverksamhet. 

Jag avser att pröva behovet av nya kommitteer med allra största restrik- · 

tivitet. Utredningsuppdrag bör i fortsättningen i första hand ges direkt till 

departementets myndigheter. Med hänsyn härtill räknar jag med att ansla

get för nästa budgetår kan reduceras avsevärt. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m.m. för budgetåret 1981/82 anvisa ett reserva

tionsanslag på 3 800000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

467958 

430000 

680000 

Reservation 418570 

Från anslaget betalas vissa extraordinära utgifter inom departementet. 

Den Internationella Vägföreningens (IRFJ nionde världsmöte hålls i 

Stockholm sommaren 1981. Kostnaderna i samband härmed har för depar

tementets del beräknats till högst 500000 kr. Jag räknar med att hälften av 

medelsbehovet kan tas från anslagsreservationen vid budgetårets utgång. 

Resterande del bör täckas genom att anslaget för nästa budgetår ökas med 

250000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utRifter för budgetåret 1981182 anvisa ett reservations

anslag på 680000 kr. 
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B. V ÄG VÄSENDE 

Statens vägverk är central förvaltningsmyndighet för ärenden rörande 

allmänna vägar och gator samt statsbidrag m. m. till den kommunala och 

enskilda väghållningen. Verke1 utövar även viss tillsyn över enskilda järn

vägar. spårvägar och tunnelbanor. 

Vägverkets centrala förvaltning är sedan augusti 1980 placerad i Bor

länge. På det regionala planet finns en vägförvaltning i varje län, sju 

byggnadsdistrikt samt två projekteringskontor. De lokala enheterna inom 

driftverksamhcten är drift- och arbetsområden och inom byggnadsverk

samheten vägbyggnadsarbctsplatser. Väg- och trafiklagstiftningen innehål

ler de grundläggande bestämmdserna om väghållningen. 

Vägverkets verksamhet är uppdelad på nio programinriktade anslag på 

statsbudgeten, nämligen Ämbetsverksuppgifter. Drift av statliga vägar. 

Byggande av statliga vägar. Bic:rag till drift av kommunala vägar och gator, 

Bidrag till byggande av komrr.unala vägar och gator. Bidrag till drift av 

enskilda vägar m. m .. Bidrag till byggande av enskilda vägar. Tjänster till 

utomstående samt Försvarsuppgiftcr. 

För samtliga anslag utom Tjänster till utomstående redovisar vägverket 

två plancringsnivåer. A och E. där A är den högsta nivån och B utgör 

bcsparingsaltcrnativ enligt regeringens anvisningar för myndigheternas 

anslagsframställningar. 

En medelstilldelning till drift av vägar enligt pl:mcringsnivå A medger 

enligt vägverket att serviccnivtin upprätthålls och att periodiskt underhåll 

utförs som vidmakthitllcr viignföct. 

Verket begär därför medel för driftverksamheten till vad verket anser 

vara ett vidmakthållandcprogmm såväl för statlig som för kommunal och 

enskild väghållning. 

Vägverket framhåller att en liigre medclstilldclning till drift av statsvägar 

än vad som motsvarar vidmakthållandenivån på sikt innebär en uppenbar 

risk för att person- och godstransporter inte skall kunna ske planmässigt 

och säkert på vägnätets olika ddar. 

Planeringsnivå A för anslage;;i till byggande av statliga, kommunala och 

enskilda vägar utgör enligt vägverket en miniminivä för byggnadsverksam

heten som - vid av verket antagen trafikutveckling - innebär att antalet 

trafikolyckor inte ökar och att mera målinriktade insatser kan göras för att 

förbättra bl. a. restid och miljö samt för att förstärka och belägga grusvä

gar. Plancringsnivå A svarar mot riksdagens uttalande om en högre ambi

tionsnivå för vägbyggandet. Planeringsnivå B grundas på den planerings

nivä som regeringen angett för upprättandet av tlerärs- och fördelningspla

nerna. 



Prop. 1980/81: JOO Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 9 

De redovisade planeringsniväerna är avsedda att utgöra underlag för 

olika verksamhetsalternativ med beskrivning av konsekvenserna för den 

framtida verksamheten inom väghållningen. En sådan redovisning bör 

enligt vägverket underlätta för statsmakterna att göra sin avvägningar med 

utgångspunkt från trafik- och vägpolitik samt med hänsyn till kraven från 

övriga samhällssektorer. 

Mot bakgrund av de redovisade planeringsnivåerna har vägverket fram

lagt två verksamhetsalternativ (I och Il). 

Inom verksamhetsalternativ I. som medför de högsta kostnaderna. före

slår vägverket i årets anslagsframställning planeringsnivå A för samtliga 

driftanslag och inom verksamhetsalternativ Il planeringsnivf1 B med un

dantag för det kommunala driftanslaget. 

Vägverket har begärt att ettdera av de två framförda verksamhetsalter

nativen I och I I bör komma i fråga för budgetåret 1981 /82 (verksamhetsåret 

1982). Med hiinsyn till de starka krav som finns på viighållningsinsatser 

samt statsmakternas riktlinjer för den framtida väghållningen förordar 

vägverket vcrksamhctsalternativ I. 

Anslag Anvisat Föreslagen ökning till Pris- och 
1980/81 budgetåret 1981/82 löneom-

totalt räkning 

Alt. I Alt. Il 

milj. kr. 

B I. Ämhetsverksuppgifter 6.4 -0.3 -0.4 0.6 
B 2. Drift av statliga vägar 252lU 737.3 383J 336.0 
B 3. Flyggande av statliga 

vägar 900,0 160.0 160.0 133.2 
13 4. Bidrag till drift av 

kommunala vägar 
och gator 374.3 176. I 176.I 50.4 

B 5. Bidrag till byggande 
av kommunala 
vägar och gator 370.0 114.4 114.4 55.9 

H 6. Bidrag till drift av 
enskilda vägar m. m. 222.0 116.0 66.0 34.0 

n 7. Bidrag till byggande 
av enskilda vägar 30.0 15. I 15.1 5.0 

B 8. 'f:iänster till utom-
stående 20,8 2.0 2.0 2.1 

B 9. Försvarsuppgiftcr 6,9 5.9 5.7 0.7 

4458,7 I 326,5 922,2 617,9 

Vägverket föreslår således för budgetåret 1981/82 i sitt högsta alternativ. 

alt. I. en total ökning med 1326.5 milj. kr .. till ca 5765.1 milj. kr. I alt. 11 
hegär verket en ökning med 922.2 milj. kr. Pris- och löneomräkningen har 

beräknats till 617.9 milj. kr. eller ca 13.9% av anslagen. 
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B t. Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

130820(10 

6 350 ow 
59500('() 

Från detta anslag betalas ko~•tnadcrna fr1r central administration (andel). 

översiktlig vägplanering. fastställande av arbetsplaner samt järnviigsären

den. 

\!iigverkets a11slagsframstiill11i:1g 

Verket begär ett anslag på 6,0 resp. 5.9 milj. kr. i sitt högsta resp. lägsta 

alternativ för budgetåret 1981/82 avseende verksamheten under år 1982. 

Föredraganden 

Jag bedömer att kostnadern;;. för år 1982. som jag beräknar till 5 950 000 

kr.. ungefärligen kommer att fördela sig på följande sätt. 

Plan 

Central administration 
Översiktlig vägplanering 
Fastställande av arbetsplaner 
Järnvägsärendcn m. m 

Kr. 

2150000 
2 700000 

650000 
450000 

5950000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens 1·iign•rk: Ämhet.ffl'rksuppg(fier för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förs lagsanslag på 5 950 000 kr. 

B 2. Drift av statliga vägar 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 1 

1981/82 Förslag 

2 195 379 000 

2 528 300000 

2814000000 

Reservation 

1 Pä tilläggsbudgct I har anvisnts yt1crligare 4.'\ milj. kr. 

927 601 000 

Från detta anslag betalas ko~tnaderna för de delar av vägverkets verk

samhet som är hänförliga till 1lriften av de statliga vägarna samt vissa 

förhättringsarbcten. vilka avser främst de sekundära och tertiära vägniiten. 

samt invcsteringsutgiftcr för vägverkets anläggningstillgångar. 

\!iig1 ·crkets 11 nslag~:fi"ams I iillnin I! 

Viigverket har för är 1982 redovisat två planeringsnivåcr. A och B. för 

anslaget Drift av statliga vägar. Plancringsnivft A uppgår till 3 265.6 milj. 

kr. och nivå B som utgör ett bcsparingsalternativ till 2911.6 milj. kr: 
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Fortlöpande rationaliserings vinster inom drift verksamheten antas för både 

planeringsnivå A och B klara kostnadsökningar p. g. a. vägnätsförändring

ar, bedömd trafikökning samt arbetsmiljöåtgärder. Fördelningen på del

program för nivå A och B framgår av följande sammanställning. 

Delprogram 

Servicearbeten 
Underhållsarbeten 
Förbättringsarbeten 
Administration 
Kostnadsram 
Anläggningstillgångar 

Summa anslag 

Beräknat 
för år 
1981 

I 132,0 
916.0 
297,0 
89.0 

2434,0 
94.3 

2528.3 

Förslag för år 1982 

Nivå A Nivå B 

milj. kr. 

I 353.0 1 318.0 
1304,0 I 009,0 

340.0 316,0 
100.0 100,0 

3 097,0 2 743.0 
168.6 168.6 

3265,6 2911,6 

För att bedriva produktionen rationellt måste vägverket disponera en 

egen rätt dimensionerad och sammansatt modern maskinpark vid sidan av 

de förhyrningar som normalt sker. Vidare måste det finnas funktions- och 

miljömässigt acceptabla vägstationer med en lokalisering som så långt 

möjligt innebär närhet till de stora arbetsplatserna. För anskaffning av 

erforderliga anläggningstillgångar begär vägverket 168.6 milj. kr. för år 

1982 i både planeringsnivå A och B. 

Föredraganden 

Jag anser i likhet med vägverket att driftåtgärder. som syftar till att 

upprätthålla servicestandarden och vidmakthålla det i vägarna nedlagda 

kapitalet. skall prioriteras vid en bedömning av olika väghållningsinsatser 

inom ramen för de totalt tillgängliga vägmedlen. 
Anslaget Drift av statliga vägar är för innevarande budgetår 2528.3 milj. 

kr .. varav 94.3 milj. kr. avser investeringar i anläggningstillgångar. Pris

och löneomräkningen uppgår till ca 336 milj. kr. På tilläggsbudget l till 

statsbudgeten för budgetåret 1980/81 (prop. I 980/81 :25 bil. 3. TU 1980/ 

81:7. rskr 1980/81:102) har anvisats ett reservationsanslag av 45 milj. kr. 

för investeringar i anläggningstillgängar under andra halvt1ret 1981. Me

delsanvisningen för vägverkets anläggningstillgångar kan härigenom fort

sättningsvis avse framförliggande kalenderår liksom för anslaget i övrigt, 

vilket underlättar en rationell planering. 

I prop. 1980/81 :20 om besparingar i stats verksamheten har vissa förslag 

till besparingar inom driftanslaget redovisats. Jag räknar med att de i 

propositionen föreslagna åtgärderna betr. vägverkets organisation m. m. 

börjar ge besparingseffekter under år 1982. 

Med hänsyn till de behov av olika driftåtgärder som föreligger vill jag 

föreslå en an slagsökning med 285. 7 milj. kr. För den statliga vägdriften och 

investeringar i anläggningstillgångar kommer därmed att disponeras 
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(2528.3 +285,7) 2814,0 milj. kr. Driftverksamheten utgör 2712,2 milj. kr. 

härav och investeringarna i anläggningstillgångar IOl,8 milj. kr. 

Inom denna ram. som motsvarar besparingsalternativet enligt regering

ens anvisningar, får kostnadsökningar p. g. a. vägnäts- och trafikföränd

ringar samt arbetsmiljöåtgärder täckas av rationaliseringar. Med denna an

slagsnivå räknar jag med att väghållningsinsatserna i stort bör motsvara 

1981 års nivå. 

Av följande sammanställning framgår hur investeringarna i anläggnings

tillgångar i stort beräknas bli fördelade under år 1982. 

Objektgrupp 1980/81 1981/82 

Beräknat Verket Föredra-
i prop. ganden 
1979/80:100 

milj. kr. 

Driftanläggningar 15,0 49,3 15,0 
Fordon och vägmaskiner 74.0 105.0 82.5 
Färjor 5.0 14,0 4.0 
Div. och oförutsett 0,3 0,3 0.3 

94,3 168,6 101,8 

Jag har vid min bedömning a\ investeringsmedlen räknat med att medel 

för driftanläggningar m. m., som vägverket redovisat i sitt investeringspro

gram, kan komma att anvisas a·1 konjunkturpolitiska medel som ställs till 

regeringens förfogande. 

Vägverket bör genom lämpligt avvägda beställningsbemyndiganden ges 

möjlighet att anskaffa de olika anläggningstillgångarna så ekonomiskt som 

möjligt. Mot bakgrund av det av mig förordade anslaget för budgetåret 

1981 /82 anser jag att en lämplig nivå för beställningsbemyndigandet är 70 

milj. kr. i 1982 års beräknade prisnivå. 

Regeringen uppdrog den 25 september 1980 åt statens vägverk att utreda 

omfattningen ar den statliga fiirje1·erk.rnmheten. V crket redovisade 

utredningsuppdraget den 17 november 1980. Enligt vägverket har endast 

en grov bedömning av möjligheterna till indragningar och förändringar i 

turlistorna kunnat ske på den kcrta utredningstiden. De beräknade bespa

ringarna förutsätter att den berörda personalen kan beredas annan syssel

sättning inom vägverkets organisation. Vägverket har också utrett två 

olika former av avgiftssystem. Slutligen har vägverket n:dovisat vissa 

besparingsmöjlighcter i fråga om de öppningsbara broarna. Utredningen 

har på min begäran kompletterats med en undersökning av möjligheterna 

att ersätta vissa färjeleder med en brn. 

Besparingen för vägverket har beräknats till 12-13 milj. kr. per år för de 

24 färjeleder för vilka utredningen anser en indragning bör övervägas. 

Genom att minska nattrafiken vid de färjeleder där en vägförbindelse finns 
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som alternativ till färjan kan ytterligare ca 4 milj. kr. sparas. Vägverket har 

i utredningen beräknat merkostnaderna för trafikanterna vid ett genomfö

rande av de föreslagna åtgärderna till mellan 5.5 och 6.5 milj. kr. 

Enligt min mening bör vägverket gå vidare och pröva frågor om indrag

ning av färjeleder och turlisteändringar. l detta arbete hör för varje fä1jeled 

särskilt undersökas om färjeförbindelsen kan ersättas med en bro. 

När det giiller driften av de riirliga broarna ser viigverket vissa bespa

ringsmöjligheter i en samordnad drift av två eller flera broar och i inskränkt 

öppethållande. Vägverket avser att närmare studera möjligheterna att sam

ordna och fjärrstyra ett antal broar. God erfarenhet har nu nåtts av det 

försök som görs i Strängnäsområdet med fjärrstyrning av broar. Enligt min 

mening bör vägverket i samarbete med sjöfartsverket sträva efter att söka 

genomföra de besparingsåtgärder som redovisas när det gäller rörliga 

broar. 

Viigverket redovisar i enlighet med direktiven två olika m·gifissystem. 

Det första systemet innebär avgiftsbeläggning av all färjetrafik. Ett sådant 

generellt system skulle medföra en grundtaxa av ca 20 kr. per enkeltur för 

en personbil för att ge full kostnadstäckning i färjeverksamheten. Taxan 

för en lastbil skulle vara ca 100 kr. 

Det andra systemet skulle innebära avgiftsbeläggning av den trafik som 

ligger utanför vad som kan anses vara en grundläggande trafikförsörjning. I 

utredningen redovisas konsekvenserna av en avgiftsbeläggning för trafik 

mellan kl. 22.00 och 06.00. För att täcka kostnaderna för denna trafik 

skulle en taxa av ca 190 kr. per enkeltur vara nödvändig. 

Med hänsyn till de många och sväröverskådliga konsekvenserna för den 

berörda befolkningen, till stor del i glesbygdsområden. vill jag för min del 

inte förorda att ett avgiftssystem för färjetrafiken införs. För att avgifterna 

skall kunna tas upp på ett rationellt sätt kriivs investeringar av storleksord

ningen 20-25 milj. kr. De investeringsmedcl som krävs hiirför liksom 

kostnaderna för att administrera avgifterna skulle enligt min mening kunna 

användas bättre för andra ändamål. Sammantaget innebär ett avgiftssys

tem att samhällets totala transportkostnader ökar. 

Jag nämnde inledningsvis att vägverket har kompletterat utredningen 

med en redovisning över färjeleder som kan crsiittas med hr<~f('irhindelser. 

Verkets redovisning omfattar åtta broförbindelser vid färjeleder som bör 

indragningsprövas samt nio broförbindelser där en indragning av färjele

den inte är aktuell. Härutöver finns åtta färjeförbindelser som enligt gällan

de flerårsplan avses ersättas med broar. Sammanlagt upptar redovisningen 

25 olika broobjekt. 

Vägverkets utredning visar att den genomsnittliga återbetalningstiden 

för en broinvestering är så låg som 11-12 år. I !lera fall kan en broinveste

ring återbetalas på 5-7 år genom uteblivna driftkostnader för fä1:jeförbin

delsen. Utredningen visar att redan år 1981 skulle vissa brobyggen kunna 

påbörjas. Med hänsyn till att det företagsekonomiskt är klart lönsamt för 
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vägverket att göra broinvesteringar som ersätter färjeleder vill jag förorda 

att verket upprättar ett särskilt program för detta arbete. I första hand bör 

därvid arbetsplaner för broinvesteringarna tas fram. 

För att finansiera hroinvesteringarna är det enligt min mening möjligt att 

använda medel för beredskapsarbeten eller sådana medel för andra syssel

sättningsfrämjande åtgärder som står till regeringens förfogande. Vägver

kets planering förutsätts därför inriktas så att broar kan byggas vid upp

kommande syssclsättningsbehov. Utredningen har visat att vissa objekt 

har så hög företagsekonomisk lönsamhet att de bör kunna genomföras 

oavsett om det visar sig lämpligt att utföra dem som beredskapsarbeten. 

Vägverket bör därför bemyndigas att i sådana fall använda driftmedel för 

att bygga broar som ersätter fä1jeleder. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att regeringen ger statens vägverk rätt att använda drift

medel för byggande av broar i enlighet med vad jag förordat i det 

föregående 

2. medge att regeringen lämnar statens vägverk de beställningsbe

myndiganden som jag förordat i det föregående 

3. till Drift ar statliga 1·iigar för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag på 2814000000 kr. 

B 3. Byggande av statliga vägar 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag' 

1981/82 Förslag 

1374712000 

900 000 000 

900000000 

Reservation 

1 På tilläggsbudget I har anvisats yl'.erligarc 135 milj. kr. 

859 135 ()()() 

Från detta anslag betalas kostnaderna för de delar av vägverkets verk

samhet som är hänförliga till byggande av statliga vägar samt vissa för

bättringsarbeten. 

Viigi·erkets a ns/agsji·am.1·tiil/11i11g 

Verket begär ett anslag på I 060 milj. kr. fi.ir budgetåret 1981/82 avseende 

verksamheten under år 1982. Förslaget utgör verkets besparingsalternativ 

och utgår från föreliggande flerårsplaner. På grund av de satsningar på 

flerårsplaneobjekt som gjorts med särskilda konjunkturpolitiska medel kan 

dock fle.rårsplanernas utbyggnadsprogram klaras il.r 1982 med en plane

ringsnivå på 1060 milj. kr. dvs. ca 150 milj. kr. lägre nivå iin flerårsplaneni

vån detta år. För att genomföra den återstående delen av flerårsplanerna 

erfordras fr. o. m. år 1983 ett högre anslag än år 1982. 
En lägre anslagsnivå skulle enligt vägverket medföra försiimrad produk

tivitet och därmed högre produktionskostnader. Det bör observeras att 
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redan den föreslagna nivån innebär stora problem för bl. a. sysselsättning

en. Dessa problem skulle ytterligare förvärras med lägre anslag. 

De senaste femton årens minskade reala anslag har för verket inneburit 

svårigheter att anpassa antalet fast anställda till anslagsutvecklingen. Detta 

har medfört påfrestningar för personalen. De ordinarie anslagen har mins

kat i snabbare takt än personalavgången. vilket inneburit att vägverket 

tvingats planera för ökad andel egenregibyggande för att kunna sysselsätta 

den egna personalen. Entreprenörerna får således successivt en mindre 

andel vägbyggande. Därmed försämras möjligheten att jämföra byggande i 

egenregi och på entreprenad. Konkurrensen mellan entreprenörerna mins

kas också då många företag tvingas upphöra med vägbyggandet. Samtidigt 

försämras sysselsättningen för ägarna till olika vägmaskiner och konkur

rensen på maskinområdet minskas genom reducering av maskinparken. 

Temporära förbättringar skapas tidvis genom konjunkturpolitiska insatser. 

Dessa kan dock inte i någon större omfattning användas som underlag för 

en långsiktig planering. 

Antalet anställda hos entreprenörer som är engagerade i statligt vägbyg

gande har halverats under de senaste tio åren. Denna utveckling påverkar 

byggföretagens möjligheter på utlandsmarknaden. En inhemsk marknad är 

en förutsättning för att svenska entreprenörer skall kunna marknadsföra 

sitt kunnande utomlands i hård internationell konkurrens. En alltför be

gränsad hemmamarknad äventyrar vår export av såväl teknologiskt kun

nande som av maskiner. 

Den föreslagna anslagsnivån innebär att byggnads verksamheten år 1982 

i huvudsak måste bedrivas i egen regi. Det kommer inte att finnas något 

utrymme för att påbörja nya helentreprenader. 

Föredraganden 

Anslaget Byggande av statliga vägar uppgår för innevarande år till 900 

milj. kr. Till detta belopp kommer ca 120 milj. kr. av de konjunkturpoli

tiska medel som verket erhållit under åren 1979 och 1980 och som kommer 

att utnyttjas under år 1981. På tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budget

året 1980/81 har anvisats 135 milj. kr. för byggandet av en ny bro till 'l:iörn. 

Den totala investeringsutgiften för bron beräknas till drygt 170 milj. kr. 

Regeringen har vidare den 27 november 1980 anvisat 37 milj. kr. för 

sysselsättningsfrämjande väginvesteringar i Värmlands län. 

Vägverkets huvudförslag innebär en uppräkning av anslaget med 160 

milj. kr. för att vägbyggandet skall kunna följa flerårsplanerna under år 

1982. I prop. 1980/81 :20 om besparingar i statsverksamheten har jag anmält 

att den ordinarie vägbyggnadsverksamheten bör hållas på i stort nominellt 

oförändrad nivå. Det innebär att jag för budgetåret 1981/82 inte är beredd 

att föreslå någon höjning av anslaget till statligt vägbyggande. En oföränd

rad anslagsnivå innebär att antalet sysselsatta inom vägverkets byggnads

och projekteringsorganisation kommer att minska. 
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När det gäller vägverkets regionala byggnadsorganisation har vägverket 

genomfört en utredning om organisationen av de norra byggnadsdistrikten. 

I prop. 1980/81 :20 anmälde jag. att jag räknade med att lägga fram förslag 

för riksdagen i denna del under 1980/81 års riksmöte. Enligt vad jag erfarit 

avser vägverket inte för närvarande föreslå någon ändring av nuvarande 

indelning i byggnadsdistrikt. Något förslag i denna fråga behöver därmed 

inte läggas fram för riksdagen. 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående förordar jag att 

kostnadsramen för år 1981 bestäms till 900 milj. kr. och att anslag begärs 

med samma belopp. 

I följande sammanställning redovisas hur kostnaderna för vägbyggandet 

beräknas i stort fördela sig under år 1982. Sammanställningen visar även 

de ungefärligen beräknade kostnaderna for innevarande år (miU. kr.). 

Plan 1981 1982 

Vägverket Föredra-
ganden 

Central administration 4'1.0 50.0 50,0 
Regional administration :n.o 35.0 35.0 
Byggande av riksvägar 563,0 590,0 570.0 
Byggande av tunnelbanor 2·J.O 30,0 
Byggande av länsvägar 21'),0 340,0 230.0 
Utrednings- och utvecklings-
verksamhet I 5,0 15.0 15.0 

90,~.o 1060,0 900,0 

Jag hemställer att regeringen föreslilr riksdagen 

att till Byg1:ande ai• statliRa 1·iiRar för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag på 900 000 000 kr. 

B 4. Bidrag till drift av kommunala vägar och gator 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

314156000 

3 7 4 300 000 

3 7 4 300 000 

Reservation 2045000 

Frftn detta anslag lämnas hidrag till kommun med 95 C:'c av det belopp 

vartill de skäliga kostnaderna för drift av de bidragsberiittigade vägarna 

och gatorna beräknas uppgå. Driftkostnaden faststi\lls for en tvåårsperiod 

av statens vägverk efter kommunens hörande. Beräkningen kan justeras 

under löpande tvåårsperiod, om väsentligt ändrade förhållanden inträder. 

Bidragsgivningen regleras genom kungörelsen ( 1971 :955 J om statsbidrag 

till väg- och gatuhållning i vissa kommuner (ändrad senast 1976:28). Bidrag 

utgftr i mån av tillgång på medel. 
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\!iig1 ·erke ts a11.1·/ag.1:fi·amst ii/l 11i11g 

Verket begär ett anslag på 451 milj. kr. för hudgetårt:t 1980/81. Vidare 

begär verket att för bidragsgivning avseende år 1982 anvisas en planerings

ram av 550 milj. kr. Beloppet är beriiknat i 1982 års kostnadsnivf1. 

Fiircdraganden 

I föregående års hudgetproposition beräknade jag för budgetåret 1980/81 

ett anslag på 374.3 milj. kr.. vilket innebar en ökning med inte mindre än 

59.3 milj. kr. För alt skapa förutsättningar för en rationellare planering, 

projektering och budgetering förordade jag vidare att viigverket bemyndi

gades planera bidragsgivningcn för år 1981 utifr{m ett anslag på 374.3 milj. 

kr. Detta belopp bör nu anvisas för budgetfiret 1981182. 

Vägverket och de viighållandc kommunerna bör enligt min mening erhål

la en planeringsram för bidragen även under åren 1982 och 1983. Plane

ringsramen innebär att nuvarande anslag prisomriiknas till 1982 t1rs beräk

nade kostnadsnivå enligt huvudalternativets principer. Jag förordar att 

vägverket for bidrags~iret 1982 bemyndigas planera utifrån ett anslag på 

450.5 milj. kr. för budgetåret 1982/83. 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående förordar jag, att 

anslaget tas upp med .n4.3 milj. kr. Förbrukningen beräknas fördela sig på 

ungefär följande sätt. 

Plan 

Central och regional administration 
Bidrags belopp 

Jag hemstiiller att regeringen föreslär riksdagen att 

Kr. 

1400000 
372 900000 

·'74300000 

I. medge att regeringen läter statens viigverk planera bidragsgiv

ningen för är 1982 utifr{\n ett anslag pft 450 500000 kr. 

"> till Bidrng till dr({( 111· ko111111111w/11 1·iigar och gator för budgetård 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag p[1 374300000 kr. 

B 5. Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 1 

1981 /82 Förslag 

381399000 

370000000 

320000000 

Reservation 

1 p,; tilliiggsnudgct I har an\'isah ytterligare 52 milj. kr. 

228888000 

Frän detta anslag liimnas bidrag med lJ'i r.;,. till kommuns kostnad för 

byggamk av viig samt byggande av gata mot vilken enligt giillande stads

plan utfart eller annan utgång från tomt eller annan fastighet inte fi"ir 

2 Riksdllg<'1119811i8/. I .111111/. Nr /OU. Bi/aga 9 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga~, Kommunikationsdepartemcntet 18 

anordnas. Dessutom utgår bidrag med 95 r;,;.. till utförande av större konst

arbete eller trafikanordning. som ingår i gata. Till annat bidragsberättigat 

gatuhyggnadsarbete utgår stat~;bidrag med 85 %. I kostnaden får inräknas 

skälig ersättning för mark och för intrång, som föranleds av vägs eller gatas 

byggande eller användande. 

Bidrag utgår i mån av tillgång på medel och enligt av statens vägverk 

fa~.iställd fördelningsplan för tio år. Fördclningsplanen skall förnyas vart 

femte är. Bidragsgivningen regleras genom kungörelsen ( 1971 :955) om 

statsbidrag till väg- och gatuhållning i vissa kommuner <ändrad senast 

1977: 1131 ). Statsbidrag till byggande av tunnelbana kan under vissa förut

sättningar utgå från detta anslag till kommun. landstingskommun och 

kommunalförbund. Denna bidragsgivning regleras genom kungörelsen 

( 1971 :956) om statsbidrag till byggande av tunnelbana. Bidrag utgår i mån 

av tillgång på medel. Från anslaget utgår även bidrag till kommuner för att 

bygga cykelleder och kollektivtralikanordningar som tillgodoser ett all

mänt kommunikationsbehov. Denna bidragsgivning regleras genom för

ordningen ( 1979: 627) om statsbidrag för cykelleder samt anordningar och 

åtgärder som främjar viss husslrafik <omtryckt 1980: 720). 

\iiig\'erkc ts ans lag.~fra ms tiil/11i11g 

Statens vägverk begär för itr 1982 ett anslag på 485 milj. kr.. vilket 

motsvarar fördelningsplancniv.fo för år 1982. I detta belopp ingår även 

bidrag till cykel vägar och vissa busstrafikanliiggningar. 

/·"iiredraganden 

I propositionen 1980/81 :20 <TU 1980/81: 6. rskr 1980/81: I 0 I) om bespa

ringar i statsverksamhctcn anmiilde jag att bidragsanslaget till byggande av 

kommunala vägar och gator hiir minskas med 50 milj. kr. Riksdagen har 

beslutat anta den föreslagna besparingen. Med hiinvisning hiirtill förordar 

jag att anslaget tas upp med 32;) milj. kr. Förbrukningen beräknas fördda 

sig på ungefär följande sätt. 

Plan 

Central m.:h rqiional adrninistratim1 
Ridragsbclopp 
Bidrag till vissa vägtrafikanliiggnin;;ar 

Jag hcmstiiller att regeringen föresl{1r riksdagen 

Kr. 

9400000 
~RO 600000 

30000000 

320000000 

att till Bidrng till hvggllnde m· ko1111111111lllt1 riigllr och glltor för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag p~l 320 000000 

kr. 
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B 6. Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

200899000 

222000000 

242000000 

Reservation 29119000 

Från detta anslag lämnas bidrag till drift av enskild väg enligt förordning

en ( 1979:788) om statsbidrag till enskild väghållning. Bidrag utgår till sådan 

väg som inte är av ringa längd under förutsättning att kostnaderna för 

vägen är skäliga med hänsyn till nyttan av den. I övrigt baseras bidragsgiv

ningen på vägens användningssätt. användare och belägenhet. Bidrag ut

går med 7or.+ av skälig kostnad för väghållningen. Bidrag kan beviljas med 

85 % under vissa förutsättningar. Från anslaget lämnas även bidrag till 

bl. a. anskaffning av redskap för driften. Bidrag utgär i mån av tillgång på 

medel. 

Viig1·erkets anslag.1:frmnst iil/11i11g 

Verket begär ett anslag på 253.3 milj. kr. för budgetåret 1981/82 (bidrags

året 1981 ). vilket skulle medge samma verksamhets volym som under inne

varande budgetår. Den av riksdagen medgivna planeringsramen uppgår till 

242 milj. kr. Vägverket begär vidare i sitt besparingsalternativ en planer

ingsram på 288 milj. kr. för bidragsgivningen år 1982 (budgetåret 

1982/83). 

Föredraga11de11 

Enligt min mening bör anslag utgä i enlighet med den planeringsnivå som 

riksdagen angett för bidragsåret 1981. Anslaget bör därför föras upp med 

242 milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

Innan jag går in på rriigan om planeringsram för år 1982 vill jag niimna att 

en mycket kraftig uppriikning av anslaget har skett de senaste fem hudget

åren. För budgetåret 1976/77 uppgick anslaget till 108.0 milj. kr. Anslags

ökningen fram till och med innevarande hudgetår uppgår till 114.0 milj. kr.. 

vilket innebär en genomsnittlig firlig uppräkning med 21 procent. Viigvcr

ket har i en nyligen genomförd undersökning konstaterat att kommunerna 

samtidigt har lämnat stora bidrag till den enskilda väghållningen. I nägra 

fall har kommuner också lämnat 70C;i· hidrag till de bcriiknade kostnaderna 

så att en högre driftstandard kunnat h;'1llas på den enskilda viigen iin vad 

vägverket bedömt som rimlig. I mi\nga andra fall ger kommunerna hidrag 

som innebiir att upp till 100':>~ hidrag lämnas till driften av enskilda vägar. 

Endast för 7 r/,-. av det bidragsberättigade vägniitet har enbart det statliga 

bidraget utgått. 

Jag förordar att vägverket planerar hidragsgivningen utifrån ett anslag pil 

273 .5 milj. kr. för budgetåret 1982/8.3. 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående förordar jag att 
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anslaget för budgetåret 1981/8:! tas upp med 242 milj. kr., vilket innebär en 

ökning med 20 milj. kr. Förbrukningen beräknas fördela sig på ungefär 

följande sätt. 

Plan 

Central och n:gional administration 
Hidragsbelopp 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

Kr. 

14000000 
228000000 

242000000 

I. medge att regeringen låter statens vägverk planera bidragsgiv

ningen för år 1982 ut ifrån ett anslag på 273 500 000 kr. 

2. till Bidrag till dr{ft m· enskilda viigcir m. m. för budgetåret 

1981 /82 anvisa ett rescrvationsanslag på 242 000 000 kr. 

B 7. Bidrag till byggande a\· enskilda vägar 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

35 753 000 

30000000 

30000000 

Reservation 21027000 

Från anslaget lämnas bidrag: till byggande av enskild väg enligt samma 

regler som gäller för anslaget Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. med 

högst 70 % av skäliga kostnadtr. Under vissa förutsättningar kan bidraget 

höjas till högst 85 %·. Bidrag utgår i mån av tillgång på medel. 

Vilgn'rkets a11slag.1j/·ams t iill ni•1g 

Detta anslag är ett kalcnder~rsanslag t1ch avser framförliggande kalen

dcrfö:. Anslag begärs sttledes för år 1982. 

Vägverket begär ett anslag på 45.1 milj. kr. vilket enligt verket medger 

-;amma verksamhetsvolym som ftr 1979 samt bidrag till marklöscn och 

förrättningskostnader. 

f "iiredraga nden 

Jag förordar att anslaget ta~. upp med oförändrat 30milj. kr. för nästa 

budgetår. Förbrukningen beräknas fördela sig på ungefär följande siitt. 

Plan 

Central och regional administration 
Ridragsbelopp 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Kr. 

8 100000 
21900000 

30000000 

att till Bidrag till byggande 111· enskilda 1·iiga1· för budgetåret 1981/82 

anvisa ett reservationrnnslag på 30000000 kr. 
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B 8. l]änster till utomstående 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

18400000 

20800000 

22800000 

Från anslaget betalas vissa kostnader inom vägverket för planering 

m. m. av beredskapsarbete åt arbetsmarknadsstyrelsen. 

V iig1·erke ts a11sla1:.~fi·amställ 11i111: 

Verket begär ett anslag på 22 800 000 kr. för budgetåret 1981 /82 avseende 

verksamheten under år 1982. 

Fiiredra1:a11den 

Jag beräknar anslaget för budgetåret 1981/82 till 22.8 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tjänster till 11tomstäendc för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag på 22 800 000 kr. 

B 9. Statens vägverk: Försvarsuppgifter 

1979/801 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

6260000 

6900000 

12 500000 
1 Medelsanvisning under anslaget 8 I. Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter. 
delposten Försvarsuppgifter. 

Från anslaget betalas kostnader inom vägverket för planering m. m. 

samt investeringar inom det ekonomiska försvaret. 

Viif,:1 ·erke ts a 11s/af::.\:fi"11mstii/l 11i11K 

Detta anslag iir ett kalenderårsanslag och avser framförliggande kalen

derår. Anslag begärs således för i'tr 1982. 

Programmet Fiir.1·1·ar.rnppg((ter. dr(f't omfattar den verksamhet som skall 

tillgodose totalförsvarets krav på viighållning under bercdskapstillstilnd 

och krig och den planläggning i fred som erfordras hiirför. 

Verkets långsiktiga beredskapsplanläggning inom det ekonomiska för

svarets ram ställer ökade krav pä planeringsinsatser på central m.:h regio

nal nivå. En vidareutveckling och samordning av planläggningsarbetet 

inom totalförsvaret kommer att genomföras. Försvarsutbildning av ver

kets personal förutsätts kunna pågå i oförändrad omfattning under plane

ringsperioden. 

Vägverket beräknar driftkostnaderna under budgetåret 1981/82 till 

6.8 milj. kr. I verkets besparingsaltcrnativ uppgår planeringsnivän till 

6.6milj. kr. 
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Programmet Försl'arsuppgiJier, im·cstcringcir omfattar anskaffning av 

reserv bromateriel. och reservdelar för verkets färjor. fordon och maski

ner. Verkets besparingsaltern;:ctiv uppgår till 6milj. kr. 

Fiircdragandcn 

Chefen för handelsdepartementet kommer senare denna dag att bl. a. 

anmäla programplaner för det ekonomiska försvaret och därvid redovisa 

sin syn på den programplan för delprogrammet vägar som vägverket har 

lagt fram. Jag ansluter mig till hans ställningstagande och beräknar medds

behovet för budgetåret 1981/lC till 12,5 milj. kr. 

Plan 

Försvarsuppgifter, drift 
Försvarsuppgifter. investeringar 

Jag hemställer att regeringer, föreslår riksdagen 

Kr. 

6500000 
6000000 

12500000 

att till Statens \'iig1·crk: Fiirsrnrsupp g(ficr fi.ir budgetåret 1981182 

anvisa ett reservationsanslag på 12500000kr. 
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C. TRAFIKSÄKERHET 

Trafiksäkerhetsverket är central myndighet för uppgifter rörande trafik

reglering, fordonskontroll, förarutbildning, körkort. bil- och körkortsrcgi

strering, trafiksäkerhetsinformation och allmänt trafiksäkerhetsarbete. 

Trafiksäkerhets verket har i sin anslagsframställning för budgetåret 1981 I 

82 begärt 206 727 000 kr. för sin verksamhet och 18 959 000 kr. i bidrag till 

trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägskorsningar. 

C I. Tratiksäkerhetsl·erket: Fön·altningskostnader 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

34063000 

31 789000 

33238000 

Från detta anslag betalas löner och omkostnader för verkets styrelse, 

trafik- och informationsbyrån samt vissa tjänster inom kanslibyrån och den 

regionala organisationen. Vidare betalas verkets kostnader för informa

tionsverksamhet samt materialundersökningar och utredningar. 

Trajiksäkerhetsverkets anslag.1framställning 

Trafiksäkcrhetsverket, som bedömer all anslaget förutom fullständig 

kompensation för kostnadsfördyringar bör tillföras utökade resurser för 

informationsverksamhet, begär en höjning av anslaget med 6696000 kr. 

Besparingsalternativet innebär en höjning av anslaget med 2 888 000 kr. 

och kan uppnås genom dels en indragning av fyra tjänster. dels en reduce

ring av resor och expensmedel och dels en reducering av informationsme

del. En minskning av medlen för materialundersökningar, utredningar 

m. m. bedöms av verket som olämplig. 

Föredraganden 

Jag ansluter mig i huvudsak till trafiksäkerhetsvcrkets beräkningar och 

de prioriteringar verket gör för att uppnå besparingsalternativel. Enligt 

min mening bör dock medel för informationsverksamheten utgå med ett i 

förhållande till innevarande budgetår oförändrat belopp. En indragning av 

tjänster och en minskning av resor och cxpensmedel möjliggör en ökning 

av verkets medel för materialundersökningar och utredningar. 
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1980/81 Bcriikm1d ändring 1981/82 

Trafiksäker- Besparings- Föredra-
hetsverket alternativ g;mden 

Anslag 

Lönekostnader 9873 000 +1041000 + 598000 + 744000 
Sjukvård 17000 0 0 0 
Reseersättningar och 

expenser 1911000 + 220000 + 137000 + 92000 
Lokalkostnader 1904000 + 272 000 + 272000 + 270000 
lnformationsverksamhet 16 270 000 +5 000000 +1718000 0 
Materialundersökningar. 

utredningar m. m. I 813000 + 163000 + 163000 + 343 000 
Övriga utgifter 2000 0 0 0 

31790000 +6696000 +2888000 +1449000 

Upphiirdsmcdcl 

Ersiittning för uppdrag - I 000 0 0 0 

31789000 +6696000 +2888000 +1449000 

Jag hemstiillt:r att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tr11.fik1·ii/.:erhets1·er/.:e1: Fiin·a/tni11gs/.:o.1·rnader för budgetåret 

1981 /82 anvisa ett förslagsanslag på 33 238 000 kr. 

C 2. Trafiksäkerhctsverket: Uppdragsverksamhct 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

43 111 ooc 
44 26400C 

I 000 

Fdm detta anslag betalas löner och omkostnader för fordonsbyrän. 

körkortsbyrån samt de delar av kanslibyrän och den regionala organisatio

nen som inte betalas från anslag C I. Förarprov och fordonsinspcktion iir 

de största verksamhetsgrenarna. 

Inkomster genom avgifter knutna till verksamheten tillförs inkomsttitlar 

under uppbörd i statens verksamhet. 

ht(/ik.1·iikerhetn·er/.:e I.I' a nslag.1f·a m.1·tiill 11 ing 

Utöver tilldelade anslag får rnrje är en viss procent av beräknade in

komster disponeras. Dessa medel skall bl. a. täcka kostnader för ett antal 

förarprövare och kontorister i den regionala organisationen samt extra 

lönekostnader till följd av löneavtal. 

Enligt traliksiikerhetsverkets mening är det otillfredsställande att en stor 

del av de löpande kostnaderna för verksamheten ligger utanför anslaget. 

Verket begär en höjning av anslagd med 7674000 kr. Därigenom kan de 

kostnader som hänför sig till regional personal för förarprovsvcrksamhet 

inordnas i anslaget. 
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Som bc:sparingsalternativ rc:dovisar verket en höjning med 4 954 000 kr. 

Tratiksäkerhetsverket har tidigare begärt ändrad anslagsform för detta 

anslag och föreslagit övergång till s. k. I 000-kronorsanslag. Pa uppdrag 

av regeringen har verket i anslagsframställningen för budgetåret 1981/82 

närmare redovisat effekterna av en sådan anslagsiindring. Därvid anges 

bättre och snabbare anpassning av insatser inom berörda områden och 

ökat kostnadsmedvetande och kostnadsansvar på myndighetsnivå. Nack

delen med kostnader utanför anslaget bortfaller. 

Fiiredraganden 

Efter hörande av riksrevisionsverket tillstyrker jag den av trafiksäker

hetsverket förordade ändringen av anslaget och att det förs upp med ett 

formellt belopp på I 000 kr. Den föreslagna anslagskonstruktionen över

ensstiimmer med den som redan tillämpas för ett antal myndigheter med 

uppdragsverksamhet. 

Kostnaderna för verksamheten beräknas uppgå till ca 52 milj. kr. för 

budgetåret 1981/82. Kostnaderna täcks helt av bl. a. avgifter för förarprov 

och avgifter från fordonsägare. 

Till följd av förskottsinbetalda förarprovsavgifter erfordras inget tillskott 

av rörelsekapital i initialskedet eller något medgivande för verket att få 

disponera en rörlig kredit. Kassamässigt överskott bör fä sättas in på 

räntebärande räkning i riksgtildskontoret och hör få balanseras till niistföl

jandc budgetår. 

För att uppnå en jämnare finansiering har jag i samband med översyn av 

trafiksiikerhetsverkets avgifter inför kalenderåret 1981 gjort vissa iindring

ar som innebär bl. a. att typintygsavgiften slopats och ersatts med ett till 

registerhållningsavgif"ten knutet mindre tillägg. 

Vid översynen har jag erfarit att trafiksäkerhets verket successivt anpas

sar sin organisation till uppkomna ändringar i förarprovsverksamheten. 

Jag hemst~illcr att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tr<diksiikcrhct.1Terkct: Uppdrapl'1'rk.rnmhet för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag pä I 000 kr. 

C 3. Traliksäkcrhctsverket: Bil- och körkortsregistcr m.m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

89 244000 

103 677 000 

116306000 

Från detta anslag betalas trafiksiikerhetsverkets kostnader rör den cen

trala hil- och körkortsregistrcringsverksamhcten. Vidare hetalas kostna

derna för körkortstillvcrkning samt den direkta ersättning som för varje 

körkort skall betalas till postverket för dess medverkan i körkortsfram

ställningen. 
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Verksamheten är avgiftsfinansierad och kostnaderna för bil- och kör

kortsregistrering samt framställning av körkort och rcgistreringsskyltar 

m. m. täcks av bl. a. registerhållnings- och skyltavgifter från bil- och kör

kortsinnehavare och av särskilda kortavgifter för körkort. 

Trafiksäk c rhets1'1'rkets anslav.;'rams tält ning 

Trafiksäkerhetsverket begär en höjning av anslaget med 12 627 000 kr. 

vari inkluderas en engångsavgift på 750000 kr. för utbyte av försliten 

efterbehandlingsutrustning. 

Som besparingsalternativ för denna verksamhet redovisar verket en 

höjning med 11877000 kr. 

FiiredraRanden 

Jag ansluter mig i stort till trafiksiikerhetsverkets heriikningar under 

anslaget. Verkets rationaliseringar på sammanlagt 1.4 milj. kr. möjliggör 

utbyte av försliten efterbehandlingsutrustning. 

1980/81 Beräknad ändring 19!W82 

Tratiksiiker- Besparings- Förcdra-
hetsverket alternativ ganJen 

Anslag 

Lönekostnader 18 700000 + 2143000 + 2 143000 + 2 42.~ 000 
därav engångsutgift !500001 (- 50000) t- 50000) (- 50000) 

Sjukvård 92000 + 3000 + 3000 + 3000 
Reseersättningar 449000 + 9000 + 9000 + 6000 

därav cngangs-
ersättning (360001 (- 36000) (- 36000) (- 36000) 

Lokalkostnader 3573000 + 461000 + 461 t)l)() + 422000 
Expenser 6387000 + 102000 + 102000 + 31000 

därav engångsutgifter (710000) (- 7100001 (- 710000) {- 710000) 
Datamaskinkostnader l.'.'i 669000 + IRUOOO + I 083 000 + 1833000 

diirav 'engångsutgift t+ 750000) t+ 7500001 
Utbildning och 

information 215 OOl1 0 0 0 
U !gifter för 

framställning 
av kontrollmärken 390100(• + 1499000 + 1499000 + I 33400ll 

Utgifter för 
framstiillning och 
distribution av 
regi streri ngssk y I tar I 000 0 0 () 

Uppdragsverksamhet I 000 0 0 u 
Ersiittning till 

post verket 5088900C + 6249000 + 6249000 + 6249000 
Ersättning till 

körkortstillvcrkare 3 800()\)() + 328000 + 328000 + 328000 

103 677 000 +12627000 +11877000 +12629000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tra_fiksiikerhet.1·1·e1-ket: Bii- och körkortsregistcr 111. m. för 

budgetåret J 981/82 an vi sa ett förslagsanslag pil 116 306 000 kr. 
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C 4. Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägskorsningar 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

10490000 

11 489000 

11989000 

Reservation 267000 

Från detta anslag betalas statshidrag till järnvägar för säkerhetsanord

ningar i järnvägskorsningar som huvudsakligen betingas uv vägtrafikens 

säkerhetskrav. Principerna för bidragsgivningen framgår uv prop. 1964: I. I 

Kungl. Maj:ts beslut den 14 maj 1970 finns bestämmelser om hur anslaget 

får användas. 

1'rl~flksiikerhetsverkets ans/agsframstiillning 

Enligt trafiksäkerhetsverkets bedömning bör riksdagens beslut att till 

skillnad från tidigare trafikpolitiska riktlinjer även på längre sikt bibehålla 

transportekonomiskt olönsamma järnvägslinjer motivera en däremot sva

rande ökning av tratiksäkerhetsmässigt motiverade åtgärder vid järnvägs

korsningar. Trafiksäkerhets verket begär därför en höjning av anslaget med 

50% - 7470000 kr. - till 18959000 kr. 

Besparingsalternativet beräknas innebära en höjning med 898 000 kr. till 

12 387 000 kr. 

Föredraganden 

Formerna för bidragsgivningen bör ses över. Jag har för avsikt att låta 

göra det under år 198 l. I avvaktan på resultatet av översynen finner jag en 

höjning med 500000 kr. befogad. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till tr<(fiksäkerlcet.~fi·c/11(icmde åtgärder i·id jiimi·iigs

kor.rninxar för budgetåret 1981 /82 anvisa ett rcservationsansl;ig 

på I I 989 000 kr. 

C 5. Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

4450000 

4 750000 

5 750000 

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande I NTFl är centralt 

organ för det frivilliga traliksiikcrhetsarbetet. NTF:s verksamhet finansi

eras genom statsbidrag. bidrag från trafikförsäkringsbolagen. medlemsav

gifter, inkomster från forsäljningsverksamhet samt bidrag från företag och 

enskilda. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 28 

NTF:s anslaRsframstiillning 

För kalenderåren 1981 och 1982 räknar NTF med ett totalt medelsbehov 

på 22084000 kr. resp. 25149000 kr. NTF:s verksamhet och beräknade 

kostnadsökning framgår av följande uppställning. 

Budget 1980 Beräknad ökning Beräknad ökning 
1981 1982 

Allmän upplysningsverksamhet 6690000 420000 470000 
Fortbildnings verksamhet I 160 000 250 000 275 000 
Fältverksam het 2:mooo 545 000 575 000 
Barn- och ungdomsverksamhet 8:!89000 1585 000 I 74.'i 000 
- varav Barnens Trafikklubb (4432000) (220000) (245 000) 
NTF:s yrkesförarråd '.i72 000 

19 :~84000 2800000 3065000 

För år 1980 beräknas intäkterna från förlagsverksamhet m. m. och med

lemsavgifter i Barnens Trafikklubb (BTKl uppgå till 9434000 kr. Bidrag 

från staten och försäkringsbranschen har i budgeten upptagits till 9 850000 

kr. För åren 1981 och 1982 riiknar NTF med i stort oförändrat antal 

medlemmar i BTK och oföränd~ade förlagsintäkter. Bidraget från försäk

ringsbolagen utgår med 5400000 kr. för år 1980 och 5900000 kr. för år 

1981. 

För verksamheten under budgetåret 1981/82 begär NTF en ökning av 

statsbidraget med 2 682 000 kr. till 7 432 000 kr. 

Föredraganden 

Jag föreslår att resurserna för det frivilliga trafiksiikerhetsarbetet för

stärks och att det sker genom atr bidraget till NTF ökas med I 000000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till BidraR till 11atio11alföre11inge11 .for tn~fiksäkerhetens främ

jande för budgetåret 19:~1/82 anvisa ett anslag på 5750000 kr. 
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D. JÄRNVÄGAR 

Statens järnvägar I SJ) är ett affärsdrivande verk, som bedriver gods- och 

persontrafik på järnväg samt busstrafik och färjetrafik. I dotterbolagen 

GDG Bittrafik AB. AB Gävle Vagnverkstad, AB Landtransport, ASG AB. 

Svenska Lastbil AB (Svelast), AB Trafikrestauranger samt Nora Bergslags 

Järnvägs AB bedrivs kompletterande verksamhet. 
I regeringens proposition angående besparingar i stats verksamheten. 

m. m. (prop. 1980/81 :20 bil. 5) redovisas en strukturplan för SJ med syfte 

att förbättra SJ:s ekonomi. Målet är att SJ senast budgetåret 1983/84 skall 

uppnå full kostnadstäckning och uppfylla det av statsmakterna uppställda 

förräntningskravet. För att detta mål skall uppnås krävs enligt struktur

planen bl. a. ökad rationaliseringstakt, ökad investeringsvolym och en 

inriktning av investeringarna mot de mest lönsamma objekten samt succes

siva taxehöjningar i person- och godstrafiken. Offensiva satsningar behövs 

bl. a. för att öka SJ:s marknadsandelar och utveckla nya produkter. Riks

dagen har nyligen (TU 1980/81 :6, rskr 1980/81: I 0 I) godkänt att struktur

planen genomförs med den inriktning som jag har förordat i propositionen. 

I strukturplanen framhålls investeringarnas stora betydelse för möjlighe

terna att förbättra SJ :s ekonomi. Med utgångspunkt i den redovisning som 

SJ lämnat till regeringen i sin långsiktiga investeringsplan ges i struktur

planen vissa förutsättningar för SJ:s långsiktiga investeringsverksamhet. 

Som planeringsram anges en i reala termer Re1wmsnittliR årlig ökning m· 

den totala im•esterings1·0/yme11 p/J 5 % per år under den niirmastefenu/rs

periuden. Härigenom ges SJ förutsättningar att rationalisera sin verksam

het och att i allt väsentligt genomföra de investeringar som krävs för att. 

möta de kvantitets- och kvalitetsmässiga krav som ställs på såväl person

som godstrafikområdet. För den senare delen av 1980-talet anges i struk

turplanen ingen ram i avvaktan bl. a pil att effekterna på SJ:s ekonomi av 

de samlade åtgärder som måste vidtas för att genomföra strukturplanen 

kan studeras. Riksdagen har i samband med behandlingen av SJ:s struktur

plan även godkänt den av mig förordade inriktningen av SJ:s investerings

verksamhet. 

I strukturplanen slås fast att det är nödvändigt att SJ:s resurser koncen

treras till de mest lönsamma investeringarna för att SJ :s ekonomiska mål 

skall kunna uppnås. I detta ligger bl. a. att investeringar på affärsbanenä

tet. säkerhetsinvesteringar och rullande materiel prioriteras. Även på det 

ersättningsberättigade bannätet krävs dock insatser framför allt på bande

lar med ett tillriickligt trafikunderlag. dvs. i första hand på riksniitet. För en 

närmare beskrivning av den långsiktiga investeringsinriktningen vid SJ 

samt de olika investcringsområdcn och enskilda investeringsobjekt som iir 
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av större betydelse för SJ :s utveckling och ekonomi hänvisade jag i bespa

rings propositionen till 1981 års budgetproposition. Jag redovisar mina 

överväganden rörande den r,ärmare inriktningen av SJ :s långsiktiga 

investeringsvcrksamhet under Särskilda frågor. avsnitt I. 
Anslagen till SJ innefattar dels SJ:s investeringar (D I). dels driftersätt

ning till olönsamma banor (0 21. 

D I. Statens järnvägar 

1979/80 
1980/81 
1981/82 

I I 000-tal kronor) 

statens järnvägar 
föredraganden 

lng. behållning 

48965 
84549 
67 349 
67 349 

Anslag Utgift 

945 700 910116 
11 311 300 11328 500 
2011651 I 890000 
1586500 1575 000 

1 Inkl. tidigareläggning av vissajärroviigsarbeten i Värmlands län för 3 milj. kr enligt 
regeringens hcslut i november 1980. 

SJ:s ans/ag.~framstiillning 

SJ har i sin anslagsframställn '.ng för budgetåret 1981 /82 begärt 

- att medel för den planerade investeringsverksamheten anvisas genom ett 

reservationsanslag på 2011.7 milj. kr. Detta motsvarar en investerings

ram på I 890 milj. kr. 

- att verket får bemyndigande att träffa ftnansieringsavtal med EURO

FIMA inom en ram motsvarande 125.0 milj. kr. 

- att medel för följande investeringar inte skall tillföras statskapitalct: 

- investeringar i försvarsbertdskap. 10,8 milj. kr. 

- investeringar i ersättningsberättigade järn vägslinjer. 175 .3 milj. kr. 

- att SJ avlastas fasta kostnader för 180.0 milj. kr. 

- att förräntningskravet sätts ned med 84.0 milj. kr. 

SJ:s invcsteringsram uppgår l!nder innevarande budgetår till I 328.5 milj. 

kr. SJ:s förslag till investeringsram för budgetåret 1981/82. 1890 milj. kr. 

innebär en ökning med ca 562 milj. kr. eller 42 l)(,. Av ökningen avser enligt 

SJ 390 milj. kr. eller 29 % en reellt ökad investeringsomfattning medan 

resten av ökningen förklaras av antagen prisförändring. 

Ungefär hälften av de av SJ begiirda medlen för budgetåret 1981/82. 990 
milj. kr .. avser investeringar i (asta a11liiggni11gar. En stor del av dessa 

medel är att hänföra till det pågående programmet för spårupprustning. 

Bl. a. kommer ytterligare 250 km av banniitet att förses med skarvfritt 

spår. Vidare planeras omfattande investeringar i bangårdar, husbygg

nadcr. signalanläggningar. tcle. eldrift. förortsstationer samt ny- och om

byggnad av vissa järnvägslinje1·. Till de konkreta projekt som planeras 

genomföras under budgetåret hör en utbyggnad av kapaciteten pt1 väst

kustbanan. upprustning av linjrn Kävlinge-Landskrona till 120 km/tim. 

enligt avtal mellan SJ och Nordvästra Skånes Kommunalförbund. och en 

fortsatt upprustning av inlandsbanan. För investeringar i fasta anliiggning-
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ar inom Storstockholms Lokaltrafik <SLJ krävs enligt SJ betydande inves

teringar under budgetåret 1981/82. Den pågående utbyggnaden av automa

tisk tåghastighetskontroll ( ATC) planeras fortsätta i snabb takt. Under år 

1981 beräknas ATC-utbyggnaden bli klar på dubbelspårsträckorna Stock

holm-Göteborg och Katrineholm-Malmö. Utbyggnaden av fjärrblocke

ringen fortsätter på sträckorna Kävlinge- Landskrona och Ängelholm 

-Åstorp. 

Genom regeringens beslut den 3 maj 1979 fick SJ i uppdrag att inom en 

ram av 250 milj. kr. genomföra sysselsättningsbefrämjande investeringar 

inom Norrbottens län. Åtgärderna avser främst upprustningsarbeten på 

malmbanan under perioden 1979/80-1984/85. SJ har erhållit ett särskilt 

anslag för ändamålet. Arbetena fortskrider enligt planerna. 

För investeringar i rullande materiel begär SJ 803 milj. kr. Av denna 

summa avser 125 milj. kr. anskaffning av godsvagnar genom hyresköpsav

tal med EUROFrMA. Under budgetåret 1981/82 avser SJ skaffa bl. a 18 

ellok, diesellok samt motorvagnar för såväl lokaltrafik som för trafik på 

längre avstånd. Leveranserna av nya dieselmotorvagnar och personvagnar 

fortsätter enligt planerna. Vidare avser SJ beställa ett stort antal godsvag

nar under budgetåret. Det gäller dels slutna standardvagnar med helt 

öppningsbara sidor, dels vagnar för särskilda transporter, bl. a. containers 

och stålämnen. 

För investeringar i färjor räknar SJ med ett medels behov på 33 milj. kr. 

under budgetåret 1981/82. Tågfärjan för leden Trelleborg-Sassnitz, som är 

under byggnad vid Öresundsvarvet i Landskrona, kommer att levereras 

under hösten 1981. SJ har tidigare erhållit ett särskilt anslag för beställning

en. 

Med hänsyn till bl. a. planerad utrangering av äldre bussar och ökad 

lokaltrafik på vissa orter beräknar SJ att 120 bussar behöver anskaffas 

under budgetåret. Detta motsvarar ett medelsbehov på 66 milj. kr. 

För investeringar i fiir.n·arsheredskap, inrentarier samt dii·er.\"l' ofiirut

sedda åtgärder bedömer SJ medelsbehovet till ca 123 milj. kr. 

Föredraganden 

Min bedömning av investeringsbehoven för budgetäret 1981 /82 är att den 

helt övervägande delen av de investeringsobjekt som SJ tagit upp i sin 

anslagsframställning kan realiseras om SJ :s totala investerings volym tillåts 

öka med 5 % i reala termer. Detta innebär att investeringsvolymen inneva

rande budgetår, I 383,5 milj. kr. inkl. extern finansiering, ökas till 1615 

milj. kr.. vilket överensstämmer med den plan för SJ:s långsiktiga investe

ringsverksamhet som redovisas i strukturplanen för SJ. 

Av den totala investeringsvolymen för budgetåret 1981/82 bör I 575 milj. 

kr. utgöra SJ:s investeringsram. Härav följer att 40 milj. kr. utgör den ram 

inom vilken SJ får långtidsförhyra rullande materiel eller träffa hyresköps

avtal avseende sådan materiel. Förutsättningen för att SJ skall få utnyttja 
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den finansieringsformen är att det bidrar till att förbättra SJ :s ekonomi. Det 

ankommer på SJ att på kommersiella grunder inom den angivna ramen för 

extern finansiering avgöra l'ördclningen mellan hyresköpsavtal med 

EUROFIMA och konventionell långtidsförhyrning, s. k. leasing. 

Jag vill med hänvisning till SJ:s ekonomiska ansvar betona att det i 

princip är SJ som skall göra i.le prioriteringar mellan olika investeringar 

som iir nödvändiga med hänsyn till SJ:s ekonomi. Samtidigt skall SJ, när 

1·erkct fa.1·tstii/ler fiirdelningcn mellan olika ol~jekt och objektgrupper, be

akta rnd som lll(/i'irs under Siirskilda fi'tlgor, m·snitt I bctriijj{111dc den 

längsiktiga i11rik111i11gc11 m· im·esteringarna, samt l'(uf som tidigare w(/i)rts 

i .1·tmkt11rpla11c11 bctri!/l{mdc inl'l'stcringar. rationaliseringar 111. m. Ut

gångspunkten iir säledes att investeringarna utgör ett effektivt medel för att 

göra järnvägen till ett konkurr.~nskraftigt transportmedel och därmed för

bättra S.f:s ekonomi. I tabellen nedan redovisas hur den av mig föreslagna 

investerings volymen kommer att fördelas under budgetåret 1981 /82 enligt 

SJ :s preliminära beriikningar. 

Av SJ beräknad fördelning på objektgrupper Yid en total innsteringsvol)·m på 1615 
milj. kr. under budgetåret 1981/82. 

Objektgrupp 

Fasta anliiggningar 
Rullande materiel 1 

Fiir:ior 
Hw;sar 
Försvarsbcrcdskap 
lnvcnhirier 
Diver'<~ oc·h oförutsett 

Summa' 

Milj. kr. 

830.0 
655.0 

4'i.O 
6.0 

67,0 
12.0 

1615,0 

1 Inkl. hyreskiipsavtal och konventionell leasing. 40 milj. kr. 

Av SJ:s totala investeringar beriiknar jag att ca 120 milj. kr. kommer att 

hiinföras till det er.1iitt11i11gsheriittigade niill!t. Hiirav bör i enlighet med 

vad jag anför under Siirskilda frågor. avsnitt I, sammanlagt 25 milj. kr. 

avse en fortsatt upprustning av inlandsbanan. Jag förutsätter att SJ under 

de fönllsiittningar som jag anger under Särskilda frågor. avsnitt I anviinder 

huvuddelen av dessa medel för en upprustning av bandclen Forsmo- Ho

ting. Investeringarna på övriga delar av det ersättningsberiittigade nätet 

koncentreras av naturliga skäl i första hand till de bandclar som ingår i 

riksniitet. 

Investeringar i ersiittningsberättigade järnviigslinjcr skall inte föras till 

statskapitalet. Detsamma giiller investeringar i försvarsberedskap. vilka 

jag efter samråd med cheferna för förwars- och handclsdcpartemcnten 

bcriiknar till 6,0 milj. kr. för budgetf1ret 1981/82. Jag förutsätter då att 

arbetet med en ny skolbyggnad i Ängelholm för utbildning av vapenfria 



Prop. 1980/81: IOO Bilaga 9 Kommunikationsdepartcmentct 33 

tjiinstepliktiga i reparationstjfö1st kan fortsiitta och delvis linansieras med 

dessa medel. 

Mot bakgrund av vad jag nu anfört skall sammanlagt 126 milj. kr. av SJ:s 

investeringsram för budgetåret 1981/82 inte föras till statskapitalet. 

Den av mig förordade investeringsri1men för SJ innehiir att anslaget 

Statens Järnvägar under budgetåret 1981182 uppgt1r till 1586.5 milj. kr. 

Härvid har hänsyn tagits till att det bör finnas en viss marginal utöver den 

beräknade medelsförbrukningen. Anslagsberäkningen framgår av tabellen 

nedan. 

Anslagsheräkning a\·seende budgetåret 19!11/82, milj. kr. 

BcriiknaJ medclsfrirbrnkning budgetiirct 1981/82 
5 c.;. marginal 
Avg{ir beräknad ingi\enJ.:: balans 1981-07-01 
Anslag budgcti\ret 1981/82 

I 575.0 
7H.8 
67.3 

I 586.5 

Min hed1:imning iir att den av mig förordade investeringsramen är till

riicklig för att SJ under hudgetäret 1981/82 skall kunna genomföra de 

rationaliseringar som är nödviindiga för att successivt förbiittra sin och 

statens ekonomi i enlighet med vad som sägs i strukturplanen. I det 

följande niimner jag några exempel på sådana åtgärder. 

Den invi:steringsram som jag förordar miijliggör en rad inve.•;teringar 

som innebär direkta personalbesparingar. Behovet av underh[illspersonal 

minskas exempelvis genom investeringar i helsvetsat sp[1r och frost

skyddsisolering av spåret samt höjd kontaktledningsstandard. Besparingar 

uppni'ts också genom fortsatta investeringar i moderna arbetsmaskiner. 

Som exempel pil punktinsatser av annan typ som ger en relativt stor 

minskning av personalen i förhållande till insatt kapital kan niirnnas anord

nande av driftradio samt fjiirrstyrning av omfl:irmarstationer. kopplings

centraler m. m. för eldriften. 

SJ provar f. n. en ny typ :1v smiii:ining av spiin:n för att minska slitagt't pi'i 

hjulen. Proven har visat lovande rt'sultat och kan väntas medföra bespa

ringar genom minskade reparations- och materialkostnader samt biittre 

utnyttjande av den rullande materielen. 

Av de rationaliseringsåtgiirder som SJ avser genomföra under budget

f1ret 1981/82 och som inte direkt iir investeringsberoende kan niimnas den 

fortlöpande resultatinriktade översynen av tidtabellerna p{1 s{1viil person

som godstrafiksidan. För verkstiidernas del planeras en intensifierad ratio

nalisering pä arbetsplatserna och en effektivisering av reservdels- och 

materialhanteringen. I anslutning till detta planeras en ökad kvalitetskon

troll. 

SJ avser vidare att se över trafikuthudet pi\ mindre stationer diir verk

-;amheten numera iir av sf1 liten omfattning. att siirskild stationspersonal 

inte kan motiveras från ekonomisk synpunkt. Pil vissa orter undersöker SJ 

om post verket m. ll. kan tjiinstgöra som god som hud {i( SJ. P:I vissa större 

~ Ri!.sdt1g,·11 /Wi1!!8/. I st111il. Nr /1111. Lli/t1gc1 9 
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stationer räknar SJ med alt låtas. k. plattformsinspektörer överta övervak

ningen av verksamheten i samband med lags ankomst och avgång. Detta 

medför möjligheter att samordna arbetsuppgifter och därigenom spara 

personal. Å andra sidan kommer en del åtgärder att hehöva vidtas som 

kräver personalökningar för alt fiirhiittra servicen åt resenärerna. Vissa 

kostnadsökningar blir saledes n·jdviindiga. 

Jag förutsätter all SJ även på andra omr{1den vidtar de fögänkr som iir 

nödvändiga för att öka rationaliseringstakten och dlirmed förhiittra sin 

ekonomi i enlighet med vad som sägs i strukturplanen. Jag vill i samman

hanget erinra om - vilket också framhälls i strukturplanen - att SJ i de fall 

samhället vill uppriitthälla en for verket olönsam trafik eller verksamhet 

skall få särskild ersättning för d<:tta. 

I enlighet med det tralikpolifr;ka beslutet år 1979 har SJ fr. o. m. budget

året 1979/80 avlastats vissa fasta kostnader för att möjliggöra försök med 

rabatter och andra åtgärder på persontrafiksidan. Under budgetilret 1980/ 

81 minskades avskrivningarna med 160 milj. kr. och förriintningskravet 

med 71 milj. kr. f'ör budgetäret 1981/82 kan avlastningen bedömas till 180 

milj. kr. resp. 84 milj. kr. Enligt riksdagens beslut skall avlastningen hestå i 

sina huvuddrag under minst tre :ir. Jag föreslftr därför att SJ:s avskrivning

ar för budgetåret 1981/82 får siiHas ned med 180 milj. kr. och alt förriint

ningskravel får sättas ned med 84 milj. kr. för fortsatta försök med rabatter 

och prisfttgänler i persontrafiken pa jiirnviig. 

Riksdagen har med ankdning av regeringens proposition 1978179:99 om 

en ny trafikpolitik beslutat att oillmiinna riktlinjer skall anges för hur de 

regionala huvudmännens ersiittning till statens järnvägar skall regleras vid 

utnyttjandc av tftg för lokal od regional persontrafik. Med anledning av 

riksdagens be.;;lul har regcringen haft i.iverliiggningar med företriidarc för 

SJ. Landstingsförbundd och Svenska kommunförbundet. 

Med anledning av 1980 års hudgetprnposition uttalade riksdagen (prop. 

1979/80: I 00. TU 1979/80: I 0. rskr I 979i80: 303 l all en samhiillsekonomiskt 

övergripande bedömning av tn1;1sportförhftllandcna m. m. p!I malmbanan 

borde komma till st{rnd. En sädan bedömning kommer nu alt ske. 

SJ har ingått ett samarhde mi:J Scandinavian Airlines Syslcm och 

Braathens SAFE för att få en enhetlig dataterminalutrustning hos reseby

råerna i Skandinavien. Åtgiirden iir enligt min mening ett bra exempel på 

att samarbete inom transportsektorn ger ökad effektivitet och biiltre ser

vice till transportföretagens kunder. 

SJ har under senare tid haft internationella konsultuppdrag. SJ avser alt 

tillsammans med svenskt näring,sliv gå in i elt fastare konsultsamarhete. 

Delta kan innehiira aktieteckning för elt mindre helopp. 

Jag hemstiiller att n:geringen f,)resl<1r riksdagen alt 

I. till Statens jiim1·iig11r för budgetiircl 1981 /82 anvisa ett reserva

tionsanslag pii l 586 500000 kr. 

2. godkiinna all statensjiirnviigar får långtidsförhyra rullande matc-
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riel eller träffa hyresköpsavtal avseende sådan materiel motsva

rande ett anskaffningsvärde av högst 40000000 kr. 

3. medge att statens järnvägars statskapital får sättas ned med 

180000000 kr. 

D 2, Ersättning till statens järnvägar för drift av icke lönsamma järnvägs

linjer m.m. 

1979180 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

720000000 

790000000 

864500000 

Från anslaget betalas ersättning till SJ för underskott för drift av icke 

lönsamma järn vägslinjer och av sådana icke lönsamma järnviigsstationer. 

som skall bibehållas enligt regeringens beslut. Ersiittning för drift av icke 

lönsamma järn vägslinjer betalas sedan budgetfiret 1964/65 enligt riksdags

beslut år 1963 (prop. 1963: 191. S3LU 1963: l, rskr 1963:424). Riksdagen 

har rru 1978/79:18. rskr 1978/79:419) godkänt de principer för beräkning 

av ersättningen som regeringen förordade i prop. 1978/79:99 om en ny 

trafikpolitik. 

SJ:.1· a11slag.1:framstiil/11ing 

I sin anslagsframställning begär SJ ersättning med sammanlagt 942.9 

milj. kr.. varav för icke lönsamma järnvägslinjer 909,6 milj. kr.. taxened

sättningar i viss samtrafik jiirnväg-hil 2.8 milj. kr.. icke lönsamma jiirn

viigsstationer 4, I milj. kr. och plankorsningar 26.4 milj. kr. 

Fiiredraga11cle11 

Det icke lönsamma, ersättningsberiittigade hannätet omfattar ca 6 750 

hankm. vilket utgör 55 '}( av det totala SJ-niitet. Pä det ersättningsberiitti

gade han nätet uträttas endast ca 8 r.::~. av det totala trafikarbetet. Resande

ut vecklingen på detta bannät har varit positiv under det senaste iiret som 

en följd av i första hand lägprissatsningen och höjda drivmedelspriser. 

Ersättningens storlek grundas pä en vart tredje ilr förnyad bandclsunder

sökning. s. k. separatredovisning. Den senaste unclcrsökningen genomför

des år 1978 avseende förhållandena är 1977. En redogörelse för denna 

undersökning lämnades i prop. 1978179: 100 bil. 9 (s. 152). 

För budgetåret 1981/82 hegär SJ ersättning med 909.6 milj. kr. Beräk

ningen av ersättningens storlek hygger hl. a. pft uppgifter om kostnadsut

vecklingen sedan år 1977 och SJ:s bedömning av hur lönc- och sakkost

nader kommer att utvecklas fram till budgetårets utgiing. Pt1 intiiktssidan 

har riiknats med taxeliiget den I november 1980 för godstrafik m:h den I 
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december 1980 för persontrafik. Hänsyn har tagits bl. a. till det fr. o. m. 

budgetåret 1980/81 vidgade inv•~steringsbegreppet. 

Jag har vid min bedömning av de olika faktorer. som påverkar behovet 

av ersättning. räknat med en något högre intäktsnivå under budgetå!·et 

1981/82 än vad SJ gjort. Jag 1äknar med ett behov av ersättning under 

budgetåret 1981/82 för drift a,· icke lönsamma järnvägslinjer med 858.6 

milj. kr. I denna driftersättning har ej inräknats kostnader för investeringar 

i det olönsamma bannätet. 

SJ har under senare är erhållit ersättning med 2.8 milj. kr. per år för 

inkomstbortfall genom nedsatta styckegodsfrakter i samtrafik till och från 

platser vid nedlagda järnvägslinjer. SJ begär ersättning med samma belopp 

för budgetåret 1981 /82. Jag vill här erinra om att nedsättningarna var tänkta 

att fungera övergångs vis för att underlätta omställningen vid nedläggnings

tillfället. De flesta av de berörda nedläggningarna genomfördes redan på 

1960-talct. Mol denna hakgrund och med hänvisning till strukturplanen för 

SJ (prop. 1980/81 :20 bil. 5) am:er jag att SJ nu bör vidta åtgärder för att 

minska behovet av särskild erslitlning för ändamålet. Jag beräknar därför 

2.1 milj. kr. för taxenedsättningarna under budgetåret 1981/82. 

SJ begär ersättning med 4.1 milj. kr. för vissa icke lönsamma järnvägs

stationer. Ersättningen avser stationer på affärshanenätet som regeringen 

under tidigare år ålagt SJ att bibehålla sedan resp. kommun gjort framställ

ning härom. För budgetåret 1981/82 beräknar jag oförändrat 3.8 milj. kr. 

för ändamålet. 

SJ begär vidare ersättning m~d 26.4 milj. kr. för drift och underhåll av 

plankorsningar mellan järnväg cch väg. Med hiinvisning till vad jag anförde 

i prop. 1979180: 100 bil. 9 (s. I08) kan jag inte förorda någon siirskild 

ersättning för ändamålet. 

Det sammanlagda medebbehovet för ersiittning till SJ för drift av icke 

lönsamma järnvägslinjer m. m. för hudgetåret 1981/82 uppgår därmed till 

(858.6 + 2.1 + 3.8) 864.5 milj. kr. 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 

att till Er.1iittning till staicns jiirm·iigar Fir dr{fi m· icke /ii11.1·wnma 

jiirn1·ägslinjer m. m. for hudgetäret 1981/82 anvisa ett anslag på 
864 500 000 kr. 
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E. SJÖFART 

Sjöfartsverket 

Sjöfartsverket är central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör 

sjöfarten i den mån handläggningen inte ankommer på annan myndighet. 

Verksamheten skall bedrivas med inriktning huvudsakligen på handclssjö

farten. 

Sjöfartsverket får anslag redovisade i programtermer. Verksamheten är 

indelad i programmen Farledsverksamhet. Fartygsverksamhet och Övrig 

verksamhet. Den statliga isbrytningen. som ingår i programmet Farleds

vcrksamhet, samt kostnaderna under programmet Övrig verksamhet finan

sieras direkt över budgeten. I övrigt täcks sjöfarts verkets kostnader genom 

olika avgifter och bidrag. 

Sjöfartsverket beräknar i sin anslagsframställning bruttokostnaderna. 

cxkl. investeringar, till 527.5 milj. kr. för verksamheten budgetåret 

1981/82. Efter avdrag för intäkter under anslagen och bidrag från andra 

huvudtitlar blir anslagsbelastningen 502.4 milj. kr. I verkets besparingsal

ternativ uppgår bruttokostnaden till 516. 7 milj. kr. och anslagsbelastningen 

till 491,8 milj. kr. Pris- och löneomriikning jämte automatiska kapitalkost

nadsökningar uppgår enligt verket till 68.6 milj. kr. Det slutliga utfallet av 

1980 års löneförhandlingar har inte kunnat beaktas i anslagsberiikningen. 

Medelsbehovet för planerade investeringar uppgår till 190.2 milj. kr. 

Inkomster i sjöfartsverkets verksamhet 

Med sjöfartsavgifterna finansieras inte bara sjöfartsverkcts farledsverk

samhct. exkl. isbrytning, utan även arbetet inom handelsflottans kuhur

och fritidsråd och underskotten i driften av Trollhiitte kanal m:h Vänerns 

seglationsstyrelse samt avtalsenlig kompensation till Stockholms hamn för 

bortfallet av de siirskilda avgifterna i Hammarhylcdcn. Den del av inliik

terna som skall ställas mot sjöfartsverkets kostnader framkommer s[1lunda 

som en saldoposl. 

Inkomsterna från fyr- och forledsvaruavgifter (sjöfartsverkets andel), 

lotsavgifter och inkomster från försiiljning av sjökort. beräknas tillsam

m<rns med bl. a. bidrag frfrn andra huvudtitlar ge ett överskott p{1 ca I h milj. 

kr. budgetåret 1980/81. Hänsyn har emellertid då inte tagits till avtal och 

överenskommelser som träffats efter den I juli 1980. 

Inkomstberäkningarna för budgetåret 1981/82 påverkas bl. a. av en för

viintad negativ trafikutveckling under åren 1981 och 1982 och av den 

beslutade befrielsen från fyr- och farledsvaruavgiftcr for den direktgående 
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transoceana linjetrafiken från och med den I januari 1981 (prop. 1979/ 

80:166. TU 1979/80:30. rskr 1979/80:412). 

För att uppnå kostnadstäckning budgetåret 1981/82 föreslår sjöfartsver

ket vissa avgiftshöjningar från och med den I januari 1981. En höjning av 

lotsningstaxan föreslås med i g.~nomsnitt ca 20%·. Lotsningstaxan har varit 

oförändrad sedan den I januari 1977. lnkom!'terna av lotsavgifter täcker 

numera endast drygt 20 % av bruttoutgifterna för lotsningsverksamheten. 

Sjöfarts verket föreslår vidare att antalet avgiftspliktiga resor vid debitering 

av fyravgift ökas från nuvarande 10 till 12. Taxehi.~jningarna beräknas ge en 

inkomstförstärkning på sammanlagt ca 12 milj. kr. Regeringen har nyligen 

beslutat om taxeändringar i enlighet med sjöfartsverkets förslag. 

E I. Farleds\'erksamhet, exkl. isbrytning 

1979/80 lJ tgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

26460900() 

266072000 

311995000 

Från anslaget betalas den dd av utgifterna under programmet Farleds

verksamhet som hänför sig till farledsutmärkning (fyrar. bojar. prickar). 

radionavigering (decca). förvaltning av kanaler och fördjupade farleder. 

sjökartläggning. lotsväsendet och sjöfartsverkets insatser inom sjöriidd

ningsviisendet. Vidare betalas från anslaget bl. a. utgifterna för till farleds

verksamheten hänförlig administration och utvecklingsverksamhet. 

Siii(11rts1·erke ts ans/11g4ramstii /Ini ng 

Sjöfartsverket begiir ett ansl:tg pf1 ca 309,0 milj. kr. för farlcdsverksam

heten exkl. isbrytning. I bclor·pet ingår volymökningar med 2.6 milj. kr. 

som verket vill använda for bl. a. den pågäende hamnplaneringen. s.iökart

liiggningen och underhåll av byggnadsminnesmiirken. I sjöfartsverkets 

besparingsalternativ som. uppf:är till 301.4 milj. kr.. redovisas besparingar 

inom administrationen. fyr- och lotsviisendet och sjökartHiggningen pil ca 

5.2 milj. kr. Vid anslagsberäkningen har inte en mellan verket och Göte

borgs hamn triiffad principöverenskommelse om trafikcentral och lotsning 

i Göteborg beaktats. 

Fiirl'drng11nde11 

Sjöfartsverkets uppgift i farledssystemet är att verka för en effektiv och 

siiker framkomlighet fiir sjöfarten. De olika aktiviteter som ryms inom 

detta anslag t. ex. farledsutmiirkning. trafikinformation. lotsning och sjö

kartläggning. intar en central nlats i det sammanhanget. Inte minst från 

kostnadssynpunkt iir det viiscn~ligt att de insatser som görs iir samlade och 

baseras pil en helhetssyn. Det program för ökad farledssiikerhet som 

sjöfartsvcrkct utarbetat och som hl. a har redovisats i betiinkandet 1SOU 
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1979:43-45) REN TUR - program för miljösäkra transporter. utgör enligt 

min mening en lämplig utgångspunkt för det långsi.ktiga arbetet inom 

farledsområdet och för de prioriteringar som måste göras när det gäller 

insatserna på sjösäkerhetsområdet. Programmet utgör också en utgångs

punkt för den proposition om miljösäkra sjötransporter som regeringen 

senare kommer att förelägga riksdagen. 

Sjöfartsverket har i en skrivelse den 27 juni 1980 redovisat en princip

överenskommelse med Göteborgs hamn som omfattar såväl frågan om en 

trafikcentral som lotsningen i Göteborg. 

Enligt överenskommelsen. som skall gälla tio år och slutits med förbe

håll for statsmakternas och kommunstyrelsens i Göteborg godkännande, 

skall hamnen bekosta uppbyggnaden och driften av centralen samt anställa 

erforderlig personal. lnvesteringskostnaden för trafikcentralen uppgår till 

15,3 milj. kr. Sjöfartsverket skall bidra till investeringarna med ett en

gångsbelopp på 7 ,6 milj. kr. Enligt överenskommelsen skall sjöfartsverket 

vidare årligen ersätta Göteborgs hamn med 50% av de faktiska underhålls

och driftkostnaderna exkl. kapitalkostnader. Detta motsvarar f. n. ett drift

bidrag på ca I.I milj. kr. per år. Under de tre första åren fr. o. m. att 

centralen tas i drift (J 982-01-01-1984-12-31) skall emellertid sjöfarts ver

kets driftbidrag reduceras till en tredjedel, dvs. till ca 0. 7 milj. kr. Reduk

tionen motiveras av att hamnen gör vissa ekonomiska vinster i samband 

med att sjöfartsverket tar över hamnlotsningen. Merkostnaderna för sjö

fartsverket kan först efter en viss övergångstid elimineras genom olika 

rationaliseringsåtgärder. 

Sjöfartsverkets insyn och medverkan i uppbyggnaden och driften av 

trafikcentralen tryggas genom ett samarbetsavtal mellan hamnen och sjö

fartsverket. 

Uppgörelsen innebär också att den särskilda hamnlotsningen i Göteborg 

övertas av sjöfartsverket. Sammanslagningen skall enligt avtalet vara ge

nomförd senast den 1 januari 1982. Den gemensamma organisationen 

beräknas medföra en betydande effektivitetsvinst. vars närmare storlek 

blir beroende av hur lotspliktsreglerna utformas. I ett av tre redovisade 

lotspliktsalternativ beräknas kostnadsminskningen för lotsorganisationen 

till 1,6 milj. kr. och en besparing för handelssjöfarten i samma storleksord

ning. 

För sjöfartsverkets del innebär sammanslagningen merkostnader för 

halva budgetåret 1981/82 på 1.9 milj. kr. Med hänsyn tagen till möjliga 

rationaliseringar beräknas merkostnaden räknat på helt år minska från 3.8 

milj. kr. till 3.1 milj. kr. budgetåret 1983/84. 

Tillkomsten av en trafikcentral bör enligt min mening få stor betydelse 

för farledssäkerheten och framkomligheten i Göteborg. 

När det gäller trafikinformationsverksamheten i allmiinhet anser jag att 

den hör bedrivas så att den också kan utnyttjas för hamnarnas verksamhet. 

För budgetåret 1981/82 beräknar jag bruttokostnaderna under anslaget 
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till 335.9 milj. kr. Jag har då räknat med en engångsanvisning på 7.6 milj. 

kr. för bidrag till Göteborgs hamns investeringar i trafikcentralen och med 

2.3 milj. kr. i bidrag till driften av trafikcentralen och för hamnlotsningen. 

Jag har vidare räknat med att ~1terstäende arbeten med övergången till det 

internationella utmärkningssy~temet (system Al finansieras genom in

komster från sjökortsförsäljnin1~en. 

Mitt förslag till medclsförbrukning förutsätter en fortsatt effektivisering 

och rationalisering av verksamheten. Bl. a. krävs en fortsatt anpassning av 

lotsningsverksamheten till den faktiska efterfrågan. Fortsatta insatser mås

måste ocksc'i göras för att öka effektiviteten i fartygs- och båtutnyttjandet 

och när det gäller att mot verka kostnadsstegringarna på drift- och undcr

hållssidan. I kombination med de rationaliseringar verket föreslår ger mitt 

förslag utrymme för fortsatta sjösäkerhctsåtgärder. Verkets egna planer på 

en trafikinformations verksamhet för Mälaren-Södertälje- Landsort-om

ri'1det kan bl. a. realiseras. 

Bidrag från andra huvudtitlar och andra inkomster under anslaget beräk

nar jag till ca 23.9 milj. kr. Efte:- samråd med chefen för jordbruksdeparte

mentet beräknar jag bidraget från tionde huvudtiteln under anslaget för 

budgetåret 1981/82 till 20036000 kr. varav 1100000 kr. för att täcka under

skottet i Falsterbokanalcn. Efter samråd med chefen för försvarsdeparte

mentet bertiknar jag bidraget från ljärde huvudtiteln till 3 200000 kr. för 

den militära sjökartläggningen. Sjöfartsverkets kostnader för farledsverk

samheten inom det ekonomiska försvaret beräknar jag efter samråd med 

chefen för handelsdepartementet till I 745 000 kr. för nästa budgetår. Jag 

förordar diirf"ör dl anslag pft ca 312.0 milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

Mitt förslag till mcddsförbrukning för anslaget E I. Farleds verksamhet. 

exkl. isbrytning fördelat pil del i'lrogram framgär av följande sammanställ

ning. 
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Delprogram 1979/80 1980/81 Beriiknat 1981/82 

Utfall Anvisat Verket Föredra-
gamkn 

tusental kr. 

I. Administration. andel 25994 25 200 29421 2859'\ 
2. Ut vecklingsverksamhet 584 fil7 801 701 
3. Radionavigerings-

stationer. !'yrar och andra 
siikerhetsanstalter 70540 77 .ll 3 90018 87033 

4. Lotsviisendet 134 258 129 350 147015 156 720 
5. Sjiiriiddning m. m. 8944 9468 10390 !0283 
fi. Söderliilje kanal 4372 4 300 4987 5014 
7. Mindre kanakr och 

fördjupade farleder 2564 I 6fi2 2 734 2 719 
8. Sjökartläggning 3fi 212 39 300 46152 43474 
9. Puhlikationer I 545 I 178 1527 1418 

Summa kostnader 285013 288388 333045 335957 

Avgår intäkter 
Under anslaget I 555 656 726 726 
Bidrag från andra 
huvudtitlar 18849 21 (it)() 23 324 23 236 

Summa inliiktcr 20404 22.116 24050 23 %2 

Summa utfall/anslag 264609 266072 -'08995 311995 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Farled.1Terksamhet, exkl. ishryt11i11R för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag på 311995000 kr. 

E 2. lshr)'lning 

1979/80 LI tgirt 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

I 37 582 000 
1 I 30 000 000 

154000000 
1 Enligt prop. 1980/81: 20. 

Friln anslaget betalas den del av utgifterna under rrogrammet Farleds

verksamhet som är att hiinfi.ira till statens isbrytnings verksamhet. 

.S)i!f (1 rt st '<'rke f .1· a nsla R.IJi·a 11rstii1111i11 R 

Sjöfartsverket begär ett anslag på 160.2 milj. kr. Förslaget förutsätter att 

isbrytaren Thulc även fortsitttningsvis iir uthyrd till marinen och endast 

används i ishrytarverksamheten under striinga vintrar. 

Fiirl'JraR1111dc11 

För isbrytarverksamht:ten niista budgetår beriiknar jag kostnaderna till 

154.0 milj. kr. Detta förutsiitter att isbrytaren Thule m:h ytterligare en av 
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de äldre isbrytarna hålls i beredskap men inte används i isbrytningsverk

samheten under en normalvinter. Fördelningen på delprogram framgår av 

följande sammanställning. 

Delprogram 

I. Administration 
2. Isbrytning 

Summa kostnader 

Avgår intäkter 
Under anslaget 

Summa utfall/anslag 

'Enligt prop. 1980/81: 20. 

1979/.30 

Utfall 

9f:9 
1366:·5 

137 624 

42 

137 582 

1980/81 

Anvisat 

lleriiknat 1981/82 

Verket Föredra
ganden 

tusental kr. 

1200 
128850 

I 130050 

50 

I 130000 

1316 
158911 

160227 

50 

160 177 

1316 
152734 

154050 

50 

154000 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 

att till lshrytning för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag pil 

154000000 kr. 

E 3. t'artygsverksamhet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/8'.! Förslag 

'.!4463000 

'.!40000()() 

'.!765400·J 

Från anslaget betalas utgifterna för sjöfartsverkets uppgifter beträffande 

säkerheten ombord på fartyg, skyddet av den marina miljön från påverkan 

av fartyg och last samt de ombordanshilldas sociala förhilllanden. Förutom 

tillsynsuppgifter inrymmer verksamheten kontroll av farleders utmärkning 

och arbete med normer och för.~skrifter. 

.~jiifi1r1 s1·crkct.1 11ns/ag.~fr11111.11 ii/lning 

För budg..:tåret 1981/82 begär sjöfartsverket ett anslag på 28 milj. kr. för 

fartygsverksamhcten. vilket innehiir ca O.o milj. kr. i ökade resurser. 

Sjöfartsverket framh:lller att det internationella arbetet kring sjösäkerhets

friigor under senare {ir ökat i omfattning. Delta avsiittcr krav på nationella 

insatser som omfattar dels nonnarbete, dels ~1tgiirder för föreskrifternas 

tillämpning. Sjöfarts verket hiinvisar bl. a. till den ökade arhetshelaslningen 

till följd av internationella sjösiikerhets- och miljökonventioner (SOLAS

och MARPOL-rrotokollen). 

I verkets hesparingsalternativ re<.kwisas besparingar på ca 0.6 milj. kr., i 

huvudsak inom sjöfartsinspektil1·nen. 
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F iiredraganden 

Verksamheten inom programmet Fartygsverksamhet påverkas i hög 

grad av internationella överenskommelser och konventioner. Jag anser att 

Sverige även fortsättningsvis bör delta aktivt i det internationella arbetet 

för att t. ex. skydda den marina miljön. Därvid är det viktigt att eftersträva 

lösningar på miljö- och säkerhetsfrågorna som inte försämrar den svenska 

sjöfartens konkurrenskraft. 

För fartygs verksamheten förordar jag för nästa budgetår ett anslag på ca 

27.7 milj. kr. Efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet har jag 

då beräknat bidraget från tionde huvudtiteln till I milj. kr. Anslaget innebär 

att verksamhetsvolymen kan bibehållas och att sjösäkerhetsarbetet kan 

drivas vidare. 

Mitt förslag fördelat på delprogram framgår av följande sammanställ

ning. 

Delprogram 

I. Administration 
2. Sjöfartsinspek

tion m.m. 
3. Skeppsmätning 
4. Sjöteknisk utrednings-

verksamhet 
.'i. Sjömansniimnden 

Summa kostnader 

Avgår intäkter 
Under anslaget 
Bidrag från annan 
huvudtitel 

Summa inHiktcr 

Summa utfall/anslag 

1979/80 

Utfall 

1832 

19199 
2 5.54 

I 202 
537 

25324 

KhO 

861 

24463 

1980/81 

Anvisat 

lkrtiknat 1981182 

Verket Föredra
ganden 

tusental kr. 

I 763 

18428 
2986 

I 236 
588 

25001 

I 000 

I 001 

24000 

2026 

22068 
2912 

1388 
MK 

29042 

I 000 

I 001 

28041 

2041 

216.54 
2 918 

1396 
646 

28655 

I 000 

I 001 

27654 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till F11rtygs1·erk.1·11mht'f för budgetåret 1981 /82 anvisa ett förslags

anslag på 27 654 000 kr. 

E 4. Sjöfartsmateriel m. m. 

Budgetår 

1979/80 
1980/81 
1981 iH2 verket 

l"iircdragandcn 

lng. 
heh:'illning 

Kl 400 
4.5900 
20000 
2000() 

Anslag 

tusental kr. 

42 700 
47900 

179700 
34000 

LJ tgift 

78200 
73 800 

190200 
51400 
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Från anslaget betalas utgifterna för sjöfarts verkets investeringar i sjösä

kerhet. sjökartläggning, isbrytarfartyg. farleder, Södertälje kanal samt i 

utrustning för sjöfartsinspektionen. 

Sii!f(1rts1·erket s anslag~framställni11g 

Sjöfarts verket begär att få investera för 190,2 milj. kr. nästa budgetår. 

Huvuddelen av de föreslagna investeringarna avser fartyg och båtar. Bl. a. 

begär verket medel för ett nytt tjänstefartyg samt för ny isbrytare. 

f"<>redraganden 

För investeringar i sjöfartsrnateriel beräknar jag för nästa budgetår en 

medelsförbrukning på 51,4 milj. kr. Den anslagsmässiga belastningen upp

går till 34 milj. kr. I mitt förslag har jag framför allt prioriterat investeringar 

som gäller sjösäkerheten. Totalt räknar jag med ca 41 milj. kr. för sjösäker

hetsinvesteringar. Inom den ramen har jag bl. a. räknat med 8.9 milj. kr. 

för slutbetalning av tidigare beställt fartyg, 7 milj. kr. för lotsbåtar och 3.2 

milj. kr. för omlokalisering av lotsplatsen i Göteborg. I medelsförbruk

ningen för nästa budgetår har jag vidare inkluderat 4 milj. kr. för åter

stående farledsåtgärder i Böttöleden. 

Beträffande sjökartläggningen har jag beräknat 2.7 milj. kr. för investe

ringar i utrustning för sjömätning och sjökortsframställning. 

När det gäller investeringar i nya fartyg framhöll jag redan i besparings

propositionen att nyttan av va1je investering måste vara väl dokumente

rad. För isbrytarllottans del saknas enligt min mening tillräckligt underlag 

för att kunna ta ställning till en modernisering. 

Betriiffandc tjänstefartygen som är viktiga redskap i farledsverksamhe

ten har genom successiv rationalisering och utbyte av föråldrad fartygsma

tcriel det totala antalet fartyg kunnat minskas. Inte minst mol bakgrund av 

de under senare tid kraftigt ökade drift- och underhållskostnaderna är det 

väsentligt att farledsverksamhc<en kan bedrivas med rationell fartygsma

teriel. Större last- och lyftkapacitet och fartprestanda ökar t. ex. effektivi

teten. 

Mot den hakgrunden föreslåi· sjöfartsverket för nästa hudgetår nyan

skaffning av ett fartyg som ersfätare för distriktsfartygen Stockholm och 

Virgo som är hyggda år 1953 .<esp. år 1955. Med hänsyn till fartygens 

standard hedömcr verket att en genomgripande upprustning snart måste 

göras för att kunna uppnå en acceptabel effektivitet och arbetsmiljö om

bord. Sjöfartsverket har beräknat kostnaderna för en upprustning av de 

båda fartygen till mellan 50 och 60 milj. kr. Det nya fartyget - som alltså 

skulle kunna ersiilta både Stockholm och Virgo - beräknas kosta 46 milj. 

kr. 

Med hänsyn till det statsfinansiella läget måste. enligt min mening, 

investeringar av denna storleksordning också avvägas mot sysselsättnings

situationcn inom varvsnäringen. Jag vill t. ex. erinra om att sjöfarts verket 
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tidigare tillförts resurser för nyanskaffning m:h ombyggnad av fartyg inom 

ramen för särskilda varvsinsatser. Jag är därför f. n. inte beredd att föreslå 

medel för det aktuella fartyget. 

Med hänsyn till omfattningen och karaktären av sjöfartsverkets inve

steringsverksamhel förordar jag att verket på samma sätt som tidigare år 

ges ett beställningsbemyndigande på högst 5 milj. kr. för leveranser av 

sjöfartsmatericl under budgetåret 1983/84. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att sjöfartsverket lämnas det beställningsbemyndigande 

gällande leveranser av sjöfartsmateriel som jag förordat i det 

föregående 

2. till 5J<H'artsmateriel m. m.för budgetåret 1981/82 anvisa ett reser

vationsanslag på 34000000 kr. 

E 5. Övrig verksamhet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

198 I /82 Förslag 

4 947 000 

3 558000 

3928000 

Frän anslaget betalas utgifterna for viss radiotjänsl åt sjöfarten. forsöks

verksamhet avseende förebyggande åtgärder mot vattenförorening. vissa 

kostnader for sjöfartsverkets omlokalisering. åtgiirder mot vattenförore

ning från fartyg. siirskild undersökningskommission vid sjöolyckor saml 

bemanning av fyrar av regionalpolitiska skäl. 

,\)ldi1rt.1·1 ·erke ts anslag.1fi'a m.1·1iil/ning 

Sjöfarts verket begär ett anslag på 5.2 milj. kr. Utöver pris- och lönekost

nadsstegringar har sjöfartsverket i sitt förslag.'i avvaktan på resultaten av 

ett samrådsförfarande om bemanningen av fyrarna Sydostbrotten. Holmö

gadd och Örskiir, tagit upp siirskilda medel. 

F1)redraga11tle11 

Beträffande fyrarna Sydostbrotten. Holmögadd och Örskiir har ett sam

rädsförfarande genomförts i linje med vad som föreslagits i betiinkandet 

IDs Kn 1980:21 Personal för tillsyn av kust och skärgilrd. Sjöfartsverket 

redovisar i en skrivelse till regeringen den 8 oktober 1980 efter samråd med 

bl. a. länsstyrelsen i Västerbottens län, försvaret. SMHI. statens natur

vårdsverk och företrädare för berörda personalorganisationer att det inte 

finns något intresse för fortsatt bemanning vid Sydostbrotten. Fyren kom

mer diirför att avbemannas vid årsskiftet 1980/81. Beträffande Holmögadd 

m:h Örskiir har sjöfartsverket nyligen redovisat resultatet av samrådet. 
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Flera myndigheter har uttalat ett intresse för fortsatt bemanning av fyrarna 

och några har även förklarat sig beredda att bidra ekonomiskt. I avvaktan 

på den fortsatta beredningen av bemanningsfrågan tar jag upp ett anslag för 

nästa budgetår på 3 928 000 kr. Mitt förslag fördelat på delprogram framgår 

av följande sammanställning. 

Delprogram 1979/BO 

Utfall 

I. Radiotjänst ät sjöfarten 655 
2. Försöksverksamhet av

seende förebyggande 
åtgärder mot vatten-
förorening 558 

3. Omlokaliserings-
kostnader 2 329 

4. Åtgärder mot vatten
förorening från fartyg 

5. Särskild undersöknings
kommission vid sjö-
olyckor 727 

6. Bemanning av fyrar av 
regionalpolitiska skäl 6 78 

Summa kostnader 4947 

Avgår intiikter 
Under anslaget 

Summa utfall/anslag 4947 

1980/81 Bcriiknat 1981 /82 

Anvisat Verket 

tusental kr. 

665 

2240 

60 

592 

3559 

3558 

665 

2493 

70 

2001 

5231 

52.30 

Föredra
ganden 

665 

2493 

70 

fl99 

.3929 

.3928 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Öi·rig 1·crksa111hc1 för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslags

anslag på 3 928 000 kr. 

Övriga sjöfartsändamål 

E 6. Handelsflottans pensionsanstalt 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

I 000 

I 000 

I 000 

Handelsflottans pensionsanslalt !HPAJ handliigger ärenden om pensio

nering av sjömän enligt kungörelsen 11972:412) om sjömanspcnsion (änd

rad senast 1980:432). 

Enligt lagen (( 961 :300) om avgift för sjöfolks pensionering tiindrad se

nast 1979:660) skall redare bt"tala avgift för beredande av pt:nsion ät 
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sjömän. vilka som manskap varit anställda på svenskt handelsfartyg i 

utrikes fart. 
Kostnaderna för pensionsanstaltens administration betalas med dessa 

avgifter. Av dessa medel tas ett så stort belopp i anspråk till pensionsan

stalten. som motsvarar summan av anstaltens avlöningar och omkostnader 

med avdrag för I 000 kr. Sistnämnda belopp utgör den anslagsmässiga 

nettoutgiften. 

Föredraganden 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Vtbetalningskostnader 

1980/81 

870000 
2000 

10000 
75000 
80000 
85000 

1122000 

Beräknad ändring 1981/82 

Pensions
anstalten 

+25000 

+25000 

Före
draganden 

+89000 

+89000 

Pensionsanstalten har räknat upp personalkostnaderna med 25 000 kr. 

Pensionsanstalten har därvid inte haft tillgång till det slutliga utfallet av 

löneförhandlingarna. Löncbeloppet för oförändrad personalstat skall rätte

ligen räknas upp med 89000 kr. 

Summan av posterna till avlöningar och omkostnader blir härmed 

(959 000 + 252 000). Till uppbörd under anslaget skall således tas 1 210 000 

kr. och mcdelsanvisningen på statsbudgeten ske med oföriimlrat I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Handelsflottans pensionsanstalt för budgetåret 1981/82 anvi

sa ett anslag på 1 000 kr. 

E 7. Bidrag till vissa resor av sjöfolk 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

18213000 

18000000 

9000000 

Anslaget anvtinds dels för statsbidrag till sjöfolkets fria resor. dels för att 

bereda sjöfolk i utrikes fart nedsättning i biljettkostnader i vissa fall för 

resor inom landet till och från hemorten. Bidraget avser kalenderår och 

utgår med högst 50% av rederiernas totala rcskostnader. 
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Fiiredraganden 

Senast i regeringens propo~at1on om besparingar i statsverksamheten 

(prop. 1980/81 :20) redovisade jag skälen för en avveckling av bidraget till 

sjöfolkets fria resor. För att ge rederierna nödvändigt utrymme för anpass

ning föreslog jag i besparingsprnpositionen en stegvis avveckling av bidra

get. Jag föreslår därför att e::t reducerat bidrag utgår för år 1981. Jag 

förordar att den maximala bidr;.1gsgränsen sänks friin nuvarande högst 501:',~ 

till högst 25 ?( av rederiernas totala reskostnader och att bidraget utgår 

inom en total kostnadsram av 9 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna den av mig förordade ändringen av statsbidraget till 

sjöfolkets fria resor 

2. till Bidrag till l'issa resor m· ~:ii!fi1/k för budgetåret 1981/82 anvisa 

ett förslagsanslag på 9000000 kr. 

E 8. Handelsflottans kultur- och fritidsråd 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I 000 

I 000 

I 000 

Handelsflottans t.;ultur- och fritidsri'td tHKFl planlägger. samordnar och 

genomför kultur- 11ch fritidsvaksamhet för sjiifolk. Rådets verksamhet 

inriktas pft kulturell service som avses ge en bild av det svenska kulturut

budet genom distribution av TV-kassetter, ljudband, tidningar. litteratur 

och film samt bibliLlteksverksamhet. Rådet ordnar iiven bl. a. idrottsarran

gemang. Rådet har ett omfatta~1de samarbete med bl. a. motsvarande nor

diska organisationer och med svenska kyrkan i utlandet samt - när det 

gäller idrottsfrågor - med kommuner rn.:h idrottsorganisationer. 

Friin den I juli 1976 giiller de riktlinjer för den inriktning. organisation 

och finansiering inom handel:iflottan som godkiints av riksdagen efter 

förslag i prop. 1975176:73 ffU 1975176: I 0. rskr I 97.'i/76:89) och vidare de 

anvisningar för ver1'samheten som liimnats i regleringshrev för verksamhe

ten under budgetfird 1980/81. 

Riidets verksamhet finansieras via handelsflottans kultur- och fritids

fond. som tillförs en viss del. f. n. 9.0'.'.-(, av nettobeloppet av erlagda 

statliga fyravgifter. Filmverksamheten finansieras dock huvudsakligen 

med filmhyror. 

Över statsbudgeten anvisas dl formellt belopp av I 000 kr. 
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H KF:s 1111s/11g.1Ji·<1111stiil/11i11g 

Kultur- och fritidsrådet ber~iknar utgifterna inkl. filmverksamheten till 

ca 11 milj. kr. och inkomsterna till 11.6 milj. kr. Till handelsflottans kultur

och fritidsfond heriiknas avsättas ca 0.5 milj. kr. Fonden visade den I juli 

1980 ett överskott pä ca 7.1 milj. kr. Rådet har begiirt att fft friingå den 

nuvarande årliga sjiilvfinansieringen av lilmverksamheten. för budget[iret 

1981/8~ beräknas ett underskott för denna verksamhet med 116000 kr. 

Rådets organisation avses utvidgas med ett platsombud i Helsingborg. 

Fiiredwg1111de 11 

1979/80 1980/81 Heriiknat 1981/82 

Kultur- hiredra-
lll"h fri- gamkn 
tidsr!tdet 

l!tgifler 

I. Kultur- o..:h fritids-
verksamhet 7 704000 8 7200!XI 9 752 000 9651000 

~ 1-'ilmverksamhet I 731 000 1400000 I-~ 16000 1400000 

9435000 IO 120000 110611000 11051000 

Inkomster 

3. filmhvror I 284000 1400000 I 200000 1400000 
4. Övrig:; inkomster 8 6!0000 9JOOOOO 10400000 7000001) 

989-1000 10 700 000 11600000 8-100000 

Hcriiknat översko!! att 
tillröras handelsflollans 
kultur- o..:h fritidsfond 459000 580000 532 000 0 

lkriiknal underskoll all 
utg~i ur hantklsffottal1' 
kult ur- o..:h fri tidsfond 0 0 Il 2fi5 I 000 

Kultur- och fritidsriidet har r:iknat 11rr rersnnalkostnaderna fiir ofi\riind

rad personalstat med 319000 kr. till 3 690000 kr. Rltdet har därvid inte haft 

tillgting till det slutliga utfallet av llineflirhandlingarna. 1.önehclnppct skall 

rätteligen uppgtt till ~ 770000 kr. Jag delar rilclcts uppfattning om behovet 

av ett platsombud i Helsingborg. Pl'i ri1dets kansli finns emellertid en tjiinst 

vakantsatt. Löneutrymmet för den tjiinslen liicker vad som hehiivs för 

platsomhudet och hör iiven anviindas för delta iindamf1l. 

Den tlrliga självfinansieringen av filmverksamheten bör bibehiillas. 

Möjlighet hör finnas till besparingar motsvarande 2 r.+ av den totala 

kultur- och fritidsverksamheten exkl. filmverksamhetcn. l'v1ed hiinsyn till 

den stora betydelsen av rådets bok verksamhet hör dock anslagspllsten för 

denna verksamhet riiknas upp till 525000 kr. Utgifterna exkl. filmverksam

heten kommer hiircfter att uppgi\ till ca 9.6 milj. kr. 

Den nuvarande finansieringen fi:irutsiittcr etl o;amhand mellan storleken 

av fyravgifterna och omfattningen av r;1dets verksamhet. .lag anser emel

"' Uik•cl<1gc11 /9811!8/. I .\111111. Nr /00. lli/ugu •J 
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lertid att m'1got sådant direkt samband inte föreligger. Den nuvarande 

finansieringsformen möjliggör inte heller nt1gon reell besparing i rftdets 

verksamhet då eventuellt inhesparade medel tillskjuts fonden utan att 

kunna anviindas för andra ändamtil. Jag föreslår diiri'ör att det i\rligen. av 

erlagda statliga fyravgifter. avsiitts så stort belopp som beräknas <\tgf1 för 

ddets verksamhet. Beloppet bör dock inte fft överstiga ett belopp motsva

rande 9 (.:·i av fyravgifterna. Jag anser det vidare oliimpligt att binda ett 

onödigt stort kapital i fonden och föresl{1r diiri"ör att fonden suu.:essivt 

minskas till cirka en tredjedel av r{idets ;lrliga löpande utgifter. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkiinna de av mig föreslagna riktlinjerna för finansiering av 

Handelsflottans kultur- och fritidsrfid 

., till /11111dd.1:flott1111s k11/111r- och ./i"itidsriid for budgetiiret 1981/!C 

anvisa ett förslagsanslag pr1 I 000 kr. 

E 9. Ersättning till viss kanaltrafik 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

I 000 

I 000 

I 000 

Via anslaget kompenseras Trollhätte kanalverk, Viinerns seglationssty

relse och Stockholms hamn enligt de principer som har angetts i prop. 

1978/79:24 om slopande av siirskilda passageavgifter för Viiner- och Miilar

trafiken ITU 1978/79:6, rskr 1978/79:61 ). Kompensationen avriiknas frftn 
den gemensamma uppbörden av de statliga sjöfartsavgifterna. 

Fiirl'draga11de11 

Jag beriiknar att ersiittningen under anslaget för budgetiiret 1981/82 

kommer att uppgii till ca 33 milj. kr. Jag har då riiknat med ca 26 . .'i milj. kr. 

enbart för Trollhiitte kanals del. vilket innehiir en (ikning med ca 4,6 milj. 

kr. jiimfiirt med innevarande budgetiir. I detta belopp ing[1r emdlertid 

extraordiniira kostnader pä drygt 2 milj. kr. för en st\irre översyn l>Ch 

reparation av kanalen. 

Ersiittningen till Trollhiitte kanalverk har hittills reglerats genom att. 

regeringen i samband med att reglcringsbrev utfördats bestllmt en omrlik

ningsfaktor som relaterats till uppbörden av farledsvaruavgifter. För att 

uppnå dl mer lätthanterligt system anser jag att ersiittningcn i fortsiittning

en hör tas upp till ett besWrnt belopp i n:gleringsbrevet. 

Jag hemstiiller att regeringen föresli'tr riksdagen att 

I. godkiinna vad jag har anfört om ersiittningcn till Trollhiitte kanal

verk 

., till Ersiit111i11g till i·is.1· kt11111/tu(!ik för hudget;\ret 198 UC! anvisa 

ett forslagsanslag pf1 I 000 kr. 
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E 10. Lån till den mindre skeppsl'arten 

Anslaget för lån till den mindre skeppsfarten har till syfte att främja en 

från allmän synpunkt önskviird förnyelse av landets bestiind av mindre 

fartyg. Företriide vid långivningen skall ges mindre rederier. Li\n heviljas 

av statens låneniimnd för den mindre skeppsfarten. Uineverksamheten 

regleras genom förordningen ( 1971 :324) om lån till den mindre skeppsfar

ten (omtryckt 1980:462) och instruktion (1971 :325) för liineniimnden för 

den mindre skeppsfarten. (omtryckt 1975: 1075. ändrad senast 1980:463). 

Lä11e11ii11111de11 Ji'ir den mindre skl'pp.1:fil/"/c11: a11s/ag.1:fiw11stiillni11g 

Under budgetåret 1979/80 beviljade lånenämnden 11 liin pä sammanlagt 

26,5 milj. kr. För budgetåret 1980/81 gäller ett rescrvationsanslag på 40 

milj. kr. Därutöver finns en disponibel ingående behållning rå 9.6 milj. kr. 

från föregående budgetår. Urneniimnden har för budgetåret 1981/82 begärt 

ett reservationsanslag på 50 milj. kr. 

Fiircdragandcn 

Jag anser det viktigt att de intentioner som redovisades i den sjöfartspo

litiska propositionen I prop. 1979/80: 166. TU 1979/80: 30. rskr 1979/80: 412) 

när det giiller den mindre skeppsfarten fullföljs. Ökade tinansieringsbchov 

vid va1je investering. längre amorteringstider m:h ökat risktagande förut

sätter enligt min mening en fortsatt hög niv(1 på l{111enämndens utlåningska

pacitet. Jag anser att karaciteten bör vara av den omfattning som redovi

sades i den sjöfartspolitiska propositionen. Jag riiknar med att den ingt1cn

de behf1llningen från budgetfiret 1979/80 kommer att ltinas ut under inneva

rande budgetår. För nästa budgetår förordar jag därför ett rcservationsan

slag på 40 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lc/n till den mindre skepv1:fi1rte11 för hudgetttret 1981/!C 

anvisa ett reservalionsanslag pi\ 40000000 kr. 
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F. LUFTFART 

Luftfartsverket svarar för den civila luftfartens markorganisation. i den 

mån denna ankommer pä staten och ej anförtrotts annan statlig myndighet 

samt handlägger ärenden om d·~n civila luftfarten. Detta innebär att verket 

dels driver och förvaltar statens flygplatser för civil luftfart. dels ansvarar 

för driften av stationsområder.a för den civila luftfarten på militära flyg

platser som enligt avtal mellan luftfartsverket och flygvapnet upplåtits för 

civil trafik. 

Luftfartsverket har också tiH uppgift att i fred svara för civil och militär 

flygtraliklcdning samt att ha överinseendet över flygsäkerheten for den 

civila luftfarten. 

Luftfartsverkets ekonomiska mål är att driva verksamheten så att full 

kostnadstiickning erhålls genom avgifter och s{1 att ett överskott uppnås 

som motsvarar räntekravet på det av staten och berörda kommuner till

skjutna investeringskapitalet. Det ekonomiska resultatet för budgct{1ret 

1979/80 uppgick till 17 milj. kr.. vilket understiger budgeterat resultat. Det 

ogynnsamma resultatet sammtcnhängcr huvudsakligen med konflikten på 

arbetsmarknaden våren 1980. som beräknas ha medfört en resultatför

sämring pft 21 milj. kr. 

De omfattande investeringarna under 1970-talet som följd av utbyggna

den av tn: storflygplatser och kapacitets- och säkerhctshöjandc åtgärder 

vid övriga flygplatser har lett till att luftfartsverket f. n. int..: helt kan 

uppfylla sitt förräntningskrav. 

Enligt luftfartsverkets plan for tioårsperioden 1977/78-1986/87 kommer 

staten och kommunerna att fr. o. m. budgetäret 1983/84 erhälla full ränteer

sättning samt kompensation för tidigare underförräntning. Planen förutsät

ter att verksamheten kan bedri\ as utan personalökning. att investerings vo

lymen bcgr~insas samt att tralikutvecklingen blir gynnsam. I tioårsplanen 

har förutsatts taxehöjningar på verkets tjiinster med i genomsnitt ca 10 l.'+ 

per år. 

Hittills har luftfartsverkets rt-sultatutveckling väl svarat mot planen. En 

revidering av de beräkningar som ligger till grund för tioårsplanen. visar 

emellertid att resultatutvecklingen under de återstående budgetftrcn av 

perioden måste bedömas något försiktigare än tidigare. 

F I. Flygplatser m. m. 

lng. b1:hiillning 

1979i80 90200000 
1980/81 50400000 
1981/82 verket 48 800 000 

föredraganden 48 800 000 

1 Varav pi·11illäggsbudgel 1.6 milj. ~r. 
~ Preliminiirt belopp. 

Anslag Utgift 

168400000 108 200000 
104 700000 ~ 106300000 
86 700000 129000000 
79900000 122 (,00000 
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Frän anslaget betalas investeringar i flygplatser (statlig andel). i navige

ringshjälpmedel, i teleteknisk och meteorologisk utrustning för flygtrafik

tjänst samt i fordon och maskiner. 

För hudgetåret 1979/80 fastställdes investeringsramen till 107 ,6 milj. kr. 

Genom beslut den 10 december 1979 höjdes ramen med 22.8 milj. kr. till 

130.4 milj. kr. På tilläggsbudget anvisades 1.6 milj. kr. för vissa övergångs

fttgärder på Kalmar flygplats. Medelsförbrukningen under budgetäret upp

gick till 108.2 milj. kr. lnvesll:ringsramen för budgetåret underskreds såle

des med 23.8 milj. kr. Anledningen härtill är främst senareläggning av vissa 

arbeten samt därmed sammanhängande förskjutningar i betalningsutfallet. 

Vidare har till följd av uteblivna kommunala bidrag inga investeringar 

kunnat göras på Arlanda flygplats. 

För budgetåret 1980/81 fastställdes en investeringsram på 125 ,0 milj. kr. 

Lt{/(f it rts 1 ·1• rke ts a 11sI11 g.1:f i·11111.1· t ii I In i ng 

Luftfartswrkets förslag till investeringsprogram för budget{tret 1981/82 

upptar arbeten oc:h anskaffningar till ett sammanlagt belopp av 129.0 milj. 

kr. efter avdrag av de kommunala bidragen. Detta iir 22.7 milj. kr. mer än 

de beräknade utgifterna för innevarande budgetår. I beloppet har luftfarts

verket inte beräknat medel för de säkt.:rhetsinvesteringar vid Bromma 

flygplats som följer av förslagen i prop. 1980/81 :30 om Bromma oc:h Ar

landa flygplatser m. m. Av de totala investeringsutgifkrna umkr budget

året 1981/82 hänför sig närmare 70 q, till objekt som beriiknas vara påbör

jade vid ingången av hudgetäret. 

Av de nya ohjekt som föresläs för budgetftret 1981/82 är huvuddelen 

ersättningsinvesteringar. Hit hör utbyte i en första etapp av eldistributions

systemet på Arlanda samt uthyte oc:h omhyggnad av kraftförsöi:iningssys

temet på Karlstads flygplats. Ersiittningsanskaffning av brandbilar. snö

röjnings- och terminaltjiinstmaterial plant.:ras p{t bl. a. Arlanda. Landvetter 

oc:h Sturups flygplatser. Inom flygtrafikledningen plant.:ras bl. a. utby!l! av 

radioutrustning i t.:tt antal navigeringsfyrar. Av nyinvesteringarna budget

året 1981/82 finns bland de större objekll:n installation av navigt.:ringsut

rustning för avståndsmiitning vid Örnsköldsviks. Kiruna oc:h Karlstads 

flygplatst.:r. anskaffning av kurssändare för instrumentlandning pi\ Öster

sunds flygplats. tillbyggnad av parkeringshus på Arlanda och utökning av 

bilparkeringarna på Kiruna och Karlstads flygplatser. Vidare kan nämnas 

nybyggnad av garage pil Sturups flygplats samt anskaffning av utrustning 

för presentation av llygtrafikkdnings- och viiderinformationsdata för flyg

platsens nya omrf1d1:skontroll. P{1 Kiruna. Jönköpings och Karlstads flyg

platser avses anskaffning påbörjas av utrustning fiir halvautomatiska vii

derobservationsstationer. 

En specifieering av luftfartsvt.:rkets förslag till investcringsprogram för 

budget(trl!l 1981/82 framgftr av följande tahell. diir ~iven utfall för 1979/80 

och prognos för 1980/81 rt.:dovisas. 
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Faktisk Rer~iknad utgift 
utgil'I 
1979/80 1980/81 1981/82 

milj. kr. 

Flygplatser. totalt .'i I. I 45.2 61.9 
varav 
Arlanda 14.9 5.2 12.7 
I .amlvetter IJ,J 7.2 1.4 
Umd I.I 0.5 0.0 
Kiruna 1.3 2.3 2.3 
Skellefteå 2.0 1.2 0.ti 
Sundsvall/I liirnösand I.Il 2.6 1.3 
Örnsköldsvik 0.5 1.8 0.7 
Östersund Il.I 0.8 
Luleå 8.1 17.3 0.9 
Söderhamn 0,7 
Jönköping 0.6 1.2 3.0 
Karlstad 1,0 3.2 11.2 
Norrköping 0.5 1.5 o.o 
Visby o.x 2.4 7.9 
Britvalla 0.7 
Sturup 2.0 3.0 ti.2 
Halmstad 0.7 1.3 I. I 
Kalmar 0.2 3.3 10.4 
Ronneby 2.3 0,7 
Ängelholm 0,1 0.4 0.1 

Tele och meteo. en route 47.2 .'i3,5 71.1 
Fordon 17.7 11,5 11,2 
Vissa byggnader ti.0 7.7 3.0 
Diverse 3.4 3.5 4.5 

Avg;ir kommunala bidrag 17.2 15.2 22,7 

Luftfartsverkets kostnader 108,2 106,3 129,0 

' Inkl. 4.6 milj. kr. för planering och projektering av nytt statinnsomräde. 

De sammanlagda utgifterna för här redovisade arbeten uppg{1r till ca 152 

mil.i. kr. Härtill kommer medel för siikerhetsinvcsteringar på 13romma om 

18 milj. kr. eller totalt ca 170 milj. kr. för budgetflret 1981182. Efter avdrag 

för kommunala finansieringsbidrag faller ca 140 milj. kr. pii staten. 

Remissyttrunden 

Arbet.rnwrknadsstyrtlsen framhäller att det iir av betydelse för att åstad

komma en snabbt tillgänglig projektreserv att planeringen iiven i dagens 

situation fortlöpande bedrivs på sådant sätt att investeringarna direkt kan 

avpassas efter det förändrade arbetsmarknadslägel och att en samlad över

bli<.:k över den statliga planeringen blir möjlig. 

Li1(idlyg AB I LIN! anser att det med hänsyn till det allmiinna ekonomis

ka läget är speciellt angeliigct alt luftfartsverket koncentrerar sig på sådana 

investeringar som kan öka luftfartens volym och intiikter och minska dess 

kostnader. LIN anser att beh•JV föreligger av om- 01.:h tillbyggnader av 

stationsbyggnadcrna pä Karlstads. Visby. Kalmar och Ängclholm/Hcl

singhorgs llygplatscr. 
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Srnndinal'ian A irlines System (SAS J understryker nödvändigheten av 

största restriktivitet i investeringsprogrammet. SAS framhåller vidare att 

vissa investeringar på Arlanda inte längre får eftersiittas på grund av 

svårigheter för staten att träffa en överenskommelse med Stockholms liins 

landsting. 

f"iiredraganden 

Luftfartsverkets investeringar syftar till att med tillvaratagande av den 

tekniska utvecklingen skapa förutsättningar för att tlygtrafiken skall kunna 

bedrivas med säkerhet. regularitet och effektivitet samtidigt som en god 

arbetsmiljö upprätthålls för verkets anställda samt för övrig personal på 

flygplatserna. 

Under budgetåret 1979/80 dämpades flygtrafikens utveckling i Sverige. 

Om hänsyn tas till konflikten på arbetsmarknaden var dock trafiken i stort 

sett av samma omfattning som föregående budgetår. 

Luftfartsverket har i skrivelse den 11 september 1980 begärt att verket 

medges en nedsättning av förräntningskravet med ett belopp som motsva

rar verkets resultatförsämring till följd av konflikten på arbetsmarknaden 

våren 1980. Jag har inget att erinra emot en sådan nedsiittning av det 

statliga förräntningskravct. Jag förutsätter härvid att det statliga och kom

munala kapitalet likabehandlas enligt prop. 1970:200 angående ersiittning 

till kommuner för bidrag till investeringar i primärflygplatser och att mot

svarande nedsättning görs av ränteutbetalningarna till kommunerna. 

Regeringen har gett luftfartsverket i uppdrag att studera möjligheterna 

att spara energi genom en förbättrad tlygtralikkontroll och en förkortning 

av luftlederna. Sverige har också tagit initiativ vid Internationella Civila 

Luftfartsorganisationens (IC AO) generalförsamling hösten 1980 som syftar 

till att studera olika energifrågor inom luftfartssektorn. Avsikten är att 

denna studie skall tjäna som underlag för medlcmsstaternas energipolitik. 

I prop. 1980/81 :30 om Bromma och Arlanda flygplatser m.m. redovisas 

regeringens ställningstagande till luftfartsverkets besvär över koncessions

nämndens för miljöskydd beslut om villkoren för fortsatt trafik på Bromma 

flygplats. I propositionen föreslås vidare en säkerhetsmiissig upprustning 

av Bromma flygplats. 

Regeringen har tillkallat en kommitte - lufttransportutredningen ( K 

1978:07) - med uppgift att se över vissa frågor beträffande luftfartens roll i 

en samordnad trafikpolitik. Huvuduppgiften för kommitten är att med 

utgångspunkt i en översiktlig analys av det inrikes flyglinjcnätet föreslå en 

lämplig flygplatsstruktur som i första hand tillgodoser kraven pil tillfreds

ställande interregionala tlygtransporter. Kommitten skall också se över 

hl.a. frågan om huvudmannaskapet för flygplatserna och finansieringsför

delningen mellan stat och kommun. Utredningen beräknas avsluta sitt 

arhete vid årsskiftet 1980-81. 

Stockholms läns landsting beslutade den 14 maj 1979 att inte godkänna 
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fiirslag till avtal om investerin;5sbidrag till luftfartsverket för åtgärder på 

Arlanda flygplats samt att inte godkiinna nya avtal för investeringar i 

prirnärllygplatser intill dess garnntier om full ränteersiittning erhållits. Som 

följd av landstingets beslut att inte bidra till investeringarna på Arlanda 

dder i princip investeringsstopp på flygplatsen. 

Riksdagen har bemyndigat regeringen (prop. 1979/80: 113. TU 1979/ 

80:21. rskr 1979/80:264) all träffa avtal med de danska och norska regering

arna om fortsall riskgaranti under femårsperioden 1980/81- 1984/85 till 

Scandinavian Airlines Systems moderbolag. Riksdagen har också beslutat 

att höja det i!rliga garantibeloppet till det svenska moderbolaget. Aktiebo

laget Aerotransport (Ai3AJ. till högst 60 milj. kr. Nf1gon överenskommelse 

har iinnu inte trliffats eftersom man från dansk sida inte har varit beredd att 

förfanga garantin till det dansb nwderbolaget. Något formellt anslag om 

riskgaranti till AHA behöver diirför inte tas upp pä statsbudgeten för 

budgetåret 1981/82. 

För budgetåret 1981 /82 räknar luftfartsverket i sin anslagsfrarnstiillning 

med en total investeringsomslutning på 151. 7 milj. kr. Härvid har inte 

medräknats konsekvenserna under budgetåret 1981/82 av riksdagens be

slut i Hrommafrågan. Enligt be>lut den 17 december 1980 skall budgetftret 

1981/82 säkerhetsinvesteringar om 18 milj. kr. göras på Bromma flygplats. 

lnriiknas dessa investeringar uppgår statens del av det totala investerings

beloppet efter avdrag för kommunernas andel av kostnaderna till 141.1 

milj. kr. Härav avser 101.7 milj. kr. päbörjade objekt medan 39.4 milj. kr. 

avser icke pf1började objekt. Investeringarna inriktas på utbyte av förslitna 

och föråldrade anläggningar m:h omodern utrustning. Av icke pabörjade 

objekt avser således ca 60 %· er:;iillningsinvesteringar. 

Vid min avvägning har jag för niista budgctiir riiknat med en total 

medelsförbrukning på 147 J milj. kr. Den statliirn andelen av den totala 

investeringsvolymen uppgår till 122.6 milj. kr. Med hiinsyn till Jet begriln

sade budgetutrymmd har jag prioriterat investeringar av säkerhets- och 

rationaliseringskaraktär och investeringar som syftar till all bibehålla ka

paciteten pfi flygplatserna. 

Innan avtal triiffats om bidrag till de objekt som kan rymmas inom den 

angivna ramen kan nägon exakt fördelning mellan flygplatser och andra 

objektsgrupper av det tillgiingliga medelsutrymmet inte göras. Av följande 

sammanstiillning framgår hur de totala investeringarna i stort beräknas 

komma all flinkla sig under budgct?iret 1981/82. Sammanstiillningcn visar 

ock sil utfallet för budgeti"lrct I 9~'9/80 samt den i prop. 1979/80: I 00 och den 

nu beriiknade mcdclsförbrukningen för innevarande budgetår. 

För vissa avslutande arbeten på Landvetter flygplats beriiknar jag för 

budget(tret 1981/82 totalt 800000 kr. varav 500000 kr. utgör statens andel. 

Jag har också heriiknat medel för siikerhet~investcringar på Bromma. 

Riksdagen beslutade den 17 december 1980 att jettratikcn pfi Bromma 
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snarast bör llyttas till Arlanda. dock senast under andra halväret 1982. Jag 

f1terkommer till regeringen i denna fräga. 

För ohjekthuvudgruppen Övriga flygplatser har jag beräknat medel för 

komplettering av byggnader. landningsbanor. uppstiillningsplatser och sä

kerhetsanordningar. Luftfartsverket har föreslagit en viss upprustning av 

flygplatsen i Karlstad. Det finns i dag begränsningar niir det giillcr anviin

dandet av flygplatsen. F.n. prövas diirför flygplatsens framtida anviindning 

av knncessionsnämmlen för miljöskydu. I avvaktan härpå anser jag att 

upprustningen av flygplatsen bör begriinsas till absolut nödviindiga inves

teringar. 

För investeringar inom ol:ickthuvudgruppen Tele- och meteoutrustning 

en routc - dvs. utrustning för flygtrafiktjänsten - heriiknar jag. efter 

samråd med chefen för försvarsuepartementet. 65,0 milj. kr. Hiirmed kan 

utbyggnaden av ett yttäckande kontrollsystem i stort sett ske i den takt 

som planerats. Den angivna ramen medger vidare planenlig ersättning och 

erforderlig nyanskaffning av utrustning. Bl.a. kommer ett antal radiofyrar 

att ersiittas. kompletteras eller flyttas samt terminalutrustning för automa

tisk kartritning för uen meteorologiska tjänsten att anskaffas. Installation 

av halvautomatiska väderobservationsstationer påbö1jas. 

För ersättnings- och nyanskaffningar av fordon. maskiner och utrustning 

beriiknar jag 7. 7 milj. kr. Härigenom lon.le verkets investcringsplaner 

avseende denna ohjekthuvudgrupp i allt viisentligt kunna genomföras. 

Under posten Vissa byggnader har jag heriiknat 3.0 mil,i. kr. för uppfö

rande av byggnader för llygtrafiktjiinsten en route. 
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19791~.o 191:\U/81 l9lWK2 
Utfall 

Beriiknad Beräknad Verket Föredra-
i rrnp. hösten gamkn 
1979/80: 1980 
100 

Arlanda nya 
stationsområdt' 1.2 
Bromma 2.0 IK,O 
Landvetter 13.3 3.5 7.1 0.8 0.8 
Övriga flygplatser 37.8 57.4 34.9 6 I. I 49.3 
Tele- nch mctcoutrusl-
ning. en route 47.2 61.8 53,5 71.1 65.0 
Fordon, maskiner. 
utrustning 17,7 16,0 IU 11,2 7.7 
Vissa byggnader 6.0 5.6 7.7 3.0 3.0 
Diverse 3.4 3.5 3.5 4.5 3.5 

125.4 147.H 121,4 I 151,7 147.3 

Avgfir kommunala 
bidrag 17,2 22.H 15,I 22.7 24.7 

Statlig kostnads-
andel 108,2 125,0 1116,3 129,0 122.6 

1 Härtill kommer enligt förslag i prop. 198\1/81: 30 s~ikcrhctsin\'esteringar på Brom-
1rn1 flygplats om 18 milj. kr. 

Anslaget till Flygplatser m.m. hör beriiknas med en viss marginal utöver 

den beriiknade medclsförbrukningen. Investeringar i syssclsiittningsfriim

jande syfte bör dock finansieras över finansfullmakten. 

Med hänsyn till vad jag sillunda har anfört förordar jag att medel for 

niista hudgct[tr anvisas enligt följande anslagsberiikning. 

Bc:riiknad medclsforbrukning budgeli"H"ct 1981/82 
5 ~.;. marginal 
Avgiir beräknad ing~1cnde beh;-1llnin;~ 1981-07-01 

Anslag bndgct:'iret 1981/82 

Jag hemställer all regeringen förcsl~lr riksdagen 

milj. kr. 

122.6 
h.I 

48.8 

79,9 

all till Flygplatser m .111. i"ör hudgct{1ret 1981 /82 anvisa ctl rcserva

tionsanslag pt1 799000110 kr. 
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F 2. Beredskap för civil luftfart 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

20481000 

2600000 

5 500000 

Reservation 7758 000 

Verksamheten under anslaget omfattar planläggning och förberedelser 

för llygtransportledning. flygplatsdrift och llygtransportverksamhet under 

beredskapstillstånd och krig. 

L1!f(ti1rts1·crkets a ns/ag.1fiY1111s tiill ning 

I skrivelse den 29 augusti 1980 till regeringen har luftfartsverket beriik

nat medelsbehovet för budgetåret 1981/82 till 5.5 milj. kr. 

Fiiredragamlen 

Chefen för handelsdepartementet kommer senare denna dag att anmäla 

bl. a. programplaner för det ekonomiska försvaret och därvid redovisa sin 

syn pi'I den programplan för delprogrammet Flygtransporter som luftfarts

verket har lagt fram. Jag ansluter mig till hans stillningstaganden och 

beräknar medels behovet för budgetåret 1981 /82 till 5.5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen förcsl<lr riksdagen 

att till Beredskap .fi"ir cil'il li!f(fi1rt för budget:'iret 1981 /82 anvisa ett 

rcservationsanslag på 5 500000 kr. 

F 3. Ersättning till Linjeflyg AB för särskilda rabatter vid flygtrafik på 

Gotland 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

10513000 

14400000 

13 300000 

Ersiittningen till Linjeflyg AB för siirskilda rabatter vid llygtrafik pfi 

Gotland uppgick budgetäret 1979/80 till 10.5 milj. kr. För innevarande 

budgetår beräknades (prop. 1979/80: 100 bil. 9. TU 1979/80: 12. rskr 1979/ 

80:208) med utgångspunkt i diivarandc biljettpriser och viss passagerar

ökning medelsbehovct till 14.4 milj. kr. 

Lågprisreseniirer ingår inte i det ersiittningsberätligade trafikunderlaget. 

Bidrag utgår vidare endast för tur- och returresor. Det har hiivdats att en 

iindring härvidlag skulle underliitta för passagerare att i ena riktningen 

använda flyget och i andra riktningen utnyttja färjetrafiken. Det nuvarande 

stödet har också upplevts som svårt att administrera och onödigt bydkra

tiskt. Mot denna bakgrund har en arbetsgrupp. i vilken representanter 

från kommunikation~departcmentet. budgetdepartementet. luftfartsver-
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ket. länsstyrelsen i Gotlands län. Gotlands kommun samt LIN ingått. sett 

över bidragssystemet. 

Enligt gruppens uppfattning bör stödet syfta till att upprätthålla en 

tillfredsställande tlygtrafik på Gotland. Stödet bör därför inte baseras på 

antalet passagerare utan på elt i förhållande till trafikunderlaget rimligt 

trafikutbud. Gruppen är överens om att lågpriser i Gotlandstrafiken även i 

fortsättningen och liksom i LIN:s övriga trafik skall utgå på kommersiella 

grunder och sålunda inte vara en bidragsgrund. Gruppen föreslår vidare att 

enkelresenärer bör få del av det specialpris som gäller i flygtrafiken på 

Gotland. Rabatten sett över en !ängre tidsperiod bör enligt gruppen vara av 

samma storleksordning som f. n. 

LIN har mot bakgrund av arbetsgruppens förslag och en bedömd kost

nadsutveckling beräknat bidragsbehovet till 13.3 milj. kr. under budgetåret 

1981/82. Hänsyn har härvid tagits till den nedgång i efterfrågan som skett 

under senare år. 

Jag har i stort inget att erinra mot arbetsgruppens förslag. Enligt min 

mening är det angeläget att en ökad valfrihet för passagerare att i ena 

riktningen använda llyget och i andra riktningen utnyttja färjetrafiken 

möjliggörs. Enkelreseniirer mec flyg bör därför också få den taxereduktion 

som tidigare endast tur- och returresenärer erhållit. 

Luftfartsverket bör inlämna framställan om bidrag till llygtrafiken på 

Gotland. Verket bör därvid tillse att syftet med bidraget - en tillfredsstäl

lande tlygtrafikförsörjning till och från Gotland - även fortsiittningsvis 

upprätthålls. Bidraget bör beräknas så att överskridande av anslaget und

viks. 

Jag har inget att erinra mot LIN:s beriikning av bidragsbehovet för 

budgetåret 1981/82. 

Jag hemställer att regeringen :'öreslår riksdagen 

att till Ersiittning till UnJ!'.flYR AB ji>r särskilda rabatter l'id.flygtra

Jik pil Gotland för bud~:etåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag på 

13300000 kr. 

F 4. Statens haverikommission 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

I 792 000 

I 560000 

1720000 

Statens haverikommission utreder enligt sin instruktion ( 1978:555) all

varlig luftfartsolycka och tillbud lill sf1dana inom civil och militär llygverk

samhet enligt bestämmelser i luftfart slagen ( 1957:2971. luftfartskungörel

sen ( 1961 :558) och kungörelsen <1966:436) om undersökning av militära 
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luftfartsolyckor. Haverikommissionen skall vidare följa den nationella och 

internationella utvecklingen på de områden som omfattas av kommissio

nens verksamhet och samarbeta med berörda säkerhetsmyndigheter i 

deras haveriförebyggande verksamhet. 

Luftfartsverket och chefen för llygvapnet skall svara för kostnaderna för 

haverikommissionens verksamhet. Antalet civila och militära haverier och 

resursåtgången för att utreda haverierna skall ligga till grund för fördel

ningen av kostnaderna. 

Ha 1·erik11m111 is.1·ione11s a nslag.\{l·a 111st iillning 

Haverikommissionen begär en ökning av anslaget med 243 000 kr. för 

pris- och löneomriikning m. m. Ytterligare kanslipersonal behövs enligt 

kommissionen. 

Kommissionen är enligt gällande bestämmelser skyldig att utreda samtli

ga haverier med omkomna oavsett typ av luftfartyg. Det kan enligt kom

missionen hävdas att en sådan utformning av bestiimmelserna inte erbju

der tillräcklig flexibilitet för att tillgodose tlygsäkerheten i dess helhet. 

Från tlygsiikerhetssynpunkt kan det sålunda vara mer angeläget att utreda 

ett haveritillbud iin att undersöka ett haveri med en omkommen där have

riorsaken är klar. Den bästa lösningen kan måhiinda vara att kommis

sionen ges rätt att själv bestämma när utredning av viss händelse bör 

igfmgsättas. 

Kommissionen anser sig ha ett ansvar för att dess rekommendationer 

kommer in i säkerhetsarbetet. Enligt kommissionen är det angeläget att 

utredningsorganet följer upp att siikerhetsbefrämjande rekommendationer 

snabbt behandlas och genomförs diir så rimligen kan ske. 

I skilda skrivelser har vissa betänkligheter mot haverikommissionens 

organisation och arbetssätt framförts. En granskning av haverikommissio

nens arbetsformer anses önskviird. 

f< e 111 issy t t rand c n 

Ch<'.fi·n .fi'ir jlygrnpnct tillstyrker havi:rikommissionens anslagsfram

stiillning. 

l.t{f(fimsrerket är oroat över kostnadsutvecklingen och anser att kom

missionen bör beakta möjligheterna till kostnadsbesparande samordning 

med andra myndigheter och instanser. I verkets ekonomiskt hiirt belastade 

situation kan ink verket tillstyrka någon utveckling som innebär ytterliga

re ökade resurser till civil haveriutredningsverksamhet. Man bör enligt 

verket pröva i vad mfrn haverikommissionens utredningsansvar bör he

gränsas till haverier och allvarliga tillbud inom den yrkesmiissiga luftfar

ten. Verket pekar här pii att en stor del av kommissioni:ns arbetsresultat 

utgörs av utredningar rörande privatflyg och tlygsport. 

Luftfartsverket och chefen för flygvapnet avstyrker att n{1gra iindringar 

görs i statens haverikommissions instruktion som föriindrar nu gällande 
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rollfördelning mellan kommissionen och säkerhctsmyndighcterna. Kom

missionens rekommendationer kan enligt luftfartsverket enbart riktas till 

säkcrhetsmyndighetcrna som skall avgöra vilka åtgiinlcr som skall vidtas 

med anledning av rekommendationerna. 

/:'iircdra[.!andcn 

Statens haverikommission har nu arbetat i ungcfiir två år. Det iir enligt 

min mening naturli~>1. att se över verk~amhetcn sedan praktisk erfarenhet 

erhållits av några lirs arbete. Översynen biir ske med utgilngspunkt dels i 

förslagen i prop. 1977178:88 o;n inrlittande av en central myndighet rör 

utredning av allvarligare civila och militära flygolyckor m.m., dels i de 

erfarenheter som hittills erhållits. Det bör vara en uppgift för berörda 

myndigheter att i samråd göra en sådan översyn. 

För budgetåret 1981/82 har jag beräknat medel för haverikommissionens 

arbete enligt det generellt gällande besparingsalternativet. 

1980/R I Beräknad iindring 1981/82 

Anslag 

l ,önekostnader 1183000 
Sjukvård I 000 
Resccrsättningar 90000 
Lokalkostnader 196000 
Expenser 90000 

1560000 

Haverikom
missionen 

+ 183000 

+ 9000 
+ 39000 
+ 12000 

+243000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Före
draganden 

+111000 

+ 5000 
+ wooo 
+ 5000 

+160000 

att till Statens /w1·erikon1111issi1111 för budgetiiret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag på I noooo kr. 

F 5. Riskgaranti till viss fl~·gtrafik pa Nordkalotten 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

7000!)(':. 

800000 

I 000 000 

I enlighet med riksdagens bemyndigande (prop. 1978179: 149, TU 1978/ 

79: 17, rskr 1978/79:275) undeFecknadcs den 28 maj 1979 avtal mellan 

regeringarna i Sverige, Finland och Norge rörande inrlittande av en tviir

gående flygförbindelsc p[1 Nordkalotten. 

Enligt avtalen lämnar de avrnlsslutande länderna berörda tlygföretag 

riskgarantier för viss täckning av eventuellt underskott i trafiken. För 
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trafikprogramperioden I april 1980-31 mars 1981 uppgår från svensk sida 

garantibeloppet till 800000 kr. 

För kommande trafikprogramperiod har de flygbolag som svarar för 

trafiken begärt en höjning av garantibeloppen till följd av inträffade kost

nadsökningar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riskgaranti til/ l'issfl_\'f.:lrafik pä Nordkalotten för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag på I 000000 kr. 
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G. POSTV ÄSENDE 

Postvcrket är ett affärsdrivande verk med huvuduppgift att svara för 

landets postscrvice. inkl. postgiro. Det innebär att post verket i första hand 

skall förmedla informaticm. Hittgods och betalningar. Verket driver också 

annan verksamhet. Postvcrkci. utför sålunda uppdrag åt staten - t. ex. 

skatteuppbörd och utbctah1inf:ar av pensioner och barnbidrag - och ät 
PKbanken - främst insättningar och uttag på bankböcker men ocksii vissa 

andra tjiinster. Postverket utför iiven tjänster ät andra banker. Vidare 

driver verket busstrafik i Norrland. sköter upphandling av kontorsmateriel 

för statsverket och bedriver industriell verksamhet. i första hand för att 

tillgodose postverkets eget behov: tryckerier för frimärken och andra 

tryck. mekanisk verkstad. bil- och bussverksUider. 

Post verket har i sin anslagsframstiillning för budgetåret 1981182 begärt 

att få finansiera investeringar i fastigheter och i fordon m. m. i postens 

diligenstrafik med egna rörelst:medd. Om postverkets investeringar skall 

finansieras som tidigare begär posten ett investeringsanslag för Posthus 

m. m. motsvarande en medelsförbrukning på 264.8 milj. kr. I ersättning för 

tidningsdistribution har postvcrket begärt 60 milj. kr. Postverket har be

riiknat kostnaderna för tjiinsteposten till 604 milj. kr. 

G l. Posthus m. m. 

1979/RO 
1980i81 
1981 !82 verket 

fiiredraganden 

Inµ. behållninµ Anslag 

2'> 1(19000 
~ 113 000 
r. 713 000 
6713000 

109700000 
Uh 100000 
284 ()00000 
222 ()00000 

Utgift 

I _,3 ROOOOO 
134 500000 
2(,4 800000 
218400000 

Frfin detta anslag betalas investeringar i posthus. fastigheter och inves

teringar i postens diligenstrafik. 

1'1 >.1!1 ·crke ts a 11s/ag.1:f i·a1nstiil /11i11g 

Post verket förcslftr att något anslag ej tas upp. Investeringarna föreslås i 

stiillet finansieras med egna rörelsemedel. 

Post verket p~ipekar att ;nvesteringarna i posthus m. m. iir av liten bety

delse i relation till postverkets omsiittning. Avskrivningarna pil de investe

ringar som finansieras öva statsbudgeten utgör endast ca 0.5 r,:-; av verkets 

totala kostnader. Postverket •mser att statsmakternas iivergripande be

dömningar av utrymmet för statligt byggande - mot bakgrund av bl. a. 

arbetskraftssituation. konjunkturläge och regionalpolitiska friigor - kan 

göras utan en samtidig prövning av det budgetm~issiga utrymmet för post-
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verkets byggande. En sådan ändrad form av styrning skulle göra det 

möjligt att driva byggprocessen utan avbrott och fördröjningar. Mer ratio

nella upphandlings- och entreprenadformer skulle kunna användas och 

byggprojekten skulle kunna förläggas i tiden så att minsta möjliga bygg

kostnad uppstår. Ekonomiskt fördelaktiga tomtinköp underlättas också. 

Sammantaget innebär förslaget. enligt postverket. att verkets kostnader 

för lokalförsörjningen blir lägre vid en övergång till finansiering med egna 

rörelsemedel. 

Postverket utgår från att beslutade byggnadsprojekt liksom hittills prö

vas av länsarbetsnämnderna från arbetsmarknadssynpunkt innan arbetena 

påbör:ias. Likaså utgår postverket från att en ändrad finansieringsform kan 

förenas med anlitande av byggnadsstyrclsen i frågor om byggstandard 

m.m. samt i fråga om projektering. upphandling. byggledning etc. 

En ändrad finansieringsform medför ingen ändring av verkets långsikts

planering för lokaler. Som hittills avser postverket att arbeta med en 

lokalförsörjningsplan på 5 års sikt. 

Remissyttranden 

Post verkets förslag har remitterats till riksbanken. riksgäldskontoret och 

riksrevisionsverket (RRVJ. 

Riksba11k.~fi1/lmiiktige konstaterar att den offentliga sektorns efterfrågan 

på varor och tjänster inte påverkas av om finansieringen sker över stats

budgeten eller inte. Några effekter på allmänhetens likviditet uppstår inte. 

Enligt fullmäktiges mening är det av vikt att regering och riksdag bestäm

mer investeringsramarna för de statliga affärsverken liksom för resten av 

den statliga sektorn. Fullmäktige kan därför inte tillstyrka postverkets 

förslag. 

RiksRiild.1:fii//111iiktii:e anser liksom riksbanken inte att statens kostnader 

för kapitalanskaffningen skulle förändras om förslaget genomfördes. Full

mäktige uttrycker förståelse för postverkets synpunkter att statsmakternas 

styrning av postens byggnadsinvcsteringar skulle kunna ske utan en samti

dig prövning av det budgetmässiga utrymmet. Riksdagen kunde i så fall 

förslagsvis ta ställning till post verkets rullande fem~irsplan för lokalförsö1:i

ningen. Detta hindrar dock. enligt riksgäldsfullmäktige. inte att regering 

och riksdag fortfarande bör iiga att bestämma de ärliga investeringsra

marna. Postverkets investeringar bör inte ses isolerat utan överviigas i ett 

större sammanhang. diir också liknande problem för andra affärsverk kan 

tas upp. Fullmäktige finner diirför inte anledning att för niirvarande tillstyr

ka postverkets förslag. 

RRV konstaterar att beslut om vilka av postverkets investeringar som 

fär genomföras endast har marginell betydelse för styrningen av verksam

hetens inriktning. RRV anser sig inte ha anledning att motsätta sig post ver

kets förslag från de utgångspunkter RRV i första hand har att bevaka. 

Enligt RRV:s mening kan det vara värdefullt att friare former för finansi-

5 Rik1dage11 /981!i8/. I .111111/. Nr 1110. Hi/aga 9 
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ering av affärsverkens verksamhet prövas. Styrmetoderna bör i betydande 

utsträckning kunna utvecklas fristående från val av finansieringsform. 

Vissa frågor bör enligt RR V: s mening detaljutredas innan slutligt beslut om 

genomförande av förslaget fa;:tas. Eventuellt behov av kompletterande 

regler för styrning av investeringsverksamheten samt den framtida be

handlingen av statskapitalet bör härvid särskilt uppmärksammas. Postvcr

ket bör få i uppdrag att i detalj komplettera sitt förslag i dessa avseenden. 

RRV är berett att bistå post verket i en sådan utredning. 

Fiircdra!(anden 

Liksom postverket anser jag att det är angeläget att finna metoder som 

underlättar och förbilligar verli:ets lokalförsörjning. Det finns enligt min 

mening möjligheter till förenklingar som inte försvagar statsmakternas 

möjlighet att på ett övergripande sätt styra en betydelsefull. delvis mono

polskyddad verksamhet som postverkets på ett tillfredsställande sätt. Ti

den för att planera och genomföra byggnadsprojekt bör kunna nedbringas 

genom att metoderna för lokal- och byggnadsplanering ändras och genom 

en ändrad finansiering och anslagshantering. 

Jag anser att riksdagen även fortsättningsvis. på samma sillt som hittills. 

bör pröva postverkets tilldelning av medel för stora och betydelsefulla 

lokalinvesteringar såsom postterminalcn i Stockholm/Tomteboda. För me

delstora lokalinvesteringar. d~s den totala kostnaden för varje enskilt 

projekt överstiger 10 milj. kr. i prisläget den I april året innan det år 

arbetena påbörjas. bör en förfnklad hanteringsordning kunna tillämpas. 

För denna grupp av projekt. exempelvis posthusen i Kalmar och Jönkö

ping. bör en samlad medelsram anvisas. Regeringen bör inom denna del

ram bemyndigas alt efter framställning från postverket ta ställning till 

kostnad•'.rnlll och starttidpunkt för det enskilda projektet. En sådan ord

ning urderlättar postverkets planering av lokalförsörjningen. I samma 

syfte föreslår jag att en ekonomisk ram för medelstora byggen anges även 

för budgetåret närmast efter de'.: aktuella budgetåret. 

Postverkets anskaffning av fordon. utom fordon för postverkets dili

genstrafik. finansieras idag med post verkets rörelsemedel och fordrar inget 

särskilt godkännande av riksdag eller regering. Enligt min mening bör 

denna ordning även tillämpas för post verkets inköp av fordon för diligens

trafik. Även mindre byggnadsprojekt bör enligt min mening behandlas på 

samma siltt. Jag avser då projekt där den sammanlagda totalkostnaden för 

tomt och planerad byggnad inte överstiger 10 milj. kr. i prisläget den I april 

året innan Jet år då arbetena pf1börjas. 

Föreslagna riktlinjer för nyinvesteringar hör också giilla vid inköp av 

fastigheter vilket sammantaget bör underfätta rostverkets planering av 

lokalförsörjningcn. Även om ri~ sdagen fortsättningsvis enbart beslutar om 

större projekt bör dock postverkets rullande femåriga lokalförsörjnings

plan årligen redovisas för riksd<igen. 
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Oavsett ändringar i finansieringsformerna bör det vara möjligt att driva 

en rationellare byggprocess inom ramen för de anvisningar för handlägg

ning av statliga lokalförsörjningsärenden som regeringen fastställt den 15 

februari 1979. Det bör t. ex. vara möjligt att på ett tidigare stadium i 

projekteringen än vad som hittills oftast varit fallet göra kostnadsberäk

ningar som kan utgöra underlag för statsmakternas prövning av byggnads

investeringarna. Byggnadsstyrelsen och postverket har stor erfarenhet av 

posthusbyggnader och har därför goda förutsättningar att beräkna kostna

derna på ett mindre detaljerat underlag. Byggnadsprogram med s. k. pro

gramskisser bör i större utsträckning än hittills kunna utgöra underlag för 

kostnadsberäkningarna. Ett sådant förfarande borde också ge möjligheter 

att tillämpa de upphandlings- och entreprenadformer som för det enskilda 

projektet ger den mest rationella processen. 

Såsom framgår av tabellen (sid. 68> planerar postverket att investera I. I 

miljarder kr. i posthus under perioden 1980/81-1985/86. De största projek

ten är postterminalen i Stoekholm/Tomteboda. ombyggnaden av postgiro

husets äldsta del, utbyggnaden av Göteborg Ban. en postterminal på Årsta

fältet i Stockholm för att betjäna den södra delen av regionen samt om

byggnaden av Stockholm Ban. 

Det finns många-skäi till att posten måste bygga lokaler. En viktig orsak 

är att postvolymcn har ökat. Arbetsmetoderna har också förändrats. likaså 

kraven på en god arbetsmiljö. Gamla byggnader slits ut och blir otillräck

liga. otidsenliga och dåligt anpassade till nya arbetssätt. I gamla utslitna 

lokaler blir ofta ändrings- och reparationskostnaderna så stora att det är 

lönsamt att bygga nytt. 

Invcsteringsplanerna får ses mot bakgrund av alt antalet befordrade 

brev. tidningar och paket ökat med ca 2.59(, per år sedan 1965. Volymen 

mass- och gruppkorsband. liksom direktreklamen över huvud t<igct. har 

ökat med ca 6% per år under samma period. Post volymen har ökat särskilt 

mycket i stora orter där postlokalcrna ofta visat sig otillriickliga. Det beror 

på urbaniseringen. utspridningen av bebyggelsen i tätorterna och ökningen 

av antalet hushåll. 

Postverket söker ständigt efter hiittre arhetsmetodcr. Ofta är lokali.:rna 

dåligt anpassade till nya arbetssätt. Utformningen av lokalerna kan vara ett 

hinder för värdefulla rationaliseringar. Byggnadsinvestcringar kriivs till 

följd av rationaliseringar som genomförts. Det är exempelvis fallet när det 

gäller 1960-talcts omorganisation av posttransporterna i ett knutpunktssys

tem med uppsamlings- och spridningsomr:'tdcn. Inom varje område samlas 

posten upp resp. sprids från en ort. Postkontorcn på dessa orter helastas 

på grund av omorganisationen mycket mer än tidigare. Omläggningen av 

järnvägstrafiken - med färre stopp vid mindre orter - har ocksä bidragit 

till detta. Lastningen och lossningen vid posthusen har ökat starkt och i 

många fall har post verket problem med lastk<~iernas och tillfarternas k::ipa

citet. Detta försöker man successivt rätta till. 
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Prisläge 1980-04-01 

Företag Ber. eller uppskattad kostnad Ber. eller uppskattat behov av kapitalmedel 

N =Nybyggnad Totalt Anslags- Drift- 1980/81 1981 /82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 
0 = Ombyggnad medel medel 
T = Tillbyggnad 

(tusental kr.) 

I Posthus 
Äldre företag 300 
Sth, pgh et lll T 145 0(10 132400 12600 4800 2900 100 
Göteborg, et I N 1269(10 126900 6600 3 500 100 
Örebro N 39000 39000 I 000 550 
Nässjö N 21400 21400 3 500 650 
Uddevalla N 120(10 12000 2000 500 
Slh-Tomteboda N 4550<1() 447000 8000 100000 160000 150000 
Jönköping N 23 200 23 200 I 000 14000 8200 
Kalmar N 13 600 13600 I 000 10000 2600 
Sundsvall N 324(() 32400 12000 15000 
Härnösand N 21500 21500 9000 10000 
Pv Industrier 
<Ulvsundal OT 28 3UO 9100 19200 6000 2500 
Sth. pgh et IV OT 103 7UO 42700 61000 3800 5000 25000 
Falköping N 35 500 35 500 12000 17000 
Lidköping OT 7 300 I 000 6300 500 500 
Luleå N 32000 32000 12000 15000 
Enskede/Joh.hov N 20700 20700 7500 
Horas T 20200 20200 6800 
Stockholm 6 OT 8000 1500 6500 300 
Lund N 12000 12000 4000 
Ånge OT 8300 7100 1200 2000 
Malmö Cph OT 30000 15000 15000 5000 
Göteborg, et Il OT 70000 60000 10000 
Trelleborg OT 5 200 4 700 500 
Bollnäs N 8000 8000 
Östersund N 18000 18000 
Uppsala N 20000 20000 
Norrköping N 30000 30000 
Sth-Ärsta N :woooa 200000 
Halmstad N I I 90ll 11900 
Sth Ran OT 100000 20000 80000 
Järfälla OT 260() 2600 
Nyköping N 1600cl 16000 
Västerås T 13 20:! 13 200 

Summa I 1690901 I 470 600 220300 124 000 248 600 271 600 
Il I nkiip m· 
fi1stiglzctcr 120501) 120500 I 100 200 6400 
Il I Di1·ene 
och ,~fi'imt.l'l'tt 600r) 6000 I 000 I 000 I 000 

Summa 1-111 1817401) I 597 100 220 300 126 100 249 800 279 000 

1 projektering 

Med den ökade postvolymen har kommit nya tekniska hjälpmedel såsom 

postbehållarc. truckar. pallar. sorteringsmaskiner och transportband, vilka 

också kräver anpassningar av byggnaderna. Även kraven från personal 

och allmänhet på bättre arbct~;- och trafikmiljö spelar stor roll i detta 

sammanhang. 

15 000 2000 

5400 
2500 

600 
7700 
6500 

5 {)()() 
10500 2700 
11500 1900 

1200 
7000 I 000 
4400 700 

10000 
20000 25000 10000 

2 IOO 2600 
3000 4500 500 
6000 10000 2000 

8000 10000 
10500 18000 

115000 40000 
4500 7000 
6000 6000 

900 1700 
6000 
5000 

118400 95 300 106200 

20200 55 000 37600 

I 000 I 000 I 000 

139600 151 300 144800 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 69 

De största problemen med posthanteringen finns i storstäderna. Efter

hand bygger postverket bort problemen så vitt det är möjligt. I Malmö 

finns en modern terminal med fullständig posthantering sedan 1974. Göte

borgs moderna terminal för hantering av korsband och paket invigdes 

1979. Nu planeras en utbyggnad av terminalen för brevhantering. I Stock

holm är lokalerna för posthantering gamla, otillräckliga och orationella. 

Stora investeringar krävs och har påbörjats. 

Postverkets alternativa förslag och mitt förslag i fråga om anslaget 

Posthus m. m. 1981/82 innebär följande. 

Beräknad utgift 1981/82 (milj. kr.) 

Stora posthus 1 

Postgirohuset etapp IlI 
Postgirohuset etapp IV 
Tomtebodaterminalen 
Göteborg Ban 

Medelstora posthus~ 
Övrigt"' 

Post verket 

2.9 
5.0 

160.0 
3,5 

77.4 
16.0 

264,8 

' Normalt större totalkostnad än 100 milj. kr. 

Föredraganden 

2.9 
o.o 

167,0 
3,5 

45.0 

218,4 

2 Totalkostnad över 10 milj. kr. och normalt under 100 milj. kr. 
3 Diligcnsbussar och mindre byggnadsprojekt som finansieras med rörelsemedel 
fr. o. m. 1981-07-01. 

I fråga om de stora betydelsefulla posthusbyggena delar jag postverkets 

bedömning av medelsförbrukningcn för postgirohuset etapp 111 och Göte
borg Ban. 

Regeringen har i december 1978 medgivit postverket att disponera 5 
milj. kr. för projektering av etapp IV av postgirohusbyggnationen i kvar

teret Blåmannen i Stockholm. Regeringen har i samband därmed uppdragit 

åt postverket att, då systemhandlingarna redovisas, även redovisa en plan 

för lokalhållningen för postgirot i Stockholmsregionen. Av redovisningen 

skall framgå vilka lokaler som friställs vid inflyttningen i de projekterade 

lokalerna. I sin anslagsframställning hegär posten 5 milj. kr. för budgetåret 

1981182. Pengarna skall täcka färdigställandet av bygghandlingar och byg

gande under april-juni 1982. I en skrivelse den 29 september 1980 h<ir 

post verkets byggnadssektion meddelat att byggstarten inte kan ske förrän i 

oktober 1982. Ytterligare projekteringsmedel krävs enligt postverket under 

budgetåret 1981 /82. Jag föreslår att frågan om ytterligare anslag till bygg

nadsprojektet tas upp då postverket kommit in med den begärda planen för 

postgirots lokalhållning i Stockholmsregionen. 

Sedan postverket lämnat sin anslagsframställning för budgetåret 1981/82 

har riksdagen (prop. 1980/81:25. TU 1980/81:7. rskr 1980/81: 102) beslutat 

att anslå medel till en anslutningsväg till Tomtebodaterminalen. Postverket 

skall betala 7 milj. kr. av kostnaden och förskottera e1forderligt belopp 
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del. Totalkostnaden för terminalen hör således i förhållande till anslags

framställningen räknas upp med 7 milj. kr. till en kapitalutgift på 454 milj. 

kr. Budgetåret 1981/82 hör 167 milj. kr. anslås för Tomtebodaterminalen. 

För budgetåret 1981/82 bör 45 milj. kr. avsättas för medelstora posthus

byggen. Nya projekt av denna karaktär bör fä starta efter regeringens 

godkännande. Postverket hör få planera sitt byggande med antagande om 

en mcdelstilldelning under budgetåret 1982/83 på 50 milj. kr. för dessa 

projekt. Byggnadsprojekt mcci en totalkostnad under 10 milj. kr. finansi

eras med i postverket tillgängliga likvida medel. 

Anslaget Posthus m. m. bör beräknas med en viss marginal utöver den 

beräknade medelsförbrukningcn. Jag föreslår att medel för nästa budgetår 

anvisas enligt följande beräkning: 

Berdknad medelsförbrukning budgetttret 1981/8:! 
5 % marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1981-07-01 

Anslag budgetåret 1981/8:! 

milj. kr. 

:!18.4 
10,9 

-6.7 

222,6 

För finansiering av investeringarna under budgetåret 1981182 finns av

skrivningsmedel på 38.4 milj. kr. Detta innebär att den av mig förordade 

investeringsramen kommer att kräva ett kapitaltillskott från stats verket på 

180 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna föreslagna riktlinjer för finansiering. anslagshantering 
och byggnadsprocedur i fråga om postverkets byggnadsinveste

ringar och investeringar i diligensrlirelsen 

2. till Posthus m. m. för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservations

anslag på 222600000 kr 

3. postverket bemyndi!:as att planera sin byggnadsverksamhet un

der budgetåret 1982/83 med antagande av en mcdelsförbrukning 

för medelstora byggnadsprojekt på 50 milj. kr. 

G 2. Ersättning till postverket för befordran av tjänsteförsändelser 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

488121145 1 

459000000 

582 100000 
1 44 667 000 kr. har överförts till trafiksäkerhets verket som skall betala direkt till 
postverket för följesedelsbunden post. 

Från anslaget betalas ersättning till postverket för tjänsteförsändelser 

inkl. särskild postdelgivning. debetsedlar och förtryckta deklarationsblan

ketter. 
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Ersättning för befordran av tjänsteförsändelser i allmänhet betalas enligt 
3 § tjänstebrevsförordningen (1979:33) och grundas dels på statistiska be

räkningar, dels på exakta beräkningar. Principerna för beräkningarna be

stäms efter överenskommelse mellan postverket och riksrevisionsverket. 
Postverket har beräknat anslagsbehovet budgetåret 1981/82 till 604 milj. 

kr. under förutsättning att myndigheternas tjänsteförsändelser debiteras 

som tidigare. Ökningen av anslagsbehovct i förhållande till det beräknade 

anslagsbehovet för budgetåret 1980/81 (459 milj. kr.) förklaras på följande 

sätt. 

Ersättningen för tjänsteposten budgetåret 1980/81 beräknas nu till 588 
milj. kr. mot i budgetprop. 1979/80 antagna 459 milj. kr. Skillnaden på 129 

milj. kr. förklaras dels av portohöjningarna under år 1980 som sammanlagt 

uppgick till ca 17 %, dels av att den särskilda tjänste brevsundersökning 

som posten gjort visar att tjänsteposten har en större volym än som 

tidigare beräknats. Postverket räknar nu med att volymökningen från 1979/ 
80 till 1980/81 skall uppgå till 2,5-3 % i stället för tidigare beräknade 

1-1.5%. Volymökningen mellan budgetåren 1980/81 och 1981/82 antas bli 

3 %. Mot denna bakgrund beräknar postverket anslagsbehovet för budget

året 1981/82 till 604 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag har inga erinringar mot postverkets beräkningar. 

Trafiksäkerhetsverket betalar från och med budgetåret 1979/80 ersätt

ning direkt till postverket för följesedelsbunden post vid registeravdelning

en. Såsom anmälts i besparingspropositionen (prop. 1980/81:20) och därvid 

inte föranlett någon erinran från riksdagens sida, har regeringen övervägt 

samma system för flera myndigheter i syfte att öka deras kostnadsmedve

tande och därmed öka incitamentet till rationalisering av postrutinerna. Jag 
föreslår att centrala studiestödsnämnden och statistiska centralbyrån 
(SCB) från och med budgetåret 1981/82 själva ersätter postverket för den 

tjänstepost som tillsammans med följesedlar lämnas för befordran. Postav
gifterna för centrala studiestödsnämndens följesedelsbundna post beräk

nas för budgetåret 1981/82 till 6.4 milj. kr. För den följesedelsbundna post 
som skickas av SCB i Örebro beräknas postavgifterna till 10,5 milj. kr. 

under budgetåret. Avgifterna för den post av denna typ som går ut från 

SCB i Stockholm kan nu inte beräknas eftersom reglerna för vilken post 

som skall vara följesedelsbunden troligen kommer att ändras. 

Även riksförsäkringsverkets följesedelsbundna post bör på likartat sätt 

kunna betalas direkt från riksförsäkringsverkets anslag. Denna ändring 

övervägs f. n. i regeringskansliet. 

Tjänstebrcvsanslagct kan i förhållande till postverkets beräkning på 

grund av direktdebiteringen nu reduceras med 16,9 milj. kr. som i stället 

tas upp som anslag för respektive myndighets verksamhet. I regleringsbre

vet får det preciseras med vilket ytterligare belopp tjänstebrevsanslaget 
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skall dras ned med hänsyn till SCB:s följesedelsbundna post från Stock

holm samt riksförsäkringsverkcts följesedelsbundna post. 

När den översyn av frankeringsfriheten som anmälts i besparingspropo

sitionen har genomförts kommer jag att föreslå regeringen att besluta om 

inskränkningar i rätten att skicka försändelser till myndigheter utan fran

kering. Detta beräknas iimebiira en besparing på 5 milj. kr. budgetåret 

1981/82. 

Sammanfattningsvis föreslår jag att anslaget minskas på följande sätt i 

förhållande till postverkets beräkning. 

Postverkets beräkning 
Direktdebitering av följesedelsbunden post 

Centrala studiestödsnämnden 
Statistiska centralbyrån 1 

Inskränkningar i frankeringsfrihetcn 

Summa 

1 Utsändningar från Örebro. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

milj. kr. 

604,0 

- 6,4 
-10,5 
- 5,0 

582,1 

att till Ersättning till postverketfår befi1rdran ar tjänsteförsände/ser 

för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag på 582 100000 kr. 

G 3. Ersättning till postverkel för tidningsdistribution 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

72000000 

66 000 000 

60000000 

Postverkets anslagsframställning 

Riksdagens beslut år 1976 om avgifterna i postverkets tidningsrörelse 

(prop. 1975/76: 127, TU 1975/76:22. rskr 1975/76:3011 innebar att till post

verket för tidningsdistribution för budgetåret 1976/77 anvisades ett anslag 

på 90 milj. kr. Underskottet i postverkets tidningsrörelse skall avvecklas 

genom en successiv höjning av tidningsavgifterna och i samband därmed 

en minskning av statsbidragen med lika delar under avvecklingsperioden. 

Efter 15 år - räknat fr. o. m kalenderåret 1977 - skall avgifterna täcka 

tidningsrörelsens särkostnader. 

För budgetåret 1981/82 föreslår postverket att 60 milj. kr. anvisas till 

ersättning för tidningsdistributionen. 
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Föredraganden 

Enligt riksdagsbeslutet från 1976 skall taxesystemet i postverkets tid

ningsrörelse vara baserat på principen "pris efter prestation". Det skall 

vara möjligt att vid behov i viss mån anpassa avgifterna med hänsyn till 

konkurrens och efterfrågan. Avgifterna och villkoren skall fastställas årli

gen efter förhandlingar mellan postverket och tidningsutgivarna. De nya 

reglerna har gällt fr. o. m. år 1977. I samband med beslutet om de nya 

reglerna föreskrev riksdagen att regeringen skall redovisa erfarenheterna 

av taxesystemets verkningar främst med avseeende på tidningarnas distri

butionskostnader. 

Postverket har lämnat en redogörelse till regeringen och bl. a. redovisat 

intäkts- och volymutvecklingen. 

År 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
19i5 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 1 

Post verkets 
intäkter i tid-
ningsrörelsen 
milj. kr. 

116 
122 
142 
155 
173 
201 
232 
289 
359 
341 
402 

Post verkets 
volym i tid-
ningsrörelsen 
milj. exemplar 

626 
591 
582 
585 
570 
565. 
582 
580 
582 
580 
580 

1 För 1980 har uppgifterna beräknats. 

Medelpostav- Procentuell 
gift per tid- förändring 
ningsexemplar 
öre . ~b 

18,5 Il 
20.6 18 
24,3 9 
26.5 14 
30;3 17 
35.6 Il 
39.7 25 49,8 24 
61.7 -5 
58.8 18 
69.3 

Som framgår av sammanställningen har volymen i post verkets tidnings

rörelse hållit sig i stort sett oförändrad under perioden trots att avgifterna 

under perioden höjts med ca 250%. Volymbortfalkt mellan åren 1970 och 

1971 har samband med samdistributionsbolagens verksamhet. 

Prishöjningarna under de senaste åren beror till större delen på post ver

kets allmänna kostnadsökningar och till en mindre del på verkets strävan 

att inhämta den bristande särkostnadstäckningen. 

Under perioden 1976-1980 har medelpostavgiften per tidningscxemplar 

ökat med 749l· i löpande priser medan konsumentprisindex under samma 

tid stigit med 48 % . Uttryckt i 1976 års penningvärde har de genomsnittliga 

avgifterna ökat med 17 % under perioden. 

Posten distribuerar ca 20 % av dagstidningarnas abonnerade upplaga. Av 

övriga tidningar distribueras praktiskt taget hela den abonnerade upplagan 

genom postverket. Utvecklingen av postavgifterna speglar således främst 

distributionskostnader för andra tidningar än dagstidningar. 

Enligt dagspresskommitten <SOV 1980:321 ökade dagspressens distribu

tionskostnader med ca 28 '}i mellan 1976 och 1977. Distributionskostnader

nas andel av totalintäkterna ökade från ca 21 till ca 23%. Efter 1977 är 
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kostnadsutvecklingen en annan. Enligt Tidningstjänst AB - ett av samdis

tributionsföretagen - steg prisi;:t per exemplar i buddistributionen med ca 

5%, mellan år 1977 och år 1978. med ca 9% mellan 1978 och 1979 och med 

87c· mellan 1979 och 1980. 

Post verket hävdar i sin redo,·isning att taxesystemets tekniska konstruk

tion bör bibehållas samt att po~tens ersättning för underskottet i tidnings

rörelsen bör anpassas till. penningvärdeförsämringen. 

Även tidningsutgivarna har redovisat sina erfarenheter av det nya taxc

systcmet. Tidningsutgivarna bc,gär att en ny tidningstaxeutredning tillsätts 

och att taxenivån i avvaktan på denna utredning fastställs till 75 % av 

särkostnaderna i postverkets tidningsrörelse .. 

För egen del anser jag att det system för avgiftsbestämningen som 

riksdagen beslutat om har fungerat i stort sett väl. Tekniska anpassningar 

av avgiftssystemet har gjorts i de årliga förhandlingarna. Någon ny utred

ning behövs därför inte. Postverkets begäran att få ersättningen för under

skottet i tidningsrörelsen uppräknad med hänsyn till penningvärdeförsäm

ringen kan i nuvarande statsfinansiella läge inte tillgodoses. 

Den inledda avvecklingen av särskostnadsunderskottet enligt planen i 

prop. 1975/76: 127 bör fortsätta. Jag anser dock att frågan har sådan vikt för 

såväl tidningarnas ekonomi som postverkets möjlighet att ge allmänheten 

en god postservice att det finns anledning att under de närmaste åren 

noggrant följa utvecklingen. E:1 ny redovisning bör därefter, förslagsvis 

efter tre år. kunna lämnas till riksdagen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till t:rsiilfninR till posrrerket f('ir tid11ii1R·"'lisrrib11tio11 för budget

året 1981/82 anvisa ett anslag på 60000000kr. 
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H. TELEKOMMUNIKATIONER 

Televerket skall verka för att samhällets och enskildas behov av tele

kommunikationer tillgodoses. Verket svarar därvid för anläggning. drift 

och underhåll av de statliga teleanläggningar som är underställda verket. 

Televerket har i sin anslagsframställning för budgetåret 1981/82 begärt 

ett investeringsanslag för Teleanläggningar m. m. motsvarande en medels

förbrukning på 1429600000 kr. 

H 1. Teleanläggningar m. m. 

lng. behållning Anslag Utgift 

1979/80 
1980/81 
1981 /82 verket 

föredraganden 

145700000 
165000000 
148700000 
148700000 

I 198 100000 
1386800000 
1352400000 
I 295 IOOOOO 

I 178800000 
I 403 IOO 000 
1429600000 
1375000000 

Under detta anslag redovisas investeringar inom televerksamheten utom 

investeringar avseende lokallinjenät och abonnentutrustningar som finan

sieras genom anläggningsbidrag. Enligt regeringens förslag i prop. 1980/ 

81 :66 om vissa åtgärder på teleområdet kommer vissa typer av abonnentut

rustningar att i fortsättningen finansieras genom en särskild rörlig kredit i 

riksgäldskontoret. Investeringar i bilar, maskiner och inventarier finansi

eras med televerkets driftmedel. 

Televerkets investeringsram för budgetåret 1979/80 beräknades i prop. 

1978179: IDO till I 180 milj. kr. Genom regeringsbeslut under året höjdes 

ramen till l 257,3 milj. kr. Till följd av förseningar i vissa delar av investc

ringsprogrammet. bl. a. beroende på konflikten på arbt:tsmarknaden under 

våren 1980 har mcdelsförbrukningen uppgått till I 178.8 milj. kr. 

För budgetåret 1980/81 uppgår invcsteringsramen till I 403, I milj. kr. i 

enlighet med prop. 1979/80: I 00. Fr. o. m. detta budgetår är investeringarna 

angivna enligt det nya investeringsbegrepp som införts i statsförvaltningen 

och exklusive investeringar i lokallinjenätet. 

Televerkets anslagsframställning 

En specificcring av televerkets förslag till investeringsprogram framgår 

av följande tabell (milj. kr.): 
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Objektsgrupp 1979/80 Beräknad utgift 
Utgift 

1980/81 1981182 

Telefon 943,9 1182,2 I 088.6 
Textkommunikation 38,8 64,5 74,9 
Datakommunikation 26,2 29,3 54,I 
Kommersiell radio 9,2 10,5 15.1 
Frekvensförvaltning 2,6 1,3 2.5 
Fastigheter och byggnader 147,4 100,6 175,9 
Försvarsberedskap 7.0 9,1 10,0 
Utlandssändningar 3,7 2,6 3.5 
Diverse och oförut'i>ett 3,0 5,0 

Summa 1178,8 1403,1 1429,6 

Investeringarna för telefonrörelsen omfattar telefonstationsbyggnader, 
förbindelseanläggningar och kopplingstekniska anläggningar. Investerings

behovet styrs i stor utsträckning av ökningen av antalet abonnenter och 

den ökande teletrafiken inom landet och med utlandet. Den successiva 
övergången till ny teknik i telefonnätet är en annan viktig faktor som 

påverkar investeringsvolymen. Moderniseringen av telexnätet beräknas 
vara avslutad år 1982 då de gamla telexstationerna i Stockholm, Göteborg 

och Malmö har ersatts med helelektroniska stationer. Införandet av det 
allmänna datanätet har försenat:; och den första etappen kommer att slutle
vereras först under år 1981. Datanätet byggs därefter ut med hänsyn till 

beräknad efterfrågan. Investeringarna för kommersiell radio avser huvud
sakligen uppförande av basradiostationer för den automatiska, landsomfat

tande mobiltelefontjänsten NMT. 
Arbetscentraler för fältpersonalen, förrådsanläggningar och verkstads

byggnader utgör merparten av ;:nvesteringar i fastigheter och byggnader. 
Utrustning för utlandssändningar avser avslutande arbeten med antenn
systemet vid kortvågsstationen i Hörby och en ny mellanvågsstation "Skå
ne MV" som ersättning för den befintliga mellanvågssändarcn i Hörby 
som beräknas vara uttjänt år 1985. 

Av de föreslagna investeringarna räknar televerket med att 11 milj. kr. 
inte skall tillföras det förräntningspliktiga statskapitalet. Medlen avser dels 
investeringar för försvars bereds kap på 10 milj. kr., dels merkostnader för 

renoveringsinvesteringar i en kulturminnesmärkt televerksbyggnad i Falun 

på 1 milj. kr. 
Televerket föreslår vidare att verket vid behov får utnyttja upp till 60 

milj. kr. av nästkommande budfetårs medgivna förbrukning för att avba
lansera det löpande årets förbrukning samt rätt att intill 60 milj. kr. få 

utnyttja under ett budgetår icke ianspråktagna medel det nästkommande 

budgetåret. 
Televerket har vid beräkningarna i anslagsframställningen utgått från att 

finansbolaget Telefinans AB inrättas den I januari 1981. Inrättandet av 
bolaget skulle medföra en förbättrad ekonomi i verket vilket möjliggör en 
fullständig självfinansiering av dt!t föreslagna investeringsprogrammet. 
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Remissyttrande 

Arbetsmarknadsstyrelsen framhåller att det är av betydelse för att åstad

komma en snabbt tillgänglig projektreserv att planeringen även i dagens 

situation fortlöpande bedrivs på sådant sätt att investeringarna direkt kan 

avpassas efter det förändrade arbetsmarknadsläget och att en samlad över

blick över den statliga planeringen blir möjlig. 

Fiiredraganden 

I prop. 1980/81 :66 (TU 1980/81: 9, rskr 1980/81: 1321 har regeringen läm

nat förslag till vissa åtgärder på teleområdet. Förslagen innebär att telever

ket får disponera en rörlig kredit i riksgäldskontoret för finansiering av 

vissa abonnentutrustningar. Televerkets ekonomi förbättras därigenom 

och kunderna kan erbjudas bättre betalningsvillkor än f.n. Regeringens 

förslag innebär också att ett holdingbolag, Teleinvest AB. inrättas som ett 

helägt dotterföretag till televerket. Den industriella verksamheten föreslås 

samordnas i ett gemensamt bolag senast den I juli 1985. Larmdivisionen 

skall överföras till bolagsform den I juli 1982. Förslagen påverkar inte 

televerkets invcsteringsprogram eller den budgetmässiga hanteringen av 

detta. 

Jag delar televerkets bedömning av investeringsbehovet utom i följande 

fall. 

Televerket har begärt medel för igångsättning av ett stort antal nya 

projekt inom objektsgruppen fastigheter och byggnader. Jag kan inte till

styrka att hela detta byggnadsprogram läggs till grund för televerkets 

investeringsplanering för budgetåret 1981/82. Programmet bör till viss del 

kunna förskjut<1s i tiden. Det är däremot angeläget att. liksom hittills. 

objekt utöver ordinarie byggnadsprogram kan igångsättas med kort varsel 
om så skulle visa sig erforderligt av sysselsättningsskäl. 

När det gäller televerkets förslag om uppförande av en ny mellanvågs

station "Skåne MV", som ersättning för den befintliga Hörbysändaren 

hänvisar jag till den redovisning om AM-sändningarnas framtida omfatt

ning som chefen för uthildningsdcpartementet senare denna dag kommer 

att lämna. Jag har inte beräknat några medel för den nya stationen under 

anslaget Teleanläggningar m. m. 
Behovet av att kunna utjämna medelsförbrukningen mellan budgetåren 

bör. i likhet med vad som skett under budgetåret 1979/80, kunna tillgo

doses genom särskilda rcgeringsbeslut om höjning av investeringsramen 

inom det tillgängliga anslagsutrymmet. 

Totalt har jag räknat med en medelsförbrukning avseende investeringar i 

teleanläggningar för budgetåret 1981/82 på 1375000000 kr. Jag har därvid. 

i enlighet med televerkets förslag, beräknat 10 milj. kr. för investeringar 

för försvarsberedskap. Dessa medel hör inte tillföras det förräntningsplik

tiga statskapitalet. Med beaktande av vad jag har anfört om televerkets 

investeringsprogram bör det ankomma på televerket att göra den närmare 
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fördelningen av investeringarna och prioriteringar mellan olika objekts

grupper. Jag räknar med att investeringarna, förutom de som avser för

svarsberedskap. i sin helhet finansieras med verkets egna avskrivningsme

del. Denna självfinansiering kan ske inom ramen för den resultatförbätt

ring som blir en följd av att tekverket får disponera den särskilda rörliga 

krediten i riksgäldskontoret för finansiering av abonnentutrustningar. 

Anslaget Teleanläggningar m. m. bör beräknas med en viss marginal 

utöver den beräknade medelsförbrukningen. Jag föreslår att medel för 

nästa budgetår anvisas enligt föijande beräkning: 

Beräknad medclsförbrukning budgetåret 1981 /82 
5 %· marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1981-07-01 

Anslag budgetåret 1981/82 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

milj. kr. 

1375.0 
68,8 

-148.7 

1295,I 

att till Teleanläggnin{?<lf m. m. för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag på I 295 100000 kr. 
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I. INSTITUT M. M. 

I 1. Transportrådet 

1979/80 Utgift 
1980/81 Anslag 
1981/82 Förslag 

5948000 

9120000 
11267000 

Transportrådet (TPR) inrättades den I januari 1980. TPR övertog de 
arbetsuppgifter som tidigare ombesörjdes av transportnämnden, fraktbi

dragsnämnden och bussbidragsnämnden. Vidare tillfördes TPR nya ar
betsuppgifter vad gäller bl. a. vissa trafikplaneringsfrågor, frågor angående 

den yrkesmässiga trafiken, handikappanpassning av den kollektiva trafi
ken och energihushållningsfrågor inom transportsektorn. 

TPR:s anslagsframställning 

TPR beräknar pris- och löneomräkningen till 1 244 000 kr. Härutover 
begärs för budgetåret 1981/82 totalt 2 736000 kr. för ökade resurser. Härav 
avser I 101000 kr. engångskostnader. TPR anser anslagsökningen nödvän

dig för att rådet skall kunna fullfölja ålagda arbetsuppgifter. TPR redovisar 
också en ökad arbetsvolym inom vissa områden. Ökningen fördelas på 
följande verksamhetsområden. 

Trafikplanering 
Handikappanpassning av kollektiva trafikmedel 
Energihushållning 
Beredskaps planering 

- därav engångskostnad I 040000 kr. 
Drivmedelsransonering 

- därav engångskostnad 36000 kr. 
Administration 

- därav engångskostnad 25 000 kr. 

Totalt 

1980/81 

Anslag 

Lönekostnader 6760000 
Sjukvård 12000 
Lokalkostnader 906000 
Expenser 1242000 

därav radioutrustning 0 
Kostnader för kollektiv-
trafiknämnden 200000 

Summa 9120000 

Kostnad 

509000 kr. 
225 000 kr. 
300000 kr. 

I 299000 kr. 

162 000 kr. 

241 000 kr. 

2736000 kr. 

Beräknad ändring 1981/82 

Transport
rådet 

+1471000 
0 

+ 593 000 
+ 1890000 
+I 000000 

+ 26000 

+3980000 

Före
draganden 

+ 734000 
0 

+ 588000 
+I 000000 
+I 000000 

- 175000 

+2147000 
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FöredraRtmden 

Med hänsyn till 1980 års löneavtal har jag beräknat pris- och löneomräk

ningen till 1 356 000 kr. Besparingsalternativet utgör därmed en ökning av 

anslaget med I 147 000 kr. 

För rådets beredskapsplanering har jag efter samråd med chefen för 

handelsdepartementet räknat med en fortsatt installering av radioutrust

ningar vid länsstyrelserna. För jetta ändamål har jag beräknat 1 milj. kr. 

Transportrådet har under det första verksamhetsåret genomfört vissa 

regeringsuppdrag utöver de arbetsuppgifter som rådet ålagts enligt sin 

instruktion. Några uppdrag har härvid inneburit ett inte oväsentligt merar

bete för rådet. Jag förutsätter c;,tt besparingar kan göras i transportrådets 

verksamhet genom ytterligare rationaliseringar. förenklingar och ompriori

teringar. Transportrådets planering bör därför inriktas på en reducering av 

personalantalet. Jag vill härvid erinra om vad jag tidigare har anfört i prop. 

1979/80: 100 bil. 9 om transportrf1dets personaldimensionering. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Transportrådet för budgetåret 1981 /82 anvisa ett förslagsan

slag på 11 267 000 kr. 

12. Transportstöd för Norrland m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

135065000 

138600000 

158000000 

För att främja en samhällsekonomisk och i övrigt lämplig lokalisering av 

näringslivet ges transportstöd. Enligt beslut av riksdagen vid .1979/80 års 

riksmöte (prop. 1979/80:174. TU 1979/80:29, rskr 1979/80:418) har stödet 

effektiviserats och förstärkts samtidigt som bidragsförfarandet har förenk

lats. 

TPR:s anslaRsframstiillninR 

Med hänsyn till viss volymtillväxt samt genomslag av redan beslutade 

taxehöjningar räknar rådet med att stödet för budgetåret 1980/81 kommer 

att uppgå till ca 149 milj. kr. mot i prop. 1979/80:100 bil. 9 beräknat 138,6 

milj. kr. 

För budgetåret 1981/82 beräknar transportrådet behovet av bidragsme

del till 158 milj. kr. 

f'iiredraRt111de11 

Regeringen har genom beslut den 12 juni 1980 uppdragit ät transportrå

det att bl. a. undersöka om tran~;portstödct till Norrland är ändamålsenligt 
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och effektivt samt vilken inverkan transportstödet kan ha på konkurrens

förhållandet mellan olika transportmedel. 

I avvaktan på resultatet av transportrådets utredning ansluter jag mig till 

rådets bedömning av medclsbehovel för budgetåret 1980/81. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Transportsti>ci ji'ir Norrland m.111. för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag på 158000000 kr. 

I 3. Transportstöd för Gotland 

1979/80 u lgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

35118000 

40000000 

70000000 

Transportstödet för Gotland omfattar såväl person- som godsbefordran i 

fä1:ietrafiken på Gotland. Stödet är inbyggt i den taxa som Rederi AB 

Gotland tillämpar. Vidare utgår ett bidrag till transportföretagen för att 

läcka de merkostnader som inte kompenseras av det s. k. Gotlandstilläg

get. 

TP R :s ans/agsji·wnstiillning 

För budgetåret 1980/81 räknar transportrådet med ett medclshehov på 52 

milj. kr. mot i prop. 1979/80: 100 bil. 9 beräknat 40 milj. kr. För budgetåret 

1981/82 har Gotlandsbolaget beräknat underskottet i trafiken till 87 milj. 

kr. Transportrådet förutsätter att utrymme finns för effektivisering av 

verksamheten och all resultatförbiittringar kan göras i sådan omfattning all 

underskottet kan begränsas till 79 milj. kr. Betriiffande det särskilda bidra

get till transportföretagen föreslår rådet att ett oförändrat belopp om 2 milj. 

kr. anvisas. 

Fiiredmganden 

Kostnaden för transportstödet till Gotland har ökat markant. från att 

budgetåret 1978179 ha utgjort drygt 24 milj. kr. till nu av transportrådet 

beräknade 81 milj. kr. för budgetåret 1981/82. Den kraftiga kostnadsut

vecklingen har sin främsta förklaring i höga kapitalkostnader för nya 

fartyg. Jag anser nu att man måste pröva olika besparingsåtgiirder i trafi

ken, såsom en förändrad tonnagcsammansiittning, trnfikuppläggning och 

taxestruktur. Jag förutsätter att olika hesparingsåtgärder kan komma all ge 

effekt redan budgetåret 1981/82. I likhet med transportrådet anser jag att 

ett belopp på 2 milj. kr. bör anvisas for att täcka det ekonomiska bortfall 

som gotlandstrafiken kan förorsaka transportföretagen. Mot denna bak-

6 Riksdagt'll /980i81. I .1'<11111. Nr/()(}, Bilc1i;11 9 
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grund har jag beräknat anslagsbehovct för budgetåret 1981 /82 till 70 milj. 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Transportstiid .fi:ir Gotland för budgetåret 1981 /82 anvisa ett 

förslagsanslag på 70(';00000 kr. 

I 4. Statligt stöd till icke lönsam landsbygdstrafik 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82_ Förslag 

846043f:9 

91 300000 

79 000 ()(•0 

Från anslaget ges bidrag till lokal och regional landsbygdstralik i de län 

där en länshuvudman ännu inte övertagit ansvaret för trafiken. Statligt 

stöd till lokal /andshygdstrafik lämnas till vissa angivna kommuner i skogs

länen och i Gotlands kommun med 75 % av bidragsgrundande underskott. 

Inom landet i övrigt lämnas statsbidrag med 50%. Statligt stöd till regional 

lancfshygdstrafik lämnas till utövare av sådan trafik som behövs för att 

tillgodose den regionala trafikförsörjningen och som inte är ekonomiskt 

bärkraftig. Till täckning av und<:rskott i sådan trafik kan statsbidrag lämnas 

till trafikutövare med för närvo.randc högst 20 kr. per vagnmil för bidrags

grundande trafikarbete i vissa kommuner i skogslänen och i Gotlands 

kommun och med högst 17 kr. inom landet i övrigt. 

TPR:s anslag~framstiillning 

När del gäller stödet till den lokala landshygdstrqfiken räknar rådet med 

att huvudmän har etablerats i :!I län vid ingången av bidragsårct 1981/82. 

Mot denna bakgrund beräknar rådet anslagsbehovet för hudgetåret 1981182 

till 50.4 milj. kr. 

För den regionala landshygdstrajikrn kommer bidrag under budgetåret 

1981/82 betalas ut för trafiken som utförs under bidragsåret 1980/81. Bidra

get kommer därmed att ges till ! 6 län under budgetåret 1981 /82. För att den 

relativa bidragsnivån som gäller för bidragsåret 1979/80 skall kunna bibe

hållas i stort sett oförändrad erfordras enligt rådet en höjning av den 

maximala vagnmilersättningen med minst 2 kr. dvs. till 19 resp. 22 kr. Med 

dessa förutsättningar beräknar rådet anslagshehovet för budgetåret 1981 / 

82 till 28,6 milj. kr. 

Fiiredragandcn 

Jag bitriidcr transportrådets beräkning av anslagsbehovet. 

Jag hemställer alt regeringen föreslår riksdagen 

att till Statligt stöd till icke lönsam landsh.\·gdstrqfik för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förs:agsanslag på 79000000 kr. 
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I 5. Ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

28 705 000 

62800000 

132 345 000 

Från anslaget ges ersättning till lokal och regional kollektivtrafik i de län 

där huvudmannaskap etablerats enligt lagen ( 1978:438) om huvudmanna

skap för viss kollektiv persontralik. Statligt stöd till linjctrt{fik lämnas för 

bidragsåret 1980/81 med 22 kr. per vägmil bidragsgrundande trafikarbete 

inom Gotlands, Värmlands. Kopparbergs. Gävleborgs. Västernorrlands. 

Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län och inom landet i övrigt 

med 19 kr. Oberoende av huvudmannaskapsfrågan ges även stöd från 

anslaget till skiirgärdstrq(ik med fartyg och till .fiii/(flygtrafik. Statsbidrag 

lämnas med högst 35 % av hidragsgrundande kostnad. Till Waxholms 

Ångfartygs AB utgår särskilt statsbidrag enligt avtal mellan staten och 

Stockholms läns landsting. Från anslaget lämnas vidare statligt stöd till 

ersiittningstrafik Ji:ir nedlagd per.rnntrt({ik pli jiirnl'iig. 

TPR:s a11slagjfram.1·tiill11ing 

När det gäller stödet till lit!ietrafiken räknar rådet med att viigmilersätt

ningen behöver höjas för att den relativa bidragsnivån skall kunna bibehål

las. Höjningen för bidragsåret 1981/82 har beräknats till 3 kr. dvs. till 22 

resp. 25 kr. Transportrådet riiknar vidare med att antalet huvudmän utgör 

8 bidragsåret 1980/81 resp. 21 bidragsåret 1981/82. Med denna förutsätt

ning beräknar transportrådet medelsbehovet till 123 milj. kr. 

Anslagsbehovet för statsbidrag till skiirgclrdstra.fik beräknas uppgå till 

4,5 milj. kr. budgetåret 1980/81 medan stödet till den trafik som Waxho/ms 

Ångfartyg AB utför i Stockholms skärgård beräknas till 6.5 milj. kr. 

Bidragsbehovet förfjiil!flygtrafik beräknas till 0,5 milj. kr. för budgetårei 

1981/82. 

I fräga om statsbidrag till ersättningstrafik Ji'ir nedlagd jiirn1·iigstrt{fik 

räknar rädet med ett medelsbehov av 1.9 milj. kr. för redan beslutad 

ersättningstrafik budgetåret 1981/82. Rådet räknar vidare med att medel på 

ca 10 milj.kr. kan behöva finnas tillgängligt för bidrag till nytillkommen 

ersättningstrafik budgetåret 1981/82. Sammanlagt beräknas därmed an

slagsbehovet till 11,9 milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

Fiircdraganden 

Statsbidragsgivningen till den kollektiva persontrafiken på viig. skär

gårdstrafiken och fjiillllygtrafikcn har varit i bruk under nrtgra år. Jag 

bedömer att sådan erfarenhet nu har vunnits att det bör finnas möjligheter 

att vidta betydande förenklingar i bidragsgivningen. Jag fäster därför stor 

vikt vid att transportrådet fortsätter sitt arbete med att underlätta bi drags

handläggningen. 
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Förenklingarna bör i huvudsak kunna genomföras enbart genom änd

ringar i de föreskrifter som rådet ger ut. När det gäller bidragsgivningen till 

skärgårdstrafiken och fjällflyg;:rafiken har riksdagen genom beslut den I 

juni 1978 angett vissa riktlinjn för handläggningsordningen (prop. 1977/ 
78:92. TU 1977178:23. rskr 1977178:364). Jag bedömer att det för dessa 

bidragsformer nu går att sänka kraven på de uppgifter som skall redovisas i 

en trafikförsörjningsplan av de sökande utan att man för den skull kommer 

i konflikt med det av riksdagen uttalade syftet med stödformerna. Jag 

förordar därför att transportrådet bemyndigas lämna de närmare. mer 

förenklade föreskrifter om vilka uppgifter som skall ingå i trafikförsörj

ningsplanen. Ändringen bör lämpligen ske fr. o. m. den I juli 1981 så att 

förenklingen kan beaktas inför upprättandet av nästa trafikförsörjnings

plan. 

Jag delar rådets bedömning att vägmilersättningen till liriietrafiken behö

ver höjas för att den relativa bidragsnivån skall kunna bibehållas. Jag 

förutsätter emellertid i likhet med den bedömning som redovisas i finans

planen en inte fullt så kraftig kostnadsökning som transportrådet beräknat 

för budgetåret 1981182. Mot denna bakgrund räknar jag med att milersätt

ningen bör höjas med 2 kr. till n kr. resp. 24 kr. Medelsbehovet beräknas 

därmed uppgå till 119 milj. kr. 

Beträffande medels behovet for skärgårdstrafik och .Oiil/flygtrafik anslu

ter jag mig till transportrådets beräkning. 

När det gäller stödet till ersiittningstr<{fik för nedlagd persontrafik på 

järnväg finns det ingen anledning att i förväg reservera särskilda medel 

över anslaget till huvudmänner.. eftersom de medel som kan erfordras vid 

framtida nedläggningar finns disponibla på anslaget till SJ för drift av icke 

lönsamma järnvägslinjer. Mot denna bakgrund beräknar jag anslagsbeho

vet för budgetåret 1981182 till 1,8 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna de av mig förordade ändringarna av nuvarande hand

läggningsordning för bidragsgivningen till den kollektiva person

trafiken 

2. till ErsiittninR till lokal och regional kollektiv persontra.fik för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag på 132 345 000 kr. 

I 6. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Förvaltningskost

nader 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

65 365 000 
63 450000 
69125000 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHl) har till upp

gift att inhämta kännedom om Sveriges meteorologi och hydrologi samt att 
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delta i det internationella samarbetet på dessa områden. Institutet skall 

göra meteorologiska och hydrologiska observationer och mätningar inom 

landet, oceanografiska mätningar vid Sveriges kuster samt bearbeta och 

bevara insamlat material. Institutet skall göra arbetsresultaten tillgängliga 

genom bl. a. väderrapporter, periodiska publikationer, avhandlingar och 

uppsatser. SMHI utför undersökningar och utredningar på uppdrag av 

myndigheter och enskilda. Institutet bedriver också forskning och utbild

ning inom sina kompetensområden. 

Från anslaget betalas kostnaderna för SMHI:s myndighetsuppgifter. 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 27 januari 1977 har en 

särskild utredare - SMHl-utredningen (K 1977:01) - tillkallats med upp

drag atl se över SMHI:s verksamhet och organisation. I utredningsuppdra

get ingick bl. a. att se över verksamhetens inriktning och omfattning utifrån 

bl. a. en bedömning av den framtida efterfrågan på institutets tjänster. 

Vidare skulle verksamhetens finansiering samt prissättningen av institutets 

tjänster övervägas. Utredningens betänkande överlämnades till kommuni

kationsdepartementet i oktober 1980. 

SM Hl:s anslagsframstiillning 

SMHI har i sin anslagsframställning begärt en ökning av anslaget med 

7 129 000 kr. Pris- och löneomräkningen har heräknats till 8 420 000 kr. 

Institutet har i besparingsalternativet beräknat besparingarna till 1440000 

kr. Dessa besparingar avser institutet uppnå bl. a. genom vakanthållande 

av tjänster vilka är eller blir lediga under året samt genom överföring av 

personal till uppdragsverksamhetcn. 

Föredraganden 

Efter beredning av SMHI-utrcdningens betänkande avser jag att föreslå 

regeringen att i särskild proposition redovisa förslag om SMHI:s verksam

het och organisation. Jag kan därför inte nu ta slutlig ställning till SMHl:s 

medclsbehov för budgetåret 1981/82 utan föreslår att medel beräknas enligt 

besparingsalternativet. 

Jag hemställer atl regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Sw!riges meteo

rologiska och hydrologiska institut: Fiirl'altningskostnader för 

budgetåret 1981/82 beräkna etl förslagsanslag på 69 125 000 kr. 

I 7. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Utrustning m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

5 231000 

4200000 

4200000 

Reservation 1277000 

Anslaget belastas med kostnader för köp och underhåll av utrustning. 
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SM HI:s anslagsframstiillning 

SMHI har begärt en ökning av anslaget med 7 611000 kr. varav 455 000 

kr. enligt besparingsalternafr1et. Prisomräkningen har beräknats till 

550000 kr. I besparingsalternativet har institutet beräknat besparingarna 

till 95 000 kr. Besparingsåtgärd1~rna utgörs av senareläggningar av beställ

ningar och minskat underhåll. 

FiJredraganden 

Anslaget bör beräknas med oförändrat belopp i avvaktan på särskild 

proposition om SMHI:s verksamhet och organisation. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskiid proposition i ämnet. till S1·1.,.iges meteo

rologiska och hydrologiska institut: Utrustning m.m. för budget

året 1981/82 beräkna ett reservationsanslag på 4200000kr. 

I 8. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Uppdragsverksam

het 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

20689000 

19 744 000 

19744000 

Från anslaget betalas kostnader i samband med SMHI:s uppdragsvcrk

samhet. 
Inkomster vid SMHI, som redovisas på driftbudgetens inkomstsida un

der uppbörd i statens verksamhet. beräknas till 24,5 milj. kr. (23, I milj. kr. 

1980/81). 

SMHJ:s c1ns/ag.~fram.1·tällning 

Institutet begär en ökning av anslaget med 4 313 000 kr. bl. a. på grund av 

ökad uppdragsverksamhet. 

Föredraganden 

Anslaget bör beräknas med oförändrat belopp i avvaktan på särskild 

proposition om SMHI:s verksamhet och organisation. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Sveriges meteo

rologiska och hydrologiska institut: Uppdragsrerksamhet för 

budgetåret 1981/82 beräkna ett förslagsanslag på 19744000 kr. 
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I 9. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Vädertjänst för luft
farten 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

28 306000 

26811000 

26565000 

Från anslaget betalas kostnader för vädertjänst för civil luftfart. Luft

fartsverket betalar ersättning till SMHI för vädertjänst för luftfarten med 

ett belopp som motsvarar belastningen på detta anslag. 

SMHl:s a11slag~Jramstäl/11ing 

SMHI har i sin anslagsframställning föreslagit en minskning av anslaget 

med 246 000 kr. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Sveriges meteo

rologiska och hydrologiska institut: Väder(iänst för luftfarten för 

budgetåret 1981 /82 beräkna ett förslagsanslag på 26 565 000 kr. 

I 10. Bidrag till väderstationer i Nordatlanten och på Grönland m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

2854000 

3100000 

3100000 

Anslaget används för att finansiera Sveriges deltagande i internationellt 

samarbete dels i fråga om driften av väderskepp i Nordatlanten. dels i fråga 

om driften av väderstationer på Grönland. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till väder

stationer i Nordatlanten och på Grönland m. m. för budgetåret 

1981/82 beräkna ett förslagsanslag på 3100 000 kr. 
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I 11. Statens väg- och trafikinstitut 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1 OOJ 

IOOJ 
l 00[) 

Statens väg- och trafikinstii:ut (VTI) har till uppgift att bedriva dels 
forsknings- och utvecklingsarbete främst avseende vägar, vägtrafik och 
vägtrafiksäkerhet, dels systematisk informations- och dokumentations
verksamhet rörande sådan verksamhet samt att sprida information om de 

resultat som nåtts i arbetet. 
VTI:s verksamhet finansieras dels med bidragsanslag direkt över stats

budgeten, dels med ersättning för uppdragsforskning. Bidraget över stats
budgeten avser täcka kostnaderna för programmet Myndighetsuppgifter 
samt egen FoU-verksamhet ·1id institutet. VTI:s uppdragsverksamhet 

skall ge full kostnadstäckning. 

VTl:s anslagsframställning 

Besparingsalternativet innebär en ökning av bidragsanslaget med 

2 087 000 kr. Ett genomförande av detta alternativ skulle enligt VTI innebä
ra en störning i institutets strävan att anpassa sin kompetensprofil så att 
institutet blir bättre skickat att utföra forskning inom bl.a. av statsmak
terna prioriterade trafikområden. Den långsiktiga, kompetensuppbyg

gande verksamheten med avseende på såväl personella som materiella 
resurser äventyras. Om nedsk:irningen får effekter på uppdragsverksam
heten ökar risken för ett försämrat rörelseresultat. Av bl. a. ovan angivna 
skäl avvisar VTI besparingsalternativet. 

Föredraganden 

Jag bedömer det vara möjligt för VTI att minska de omkostnader som är 
direkt betingade av egen FoU •jll en nivå som motsvarar besparingsalter
nativet vad gäller bidragsanslaget. Denna minskning av omkostnaderna 

bör kunna genomföras utan m~nlig inverkan på institutets kunskapsupp
byggande verksamhet och institutets möjligheter att mot ersättning utföra 

uppdrag i erforderlig omfattning. De av statsmakterna utpekade forsk

ningsområdena rörande bl. a. väghållning, kollektivtrafik och energibespa
ringsfrågor bör prioriteras. Jag föreslår mot denna bakgrund att bidragsan
slaget till VTI beräknas enligt besparingsalternativet. 
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1980/81 Beräknat 1981/82 

Institutet Före-
draganden 

tusental kr 

Kostnader 
Myndighetsuppgifter 5638 6286 6161 
Egen FoU 16915 18857 18485 
FoU på uppdrag 19547 25000 25497 
Div. försäljning 600 600 600 

42700 50743 50743 

Intäkter 
Myndighetsuppgifter 5638 6286 6161 
Egen FoU 16915 18857 18485 
FoU på uppdrag 19547 25000 25497 
Div. försäljning 600 600 600 

42700 50743 50743 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens viig- och trafikinstitut för budgetåret 1981/82 anvisa 

ett förslagsanslag på I 000 kr. 

I 12. Bidrag till statens väg- och trafikinstitut 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

Föredraganden 

21118000 

22553000 

24646000 

Reservation 640000 

Med hänvisning till vad jag anfört under anslaget 1 11. Statens väg- och 

trafikinstitut hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till statens väg- och tra.fikinstitut för budgetåret 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag på 24646000 kr. 

I IJ. Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning 

1979/80 u !gift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

400000 

500000 

500000 

Reservation 242000 

Över utrustningsanslaget finansieras utrustningsobjekt vars värde över

stiger 20000 kr. och vars livslängd är längre än tre år. 
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V71:s anslagsframstiil/ning 

För budgetåret 1981 /82 begär institutet ett utrustningsanslag på 500 000 

kr. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens l'iig- nch trqfikinstitut: Utrustning för budgetåret 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag på 500000 kr. 

I 14. Statens geotekniska institut 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

0 

1 000 

1000 

Statens geotekniska institut (.SGI) är central förvaltningsmyndighet för 

geotekniska ärenden. SGI har till uppgift att bedriva geoteknisk forskning 

och att utveckla och utprova geoteknisk utrustning samt nya metoder för 

grundläggning, jordförstärkning. m. m. SGI skall också inventera och vär

dera efterfrågan på geoteknisk forskning samt systematiskt samla, bearbe

ta och offentliggöra resultaten av verksamheten. Vidare skall institutet 

verka för spridande av geoteknisk kunskap samt främja undervisningen 

inom sakområdet. SGI utför undersökningar och utredningar på uppdrag 

av myndigheter, kommuner och enskilda. 

SGI:s verksamhet finansieras dels med bidrag direkt över statsbudgeten. 

dels med ersättning för konsultation. Bidraget avser att täcka institutets 

myndighetsuppgifter. Uppdrags·1erksamheten skall ge full kostnadstäck

ning. 

SGl:s anslag.1:framstiillning 

Marknadens efterfrågan på g·eotekniska tjänster varierar i stort med 

byggbranschens utveckling. Under det senaste året har den tidigare ned

gången i byggandet upphört. Inom väg- och anläggningsbyggandet, som är 

viktigast för SGI med vägverket som största kund, förutses ingen ökning 

utan tvärtom en nedgång. SGI kan därför befara minskad uppdragsvolym 

inom denna sektor. Institutet strävar efter att öka konsultationsverksam

heten inom andra sektorer. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens geotekniska institut för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag på I 000 kr. 
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I 15. Bidrag till statens geotekniska institut 

1979/80 utgift 
1980/81 Anslag 
1981/82 Förslag 

6398793 
6338000 
6963000 

Reservation 233294 

Från anslaget betalas kostnaderna för SGI:s myndighetsuppgifter. 

SGI:s anslagsframställ11ing 

SGI begär i sin anslagsframställning pris- och löneomräkning av anslaget 

med 730000 kr. 

Föredraganden 

Av nedanstående tabell framgår anslaget till SGI för innevarande bud

getår samt beräknad ändring till 1981/82. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Institutet Före-
draganden 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 4153 000 +415000 +397000 
Sjukvård 5000 
Reseersättningar 2!0000 + 26000 + 12000 
Expenser 384000 + 48000 + 18000 
Lokalkostnader 1072000 +158000 +158000 
Geoteknisk verksamhet i 
skredfarliga områden 169000 + 21000 + 5000 
Övriga utgifter 349000 + 66000 + 39000 

Inkomster 
U ppbördsmedel 4000 - 4000 - 4000 

6338000 +730000 +625000 

Jag hemställer. med hänvisning till sammanställningen, att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens geotekniska institut för budgetåret 1981/82 
anvisa ett reservationsanslag på 6 963 000 kr. 
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I 16. Statens geotekniska instihllt: Utrustning 

1979/80 Utgift 
1980/81 Anslag 
1981/82 Förslag 

190813 
215000 
215000 

Reservation 328494 

Anslaget belastas med kostnader för utrustning vars värde per objekt 
överstiger 10000 kr. och vars livslängd överstiger tre år. 

SG/:s anslagsframställning 

Institutet har prisomräknat anslaget och begär en ökning med 27 000 kr. 

Föredraganden 

Under budgetåret 1979/80 har 300000 kr. förts över från reserverade 
medel under bidragsanslaget tiH utrustningsanslaget. Jag anser därför att 
anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens geotekt!iska institut: Utrustning för budgetåret 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag på 215 000 kr. 

I 17. Transportforskningsdelegationen 

1979/80 Utgift 
1980/81 Anslag 
1981/82 Förslag 

13859000 
18230000 
1932800C1 

Reservation 862000 

Under anslaget beräknas medel fr.o.m. budgetåret 1980/81 dels till tran
sportforskningsdelegationen (TFD), dels till kollektivtrafikberedningen (K 
1979:07). 

Transportforskningsdelegationen handhar uppgifter som avser initiativ, 
planläggning, samordning och stöd i fråga om forskning och utveckling 
(FoU) rörande transporter, trafik och trafiksäkerhet i den mån sådana 
uppgifter inte ankommer på annan statlig myndighet. 

En av TFD:s viktigaste uppgifter är att kartlägga behov och resurser 
inom transportforskningsområd•!t. På grundval härav skall delegationen 
upprätta ett FoU-program som successivt följs upp och aktualiseras. TFD 
har låtit utarbeta ens. k. perspektivplan som underlag för bedömning av de 
mer långsiktiga FoU-behoven. För den kortsiktiga forskningen utarbetar 
delegationen treårsprogram. 

Kollektivtrafikberedningen har i uppgift att analysera behovet av nya 
trafiklösningar på kollektivtrafikområdet, initiera, följa upp och utvärdera 
försöksverksamhet med nya trafiksystem, följa den nationella och interna-
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tionella utvecklingen på området samt pröva olika utvecklingsåtgärder för 

den kollektiva trafikförsörjningen i tätorter av olika struktur. 

Transportforskningsdelegationens anslagsframställning 

Enligt TFD uppgår pris- och löneomräkningen till 1 505 000 kr. Bespa

ringsaltemativet innebär en ökning med 1150000 kr. och utgör TFD:s 

huvudförslag. TFD anser att en medelsreduktion enligt besparingsalterna

tivet i sin helhet måste belasta anslaget för forskning. 

Kollektivtrafikberedningens anslagsframställning 

Beredningen disponerar för innevarande budgetår 2 milj. kr. för projekt

verksamhet. För budgetåret 1981/82 har 5 milj. kr. begärts. Medlen avses 

förbrukas enligt följande sammanställning. 

I. Samordnad planering och ledning av 
olika kollektiva trafikformer 
- modellortsprojekt I 

2. Samordnade förbättringar som minskar 
restiden och ökar tillgängligheten 
- modellortsprojekt Il 

3. Trafiksanering m. m. - utvärdering 
och förslag 

4. Förbättrad samordning mellan plane
ring av bebyggelse och (kollektiv-) 
trafik 

5. Samåkning 
6. Inventering, analys och tillämpning 

av svensk och utländsk forskning, 
inkl. stöd till praktiska fullskale
projekt 

Totalt 

Föredraganden 

Kostnad (kr.) 

1980/81 

200000 

200000 

100000 
100000 

1400000 

2000000 

1981/82 

600000 

600000 

200000 

300000 
200000 

3100000. 

5000000 

Den framtida organisationen av FoU-arbetet på transportområdet över

vägs f. n. inom transportforskningskommitten (K 1980:01). I avvaktan på 

kommittens ställningstaganden är det viktigt att få till stånd en klar gräns

dragning mellan transportforskningsdelegationen och kollektivtrafikbered

ningen vad gäller verksamheten inom kollektivtrafikområdet. Jag förordar 

därför som utgångspunkt för gränsdragningen att i framtiden FoU-projekt 

av tillämpningskaraktär på kollektivtrafikområdet i tätorter i princip bör 

handhas av beredningen. 
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1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

De lega- Före-
tionen draganden 

Utgifter 
Lönekostnader 1455 000 + 84000 + 105 000 
Sjukvård I 000 
Reseersättningar 90000 + 10000 + 5000 
Lokalkostnader 128000 + 31000 + 31000 
Expenser 178000 + 17000 + 15000 
Forskning 14378000 +I 008000 + 822000 
U ppdragsforskning 100000 
Viss trafiksäkerhets-

forskning m. m. I 07100 107000 + 107000 

17 401000 +1257000 +I 085000 

Uppbördsmedel 
Viss trafiksäkerhets-

forskning m. m. I 071000 + 107000 + 107000 
Ersättning för uppdrag 

m.m. 100000 

Nettoutgift 16230000 +1150000 + 978000 

För transportforskningsdele:~ationen förordar jag att dess anslag för 

budgetåret 1980/81 för forskning reduceras efter pris- och löneomräkning i 
den utsträckning att besparingsalternativet uppfylls. För anslaget för admi

nistration förordas en uppräkning motsvarande pris- och löneomräkning. 
För kollektivtrafikberedningen föreslår jag att anslaget för budgetåret 

1980/81 blir föremål för sedvanlig pris- och löneomräkning. Jag föreslår 
vidare att beredningens anslag för budgetåret 1981/82 utökas med 1 milj. 
kr. Motsvarande reducering 2.vses därmed ske av TFD:s anslag. Mitt 
förslag innebär att beredningen disponerar totalt 3 120000 kr. för budget

året 1981/82. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Transportforskni11gsdelegatione11 för budgetåret 1981 /82 an
visa ett reservationsanslag på 19 328 000 kr. 

I 18. Kostnader för visst värderingsförfarande 

1979/80 Utgift 
1980/81 Anslag 
1981/82 Förslag 

0 

1000 
1000 

Buss- och taxivärderingsnärr:nden har till uppgift att avgöra frågan om 

villkoren vid inlösen av rörelse eller tillgångar i samband med återkallelse 
av trafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen ( 1979: 559). 
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Kostnaderna för nämnden förskotteras av staten och belastar slutligt 
den som förvärvar tillståndet, genom utdebitering efter varje värderings
förfarande. På statsbudgetens inkomstsida finns därför motsvarande in

komsttitel benämnd Avgift för visst värderingsförfarande. 

Föredraganden 

Med hänsyn till att nämndens kostnader vid varje värderingsärende 
slutligt belastar den som förvärvar tillståndet, förordas att anslaget oför

ändrat förs upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för visst värderingsförfarande för budgetåret 
1981/82 anvisa ett förslagsanslag på I 000 kr. 

I 19. Kostnader för försök med riksfärdtjänst 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 
1981/82 Förslag 

574325 1 

20000000 

20000000 
1 Reserverade medel, 19425675 kr., har genom regeringsbeslut den Il december 
1980 överförts till statsbudgetens inkomstsida. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1978/79:99, TU 1978/79:18, rskr 1978/ 
79:418) skall försök under tre år företas med riksfärdtjänst. Nämnden för 
riksfärdtjänst, som skall svara för planering, genomförande och uppfölj
ning av riksfärdtjänsten, påbörjade sin verksamhet den I juli 1979. För
söksverksamheten med riksfärdtjänst påbörjades i maj 1980. 

Riksfiirdtjii11st11iim11de11s anslag~framstiill11i11g 

Nämnden begär att 20 milj. kr. ställs till förfogande för budgetåret 
1981/82. 

Föredragande11 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för försök med riksfärdtjänst för budgetåret 
1981/82 anvisa ett reservationsanslag på 20000000 kr. 
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I 20. Bidrag till vissa internatio1:1ella sammanslutningar m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

4573900 

4950000 

4452000 

Från anslaget betalas resor, medlemsavgifter och bidrag till vissa inter

nationella sammanslutningar. 

I. Meteorologiska världsorga-
nisationen (WMO) m.m. 

2. Internationella föreningen 
för frågor rörande vägvä-
sendet (PIARCJ m.m. 

3. Förhandlingar rörande luft-
farten 

4. Förenta nationernas eko-
nomiska kommission för 
Europa !ECE) 

5. Europeiska transportmini-
sterkonferensen <CEMTJ 

6. Internationella järnvägs-
fördragen (CIM-CIVJ 

7. Vissa förhandlingar röran-
de vägtransporter 

8. Visst internationellt tra-
fiksäkl'rhetsarbete 

9. Förhandlingar rörande vissa 
telefrågor 

10. Internationella organisa-
tioncn för fyrtckniska 
frägor <IALAl 

11. Internationella hydrogra-
fiska organisationen OHOJ 

12. Förhandlingar rörande sjö-
farten samt Mellanstatliga 
rådgivande sjöfartsorgani-
sationen (IMCOJ 

13. Bidrag till internationell 
ispatrulleringstjänst i 
Norra atlanten 

14. Internationella föreningen 
i Bryssel för sjöfartskon-
gresser !PIANCJ 

15. Bidrag till vissa fyrar i 
Röda havet 

16. Internationella föreningen 
för järnvägskongresser (AICJ 

Föredra[;anden 

Anvisat 
1980/81 

1450000 

30000 

150000 

240000 

175000 

70000 

140000 

20000 

20000 

118000 

196000 

1966000 

300000 

20000 

50000 

5000 

4950000 

Beräknad änd
ring 1981/82 

- 40000 

50000 

15000 

- 40000 

- 10000 

- 70000 

- 20000 

- 29000 

-299000 

- 5000 

- 49000 

I 000 

-498000 

I det följande kommenterar jag vissa poster i den tidigare redovisade 

sammanställningen. 
3. Under budgetåret beräknas luftfartsförhandlingar bli aktuella med 

avlägset belägna länder. 
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4. Sverige deltar aktivt i ECE:s arbete med bl. a. fordonssäkerhet. 

transitvägar m. m., vilket medför oförändrad resandefrekvens. Kostnads

utvecklingen och valutakursförändringar medför att anslaget behöver hö

ias. 
13. Sedan år 1956 har Sverige lämnat bidrag till internationell ispatrulle

ringstjänst i Norra atlanten. Bidragets storlek beror på intensiteten av 

svenska fartyg i dessa farvatten. Eftersom denna verksamhet i allt väsent

ligt betjänar sjöfarten bör kostnaderna rymmas inom sjöfartens kostnads

anwar. Jag anser därför att kostnaderna för verksamheten bör avräknas 

från den gemensamma uppbörden av de statliga sjöfartsavgifterna. An

slagsposten bör därför fr. o. m. nästa budgetår endast tas upp med ett 

formellt belopp av 1 000 kr. Totalt beräknar jag att ca 350000 kr. kommer 

att avräknas från den gemensamma uppbörden av sjöfartsavgifter under 

budgetåret 1981/82. 

15. Sedan mitten av 1960-talet har Sverige lämnat bidrag till drift av vissa 

fyrar i Röda havet. Bidragets storlek beror på intensiteten av svenska 

fartyg i dessa farvatten. Eftersom denna verksamhet i allt väsentligt betjä

nar sjöfarten bör kostnaderna rymmas inom sjöfartens kostnadsansvar. 

Jag anser därför att kostnaderna för verksamheten bör avräknas från den 

gemensamma uppbörden av de statliga sjöfartsavgifterna. Anslagsposten 

bör fr. o. m. nästa budgetår endast tas upp med ett formellt belopp av I 000 

kr. Totalt beräknar jag att ca 100000 kr. kommer att avräknas från den 

gemensamma uppbörden av sjöfartsavgifter under budgetåret 1981182. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till l'is.rn internationella .1·wnnwns/11111i11gar m. m. för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag på 4452000 kr. 

7 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 100. Hilaga 9 
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Särskilda frägor 

I. SJ :s långsiktiga investerini:swrksamhet 

Av central betyddsc för SJ :s möjligheter att hävda sig pil transportmark

naden är att de fi1.~t11 wi/iiggli'i11.l.!11rna har en standard som tillgodoser 

kundernas krav pä transporttidt'.f. bekvämlighet. siikerhet m. m. F. n. före

ligger behov av omfattande upprustningsarbcten i syfte att säväl uppriitt

hf1lla avsedd standard som att höja standarden på vissa sträckor. 

Huvuddelen av investeringarna i fasta anläggningar avser ätgärder för 

att upprätthålla eller förbättra spårstandarden. ombyggnader av bangårdar 

m:h hus. ny- och ombyggnad av järnvägslinjer samt siikerhetsfrämjandc 

åtgiirder: Sliprar och räls måste bytas ut. spåret hclsvetsas och ballasten 

förbättras för att uppnii en hög teknisk standard på de mest trafikerade 

delarna av bannätet. Vid mitten av 1980-talet riiknar SJ med att samtliga 

linjer på affärsbancnätet skall vara försedda med helsvetsat spår. På vissa 

sträckor planeras en höjning a'' kapaciteten genom byggande av duhbel

spår eller förlängda mötcsspår. Den förbättrade hanstandardcn ger stora 

fördelar i form av ökad transpJrtkvalitct och lägre undcrhallskostnader. 

De största godsbangårdarna fli;·ses med automatiska rangerhromsanlägg

ningar. vilka ger biittrc arbetsmiljö. personalbesparingar och minskat antal 

godsskador. Ombyggnad av stationer till ökad kapacitet krävs i första hand 

i storstadsomrf1dcna. 

I enlighet med vad som anförs i strukturplanen för SJ iir det nödviindigt 

att investeringarna i högsta möjliga grad koncentreras till objekt som bl. a. 

bidrar till att förbättra anliiggningarnas kvalitet och minska personalbeho

vet si\ att följden blir en bättre c konomi i järnvägstrafiken. 

Insatserna inriktas av naturlipt skiil huvudsakligen mot 11.IJi'irshancniitct 

där de kraftiga trafikökningarna medfört akuta kapacitetsproblem som 

måste lösas inom en nära framtid. Prognoserna över de niirmastc årens 

trafik på såväl person- som godstratikområdet understryker ytterligare 

behovet av att åtgärder vidtas snabbt. Även pf1 det ersättningsberättigade 

bannätet krävs insatser. 

Viistk11stha11a11 tillhör enligt min mening de delar av SJ:s hannät diir 

kapacitetsproblcmcn nu är så a'lvarliga att åtgiirdcr måste vidtas inom en 

snar framtid. Förlängda mötcsspår på stationerna samt anläggande av 

dubbelspår på de mest belastade delarna iir nödviindiga åtgiirder om trafik

behoven skall kunna tillgodoses. 

Som ett led i utbyggnaden av västkustbanan har regeringen i mars 1979 

föreskrivit att en omläggning av järnvägslinjcn Halmstad-Getingc för ske 

under vissa förutsättningar. Omläggningen skall finansieras dels med be-
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redskapsmedel. dels av Halmstads kommun. statens vägverk och SJ. Den 

totala investeringsutgiften för själva järnvägsomHiggningen har beräknats 

till 127 milj. kr. i 1980/81 års priser. Järnvägsomläggningen är också angelä

gen med hänsyn till de trafiksäkerhetsvinster som kan göras genom slopan

de av ett 50-tal järnvägskorsningar inom Halmstads kommun. Arbetena 

kommer att startas så snart arbetsmarknadsläget enligt regeringens bedöm

ning motiverar det. 

Frågan om de framtida jiinn·iigstrafikfi"ir11indelserna till kontinenten är 

viktig. Trafiken är f. n. uppdelad mellan olika färjeleder. Mellan Helsing

borg och Helsingör driver Danske Statsbaner <DSBl trafik med sex fä1jor 

och mellan Malmö och Köpenhamn driver SJ trafik med en tågfärja. 

Vidare driver SJ i samarbete med Dcutsche Reichsbahn (DRJ trafik mellan 

Trelleborg och Sassnitz. Linjen trafikeras med tre svenska och tre DR

färjor. Slutligen trafikeras linjen Ystad-Svinoujscie med två polska färjor. 

Under senare år har diskuterats några alternativa lösningar för SJ:s 

utlandstrafik. De utredningar som genomförts har uteslutande gällt förbin

delser via Danmark. 

Det järnvägsalternativ som undersökts. senast av 1975 års danska och 

svenska öresundsdelcgationer och som har redovisats i betänkandet (SOU 

1978:18) Öresundsförbindclser. är en tunnel mellan Helsingborg och Hel

singör för person- och godstrafik. Den nuvarande fä1jetrafiken mellan 

Helsingborg och Helsingör skulle därvid behållas för lastbilar och person

bilar. Förberedelsetiden för en sådan tunnelförbindelse är 3-4 är och 

byggnadstiden ca fem år. 
Den totala investeringsutgiftcn för en enkelspårig tunnel. inkl. en nöd

vändig. med kapacitetsutvidgningar sammanhängande utbyggnad av 

sträckan Åstorp- Helsingborg till duhbelspår samt vissa arbeten i Helsing

borg. skulle för Sveriges vidkommande uppgå till ca 910 milj. kr. i prisnivå 

januari 1980 enligt Öresundsdekgationens och SJ :s beräkningar. Härav 

uppgår kostnaden för tunneln till 760 milj. kr. Motsvarande kostnad för 

Danmark skulle uppgå till ca 850 milj. svenska kr.. dvs. en total tunnel

kostnad på ca I .(i miljarder svenska kr. 
SJ förordar all en tunnel byggs mellan Helsingborg och Helsingör men 

har även angett att verket inte kan förränta mellan 400 och 500 milj. kr. av 

den svenska kostnadsandclen. SJ har därför utrett möjligheten att i stället 

inrätta en tågfärjeförbindelse för godstrafiken över Öresund. På grund av 

att DSB motsatl sig en utbyggnad av tågfärjeleden Helsingborg- Helsingör 

har följande färjealternativ utretts: Helsingborg- Köpenhamn. Landskro

na- Köpenhamn samt Malmö- Köpenhamn. Samtliga färjealternativ för

utsiittcr att persontrafiken behålls mellan Helsingborg och Helsingör via en 

ny färjeterminal nära Helsingborgs nuvarande centralstation. SJ har i april 

1980 till regeringen översiktligt redovisat förutsättningarna för en färjetra

fik i dessa relationer. Bland de fföjealternativ som SJ salcdcs hillills 

studerat är enligt SJ en förbindelse mellan Helsingborg och Köpenhamn att 

föredra från transportekonomisk synpunkt under överskädlig tid. 
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Enligt min mening är det osannolikt att hela den kapacitet som en 

järnvägstunnel erbjuder är nödvändig för att tillgodose trafikbehoven un

der överskådlig tid. Jag har <lå också beaktat kapaciteten hos färjelederna 

till Tyska Demokratiska Republiken och Polen. Eftersom SJ inte heller kan 

förränta en stor del av den sven:;ka investeringsutgiften i en järnvägstunnel 

bör enligt min mening en tunne.!förbin<lelse f. n. inte komma till stånd. Jag 

förutsätter att SJ i sin planering tar hänsyn till detta. 

Järnvägstrafikförbindelserna med kontinenten och de danska öarna bör i 

stället enligt min mening baseras på färjetrafik som utgör en flexibel 

lösning och medger att kapaciteten relativt enkelt och snabbt kan anpassas 

till en ändrad trafikefterfrågan. Det är härvid av största vikt att tågfärjetra

fiken mellan Sverige och utlandet byggs upp på ett sådant sätt att den kan 

utgöra ett effektivt bidrag till att förbättra SJ :s ekonomi. Det ankommer på 

regeringen att när ytterligare underlag föreligger ge SJ de föreskrifter som 

behövs för investeringar i tågfäijelinjer. 

Till de mer angelägna åtgärd·~rna hör enligt min mening också att lösa 

kapacitetsproblemen i Stockholmsregionen. Regeringen har tidigare på 

riksdagens begäran gett SJ i uppdrag att projektera ett ytterligare <lubbel

spår på sträckan Älvsjö- Flemingsberg. Åtgärden bör ses som ett naturligt 

led i den beredskap som behövs för att möta trafikbehoven i södra Stor

stockholm på längre sikt. Kostnaderna har av SJ beräknats till ca 260 milj. 

kr. i 1980/81 års prisnivå medan den totala kostnaden för en dubblering av 

spårsystcmet på hela sträckan Alvsjö-Järna uppgår till ca I miljard kr. 

Nu gällande trafikeringsavtal mellan SJ och Stockholms läns landsting 

sträcker sig fram till år 1990. Enligt avtalet inleddes år 1975 förhandlingar 

om investeringar i fasta anläggningar för perioden efter år 1975. Som ett led 

i arbetet har som ett alternativ till utökad linjekapacitet genomförts en 

detaljerad analys av kapacitets- och standardhöjande åtgärder inom ramen 

för tillgänglig linjekapacitet. 
En möjlighet att möta den väntade efterfrågan som har undersökts av SJ 

och SL är att nuvarande motorvagnståg utökas från nuvarande maximala 8 

till 10 vagnar, vilket motsvarar ett platstillskott på ca 25 %. 

En utökning av vagnparken och en förändring av tågstorleken medför 

behov av förlängning av stationsplattformar och uppställningsspår, sta

tions- och bangår<lsombyggnadn på vissa håll samt utbyggnad av kraftför

sörjningen. Även åtgärder för att förbättra stationernas kapacitet är nöd

vändiga, framför allt vad gäller Stockholms central. Den totala kostnaden 

för rullande materiel och fasta anläggningar för en sådan upprustning 

uppgår till ca 775 milj. kr. i prisnivå december 1980. 

I sammanhanget bör understrykas att den av SJ och SL skisserade 

lösningen bidrar till att minska kapacitetsproblemen för <len samlade pen

deltågstrafiken i hela Stockholmsregionen. Ett dubbelspår Älvsjö-farna 

löser - dessutom till en väsentligt högre kostnad - endast kapacitetspro

blemen för den sö<lergåen<le tra1riken. 
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Det underlagsmaterial som tagits fram av SJ och SL visar att trafikefter

frågan fram till år 1990 kan klaras inom ramen för befintlig linjekapacitet. 

Ett nytt dubbelspår Älvsjö-Järna kan därför senareläggas vilket jag ser 

som en stor fördel i rådande ansträngda ekonomiska läge. 

Jag utgår från att SJ och SL noggrant följer utvecklingen under de 

närmaste åren och är uppmärksamma på trafiktillväxten i Stockholmsre

gionen. Den till stora delar redan genomförda projekteringen av dubbel

spåret möjliggör en hög beredskap för en snabb byggstart om bedömning

arna av de närmaste årens trafikefterfrågan skulle komma att ändras. 

I avvaktan på att ett slutligt avtal träffas mellan SJ och Stockholms läns 

landsting om den långsiktiga omfattningen och inriktningen av investering

arna utgår jag från att de investeringar görs som är nödvändiga för att 

undvika akuta kapacitetsproblcm i pendeltågstrafiken. 

För att underlätta rationaliseringsarbetet inom SJ och hålla nere kostna

derna bör i enlighet med vad jag tidigare sagt tillräckliga investeringsmedel 

anvisas för investerinRar i ny personalbesparande teknik. Ett exempel på 

detta är den pågående utbyggnaden av fjärrblockeringssystemet och infö

randet av nya system för signalreglering. Fjärrblockeringen ger rationalise

ringsvinster främst i form av minskat personalbehov men medför också 

ökad kapacitet och ökad säkerhet och bättre regularitet i trafiken. Enligt 

min bedömning är det nödvändigt att större delen av järnvägsnätet i framti

den är utrustat med fjärrblockering i någon form. På motsvarande sätt 

erbjuder de nya signalställverken som oftast helt kan fjärrmanövreras 

betydande besparingar. Även på andra områden bör det vara möjligt att i 

ökad utsträckning utnyttja datatekniken för att därigenom effektivisera 

verksamheten och hålla nere kostnaderna. Jag fäster stor vikt vid att 

investeringar i personalbesparande teknik prioriteras högt inom ramen för 
SJ :s totala investeringsvolym. 

Det är av största vikt att säkerheten vid SJ förbättras. Järnvägens 

säkerhet är också en viktig del av dess attraktionskraft. Enligt min mening 

talar alla skäl för en högsta prioritering av säkerhetsinvesteringarna. Ut

byggnaden av den automatiska tåghastighet skontrollen. ATC. har börjat i 

Stockholmsområdet. där systemet delvis togs i drift partiellt under år 1980. 

Utbyggnaden fortsätter nu i snabbare takt än vad som tidigare planerats. 

SJ räknar med att ATC-programmet som omfattar hela affärsbanenätet 

skall vara slutfört under år 1984 mot tidigare planerat 1985/86. Frågan om 

fortsatt utbyggnad av systemet på de trafiksvaga banor som tillhör riksnä

tet utreds f. n. av SJ. 

Förbättringen av vägskyddet, dvs. i första hand åtgärder vid järn vägs

korsningar, får också positiva effekter på trafiksäkt:rheten, liksom den 

fortsatta utbyggnaden av telekommunikationerna genom den s. k. trafikra

dion som merutnyttjar det fasta radionätet för driftradion och ger förbin

delse mellan lokförare och trafikledning. Systemet togs i bruk under våren 

1980 och kommer att installeras på i princip alla dragfordon i tågtjänst. 
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Inom en nära framtid medger systemet också kommunikationer mellan 

konduktörspersonal och trafikledning. 

Jag förutsätter att de omprioriteringar mellan olika investeringar som SJ 

kan behöva göra inte går ut över säkerhetshöjande objekt. Bl. a. bör den 

pågående utbyggnaden av ATC och införandet av trafikradio i loken ske i 

så snabb takt som det praktiskt är möjligt. Även andra säkerhetshöjande 

investeringar t. ex. vad gäller åtgärder vid järn vägskorsningar. tele- och 

radiokommunikationer, fjärrblockering och modernisering av ställverk bör 

påskyndas så långt det är möjligt. 

För att kunna tillgodose trafikens behov måste eldr(ftanläggningarnas 

kapacitet och driftsäkerhet successivt ökas. Upprustningarna medför 

minskade underhållskostnader och en högre energieffektivitet och är en 

förutsättning för att Rc-loken skall kunna framföras utan restriktioner. 

Utöver investeringar i nu nämnda slag av anläggningar och materiel 

behöver SJ medel för att modernisera och rationalisera sina hu.~hygwwder, 

verkstäder och förråd. Upprustnings- och nyhyggnadsbehoven avser bl. a. 

styckcgodsterminaler, persontrafikterminaler, lokaler för utbildningsända

mål och personallokaler. Flera av de objekt som SJ tagit upp i sin långsik

tiga investeringsplan är enligt min mening av den karaktären att de kan 

genomföras som sysselsättning:;objekt när detta är lämpligt med hänsyn till 

arbetsmarknadssituationen. En förutsättning är dock att SJ :s produktions

och kapacitetsförutsättningar vid varje aktuellt tillfälle är förenliga med 

behovet av sysselsättningsfrämjande åtgärder. Jag utgår från att SJ sam

råder med arbetsmarknadsstyrdsen !AMSJ i dessa frågor och att SJ har en 

hög beredskap för att snabbt kunna sätta ig[mg investeringar i nu nämnda 

typer av anläggningar. 

Den kraftiga ökningen av järnvägstrafiken under de senaste åren har inte 

kunnat klaras inom ramen för tillgänglig vagnkapacitet trots ett mer effek

tivt utnyttjande av den rullande materielen. Detta har nödvändiggjort 

användning av reservvagnar m~d fullgod trafiksäkerhet men ofta av omo

dernt slag. De pågående leveranserna av nya personvagnar och motorvag

nar samt nya godsvagnar har h1ittills endast delvis bidragit till att förbättra 

förhållandena. 

Den ökade efterfrågan och de ökade kraven på bekvämlighet, säkerhet 

m. m. från kundernas sida ställer allt större krav på den långsiktiga plane

ringen av anskaffning av rullande materiel. Planeringen måste som jag ser 

det vara nära knuten till planeringen av SJ :s rationaliseringar och de 

möjligheter till ett effektivare vagnutnyttjande som står till buds. 

Av de sittvagnar och serverings vagnar som nu används är ca 400 i behov 

av en snar förnyelse eftersom de är över 30 är gamla och inte uppfyller 

dagens och långt mindre morgondagens krav på gångegenskaper. sittkom

fort och standard i övrigt. Ytterligare ca 500 vagnar måste bytas ut under 

1990-talet. Vid denna omfattande förnyelse och den därutöver erforderliga 

utökningen av vagnparken är det av största vikt att teknikens landvinning-
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ar tas tillvara så att den rullande materielen håller sig modern och konkur

renskraftig in på 2000-talet. 

Behovet av investeringsmedel för rullande materiel i persontrafiken 

under 1980- och 1990-talen bestäms till mycket stor del av om .rnahhtåR. 

dvs. motorvagnståg med lutningsbara vagnskorgar och med en maximal 

tåghastighet av 200 km/tim. införs i Sverige. Den totala merutgiften för 

investeringar i vagnar och dragfordon för trafik i triangeln Stockholm-Gö

teborg-Malmö-Stockholm uppgår enligt SJ till ca 1 miljard kr. jämfört 

med fortsatt användning av dagens lok- och vagnmateriel med den nuva

rande maximifarten 130 km/tim. Enligt SJ beror merkostnaden huvudsakli

gen på att antalet resande väntas öka som en följd av att SJ kan erbjuda 

kortare restider. ökad komfort etc. och därmed på att antalet tåglägenheter 

behöver utökas. Vid en oförändrad trafikvolym räknar SJ med merinves

teringar för rullande materiel på 300 milj. kr. Härtill kommer investeringar 

i fasta anläggningar för ökad säkerhet m. m. på ca 500 milj. kr. 

F. n. pågår inom SJ en utredning av de företagsekonomiska förutsätt

ningarna för att införa snabbtåg. Viss teknisk försöksverksamhet med tåg 

av detta slag pågår sedan ett par år tillbaka. Om projektet bedöms lönsamt 

planerar SJ att upphandla ett mindre antal provtåg under slutet av år 1981 

för leverans omkring 1984/85. Sedan tågen provats i försök och i kommer

siell drift bör enligt SJ en större beställning kunna bli aktuell under år 1986. 

Skall SJ få medel för en så omfattande investering bör snabbtågen bidra 

till att förbättra SJ :s resultat i högre grad än vad andra investeringar och 

åtgärder skulle göra. Vid sidan av de rent företagsekonomiska aspekterna. 

vilka efterhand tas fram av SJ och presenteras för regeringen. måste man 

givetvis också se på de samhällsekonomiska konsekvenserna. Bl. a. måste 

snabbtågens inverkan på bil-. buss- och tlygresandet belysas liksom trafik

siikerhetsfrågorna. Inom kommunikationsdepartementet genomförs nu en 

samhällsekonomisk analys av snabbtågens effekter. 

Innan de företagsekonomiska och samhällsekonomiska analyserna av 

snabbtågens effekter är slutförda är jag inte beredd att ta ställning till 

frågan om snabbtåg. Jag vill understryka att upphandling av provtilg kräver 

regeringens medgivande. 

Behovet av lok är beroende av trafikutvecklingen och slopningstakten 

för äldre enheter. lnvesteringsbehovet gäller såväl ellok som diesellok i 

tåg- och växlingstjänst. Nya och modernare lok ger högre kapacitet och 

tåghastigheter samt kräver mindre underhåll och är diirför en förutsättning 

för att åstadkomma bättre ekonomi i järnvägstrafiken. Enligt min mening 

är det därför angeläget att anskaffningen av lok sker i snabb takt. 

För trafiken i Stockholmsregionen krävs en ökning av moton'ltf.:nspar

ken om avtal träffas mellan SJ och Stockholms läns landsting om trafik 

med längre pendeltåg. Motsvarande behov föreligger för att klara trafikbe

hoven i Malmö. Landskrona och Helsingborg enligt de avtal SJ har träffat. 

När det gäller Göteborgstrafiken kan anskaffning av moderna motorvagnar 
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bli aktuell i mitten av 1980-talet. Likaså krävs ytterligare investeringar i 

motorvagnar på linjer med mindre trafikomfattning. 

SJ :s persom·agnar utnyttjas efter lågprissatsningen nära nog maximalt, 

vilket medfört problem i form av skador. tågförseningar och sämre service. 

Vagnreserven behöver därför utökas samtidigt som vagnparken byggs ut i 

takt med trafikbehoven. Till de särskilda satsningar som krävs hör anskaff

ning av nya sovvagnar och serverings vagnar. 

Regeringen uppdrog år 1977 1t SJ att i samarbete med handikappinstitu

tet ta fram underlag för en typ av järnvägsvagn som - med beaktande av 

de krav på säkerhet och bekvämlighet som bör ställas - gör det möjligt för 

rullstolsbundna resenärer att rf:sa med rullstol. SJ redovisade sitt uppdrag 

till regeringen i november 1980. SJ framhåller att trafik med handikappan

passade vagnar skulle medföra betydande kostnader som inte kan täckas 

av intäkter. En sådan försöksverksamhet som berörs i utredningen förut

sätter därför enligt min mening att SJ kompenseras för merkostnaderna. 

I sammanhanget kan nämn;;.s att redan de nya personvagnar som nu 

successivt tas i bruk vid SJ i hög grad är anpassade till de handikappades 

hehov. Innan en närmare utvärdering gjorts av hur dessa vagnar i prakti

ken motsvarar de handikappades behov är jag inte beredd att ta ställning 

till en försöksverksamhet med särskilt handikappanpassade vagnar. Det 

bör också nämnas att försökl!l med en landsomfattande riksfärdtjänst 

heräknas vara avslutat under 1982/83. 

SJ :s god.1·1·agnspark kännete~knas av hög medelålder med höga under

hållskostnader och otillfredsställande prestanda. Nya vagnar behöver där

för successivt anskaffas för att .:rsälta de gamla. Det gäller främst moderna 

standardvagnar. containervagnar och vissa specialvagnar som möjliggör 

en rationell lastning och lossning. Jag anser att SJ behöver medel för att 

köpa godsvagnar i snabbare takt än hittills så att kundernas kvantitets- och 

kvalitetsmässiga krav tillgodoses. Förutom nyanskaffning av vagnar krävs 

att SJ vidtar åtgärder för att öka utnyttjandet av befintlig vagnmateriel 

vilket kan bidra till att hålla nere investeringsnivån totalt sett. 

Omh_,·ggnad m· rullande mcterie/ sker fortlöpande och syftar till att 

minska underhållskostnaderna .. öka kapaciteten, anpassa materielen till 

kundernas krav och skapa bättre arbetsmiljö för personalen. Även dessa 

åtgärder ställer krav på investeringsmedel. 

Jag har tidigare berört tdgfii~ietrt(/iken mellan Sverige och kontinenten. 

På leden Trelleborg-Sassnitz kommer en ny tågfärja att sättas in under 

hösten 1981. Vidare räknar SJ ·~nligt nuvarande planer med att ytterligare 

en tågfärja kan behöva sättas i ri vid slutet av 1980-talet för att ersätta en 

äldre färja och klara en förväntad trafikökning. Investeringsutgiften för 

den senare färjan har av SJ beräknats till ca 200 milj. kr. i prisnivå 

december 1980. 

I anslutning härtill kan niimnas att färjetrafiken för passagerare och hilar 

i södra Öresund har lagts om. Samsegling förekommer sedan november 
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1980 mellan det nybildade svenska bolaget Scandinavian Ferry Lines och 

danska DS0. Avsikten är att med hjälp av rationella trafiklösningar få till 

stånd en på sikt ekonomiskt bärkraftig färjetrafik i de olika trafikrelatio

nerna i södra Öresund. Åtgärderna innebär ingen belastning på SJ: s inves

teringsanslag. 

Utöver tidigare nämnda investeringsområden krävs medel för investe

ringar i hussar, j("irs\'arsheredskap. inl'esteringsinl'entarier samt diverse 

och cfiirutsett. Omfattningen på SJ:s busstrafik och därmed behovet av 

investeringsmedel kommer i hög grad att bli beroende på hur huvudmän

nen för den lokala och regionala trafiken i landets olika delar kommer att 

agera. 

En del av SJ:s investeringar är att hänföra till det ersättningsberättigade 

nätet. Av de totala investeringarna i detta nät är den övervägande delen att 

hänföra till de bandclar som ingår i riksniitet. Ambitionsnivån skall enligt 

det trafikpolitiska beslutet vara att på riksnätet uppnå en banstandard som 

medger att personförande tåg kan framföras med en största tillåten hastig

het av minst 90 km/tim. På det nät på vilket godstrafik på sikt bör bibehål

las. bör för denna trafik krav kunna ställas på 20 tons axellast och en 

högsta tillåten hastighet av 70 km/tim. Även om det f. n. inte finns underlag 

för att avgränsa ett riksnät för godstrafiken så torde nu nämnda krav 

avseende godstrafiken kunna sägas gälla på i stort sett hela riksnätd för 

persontrafiken. 

Det är enligt min mening väsentligt att standarden på de bandelar som på 

sikt skall bibi:hållas blir sådan att trafikförsörjningen kan ordnas på ett 

tillfredsställande sätt i enlighet med de trafikpolitiska målen. De standard

krav för riksnätet som anges i det trafikpolitiska beslutet utgör enligt min 

mening en väl avvägd långsiktig ambitionsnivå. Jag räknar med att vid 

slutet av 1980-talct minst 95 %· av den del av det crsiittningshcrättigade 

bannätct som ingår i riksnätet skall ha en standard motsvarande den som 

anges i det trafikpolitiska beslutet. 

På !lera bandelar krävs relativt omfattande investeringar för att på sikt 

minska underhållskostnaderm1. Det gäller bl. a. på bandclarna Växjö-Em

maboda- Kalmar/Karlskrona. Almedal-Alvesta, Sundsvall- Långsele 

och Östersund-Storlien samt delar av inlandsbanan. Härtill kommer inve

steringar i automatisk tåghastighetskontroll. fjärrblockering. teleanlägg

ningar. eldrift m. m. 

Regeringen gav år 1977 SJ i uppdrag att undersöka de åtgärdi:r som kan 

vidtas för att förbättra järnviigskommunikatiunerna på bandelen K11rlskro-

11a- Kristianstad som ingår i riksnätct. Denna handel uppfyller redan de 

standardkrav som enligt det trafikpolitiska beslutet år 1979 ställs på banor 

som skall ingå i riksnätet. 

SJ redovisade sitt uppdrag år 1979 och angav därvid vissa möjliga 

åtgärder. En elektrifiering av banan skulle kosta ca 60 milj. kr. i 1978 års 

prisnivå och förkorta restiden för personförande tåg med ca 2 minuter. 
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Tillsammans med en del bangiirdsombyggnader och viss sparupprustning 

till en kostnad av y\lerligare 60 milj. kr. skulle detta ge en restidsvinst av 10 

minuter. För ca 150 milj. kr. skulle restiden kunna förkortas med ca 20 

minuter utan elektriliering. Enligt SJ är investeringarna till ingen del före

tagsekonomiskt lönsamma. 

Inom kommunikationsdepartementet har en bedömning gjorts av de 

samhällsekonomiska effekterna av en elcktriliering och upprustning av 

band elen Karlskrona- Kristianstad med anledning av SJ :s utredning. Där

vid har framkommit att en elektrifiering och upprustning i enlighet med de 

redovisade alternativen inte är samhällsekonomiskt motiverad. De förde

lar som står att vinna i form av restidsvinster. bekvämlighet etc står 

således inte i proportion till de investeringsutgifter som iir nödvändiga. Jag 

vill dock i sammanhanget påpeka att SJ planerar vissa nödvändiga upp

rustningsarbeten som kommer att medge en högsta hastighet för loktåg på 

100 km/tim. Vissa åtgärckr kan ocksf1 vara motiverade om sysselsättnings

situationen i området kräver att särskilda insatser måste göras. 

Med anledning av riksdagens beslut pågår sedan budgetåret 1976/77 en 

upprustning av i11/a11dsha111111. T. o. m. budgetilret 1979/!\0 har satsats rn 50 

milj. kr. med en koncentration av insatserna till bandelarna Östersund

-Storuman - som tillhör riksniitet - och Brunflo-Sveg. För innevarande 

budgetår har SJ erhållit 20 milj. kr. för upprustningsarheten. Härtill kom

mer au en del av striickan Slagn~is-Arvidsjaur uppru!->tas med beredskaps

medcl för 5 milj. kr. från det s. k. Norrbottenspaketet. Vidare har SJ fått 

möjlighet att som beredskapsarbete utföra skogs- och vegetationsröjning 

på striickan Lesjöfors-Sågen som inte tralikerats ertcr år 1978. 

Genom det trafikpolitiska be,lutet har statens ansvar för underhållet av 

hela dt:n nuvarande inlandsba1an slagits fast liksom behovet av att en 

fortsatt m:'tlmedveten upprustning av banan kommer till stånd. Beslutet 

innebär att sträckan Östersund·-Storuman bör rustas upp till riksnätsstan

danl. dvs. all personförande tåg kan framföras med en största hastighet av 

90 kmitim. 

Länsstyrelserna i Värmland~. Kopparbergs. famtlands. V~isterbottens 

och Norrbottens län har tillsammans med berörda kommuner sökt bedöma 

trafikpotentialen på inlandsbanan. Bl. a. har inventerats vilka naturtill

gångar och planerade industrianläggningar som kan· få betydelse för gods

trafiken på banan. Vidare har kartlagts vilka turistmål som kan fä. betydel

se för persontralikcn. 

Regeringen gav i januari år I ~·80 SJ i upprag att utreda förutsilltningarna 

för att utnyttja järnvägen. bl. a. inlandsbanan. för transport av torv. SJ :s 

utredning som nu iir slutförd vis:ff att jiirnviigen bör ha goda möjligheter att 

konkurrera om torvtransporterna under förutsiittning att transportavstånd 

och volymer är tillräckligt stora samt alt terminalhanteringen kan ordnas 

på ett rationellt sätt. SJ följer nu den fortsatta planeringen av torveldade 

anläggningar i landets olika delar för att kunna marknadsföra sina tjiinster. 
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Målsättningen för de närmaste åren bör vara att koncentrera insatsl.!rna 

till de delar av inlandsbanan där trafikunderlaget är tillräckligt för att skapa 

en rimlig trafikekonomi. Detta innebär att upprustning i första hand blir 

aktuell på bandelcn Östersund-Storuman och på sträckor diir betydande 

godsmängdcr transporteras eller kan påräknas. Enligt min mening bör 

exempelvis bandclen Forsmo- Hoting rustas upp för högre axellast om 

detta innebär att en överföring till järnväg av rundvirke som iilvflottas på i 

första hand Ångermanälven kan komma till stånd. Jag redovisar mina 

närmare ställningstagamlen rörande älvflottning under siirskilda frågor. 

avsnitt 2. Upprustningsarbetena på bandelen Forsmo- Hoting beräknas 

enligt SJ ta ca tre år i anspråk och medföra en total invcsteringsutgift på ca 

50 milj. kr. Vidare kan upprustningsarbeten bli aktuella på sträckorna 

Brunflo-Sveg-Mora samt Storuman-Arvidsjaur. I övrigt bör ambitions

nivan vara att standarden inte skall försämras och att banan skall vara 

framkomlig i hela sin liingd. Trafikutvecklingcn under de niirmastc åren får 

bestämma hur ytterligare investcringsinsatser skall prioriteras. 

Upprustningen av inlandsbanan får i enlighet med strukturplanens inten

tioner inte innebära att mera lönsamma och angelägna investeringar på 

andra delar av SJ:s banniit åsidosätts vilket skulle underminera SJ:s ställ

ning som affärsverk och dess möjligheter att tillgodose trafikbehoven på 

affärsbancnätct samt riksnätet i övrigt. Även i fortsättningen kan således 

endast en begränsad del av SJ:s ordinarie investcringsmcdel utnyttjas för 

ändamålet. 
En oförändrad investeringsnivå skulle innebära investeringar om 20 milj. 

kr. per ftr i 1980 års penningvärde. Enligt min mening motiverar det 

potentiella trafikunderlaget för banan en högre upprustningstakt. Under 

budgetåret 1981/82 bör därför avsättas sammanlagt 25 milj. kr. för investe

ringar på inlandsbanan. Investerings volymen hör därefter i avvaktan på de 

närmaste årens tr.afikul veckling t.v. bibehållas på denna nivå i fast pen

ningvärde. 

Jag vill understryka att den nu angivna ökningstaktcn för investeringar

na på inlandshanan inte utesluter en ännu snabbare upprustningstakt. En 

viss del av de arbeten som kan bli aktuella synes nämligen vara av sådan 

karaktär att arbetslösa personer i berörda regioner kring banan kan ges 

sysselsättning. Jag finner det särskilt angeläget att SJ när det gäller inlands

banan likväl som i fråga om övriga delar av bannätet har en hög beredskap 

för att snabbt kunna sätta igång arbeten pä olika delar av banan niir detta är 

önskvärt ur arbetsmarknadssynpunkt. Jag förutsiittcr att SJ tillsammans 

med länsarbetsnämnderna inventerar vilka arbeten som kan vara lämpliga 

att utföras som beredskapsarbeten för att diirmcd bidra till att upprustning

en av inlandsbanan kan ske i snabbare takt. Jag förutsätter också att SJ 

successivt ansöker om medel för lämpliga upprustningsarbeten. Det an

kommer på SJ att med beaktande av möjligheterna att fä vissa arbeten 

utförda som beredskapsarbeten se till att upprustningen av inlandshanan 

totalt sett kan bedrivas så rationellt och sammanhiingande som möjligt. 
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Även på övriga delar av d,,t ersiittningsberättigade bannätet utanför 

riksniitet krävs i vissa fall investeringar under 1980-talet på sträckor där 

trafiken t.v. behålls. Jag vill också erinra om att SJ har ett ansvar för att 

dessa banor underhålls i erforderlig utsträckning. 

Investeringarna i och underhållet av de mest trafiksvaga bandelarna 

måste avvägas med hänsyn till pågående eller planerad översyn av den 

framtida trafikeringen enligt det trafikpolitiska beslutet. Härmed avses vad 

gäller persontrafiken de under:>ökningar som skall företas av transportrå

det. som bl. a har till uppgift att bereda frågor om ersättningstrafik på 

trafiksvaga bandelar. och av de regionala trafikhuvudmännen. Det synes 

lämpligt att SJ och transportrådet samråder när det gäller planeringen av 

investeringar och större underhållsarbeten på trafiksvaga bandelar som 

ligger utanför riksnätet. Jag avser senare föreslå regeringen att utfärda 

närmare föreskrifter för detta. Vad gäller godstrafiken avses den prövning 

som sker av de trafiksvagaste godsbanorna enligt den av riksdagen fast

ställda handläggningsordningen. 

SJ har redan i dag kontakt med många företag för att närmare klarlägga 

förutsättningarna för järnvägstransport på det ersättningsberättigade nätet. 

Jag anser detta viktigt och förutsätter att SJ bygger ut denna kontakt verk

samhet för att kunna öka transporterna och därmed intäkterna. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna vad jag anfört beträffande den närmare inriktningen av 

SJ:s långsiktiga investcringsverksamhet. 

2. Flottning 

Flottningen har minskat kraftigt under den senaste tjugoårsperioden. 

Under 1980 flottades endast i fyra älvar. nämligen Klarälven, Ångermanäl

ven, Ume älv och Pite älv. 
Riksdagen beslutade i juni 19·79 med anledning av en motion om flott

ningen i Ångermanälvens flodsystem nu 1978179:28. rskr 1978179:434) att 

frågan om konsekvenserna av en nedläggning av löstimmerflottningen i 

landet borde bli föremål för c:n allsidig bedömning. Länsstyrelserna i 

Värmlands. Västernorrlands. Västerbottens och Norrbottens län genom

förde inom ramen för den regionala trafikplaneringen studier om älvflott

ningens framtid. Studierna som redovisades till regeringen våren 1980 har 

belyst konsekvenserna av olika transportalternativ för rundvirke. 

En redovisning av länsstyrelsernas studier och remissinstansernas syn

punkter har sammanställts inom kommunikationsdepartementet i prome

morian (Os K 1981: I) Alvllottning. 
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Länsstyrelsernas studier 

I Värmlands län bedrivs flottning i Klarälven med Billerud-Uddeholm 

AB som enda tlottningsintressent. 

Länsstyrelsens studie visar, att flottningen i dag är ett företagsekono

miskt lönsamt transportalternativ. Marginalen till flottningens fördel är 

emellertid liten och ändrade förutsättningar kan enligt länsstyrelsens be

dömning snabbt förändra bilden. 

Länsstyrelsen menar, att flottningen f. n. - främst genom de positiva 

sysselsättningseffekterna - är det samhällsekonomiskt mest lönsamma 

sättet att frakta de aktuella virkesmängderna. Länsstyrelsen anser det 

därför angeläget att staten medverkar till att effektivisera flottningen. De 

snabbt ökande kostnaderna för slutrensning av älven skulle enligt länssty

relsens uppfattning kunna motverkas om staten anvisade medel för bered

skapsarbeten. 

I Västernorrlands län flottas i två av Ångermanälvens huvudgrenar, 

nämligen Faxälven och Fjällsjöälven. Industrierna i Ådalen förbrukar en

dast hälften av inom flodområdet möjlig avverkning av massaved. Resten 

transporteras från området till i huvudsak industrier runt Örnsköldsvik. 

I länsstyrelsens utredning har såväl företagsekonomiska som samhälls

ekonomiska aspekter studerats för olika transportalternativ. nämligen lös

tlottning, bunttlottning, direkttransport med bil och en kombination av bil

och järnvägstransport. Eftersom eventuella investeringar i bunttlottled 

och/eller järnväg skulle kunna utnyttjas för en större virkeskvantitet än 

den som f. n. flottas, har jämförelser gjorts även vid en sådan större 

kvantitet. 

Av utredningens kostnadsjämförelser framgår att löstlottningen är det 
klart dyraste transportsättet. Vid övergång till annat transportsätt har 

utredningen kommit fram till att huntflottning är det från samhällsekono

miska utgångspunkter bästa alternativet, särskilt vid större kvantiteter. 

Länsstyrelsen föreslår därför att investeringar görs för övergång till 

buntflottning. Därmed skulle enligt länsstyrelsen bättre förutsättningar 

skapas för en fortsatt skogsindustriell framtid i Ådalen genom en på lång 

sikt stabil råvaruförsörjning. Länsstyrelsen anser att en statlig förhand

lingsman snarast bör utses för att ta upp förhandlingar med berörda före

tag. Eftersom kraftverksbolagen i hög grad kommer i åtnjutande av energi

vinsterna vid övergång till buntflottning är det enligt länsstyrelsen rimligt 

att även de omfattas av förhandlingarna. Länsstyrelsen begär vidare att 

gällande lagstiftning ändras så att buntllottning hänförs till allmän flottning 

i stället för som nu till sjöfart. 

I Viisterhottens län berörs Umeälven och Åseleälven i Ångermanälvens 

vattensystem av länsstyrelsens flottningsstudie. 

Länsstyrelsen konstaterar i studien att fortsatt flottning på Åseleälven 

inte är motiverad då Ådalsindustriernas virkesbehov kan klaras utan virke 
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från södra Lappmarken samt transportavstånden till industrierna i Umeå. 

Husum och Örnsköldsviksområdet är relativt korta. 

Umeälvens flottningsförening beslutade 1979 att upphöra med flottning 

efter 1980 . Den största intre5senten i Umeälvens flottningsförening är 

Domänverket. Övriga mera betydande intressenter är SCA och MoDo. 

Länsstyrelsens studie omfattlr både företagsekonomiska och samhälls

ekonomiska jämförelser av de alternativa transportsätten lösflottning, 

buntflottning. lastbil och järnväg. Den företagsekonomiska kalkylen visar 

att det mest lönsamma alternativet är direkttransport med lastbil. Därnäst 

kommer en kombination av järnvägs- och lastbilstransporter, där järnvägs

transport används från Storuman. Kostnaderna för buntflottning är avse

värt större än för övriga transportalternativ. Det beror framför allt på att 

stora muddringsarbcten måste f:enomföras. 

Även den samhällsekonomiska kalkylen visar att både lösflottning och 

bunttlottning är ogynnsammare än landtransporter. 

Länsstyrelsen anser att en k·Jmbination av järnviigs- och lastbilstrans

port är den mest intressanta lösilingen av virkestransporterna i framtiden. 

Vid en nedläggning av flottningen i Umcälven kommer länets inland 

enligt länsstyrelsen alt få arbetsmarknadsproblem. En möjlig väg att kom

pensera inlandet är enligt länsstyrelsen att staten inrättar en särskild fond 

för Västerbottens inland som skulle skaffa fram ersättningsarbcten genom 

ökad förädling av virket. 

I Norrbottens liin flottas i Pitc älv med domänverket och ASSI som enda 

flottn i ngsintre ssen ter. 
De transportalternativ som liinsstyrelscn har undersökt är löstlottning 

och direkttransport med lastbil till industri. Enligt länsstyrelsens utredning 

är det från företagsekonomisk synpunkt något gynnsammare i ett kortare 

perspektiv att flotta medan det i ett längre tidsperspektiv är fördelaktigare 

att köra virket på lastbil till industrin. Enligt utredningen är det samhälls

ekonomiskt motiverat med fortsatt flottning i Pi te älv. framför allt med 

hänsyn till flottningens positiva sysselsättningseffekter i området. 

För att på lång sikt möjliggöra fortsatt flottning krävs. enligt länsstyrel

sens uppfattning. att samhället l'idtar åtgärder som jämställer konkurrens

förhållandena mellan flottning o:h lastbilstransport. 

Remissyttranden 

Remissyttranden över länsstyrelsernas studier har avgetts av statens 

järnvägar {SJ). statens vägverk. transportrådet (TPR>. riksrevisionsverket 

<RRVJ. skogsstyrelsen. arbetsmarknadsstyrelsen (AMSJ. statens industri

verk tSlNDJ. Centrala Driftsledningen, LO. Näringslivets Trafikdelega

tion. Skogsbrukets Motortransportkommitte (SMKJ. Skogsindustriernas 

samarbetsutskott (SlSU> och Sveriges Skogsägares Riksförbund (SSRJ. 

Vidare har yttrande lämnats av domänverket. Strömsunds och Sollefteå 
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kommuner samt Graningeverkens AB, Svanö AB och Norrskog. Dessut

om har yttranden över länsstyrelsens i Västernorrlands län studie lämnats 

av länsstyrelserna i Jämtlands och Västerbottens län. 

Flertalet remissinstanser anför inledningsvis en rad allmänna syn
punkter på valet av transportsätt för virke. SISU, domiim·erket, SMK, 

vägl'erket och skogsstyrelsen konstaterar att investeringar i landsvägar 
och järnvägar kommer många, såväl transportörer som resande, till nytta 

medan investeringar i flottleder endast kan utnyttjas för virkestransporter. 

Sysselsättningsfrågorna har tillmätts stor vikt av flertalet remissinstan

ser. SSR. AMS och l'iif:verket betonar att ett bibehållande av flottningen 

bör eftersträvas då den ger arbete i bygder där alternativ sysselsättning är 

svår att skapa. Skogsstyrelsen och domänl'erket framhåller däremot att 

arbetskraft som frigörs vid en eventuell nedläggning av flottningen bör 

kunna användas för en ökad skogsvård. 

Flertalet remissinstanser har behandlat olika energiaspekter på flottning

en. Sålunda framhåller S/S U att flottlederna kan tjäna som både ett trafik

medel och en energiresurs, vilka med stigande energipriser alltmer kom

mer i motsatsställning. Flera remissinstanser påtalar att drivmedelsåt

gången ökar i ett landtransportalternativ, liksom att ett tillvaratagande av 

barken är av vikt för energiproduktion. 

SJSU och SMK framhåller att frågan om en fortsatt flottning ytterst 

ankommer på berörd flottningsförening, d. v. s. de flottande virkes intres

senterna. De anför också att valet av framtida transportmetoder måste 

bedömas för varje älv för sig och beslutas utifrån dess specifika, lokala 

förutsättningar. 

När det gäller Klariilven delar ett flertal remissinstanser, bl. a. SSR, 

S!ND och TPR, länsstyrelsens i Värmlands län bedömning att fortsatt 
lösflottning är önskvärd. SIS U och SM K konstaterar att några investering
ar inte har aktualiserats och att valet mellan fortsatt flottning och övergång 
till landtransport måste göras av den enda kvarvarande intressenten. 

Vad beträffar Ångermanäfren instämmer SSR, Grani11ge1·erken, S\'anii 

och Norrskog med länsstyrelsens i Västernorrlands län förslag om en 

övergång från lösflottning till buntllottning. Andra remissinstanser. RRi1 , 

SJND och TPR, motsätter sig inte länsstyrelsens förslag men efterlyser 

ytterligare underlag innan ställning tas till framtida transportsätt. SAfK. 

S!SU, domänverket, länsstyrelserna i Jämtlands och Viisterhottens liin 

samt Sollefteä och Strömsunds kommuner avvisar förslaget om att investe

ra i en buntflottled. SMK anför att kostnaderna i utredningen har under

skattats. Även domänverket påpekar vissa brister i utredningen. SISU 

samt länsstyrelserna i Jämtlands och Västerbottens län förordar en över

gång till en kombination av landsväg/järnvägstransport där en upprustad 

Forsmo- Hotingbana utgör en viktig transportlänk. 

I fråga om flottningen på Umeii/1·en konstateras allmänt av remissinstan

serna att beslut om nedläggning redan har fattats. Ingen har erinrat där

emot. 
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När det gäller Piteiill'en delar SIND och SSR länsstyrelsens i Norrbot

tens län uppfattning att fortsatl: flottning är önskvärd av regionalpolitiska 

skäl och med hänsyn till bristen på alternativa sysselsättningsmöjligheter i 

området. Domiimwket och SJSU menar att flottningen är olönsam. SISU 

framhåller att den endast kan 11pprätthållas med stöd av allmänna medel 

och att flottningen är en fråga för den berörda intressenten samt i vilken 

utsträckning samhället anser sig vilja satsa på flottningen. 

Föredraganden 

Flottningen var länge det ojämförligt mest effektiva sättet att transporte

ra virke från inlandet till den vä.~ande skogsindustrin utefter kusten. Under 

efterkrigstiden har andra transportmedel, främst lastbilen. blivit mer kon

kurrenskraftiga. Det har kunnat ske genom bl. a. att vägnätet har förbätt

rats. lastbilarna har blivit större och effektivare samt arbetskraftskostna

derna har fått en större betydehe. 

En rad av de problem som älvflottningen idag möter är av generell 

karaktär. De fasta kostnaderna för flottningen är förhållandevis höga och 

minskande transportvolymer höjer kostnaden per enhet. För att utnyttja 

flottningens stordriftsfördelar krävs därför att merparten av virket längs en 

älvdal binds upp vid denna trnnsportmetod. Genom åren har emellertid 

delar av virket i de aktuella älvdalarna förts över till lastbil och flottnings

kostnaderna per enhet har ökat med en försämrad konkurrenskraft som 

följd. 
Flottningen administreras av en flottningsförening, som består av säljare 

och köpare av virke. Flottningdöreningen svarar i regel för bl. a. mottag

ning av flottgodset. barkning a\' virket. utvältning. flottning. skiljning och 

buntning samt bogsering av buntat virke till intressenterna. Denna ordning 

har under decenniernas gång visat sig vara effektiv och även i framtiden 

bör enligt min mening förutsättningarna för flottningen bäst kunna bedö

mas av de olika intressenterna ~jälva. 

Valet av transportsätt medför emellertid också samhällsekonomiska 

konsekvenser. Vid en samhällsekonomisk värdering av alternativa trans

portsätt för rund virke måste hänsyn tas till en rad faktorer. bl. a deras 

inverkan på sysselsättning och energiförbrukning. 

Länsstyrelserna har i sina utredningar särskilt betonat att konsekvenser

na för sysselsiittninRell bör väga tungt vid bedömningen av flottningens 

framtid. Lösflottning är mer arbetskraftsintensiv än övriga metoder för 

virkestransport och ger i huvud:;ak säsongsarbete. Om de anställda i verk

samheten är lokalt bundna och löper risk att hli arbetslösa vid en nedlägg

ning kan således den företagsekonomiska arbetskraftskostnaden reduceras 

vid en samhällsekonomisk bedömning. Resonemanget är dock enligt min 

mening inte invändningsfritt. Det faktum att det i vissa av de berörda 

områdena har varit svårt att rekrytera arbetskraft till flottningen antyder 
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att länsstyrelserna i studierna har överskattat den samhällsekonomiska 

nyttan av den säsongsysselsättning som flottningen ger. Några remissin

stanser har också anfört att flottningen konkurrerar med skogsvården om 

arbetskraften. 
Förbrukningen av energi varierar mellan olika transportsätt. Den ökade 

drivmedelsförbrukningen vid övergång till landtransport måste självfallet 

beaktas, men också möjligheterna att utvinna vattenkraft och utnyttja 

barken som bränsle. 

Huvuddelen av energiförbrukningen vid lösflottning ligger i virkestrans

porterna till resp. från flottleden som i de flesta fall utförs med lastbil. 

Därtill förorsakar lösflottningen energiförluster i reglerade älvar genom att 

vatten måste släppas förbi kraftverken i särskilda timmerrännor. Värdet av 

den elkraft som går förlorad på detta sätt är betydande. 

Tyngre virke barkas för att öka flytförmågan vid lösflottning. Om inte 

barken tas om hand går industrin eller kommunala värmeanläggningar 

miste om dess energivärde. En del av barken försvinner också under själva 

flottningen. 

Genom att införa buntflottning kan elkraftsförluster undvikas. Virket 

behöver inte heller barkas innan det läggs i älven. Buntflottning är således 

enligt min bedömning från energisynpunkt att föredra framför lösflottning. 

Utfallet vid jämförelser mellan buntflottning och landtransporter är i detta 

avseende inte lika entydigt till buntflottningens fördel. Den kräver bl. a. 

lastbilstransporter till s. k. avlägg vid flottleden. Dessutom kan en del av 

det buntflottade virket behöva transporteras vidare till förbrukare som inte 

ligger i anslutning till flottleden. 

Erforderliga inl'esteringar i trafikanläggningar måste också värderas 

från samhällsekonomiska utgångspunkter. Därvid måste hänsyn tas till den 

nytta investeringarna kan ha för andra transporter än virkestransporter. 

Investeringar i anordningar som lyfter eller drar timmerbuntar förbi kraft

verken fordras vid en övergång till bunttlottning. De kan som jag tidigare 

har berört spara vatten för kraftproduktion i reglerade älvar. Men denna 

typ av investeringar medför enligt min bedömning inga fördelar för annan 

trafik. Flottleden är ett exklusivt transportsätt i den meningen att den 

endast kan användas för en typ av transporter. De förbättringar och 

förstärkningar på väg- ochjärnvägsnätet som kan behövas vid en övergång 

till landtransport av virke kommer däremot normalt även persontrafiken 

och annan godstrafik till godo i form av bl. a. minskat fordonsslitage och 

minskad tidsåtgång. 

Vid en samlad bedömning av för- och nackdelarna med olika transport

sätt för framtida virkestransporter måste enligt min mening behovet av 

flexibla transportlösningar särskilt beaktas. Framtidsbilden är inte entydig 

vare sig i fråga om skogsnäringens struktur eller kostnadsutvecklingen på 

skogsråvara. I likhet med flertalet remissinstanser anser jag därt'ör att 

landtransporter medger en större flexibilitet. Samhällets investeringar i 

~ Rik.1dagrn /WiU!!i/. I sam/. Nr /Ull. Bilaga 9 
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trafikanläggningar bör göras diir de kan användas mest effektivt och upp

byggnad av dubbla transportsystem bör undvikas. 

En övergång till landtransporter ger kortare transporttider, mindre ·vir

keslager och möjligheter till transporter under hela året. Likaså kan land

transporterna omfatta klenare virkesdimensioner och virkesavfall som inte 

lämpar sig att flotta. 

Vid en jämförelse mellan järnvägs- och lastbilstransport. erbjuder järn

vägen fördelar framför allt vid transport av stora kvantiteter virke på långa 

avstånd. Järnvägen ger lägre energiförbrukning. mindre olycksfallsrisker 

och i regel mindre miljöförstörningar. En kombination av transportmedel 

där järnvägen används på län~:re sträckor och lastbilen på kortare har på 

flera håll visat sig vara den me:;t rationella lösningen. 

Från dessa allmänna utgångspunkter måste de olika transportalternativ 

som står till buds bedömas i va1je region för sig. Förutsättningarna varierar 

mellan de olika regionerna. Pii samhället ankommer främst att svara för 

vissa allmänna trafikanläggnin:~ar. Det måste sedan ankomma på berörda 

intressenter att själva välja det lämpligaste transportsättet. Om ett bibehål

lande av flottningen har uppenbara samhällsekonomiska fördelar kan sam

hälleliga insatser liksom hittilb bli aktuella för att underlätta flottningen. 

Jag vill här peka på de bidrag till vägar som kan lämnas samt att vissa 

arbeten i flottleder har kunnat utföras som beredskapsarbeten. Länsmyn

digheterna har möjlighet att fortlöpande följa utvecklingen på transportom

rådet. Några särskilda medel utöver de som nu kan användas anser jag 

dock inte behövliga. 

Jag går härefter över till att något kommentera de olika studierna. 
I Klariili·l'n är flottningen enligt länsstyrelsens studie f. n. företagseko

nomiskt motiverad och har p·Jsitiva effekter på sysselsättningen. Flott

ningen är också en förutsättning för att norskt virke skall kunna tillföras 

detta område. Några särskilda insatser från statens sida är dock enligt min 

mening inte påkallade. 

För Ån1:crmaniifrens flodområde föreslår länsstyrelsen att staten bör 

svara för investeringar som möjliggör en övergång från lösflottning till 

buntflottning. Det skulle enligt länsstyrelsens studie vara det samhällseko

nomiskt mest fördelaktiga alternativet. Flertalet remissinstanser avråder 

emellertid från att staten med stöd av befintligt underlag medverkar i 

finansieringen av en buntflottlcd i Ångermanälven. De ifrågasätter också i 

olika avseenden de kalkyler som ligger till grund för länsstyrelsens slutsats 

att buntllottning skulle vara .Jet samhällsekonomiskt mest fördelaktiga 

transportalternativet. Även jag är tveksam till de slutsatser länsstyrelsen 

drar av studien. Enligt min mening har landtransportalternativens fördelar 

underskattats i fråga om flexibilitet. möjlighet,till'kontinuerlig råvarutillför

sel samt de positiva effekterna för övriga traf'ikanter av en upprustning av 

järnväg och vägar. Likaså kan några av de 1t1rutsättningar ifrågasättas som 

studien lägger till grund för att investeringar i en buntllottled skall komma 
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till stånd. Jag avser då den avskrivningstid som studien räknat med och 

olika intressenters beredvillighet att medverka i finansieringen. Jag har 

också noterat att flera remissinstanser påpekat att investeringar i en bunt

flottled skulle missgynna inlandsindustrierna. En kombination av järnvägs

och landsvägstransporter gagnar som jag ser det hela regionens transport

behov på ett bättre sätt än de föreslagna investeringarna i en buntflottled. 

Jag tillstyrker därför inte länsstyrelsens förslag om att anslå statliga medel 

för investeringar i en buntflottled i Ångermanälvens flodsystem. 

Som jag tidigare har redovisat i avsnitt 1 under särskilda frågor förordar 

jag att bandclen Forsmo- Hoting rustas upp till högre axeltryck. Jag förut

sätter därvid att det virke som nu älvflottas i erforderlig utsträckning 

överförs till järnväg. En sådan upprustning skulle även ha försvarspolitiska 

fördelar. 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län föreslår att gällande lagstiftning 

ändras så att buntflottning hänförs till allmän flottning i stället för som nu 

till sjöfart. Denna fråga bereds f. n. inom regeringskansliet i samband med 

arbetet på en ny vattenlag. 

Beslut har fattats om att lägga ned löstlottningen i Umeiilren. Regering

en förordnade i december 1980 om omedelbar avlysning av kvarvarande 

allmän fottled i Ume älv med biflöden. Länsstyrelsen förordar i utredning

en att virkestransporterna helt överförs till bil/järnväg. Ingen av remissin

stanserna har invänt mot detta. Inte heller jag har något att erinra däremot. 

Efter vad jag har erfarit har redan avtal träffats om att betydande virkes vo

lymer som hittills har !lottats på Umeälven i fortsättningen kommer att 

transporteras påjärnväg. 

Länsstyrelsen pekar i utredningen på möjligheten att inrätta en särskild 

fond för att skaffa fram ersättningsarbeten i Västerbottens inland åt arbets

kraft som drahhas av arbetslöshet vid nedläggning av flottningen. Jag 

tillstyrker emellertid inlt: att en särskild fond inrättas. Denna fråga bör 

enligt min mening ses i sitt sysselsättningspolitiska sammanhang och erfor

derliga åtgärder måste vidtas inom ramen för regionalpolitiken och arbets

marknadspolitiken. 

Flottningen i Pi te iili· upprätthålls tills vidare, dock längst t. o. m. år 

1982, av sysselsättningsskäl. I länsstyrelsens utredning anges att det i ett 

längre tidsperspektiv skulle vara fördelaktigare från företagsekonomiska 

utgångspunkter att köra virket på lastbil. men att syssclsättningsskäl talar 

för att behålla flottningen. Domänverket anför i sitt remissvar att flottning- . 

en är olönsam. Domänverket menar också att det är otidsenligt att som 

säsongsarbete permanenta arbetsoperationer som går att omföra till helårs

arbete. Den brist på yrkesskicklig säsongarbetskraft som skogsbruket re

dan idag upplever kan enligt domänverket komma att accentueras. 

I enlighet med vad jag tidigare har anfört bör såviil beslut om som det 

ekonomiska ansvaret för den framtida flottningen i Pite älv åligga flott

ningsföreningen. Några särskilda statliga insatser för att finansiera flott-
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ningen är inte aktuella. För att ge sysselsättningsfrågorna en rimlig lösning 

under kommande flottningssäsong medgav regeringen under hösten 1980 

att underhålls- och reparationsarbeten inom flottningsföreningens verk

samhetsområde får utföras som beredskapsarbeten. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om flottning. 

3. Vägtrafikbuller 

I förra årets budgetpropositi·Jn (1979/80: 100) angavs att ett arbete hade 

initierats inom regeringskanslift i syfte att överväga vilken ambition sam

hället bör ha när det gäller skydd mot vägtrafikbuller. Vägtrafikens kraftiga 

tillväxt i de utvecklade länderna. däribland Sverige, har haft stor betydelse 

för välståndsökningen men samtidigt har vägtrafiken kommit att utgöra 

den dominerande yttre bullerkällan. Vägtrafikbuller är både nationellt och 

internationellt ett stort och växande miljöproblem. Det är därför angeläget 

att olika åtgärder vidtas för att ytterligare begränsa bullerproblemen. Jag 

anser därför - efter att ha samrått med chefen för jordbruksdepartementet 

- att det är väsentligt att statsmakterna nu ger uttryck för de riktlinjer som 
tills vidare bör gälla i detta hän;eende. 

Frågan om åtgärder mot vägtrafikbuller har övervägts under lång tid. 

Trafikbullerutredningen ITBU l redovisade i sitt betänkande (1974:601 Väg

trafikbuller bl. a. förslag till emissions normer. som anger preciserade krav 

rörande fordons bulleravgivnirg. och förslag till immissionsnormer, som 

anger högsta lämpliga bullernivåer inom bostäder och andra områden där 

människor normalt uppehåller sig. Sedan förslaget remissbehandlats till

sattes år 1978 en interdepartemental arbetsgrupp för att se över TBU :s 

förslag. Översynen har främs'.: avsett immissionsnormernas utformning 

och kostnaderna för olika bullerdämpande åtgärder men även vissa frågor 

rörande bulleremissioner har berörts. 

I fråga om emissioner från fordon fastställde regeringen redan år 1978 

normer för nya personbilar. last.bilar och bussar. Dessa normer. som gäller 

från och med år 1980. sammanfaller i huvudsak med de normer som gäller 

bl. a. inom den Europeiska ekonomiska gemenskapen <EGl. De flesta 

bilmodeller uppfyller redan i dag dessa värden. Det kan emellertid konsta

teras att detta endast gett en måttlig bullerreduktion varför normerna 

måste skärpas om en ytterlig<:re minskning av bullret från de enskilda 

fordonen skall uppnås. En effektiv bekämpning av vägtrafikbullret förut

sätter vidare, som TBU framhållit. en kombination av emissions- och 
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immissionsbegränsande åtgärder. Dessutom visar utredningen att en 

skärpning av emissionskraven kan leda till väsentliga besparingar i fråga 

om statens och kommunernas insatser för att minska bullerimmissionerna. 

Enligt min mening bör Sverige dock inte införa skärpta gränsvärden förrän 

vi i internationella sammanhang aktivt prövat möjligheten att skärpa nuva

rande gränsvärden varvid ett samnordiskt agerande bör eftersträvas. Det 

är också angeläget att nuvarande mätmetod (ISO R 36) snarast komplet

teras och eventuellt ersätts med en metod som bättre än den nuvarande 

registrerar bullret från fordon i normal trafik. 

Vad gäller immissionssidan vill jag anföra följande. 

TBU baserade sitt förslag till immissionsnormer på resultaten av under

sökningar av främst hur människor i allmänhet upplever buller. Flera 

remissinstanser har kritiserat denna metod. De undersökningsresultat som 

framtagits därefter stöder emellertid resultaten av TBU:s undersökning. 

Jag anser därför att det fortsatta arbetet med vägtrafikbuller kan grundas 

på resultaten av sådana undersökningar. -

TBU :s förslag innebär att bullergränser anges som ekvivalenta dygnsni

våer i dBA. Detta sätt att ange bullergränser som genomsnittliga värden för 

dygn beaktar enligt flera remissinstanser inte tillräckligt den negativa på

verkan enstaka bullertoppar kan ha exempelvis på nattsömnen. Enligt min 

mening finns det dock inte skäl att f. n. införa separata värden på ekviva

lentnivån för olika delar av dygnet. I det fortsatta arbetet med åtgärder mot 

trafikbuller får berörda myndigheter i samräd överväga om inte riktvärden 

för maximal ljudnivå bör beaktas som komplement till riktvärden baserade 

på ekvivalentnivån för dygn. 

TBU redovisade sitt förslag till immissionsnormer i form av en grundta

bell och ett antal s. k. avstegsfall. I grundtabellen anges de riktvärden som 
från social och medicinsk synpunkt bör utgöra målsättningen för vad som 

skall vara den högsta acceptabla bullerimmissionen i vårt samhälle (55 

dBA utomhus och 30 dBA inomhus). Dessa värden sammanfaller väl med 

de hygieniska gränsvärden Världshälsoorganisationen (WHO) rekommen

derar. Av tekniska och ekonomiska skäl har TBU ansett det ofrånkomligt 

att högre värden än de som anges i grundtabellcn accepteras i vissa 

situationer (avstegsfallen). Enligt TBU:s mening skall grundtabellens vär

den ange den på lång sikt eftersträvansvärda målsättningen. 

Mot denna bakgrund vill jag klargöra de ambitionsnivåer som fortsätt

ningsvis bör gälla i fråga om vägtrafikbuller. Det bör därvid påpekas att 

riktvärdena inte bör ha karaktären av rättsligt bindande normer. Avvi

kelser från dessa värden måste nämligen kunna ske med hänsyn till lokala 

faktorer och speciella omständigheter i de enskilda fallen. 

Vägtrafikbullret kan lämpligen behandlas utifrån fyra principiellt skilda 

miljösituationer nämligen 

I. nyplanering av områden med bostäder och trafikleder. 

2. ny- och ombyggnad av bostäder intill befintlig trafikled. 
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3. ny- och väsentlig ombyggri.ad av trafikled i befintlig bebyggelse. 

4. oförändrade förhållanden när det gäller bebyggelse och trafikleder 

(befintlig miljö). 

Det som fortsättningsvis sägs i fråga om bostäder anser jag bör ha 

giltighet för såväl permanent- som fritidsbostäder samt för vård- och un

dervisningslokaler. 

Vad först gäller situationen beskriven i punkt I framgår att vid planering 

m· nya större omrtlden med hostiider och trafikleder är i dag TBU:s 

förslag, nämligen 55 dBA utomhus och 30 dBA inomhus, vägledande. 

Enligt kommunförbundet har strävandena att uppnå dessa värden medfört 

ökade kostnader för kommunerna och fastighetsägarna för bl. a. plane

ringsåtgärder, skyddszoner, sp1:cialfönster m. m. Det är enligt min mening 

osäkert om kostnadsökningarn:1 berott på bullerkraven eftersom bostads

områden planeras och bebyggs med hänsynstagande till en mängd ytterli

gare omständigheter. Oavsett hur det förhåller sig härmed torde det vara 

mindre kostsamt att från början planera för en viss lägre bullernivå än att 

senare försöka uppnå denna genom stora och omgripande föriindringar i 

befintliga miljöer. Jag anser vidare att det är av stor vikt att man verkligen 

utnyttjar de möjligheter som finns att ge nya bostadsområden en hög 

standard i bullerhänseende. Dän-för bör enligt min mening 55 dBA utomhus 

och 30 dBA inomhus utgöra de riktvärden som man bör sträva efter att nå 

ner till vid planeringen av nya bebyggelseområden. 

När det är fråga om ny- och 1•iise11tliga omh_1',i:Kfuuler a1· enstaka ho

stad.1:fc1.1·tigheter intill hefintlig1;· lrl{fikleder kan fastigheterna utrustas med 

skydd mot trafikbuller för en marginell kostnad. Detta är fallet vid ny- och 

ombyggnader som inte påkalla~; enbart av trnfikbullerskäl. Som regel krä

ver bullerskyddet en annan fönsterkonstruktion. Enligt min mening bör 

sådana krav på fasadisolering kunna ställas att bullcrnivftn inomhus inte 

överstiger 30-40 dBA. Kostnaderna för en sådan ambitionsnivå har beräk

nats till ca 4 milj. kr. per år för hela landet. Även om man anger en generell 

ambitionsnivå är det nödvändigt att i de enskilda fallen beakta att inte 

orimliga ekonomiska konsekvenser uppstår. Bl. a. av denna anledning bör 

riktvärdena för högsta godtagbara buller inomhus anges som ett intervall. 

Om man på ovannämnda satt anger de av mig angivna ambitionsni

våerna såväl vid planering av nya områden som vid ny- och ombyggnad av 

enstaka bostadsfastigheter erhi\ller man bättre bullermiljöer inomhus i de 

bostäder som har den längsta återstående livslängden. 

I fråga om den tredje situationen, nämligen ny- och l'iiscntlig ombygg

nad a1· trafikled i he.fintlig hehyggelse, vill jag anföra följande. En ny 

trafikled kan avsevärt förändra bullermiljön i den närliggande bebyggelsen. 

En sådan förändring kan också inträffa om trafikflödet eller hastigheten på 

en redan befintlig trafikled väs·~ntligen förändras på grund av en ombygg

nad av trafikleden. Det är naturligt att väghållaren (stat eller kommun) vid 

sådana ny- eller ombyggnader vidtar de åtgärder som behövs för att be

gränsa uppkomna eller tillkommande bullerstörningar. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 119 

I det sammanhanget vill jag dock erinra om att man under 1970-talet har 

tillmätt miljöfrågorna, bl. a. trafikbullerproblematiken. allt större betydel

se vid planering och projektering av vägar och gator. Det torde således 

numera höra till undantagen att ny- eller ombyggnader av trafikleder 

medför att bullernivån överstiger 70 dBAutomhus och 40 dBA inomhus. 

I många fall har det gått att uppnå betydligt lägre bullernivåer. Jag anser 

det väsentligt att arbetet med att så långt det är möjligt minska bullerstör

ningarna fortsätter i samband med ny- och ombyggnad av trafikleder. I det 

enskilda fallet måste härvid beaktas att inte orimliga ekonomiska konse

kvenser uppstår. Strävandena bör vara att förhindra högre bullernivåer än 

70 dBA utomhus och 40 dBA inomhus. I sådana fall där det är möjligt att 

liksom hittills nå väsentligt lägre värden bör dessa möjligheter självfallet 

tas till vara. 

Jag anser vidare att bullerskyddsanordningar i anslutning till väg bör 

kunna få räknas som väganordning varvid erforderlig mark för anordning

en kan tas i anspråk med vägrätt. Jag kommer senare att föreslå regeringen 

nödvändiga ändringar i vägkungörelsen (1971 :954. ändrad senast 

1977: 1130). Även om man på detta sätt formellt skapar möjlighet för 

väghållaren att i anslutning till vägen uppföra skydd mot trafikbuller kan 

det i vissa fall visa sig ekonomiskt orimligt att uppföra sådana skydd. Man 

får då inrikta sig på att minska bullret inomhus genom åtgärder på husfasa

derna. I sammanhanget får man beakta de gynnsamma effekter i energibe

sparingshänseende som sådana åtgärder kan medföra. Härvid bör väghål

laren eftersträva att nå överenskommelser med fastighetsägarna. Man kan 

inte utesluta att det i vissa fall kommer att finnas skäl att vidta bullerbe

gränsande åtgärder vid ny- eller väsentlig ombyggnad av en statskom

munal trafikled. I sådana fall bör enligt min mening rimliga åtgärder vara 

statsbidragsberättigade i samma omfattning som väg- eller gatuobjektet i 

övrigt. 

De största olägenheterna av vägtrafikbuller återfinns f. n. i de stora 

tätorterna med sin redan låsta bebyggelse och sitt nät av trafikleder. För 

denna befintliga miljö föreslog trafikbullerutredningen att värdena 70 dBA 

utomhus och 40 dBA inomhus skulle ligga som riktpunkt för vad som 

borde accepteras. Ett fastläggande av dessa gränsvärden skulle förmodli

gen medföra ett relativt snabbt genomförande av åtgärder under förutsätt

ning att erforderliga medel kunde ställas till förfogande. Detta skulle leda 

till betydliga förbättringar av bullermiljön längs åtskilliga vägar och gator i 

de största tätorterna. Vid den översyn av vägtrafikbullerfrågan som har 

skett inom regeringskansliet har det dock visat sig att genomförandet av 

förslaget skulle kosta mellan 70 och 110 milj. kr. årligen om det förverkli

gades redan under en tioårsperiod. Med nuvarande statsbidragsregler skul

le kostnaderna belasta till ungefär lika delar stat och kommun. Med hänsyn 

till det ekonomiska läget anser jag att det f. n. inte är möjligt .att ange 

riktvärden till ledning för det fortsatta arbetet med att minska bullerstör-
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ningarna i den befintliga miljön. Frågan om vilka åtgärder som bör vidtas 

får liksom hittills bedömas från fall till fall med hänsyn tagen till samtliga 

de omständigheter som är av betydelse i varje särskild situation. Ett sådant 

synsätt överensstämmer med gällande principer för tillämpningen av mil

jöskyddslagen. Mot bakgrund av vad jag anfört om det nuvarande begrän

sade ekonomiska utrymmet för förbättringar inom detta område är trafik

regleringar och trafiksaneringar sådana åtgärder som nu närmast kan bli 

aktuella. 

Även om ambitionerna när det gäller att minska bullerproblemen i våra 

tätorter således t. v. inte kan höjas är det dock angeläget att de befintliga 

miljöerna i tätorternas kärnor och utmed t. ex. infartsleder beaktas i ett 

mera systematiskt bullersanerirgsarbete. Härigenom undviks att samtidigt 

som nya bostadsområden och områden som blir föremål för om- och 

nybyggnad får en bättre miljö de i dag sämsta miljöerna riskerar att bli 

ännu sämre från bullersynpunkt exempelvis genom att trafik avleds över 

ett befintligt bostadsområde för att tillskapa en god trafikmiljö i ett nytt 

bostadsområde. 

För att så långt som möjligt motverka en sådan utveckling i befintliga 

miljöer hör enligt min mening kommunerna inom ramen för sin planerings

verksamhet beakta vad som kan göras för att förbättra bullersituationen i 

dessa miljöer. I flera av de bmmuner där de största bullerproblemen 

finns. t. ex. i Stockholm och Göteborg. pågår ett planeringsarbete som 

syftar till att bl. a. förbättra bullersituationen i den befintliga miljön. Det 

kan i detta sammanhang nämnas att Stockholms kommun nyligen antagit 
planeringsmål i fråga om begränsning av bl. a. trafikbuller. Dessa innebär 

att man i befintlig miljö inte bö: överskrida 70 dBA utomhus och 40 dBA 

inomhus. Enligt min mening är det angeläget att detta pågående arbete 

fortsätter och att även övriga kommuner, som har bullerproblem. inom 

ramen för sin planerings verksamhet strävar efter att ta tillvara de möjlighe

ter som kan finnas att minska c'.essa problem. Detta kan alltså ske genom 

att kommunerna sätter upp planeringsmål för bullerbekämpning med hän

syn till problemens art och omfattning i den enskilda kommunen. Buller

saneringen får sedan ske i den takt bullerfrågorna prioriteras och i den mån 

medel för saneringen kan ställa~; till förfogande. 

Till hjälp och !edning för saneringsarbetet kan kommuner. som har 

trafikbullerproblem. lämpligen utföra en trafikbullerutredning. På detta 

sätt får kommunerna en bättre möjlighet att i sin verksamhet beakta och 

åtgärda bullerproblemen. Jag vill här nämna att statens naturvårdsverk. 

statens planverk. statens vägverk och socialstyrelsen nyligen har utgett en 

handledning. 

I fråga om riktvärden m. m. har jag här angett vissa ramar och ambitions

nivåer. Med utgångspunkt från statsmakternas ställningstagande får det 

ankomm11 på berörda myndigheter att i samråd med varandra och med 

kommunförbundet utarbeta erforderliga tillämpningsanvisningar. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 9 Kommunikationsdepartementet 121 

Jag har i denna fråga samrått med cheferna för social-. ekonomi-. bud

get-. jordbruks- och bostadsdepartemenlen samt statsrådet Danell. Jag har 

även inhämtat Svenska kommunförbundets inställning i frågan. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att godkänna de riktlinjer som jag har redovisat i det föregående. 

4. Ändring i sjötrafikförordningen 

Enligt 5 § andra stycket sjötrafikförordningen I 1962: 150, omtryckt 

1975: 156) får länsstyrelse efter samråd med sjöfartsverket meddela före

skrifter om fartbegränsning, förbud mot ankring eller begränsning i rätten 

att utnyttja ett vattenområde för båttävling, vattenskidåkning eller liknan

de sport. Detsamma gäller annan begränsning av eller annat förbud mot 

användning av vattenområde för trafik med fartyg, om åtgärden behövs av 

miljövårds- eller säkerhetsskäl och den inte gäller handelssjöfarten i allmän 

farled. Efter samråd med sjöfartsverket får länsstyrelsen meddela även 

annan föreskrift om begagnande av Sveriges sjöterritorium. när den är av 

tillfällig art. 

Vid behandlingen av förslaget till sjötrafikförordning förbehöll sig riks

dagen rätten att besluta i frågor om bl. a. en utvidgning av länsstyrelses 

befogenhet att utfärda lokala sjötrafikföreskrifter (prop. 1962: 94. 3LU 33. 

rskr 242, jfr även prop. 1975: 8 s. 74). Förslag till ändringar i dessa avseen

den skall därför underställas riksdagen, utan att riksdagen för den skull 

behöver la ställning till författningstexten. 

På senare tid har det visat sig föreligga ett behov av att skydda fiskod

lingsföretag mot fartygstrafik. Jag tänker främst på sådana företag, där 

fiskodling bedrivs i vikar och andra vattenområden. där fartygstrafiken 

inte är av någon större omfattning. För att skydda fiskodlingen mot yttre 

störningar bör det finnas möjlighet att införa begränsningar av eller förbud 

mot fartygstrafik i vattenområdet närmast odlingen. 

Ärenden av det slag som jag här har berört har i allmänhet en stark lokal 

anknytning. Det är dätför lämpligt att de behandlas av länsstyrelsen. 

Härför talar också att denna myndighet prövar de andra likartade ärenden 

som beskrivs i 5 § andra stycket sjötrafikförordningen och meddelar före

skrifter av motsvarande karaktär enligt naturvårdslagstiftningen. 

På grund av det anförda förordar jag att 5 §andra stycket sjötrafikförord

ningen kompletteras på så sätt, att länsstyrelse får föreskriva begränsning

ar av eller förbud mot att använda vattenområde för fortygstrafik, om 

åtgärden behövs för alt skydda fiskodlingsföretag och den inte gäller 

handelssjöfarten i allmän farled. 
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Om riksdagen godkänner de principer som jag nu har redovisat torde det 

ankomma på regeringen att besluta om ändring av 5 * sjötrafikförordning

en. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

alt ta del av vad jag har rnfört om lokala sjötrafikföreskrifter. 

5. Förrättningskostnader i vfosa fall 

I föregående års budgetproposition föreslog jag att staten skulle svara 

för de förrältningskostnader som åsamkas enskilda när en väg dras in från 

allmänt underhåll. Förslaget anlogs av riksdagen (prop. 1979/80: 100 bil. 9. 

TU 1979/80:9. rskr 1979/80:222) och därav föranledda ändringar i väglagen 

(1971:948) och anliiggningslagen !1973:1149) har utfärdats <SFS 1980:265 

och 266). 
Det har visat sig att det ävt n i andra situationer kan förekomma att 

enskilda åsamkas kostnader för förrättning som behövs p. g. a. åtgiirder på 

det allmänna vägnätet. Sålunda kan det vid byggandet av en allmän väg 

vara nödvändigt att t. ex. lägg<: om en näraliggande enskild väg i en ny 

sträckning. Vägverket eller väghållande kommun har därvid ingen skyldig

het att påkalla förrättning som kan vara erforderlig för att erhålla mark för 

den enskilda vägen. Inte heller svarar vägverket eller kommunen för 

förrättningskostnaderna. Motsv:1rande gäller i det fall en uthyggnad av en 

allmän väg medför sådana förändringar i väghållningen för en enskild väg 

att en förrättning krävs för att ordna den enskilda vägens framtida drift. En 

allmän väg kan l. ex. byggas så att den korsar en enskild väg eller ett 

enskilt vägnät på ett sådant siitt att det finns anledning att genom en 

förrättning dela upp en förekommande samfällighet i två samfälligheter. 

Dä det är fråga om nämnda åtgärder på det allmänna vägnätet och dessa 

föranleder olägenheter för enskilda. anser jag det rimligt att staten tar på 

sig skyldighet att både påkalla förrättning när detta behövs för att ordna 

den enskilda väghållningen och svara för skäliga förrättningskostnader. 

Kostnaderna beräknar jag komma alt uppgå till högst O, I milj. kr. årligen. 

Jag förordar att frågan löses p:1 så sätt att det i väglagen införs en ny 

paragraf. 20 a ~- med innebörden att väghållaren åläggs skyldighet att vid 

behov påkalla förrättning enligt anläggningslagen ( 1973: 1149) för att ordna 

enskild väghållning. om byggandet av en allmän väg medför att en enskild 

väg behöver byggas eller att ändrade förhållanden uppstår som väsentligt 

inverkar på väghållningen för en sådan väg. Kostnaderna för en sådan 

förrättning bör bestridas över vägverkets anslag för den statliga väghåll

ningen. Detta föranleder ändringar i 18 och 29 ** anläggningslagen. Första-
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get till ändring i anläggningslagen har upprättats i samråd med statsrådet 

Danell, som i chefens för justitiedepartementets ställe föredrar lagstift

ningsärenden som rör gemensamhetsanläggningar. Förslagen till lagänd

ringar bifogas protokollet i detta ärende som hila){a 9. 

Med hänsyn till förslagets innebörd och dess författningsmässigt okomp

licerade beskaffenhet anser jag att lagrådets hörande saknar betydelse. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att antaga inom kom

munikationsdepartementet upprättade förslag till 

I. lag om ändring i väglagen I 1971 :9481 

2. lag om ändring i anläggningslagen ( 1973: 1149). 
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Bilaga 9.1 

Förslag till 

Lag om ändring i väglagen (1971:948) 

Härigenom föreskrivs att det i väglagen (1971:948) skall införas en ny 
paragraf. 20 a §,av nedan angiven lydelse 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

20 a § 

Om byggandet av en allmän väg 
medför att en enskild väg behöver 
byggas eller att ändrade förhållan
den uppstår som 1·äsentligt inver
kar på väghållningen för en sådan 
1•äg, skall väghållaren, om det be
hövs, påkalla förrättning enligt an
läggnings/agen (1973:1149) för att 
ordna den enskilda väghållningen. 

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift 
på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 

Förslag till 

Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149) 

Härigenom föreskrivs att 18 och 29 §§ anläggningslagen (1973: 1149) skall 
ha nedan angivna lydelse 

Numrande lydelse Fifreslagen lydelse 

18 §1 

Rätt att påkalla förrättning enl;igt denna lag tillkommer ägaren av fastig
het. som avses skola deltaga i anläggningen, byggnadsnämnden och hyres
gästorganisation. 

Länsstyrelsen kan påkalla förrättning för inrättande av anläggning som 
styrelsen finner vara av större betydelse från allmän synpunkt. 

Vid expropriation efler liknande tvångsförvärv får förvärvaren påkalla 
förrättning för inrättande av sådan anläggning varigenom olägenhet av 
förvärvet kan undanröjas. minskas eller förebyggas. 

Om rätt för väghållare att påkalla Om rätt för väghållare att påkalla 
förrättning enligt denna lag linns förrättning enligt denna lag finns 
bestämmelser i 25 § tredje styci<et bestämmelser i 20 a § och 25 § tred-
väglagen ( 1971 :948) je stycket väglagen ( 1971 :948) 

Denna lag träder i kraft två vei:kor efter den dag, då lagen enligt uppgift 
på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 

1 Senaste lydelse 1980:266. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

29 *' 
Förrättningskostnaderna skall. om anläggningsbcslut meddelats, förde

las mellan ägarna av de fastigheter som skall deltaga i anläggningen efter 
vad som är skäligt. 

Om en förrättning har påkallats 
av en väghållare enligt 25 § tredje 
stycket väglagen ( 1971 :948) skall 
staten svara för förrättningskostna
derna. 

Om en förrättning har påkallats 
enligt 20 a * eller 25 * tredje stycket 
väglagen (1971:948) skall staten 
svara för förrättningskostnaderna. 

I övrigt tillämpas 2 kap. 6 * fastighetsbildningslagen (1970:988) på för
rättning enligt denna lag. 

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag. då lagen enligt uppgift 
på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 

1 Senaste lydelse 1980:266. 
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Register 

Översikt 

.Vätte hurndtite/11 
6 A. Kommunikationsdepartementet m. m. 

6 Kommunikationsdepartementet 
7 2 Kommitteer m. m. 
7 3 Extra utgifter 

8 B. Vägväsende 

10 1 Statens viigverk: Ämbets•1erksuppgifter 
IO 2 Drift av statliga vägar 
14 3 Byggande av statliga väga 
16 4 Bidrag till drift av kommt:nala vägar och gator 
17 5 Bidrag till byggande av kommunala vägar od1 gator 
19 6 Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. 
20 7 Bidrag till byggande av enskilda vägar 
21 8 Tjänster till utomstående 
21 9 siatens vägverk: försvar~;uppgifter 

23 C. Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhets verket: 
23 Förvaltningskostnader 
24 2 Uppdragsvcrksamhet 
25 3 Bil- och körkortsregistcr m. m. 
27 4 Bidrag till trafiksäkerhctsfrämjande åtgärder vid jiirnvägs-

korsningar 
27 5 Bidrag till nationalförenin:~cn för trafiksäkerhetens friim-

jandc 

29 I>. Järnvägar 

30 1 Statens järnvägar 
35 2 Ersättning till statens jiirnvägar for drift av icke lönsamma 

jiirnviigslinjcr m. m. 

37 E. Sjöfart 

37 .\ji!fim.1vcrker 
38 I Farlcdsverksamhct. cxkl. isbrytning 
41 2 Isbrytning 
42 3 Fartygsverksamhet 
43 4 Sjöfartsmateriel m. m. 
45 5 Övrig verksamhet 

46 Ö1·rig11 .1jiif(irtsiimla111ål 

46 6 Handelsflottans pensions<instalt 
47 7 Bidrag till vissa resor av ~jöfolk 
48 8 Handelsflottans kultur- och fritidsräd 
50 9 Ersättning till viss kanaltrafik 
51 10 Lån till den mindre skeppsfartcn 

15 290000 
3 800000 

680000 

19770000 

5 950000 
2 814000000 

900000000 
374300000 
320000000 
242000000 

30000000 
22800000 
12 500000 

4 721550000 

33 238000 
1000 

116 30h000 

11989000 

5 750000 

167284000 

I 586 500000 

864 500000 

2451000000 

311995 000 
154000000 
27<154000 
34000000 

3 928000 

1000 
9000000 

1000 
1000 

40000000 

580580000 
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52 F. Luftfart 

52 
59 
59 

60 
62 

I Flygplatser m. m. 
2 Beredskap för civil luftfart 
3 Ersättning till Linjetlyg AB för särskilda rabatter vid tlyg

trafik på Gotland 
4 Statens haverikommission 
5 Riskgaranti till viss flygtrafik på Nordkalotten 

64 G. Postväsende 

64 Posthus m. m. 
70 2 Ersättning till postverket för befordran av tjänsteför-

sändelser 
72 3 Ersättning till post verket för tidningsdistribution 

75 H. Telekommunikationer 

75 I Teleanläggningar m. m. 

79 I. Institut m. m. 

79 
80 
81 
82 
83 

I Transportrådet 
2 Transportstöd för Norrland m. m. 
3 Transportstöd för Gotland 
4 Statligt stöd till icke lönsam landsbygdstrafik 
5 Ersättning till lokal och regional kollektiv 

persontrafik 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: 

84 6 Förvaltningskostnader 
85 7 Utrustning m. m. 
86 8 Uppdragsverksamhet 
87 9 Vädertjänst för luftfarten 
87 IO Bidrag till väderstationer i Nordatlanten och på Grönland 

m.m. 
88 11 Statens väg- och trafikinstitut 
89 12 Bidrag till statens väg- och trafikinstitut 
89 13 Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning 
90 14 Statens geotekniska institut 
91 15 Bidrag till statens geotekniska institut 
92 16 Statens geotekniska institut: Utrustning 
92 17 Transportforskningsdelegationen 
94 18 Kostnader för visst värderingsförfarande 
95 19 Kostnader för försök med riksfärdtjänst 
96 20 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar 

m.m. 

Summa 

98 Särskilda frågor 
98 1 SJ :s långsiktiga investeringsverksamhet 

108 2 Flottning 
116 3 V iigtrafikbuller 
121 4 Ändring i sjötrafikförordningen 
122 5 Förrättningskostnader i vissa fall 

124 Bilaga 9.1 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1980 

79900000 
5 500000 

13 300000 
I 720000 
I 000000 

101420000 

222600000 

582 100000 
60000000 

864 700000 

I 295 100000 

1295100000 

11267000 
158000000 
70000000 
79000000 

132 345 000 

ft9125 000 
4200000 

19744000 
26565000 

3 IOOOOO 
I 000 

24646000 
500000 

I 000 
6963 000 

215000 
19 328 000 

I 000 
20000000 

4452000 

649453000 

10 850 857 000 
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Bilaga lO 

Ekonomidepartementet 

ÖVERSIKT 

En huvuduppgift för ekonomidepartementet är att utarbeta de allmänna 

riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Redovisningen härav sker 

främst i finansplanerna. I dessa diskuteras också valet av åtgärder för att 

nå de mål som ställs upp varvid den principiella inriktningen av olika 

finans- och kreditpolitiska åtgärder anges. Underlaget för de ekonomisk

politiska ställningstagandena och bedömningarna som läggs fram i finans

planerna utgörs av nationalbudgeterna. Dessa utarbetas av ekonomidepar

tementet och konjunkturinstitutet i samverkan. Konjunkturinstitutet sva

rar för bedömningarna av export, import, bytesbalans, industriproduktion. 

hushållens inkomster och utgifter, investeringar och kreditmarknad. Eko

nomidepartementet ansvarar för analysen av den internationella utveck

lingen, arbetsmarknaden och den offentliga sektorn samt den sammanhftl

lande bedömningen av den ekonomiska utvecklingen. I nationalbudgeterna 

tas också hänsyn till effekterna av den ekonomiska politik som regeringen i 

finansplanerna eller i andra sammanhang förklarat sig vilja föra. National

budgeterna utgör därmed en del av regeringens redovisning i fråga om 

inriktningen av den ekonomiska politiken. 

Beslut om ekonomisk-politiska åtgärder bör grundas på en bedömning 
av den ekonomiska utvecklingen på åtminstone 2-3 års sikt. Sådana 

bedömningar har därför sedan våren 1977 redovisats i nationalbudgeterna. 

Regeringens slutsatser i fråga om den ekonomiska politikens inriktning har 
angivits i de samtidigt framlagda finansplanerna. Det ligger dock i sakens 

natur att bedömningarna och som följd härav den politiska kursinriktning

en fortlöpande måste aktualiseras och korrigeras när förutsättningarna 

ändras eller omständigheterna av andra skäl så kräver. 

Ekonomidepartementet har också att i samarbete med andra departe

ment bedöma de konsekvenser som olika åtgärder kan ha för samhällseko

nomin och för övergripande samhällsekonomiska mål. 

Ekonomidepartementet svarar vidare för utarbetandet av de statliga 

långtidsutredningarna. I. dessa kartläggs såväl den framtida tillgången på 

resurser som anspråken från olika användningsområden beträffande ut

nyttjandet av dessa resurser. Material erhålls genom uppgifter om planer 

och framtidsförväntningar från företag, statliga och kommunala myndighe

ter, enskilda utredningsinstitut, m. fl. organ. 

I Riksdaf.ien 1980181. I sam/. Nr 100. Bil11)ia 10 
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långtidsutredningarna diskuteras också ekonomisk-politiska målkon

flikter som kan väntas komma upp och alternativa vägar analyseras för att 

lösa dessa konflikter. Lösning:;rna måste hela tiden sökas inom den ram 

som ges av de centrala ekonomisk-politiska målsättningarna. De perspek

tiv för utvecklingen under den närmaste femårsperioden som dras upp i 

långtidsutredningarna bildar en bakgrund för valet av de mera kortsiktiga 

åtgärderna i den ekonomiska politiken. Den senaste långtidsutredningen. 

Långtidsutredningen 1980, redovisades i december 1980 och täcker perio

den fram till 1985. Två huvudalternativ fiir utvecklingen 1979-1985 pre

senteras. I det ena analyseras vilka krav på ekonomin och den ekonomiska 

politiken som ställs för att påbö1ja en utveckling som leder tillbaks mot 

balans i sven<,k ekonomi vid sLltet av 1980-talet. I det andra alkrnativct 

kartläggs konsekvenserna av en ut veckling där de nuvarande trenderna 

består och ingen omläggning kommer till ,;tfrnd. Därvid förviirras obalan

serna kraftigt och svårigheter uppstår att bibehftlla den fulla sysselsättning

en. 

I ekonomidepartementets uppgifter ingår också att följa utvecklingen på 

kreditmarknaden och all svara för kontakterna mellan regeringen och 

riksbanken i frågor som rör kredit- och valutapolitiken. Kreditpolitiken har 

under år 1980 inriktats på att begränsa den likviditetsökning i ekonomin 

som är en följd av statens budgetunderskott. Ansträngningarna att öka 

statens upplåning på den inhem~.ka marknaden utanför bankerna har inten

sifierats. Genom fortsatta höjningar av likviditetskraven har hankernas 

kreditexpansion begränsats. Kravet på försäkringsbolagen att bidra till 

finansieringen av statens budgetunderskoll har skiirpts. I syfte att begrän
sa ökningstakten i hushållens konsumtionskrediter har kontokreditföreta

gen frivilligt åtagit sig att under perioden den I januari till den 30 september 

1981 föriindra sina hetalningsvillkor så att första amorteringen för föregå

ende månads köp höjs till 25 ';>i av inköpshelorpet. 

Regeringen har nyligen hcsluL1t tillkalla en kommitte för att granska den 

förda kreditpolitiken och dess effekter i stabiliserings-. resurs- och in

komstfördelningsmässiga hiinseenden samt att förutsättningslöst se iiver 

kreditpolitikens m<ll och medel och den kreditpolitiska lagstiftningens iin

damålsenlighet IE 1980: 03). N:'ir det gäller det valutapolitiska området 

pågår utredningsarbete inom valutakommillcn IE 1977: 03) som har till 

uppgift att göra en fullstiindig öwrsyn av den giillande valutalagstiftningcn. 

En särskild utredare har tillsatts med uppgift att niirmare klarlägga de 

små och medelstora företagens finansiella situation och se över dessa 

företags möjligheter all få krediter och riskvilligt kapital (Dir. 1980: 56). 

När det gäller det jordbrukspolitiska området ses kapitalförsöi:iningen på 

dc!la omrilde över av en kommit te ( E 1980: 0 Il om jordbrukets 

kapitalförsöi:ining. 

Regeringen har vidare beslutat tillkalla en kommillc I E 1980: 04) för att 

utreda verksamheten med kontokort. Kommittens huvuduppgifter är att 
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klarlägga kontokorthandelns verkningar och betydelse dels från samhiills

ekonomiska och kreditpolitiska synpunkter. dels med hiinsyn till konsu

mentpolitiska och sociala aspekter. dels m:ksä för detalj handeln och servi

cenäringarna. En särskild utredare !E 1979: 03) har till uppgift att se över 

den statliga fondförvaltningen bl. a. i syfte all göra fondförvaltningen mera 

effektiv och förenkla administrationen. 

I departementets verksamhet ing:lr även att bereda frågor som rör hank

och försäkringsväsendet. fondbörsen. mynt väsendet m. m. 

Banklagstiftningen är sedan år 1976 föremål för en omfattande översyn 

av banklagsutredningen ( Fi 1976: 04). En av huvuduppgifterna är att anpa~

sa banklagarna till den nya aktiebolagslagen. Med anledning av förslag i ett 

delbetänkande (Os E 1979: 5) har regeringen under innevarande riksmöte 

lagt fram förslag i prop. 1980/81: 37 om slopande av den kontroll över 

bankernas etablering av nya bankkontor. som niimnden för hankkontors

etablering utövar. Det senaste delbeliinkandet I Ds E 1980: 3 t Konsument

skyddet inom hankområdet och bankinspektinnens styrelse avliimnades i 

juni 1980. Förslag i dessa frågor bereds f. n. inom departementet. 

På senare år har svenska banker i allt större utsträckning bör:iat driva 

vissa rörelsegrenar eller annan verksamhet med anknytning till bankverk

samhet i särskilda bolag. t. ex. linansicringsverksamhet. dataservice. kre

ditupplysning och fastighetsförvaltning. Regeringen har i tilliiggsdirektiv 

([)ir 1980: 58) gett banklagsutredningen i uppdrag att närmare kartliigga 

denna utveckling inom bankväscndet och liigga fram de förslag till regler 

eller riktlinjer som anses behövliga. Enligt tilHiggsdirektiven skall utred

ningen ocksä bl. a. överväga frågan om det formella säkerhetskravet i 

banklagarna. dvs. kravet p[1 särskild siikcrhet för lån från bank. kan modi

fieras eller slopas utan risk för att insättarnas skydd iiventyras. 

Nya former för lönsparande. på skattesparkonto eller i aktiesparfonder. 

infördes den I oktober 1978. Till detta s. k. skattesparande var den 31 

oktober 1980 anslutna ca 607 000 konton med ett sammanlagt sparbelopp 

på 3.7 miljarder kr. En särskild delegation har tillsatts för att följa utveck

lingen av skattesparandet och överväga iindringar i sparsystemct. Antalet 

konton som var anslutna till den äldre lönsparformen. vinstsparandet, 

uppgick den 30 september 1980 till knappt 1.2 miljoner med ett sammanlagt 

belopp på över 7 .5 miljarder kr. Det nya systemet för skattefond sparande 

står inte öppet för sådana anställda vid ett företag som vill inrikta sitt 

sparande på aktier i det egna företaget. Riksdagen har nyligen godtagit ett i 

prop. 1980/8 I: 45 framlagt förslag om att <le som är anställda vid ett företag 

och sparar i aktier i detta skall kunna göra det pil villkor som motsvarar 

skattefond sparandets skatteförmilner. 

Även försäkringsrörelsclagstiftningen iir föremål för översyn. En siir

skild utredare ( E 1977: 05) har till uppgift att anpassa lagen ( 1948: 4J3 t om 

försäkringsrörelse till den nya aktiebolags- och bokföringslagstiftningen. 

De grundläggande principerna för försäkringsbolagens verksamhet och 
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tillsynsuppgifter ses över av försiikringsverksamhetskommittcn ( E 

1979:01). 

Niir det gäller värdepappershandeln p~lgt1r utredningsarliete inom viirde

pappersmarknadsutre<lningen !E 1979: 02) som har till huvuduppgift att 

överviiga om den nuv:mmde offentliga tillsynen över vän.kpappershandeln 

och den yrkesmiissiga förvaltningen av viirdepapper iir tillfredsställande. 

Departementet svarar för det svenska deltagandet i det internationella 

ekonomiska samarbetet. Sverige tar aktiv del i arbetet inom flera interna

tionella organisationer av ekonomisk-politisk och av valutapolitisk art. 

Ekonomidepartementet verkar hiirvid i sarnrild med övriga berörda depar

tement och myndigheter. De ekonomiska attachcerna i Paris. Brys,el och 

Washington spelar en viktig roll genom att hl. a. tillham.lahi11la viirdefull 

ekonomisk information. 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. OECD. fun

gerar som ett hetydelscfullt kontaktorgan mellan Je viistliga industrilän

derna. Konjunkturutvccklingen i silväl rnedlernsHindcrna som andra vikti

ga Hindergrupper följs kontinuerligt av organisationen. Arligen granskas 

också varje enskilt land med av~ecnde pfa ekonomisk ut veckling och den 

ekonomiska politiken. OECD:s ekonomisk-politiska kommittc och dess 

arbetsgrupper har under senare ilr haft som en av sina huvuduppgifter att 

utarbeta en gemensam linje för hur industriliinderna skall anpassa sig till 

det förändrade lägc som har uppst<'itt i viirldsekonornin i samband med 

hl. a. de kraftiga oljeprishöjningama. Diskussionen om hur den ekonomis

ka politiken bör utformas äger rum p{1 ministernivii. Det senaste minister

mötet hölls i juni 1980. dii man -:nades om alt kraftfullt agera pti en rad 

centrala omr{1den. friimsl vad g~ilkr ent:rgi- uch strukturanpassningspoliti

ken. I OECD päg[ir ucksil e\t analysarbete av ek1111omiska utvecklingsvii

gar pil längre sikt. 

Internationella valutafonden <IMf) spelar en central roll i det internatio

nella moneliira samarhetet. De viixande hytcsbalanspn)blemen ökar fon

dens betydclo;e i den s. k. recyclingproeessen. dvs. niir det giiller att slussa 

medel friln överskotts- till underskottsliinder. För att klara Iinansicringsbe

hovet har IMF:s resurser nyligen förstiirkts genom den sjunde allmiinna 

kvotböjningen till vilken Sverige bidragit. 

Flertalet av OECD-länderna liar ocksii 1980 heslutat om ett samordnat 

hetalningshalansstöd för Turkiet. Sveriges bidrag inom ramen för detta 

stöd uppgär till totalt 45 milj. kr .. och utgörs dels av en ut\·ecklingskrcdit. 

dels av en cxportkreditgarantiram. 

Inom ramen fiir FFTA:s arbete diskuteras förutom handelsfriigor även 

allmänna ekonomi~ka fri\gor och den ekonomiska utvecklingen i EFTA
Hinderna. friimst med avseende p[: effekterna p<'1 handeln. Dessa diskussio

ner äger bl. a. rum i den ekonomiska kommitten. som hf1ller möten tv;\ 

g<lnger ärligen. Övcrgripande fri\g,w tas upp till hchamlling bl. a. i samband 

med EFTA:s ministermöten. som vanligt vis iiger rum tvä gfö1ger per ilr. 
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Inom ramen för Sveriges samarhete med EG utanför frihandelsavtalet 

har kontakter fortsatt med EG-kommissionen. Ett ljärde möte mellan 

representanter för EG-kommissionen och ekonomidepartementet ägde 

rum hösten 1980. Vid mötet diskuterades friigor om den ekonomiska 

utvecklingen på saväl kort som lang sikt. 

Det nordiska samarhetet på det ekonomiska omrildet iir viil utvecklat. 

Nordiska möten äger rum regelbundet för att granska utvecklingen i de 

nordiska länderna både på kort och pä längre sikt. Ett ytterligare steg mot 

fördjupat samarbete har tagits med inriittandet av Nordiska Ekonomiska 

Forskningsrådet. som började sin verksamhet hösten 1980. Forskningsrf1-

det skall ge stöd till analyser av och utredningar om det ömsesidiga ekono

miska beroendet mellan de nordiska länderna. I nordiska ämbetsmanna

kommitten för valutafrågor och finansiella frägor förbereds bl. a. gemen

samma nordiska ståndpunkter i IMF. I IMF och i Yärldsbankcn företriids 

Norden av gemensamma exekutivdirektörer. 

Departementet är organiserat på fem sakenheter och en särskild arbets

grupp. En av sakenheterna bereder frågor som rör inriktningen av den 

ekonomiska politiken på kort sikt. En annan enhet handlägger frågor om 

riktlinjerna för den ekonomiska politiken på längre sikt. Den finanspoli

tiska enheten svarar för bl. a. analyser av inkomstfördelningsfr[igor samt 

effekterna av åtgärder inom skatte- och transfereringssystemet. Den inter

nationella enhetens huvuduppgifter iir att bevaka den ekonomiska utveck

lingen i andra länder och delta i internationellt förhandlingsarhete. Bank

och försäkringsenheten handlägger hl. a. lagstiftningsärenden rörande 

bank- och försäkringsväsendet. fondhandcln samt kredit- och valutapoliti

ken. 

Arbetsgruppen handlägger bl. a. administrativa ärenden av skilda slag 

samt hudgetfrågor. ärenden rörande den statliga statistiken och andra 

ärenden som avser verksamheten hos myndigheter och verk som hör till 

departementet. 

Till ekonomidepartementet hör statistiska centralbyrän (SCB). konjunk

turinstitutet. myntverket. bankinspektionen. försäkringsinspektionen. sta

tens krigsförsäkringsnämnd och statens krigsskadeniimnd. Vad särskilt 

avser SCB kan följande framhållas. SCB handhar huvuddelen av den 

statliga statistikproduktionen och har en allmänt samordnande funktion 

inom statistikområdet. Centralhyrån har ca 2 200 anstiillda. varav drygt 900 

i Örebro. Anslagen till centralbyrän föreslås för hudgetäret 1981/82 totalt 

tas upp med 261.9 milj. kr. 

Statistiska centralbyrän har expanderat snahht under I 960-talet och 

första delen av 1970-talet. Under de senste i\ren har SCH:s reala resurser 

minskats och en konsolidering av verksamheten har ägt rum - såväl 

personellt som anslagsmässigt. 

Under år 1980 har SCB efter beslut av statsmakterna genomfört en 

allmän folk- och hostadsräkning. I enlighet med vad som angavs i prop. 
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1978/79: 128 har SCB fått i uppdrag att undersöka alternativa metoder för 

framtida folk- och bostadsräkningar i syfte att i fortsiittningen kunna göra 

sådana undersökningar utan blankettutfrågningar av allmänheten. 

SCB-utredningen IE 1977: 0 I). som haft till uppgift att utreda möjlighe

terna att begränsa SCB:s uppgiftsinhämtande från företag och allmänhet. 

har i december 1979 slutfört sitt arbete med betänkandet (Os E 1979: 7) 

Lantbruksregistret som uppgiftskrav samt sammanfattande synpunkter p<I 

företagens uppgiftslämnande till SCB. På grundval av utredningens förslag 

har SCB bl. a. fått i uppdrag att pröva möjligheterna att slopa vissa upp

gifter till lantbruksregistret. Utredningens sammanfattande synpunkter på 

företagens uppgiftslämnande till SCB har överlämnats till utredningen ( E 

1980: 02) om den statliga statistiken för att övervägas vid utredningsupp

dragets fullgörande. 

Statistikutredningen genomför en översyn av den statliga statistikpro

duktionen. Utredningens förslag bör förbiittra möjligheterna att prioritera 

inom och mellan skilda statistikområden och ge en grund för reella bespa

ringar på statistikområdet. I avvaktan på utredningens förslag bedrivs ett 

besparings- och rationaliseringsarbete inom departcmentsområdet. Bl. a. 

avses SCB få i uppdrag att und(:rsöka möjligheterna att genomföra vissa. 

intermittenta undersökningar med större tidsintervall. 

För nästa budgetår föreslås SCB:s anslag. exklusive Folk- och bostads

riikningen. öka med 24.5 milj. kr. Kompensation för pris- och löneomräk

ning har beräknats till 20 milj. kr. Med beaktande av vissa anslagsöverfö

ringar från andra departement innebär förslaget en real minskning med 6.9 

milj. kr. 

Samm1111j{1tt11i11g 

Anslagsförändringarna mom ekonomidepartementets verksamhetsom

råde för budgetåret 1981182 framgår av följande sammanställning. Belop

pen anges i milj. kr. 

A. Ekonomidepartementet m. m. 
B. Centrala myndigheter m. m. 
C. Diverse 

Summa 

Anvisat 
1980/81 

18.0 
271.3 
!08.5 

397,8 

Förslag 
1981/82 

20.3 
281.4 
107,5 

409,2 

Förändring 

+ 2.3 
+IO.I 
- 1.0 

+11,4 
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EKONOMIDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Bohman 

Utdrag 

PROTOKOLL 

7 

vid regeringssammantriide 

1980-12-23 

Anmälan till statshudgeten för hudgetåret 1981/82 sä,·itt avser ekonomide

partementets verksamhetsområde 

5)"unde lun·udtite/11 

A. EKONOMIDEPARTEMENTET M. M. 

A I. Ekonomidepartementet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

Personal 

Han<lläggan<le personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 

9544024 

10389000 

11 482000 

Reseersättningar (även utrikesresor) 
Expenser 

1980/81 

44 
17 
61 

R958000 
237 000 

1194000 

10389000 

Beriikna<l 
iin<lring 
1981/K! 

+ ''°' 000 + 259000 
(17000 

+I 09.3000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för niista 

budgetår till 11482 000 kr. Anslaget har beräknats enligt den besparings

modell som tillämpas i årets budgetförslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ek11110111ideparte11u•11tet för hudgetliret 1981 /82 anvisa ett 

förslagsanslag av 11 482 000 kr. 
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A 2. Ekonomiska attacheer 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1961641 

1915000 

l 952 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för ekonomiska attacheer. 

För nästa hudgetilr räknar jag inte med annan ökning än den som följer 

av en beräkning av anslaget enligt den bcsparingsmoJell som tillämpas i 

iirets budgetförslag. Anslagsbehovet beräknar jag till I 952 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslfir riksdagen 

att till t.."k.0110111iska attachh'r för budgctilret 1981/82 anvisa ett för

slagsanslag av l 952 000 kr. 

A 3. Kommittccr m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

5 495 848 

5 500 ()()() 

6 700000 

Reservation 58:~ 171 

Fnin detta anslag bestrids förutom kostnadt:rna för t:konomidcparte

mentets kommittet:r iivt:n kostnadt:rna för de ekonomiska l~lngtidsutrcd

ningarna. Med hänsyn till den beriiknadc ·omfattningen av utredningsverk

samhetcn bör anslagt:t föras upp med 6 700 000 kr. fi.ir niista hudgctilr. 
Jag hemstiiller att regeringen föreslftr riksdagen 

att till Ko111111itt<;a 111.111. för hudget[irct 1981/!Q anvisa ett reserva

tionsanslag av 6 700000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1979/80 u I gift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

uo 121 

160 000 

160000 

Reservation 

Anslaget hör för nästa budgetår foras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att rt:geringen fl.ircslftr rihdagen 

78071 

att till Extra utg(licr for hudgetfiret 1981/82 anvisa ett reservations

anslag av 160000 kr. 
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B. CENTRALA MYNDIGHETER M. M. 

Statistiska centralbyrån 

Statistiska centralbyrån <SCB) är central förvaltningsmyndighet för den 

statliga statistikproduktionen och har hand om huvuddelen av denna. 

Centralbyrån har dessutom en allmänt samordnande funktion inom statis

tikområdet. Det åligger vidare centralbyrån att utföra vissa intermittenta 

undersökningar, dvs. periodiskt återkommande undersökningar. och att 

göra långsiktiga utbildnings- och yrkesprognoser. Centralbyrån för vissa 

centrala register som äktenskapsregister. centralt företagsregister. lantbru

kets företagsregister och andra register som behövs för verksamheten. 

SCB skall inom sitt kompetensområde i mån av resurser åta sig uppdrag 

från statliga och kommunala myndigheter. SCB fär även åta sig sådana 

uppdrag från enskilda uppdragsgivare. Uppdragsverksamheten skall vara 

ekonomiskt självbärande. 

SCB leds av en styrelse. Chef för centralbyrån är en generaldirektör. 

Centralbyrån är organiserad på sju avdelningar, nämligen avdelningen för 

areell statistik, avdelningen för förctagsstatistik. avdelningen för individ

statistik, avdelningen för planering och samordning. avdelningen för cen

tral administration. avdelningen för system och information samt driftav

delningen. Avdelningarna är i sin tur organiserade på enheter. Till central

byrån är också knutet ett vetenskapligt råd samt ett antal nämnder. 

Verksamheten vid SCB bedrivs dels i Stockholm, dels i Örebro. Till 

Örebro har förlagts bl. a. huvudparten av driftavdelningen. dvs. datama

skincentralen. centralen för manuell databehandling och intervjuarenhe

ten. Den 1 juli 1980 fanns vid centralbyrån som helhet 2 202 anställda. 
varav 915 personer i Örebro och 291 intervjuare fördelade över landet. 

SCB har anslag i programtermer. Följande programindelning gäller t.v. 

I. Statistik. register och prognoser 

2. Uppdragsverksamhet 

Programmet Statistik. register och prognoser indelas i följande delpro-

gnun. 

1. Extern samordning 

2. Jordbruk och skördcskadeskydd m. m. 

3. Industri och byggnadsverksamhet 

4. Handel, servicenäringar och priser 

5. Bostäder. andra byggnader och fastigheter 

6. Samhällsekonomi och offentlig förvaltning 

7. Arbetsmarknad 

8. Befolkning och hushiill 

9. Rätts- och socialväsende 

10. Utbildning. forskning och kultur 
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11. Befolknings-. yrkes- och utbildningsprognoscr 

12. Bibliotek och information m. m. 

13. Arkiv och gemensamma databaser m. m. 

14. Standardisering. gemensam metodutveckling och projektbundet ut

vecklingsarbete 

15. Folk- och bostadsräkning 1980 

Medel för SCB:s verksamhet anvisas för budgetftret 1980/81 under föl-

jande anslag. 

Statistiska centralbyrån: Statistik. register och prognoser 

Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet 

Folk- och bostadsräkning 1980 

Folk- och bostadsräkning 1980: Uppdragsverksamhet 

För budgetåret 1981/82 bör de två anslagen för uppdragsverksamhet 

sammanföras till ett anslag benämnt Statistiska centralbyr:in: Uppdrags

verhamhet. Centralbyr{in fi:ir således i fortsiittningen medel fiir sin verk

samhet under tre anslag. 

Anslag I är ett förslagsanslag för finansiering av program I med undan

tag för de delar av programmet som finansieras av anslag friln utbildnings

och jordbruksdepartementens huvudtitlar resp. anslag 3. 

Anslag 2 är ett förslagsanslag och tas upp med ett formellt belopp på 

I 000 kr. Under anslaget redovisas intäkter och kostnader för SCB:s upp

dragsverksamhet (program 2). Anslaget får i princip inte belastas. För att 

lösa tillfälliga eller säsongsmässiga likviditetsproblem inom uppdragsverk

samheten samt för att tillgodose behov av rörelsekapital disponerar SCB 

en rörlig kredit i riksgiildskontoret på 12 milj. kr. 

Ansh1g 3 är ett förslagsanslag för finansiering av den del av program 

som avser 1980 års folk- och bostadsräkning. 

B I. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

226 342000 

217 395 000 

241 870000 

Programmet Statistik. register och prognoser avser statistikproduktion. 

samordning av den statliga statistiken. förande av vissa centrala register. 

prognos- och utvecklingsarbete inom statistikens område. m. m. SCB har i 

sin anslagsframställning delat in verksamheten under programmet. för

utom enligt dclprogramindelningen. i löpande verksamhet. intermittenta 

undersökningar och utvecklingsarbete. Under de olika delprogrammen 

redovisas den löpande verksamhet och de intermittenta undersökningar 

som hör till delprogrammet i fråga. Utvecklingsarbetet ilr samlat under 
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delprogram 14. Den löpande verksamheten omfattar löpande statistikpro

duktion. registerarbete. sumordningsarbetc och prognosarbete. Till inter

mittenta undersökningar räknar SCB större undersökningar. som i regel 

återkommer med viss periodicitet. Till utvccklingsarbctc hänförs dels pro

jekt som syftar till att planera utformningen av ny statistik och nya meto

der, dels projekt som avser mera omfattande förändringar och anpassning

ar av den existerande statistikproduktionen. Utvecklingen inom program

met dels enligt denna indelning. dels enligt delprugramindelningen framgår 

av följande sammanställningar. 

Delprogram 1979/80 1980/81 1981.llC 
Utfall Anvisat Hcr;iknar 

SCH Före-
I 000-tal kronor draganden 

I. Extern samordning 2 6'J8 2 53h 2 67h 2 t:.9-1 , Jordhruk och skördeskade-
skvdd m. m. -13 876 3'107-1 -19731 -18 :\<18 
Diirav under X huvudtiteln (297951 (289-12! (.38738)( 38 197i 

3. Industri u..:h byggnadsverk-
samhct I." 81-1 17670 18 577 18 988 

4. Handel. servicenäringar 
o..:h priser 19780 19204 21) 171 W3U8 

5. Bostäder och andra faslig-
heter IJ 655 15492 16544 16420 

6. Samhällsekonomi och offcnt-
lig förvaltning 28301 26769 28569 28 743 

7. Arbetsmarknad 31%3 31 140 33 627 33 833 
8. Befolkning och hushi\11 26512 22660 25630 23086 
9. Rätts- och ~ocialviisende 11795 13 667 14h51 1-1513 

10. Utbildning. forskning och 
kultur 16852 15651 1(1226 16754 

11. Befolknings-. yrkes- och 
utbildningsprognoser .51.m 6048 h506 6581 

12. Bibliotek och information 
rn. m. l I 218 999.'i 10910 11 01)2 

13. Arkiv och gemensamma 
databaser m. m. 7 865 73-19 8 198 8305 

14. Standardisering, gemensam 
metodutveckling och pro-
jektbundet ut vecklings-
arbete 19975 190K2 20678 20 132 
Därav utvecklingsarh<!lc ( 13 421) () 2 451) () 3 631) (13 ()()()) 

15. Folk- och bostadsriikning 
1980 IOKh8 35000 21500 20000 

OförJcladc kostnader som mot-
svaras av intäkter 2 373 2 'i26 2 844 2 844 

Summa kostnader 269378 283863 297038 292601 

Avgiir intiikter 43036 66468 63 082 61231 1 

Tillkommer kostnader för 
porto för följesedels-
bunden post 10500 

Summa 226342 217 395 2.'3956 241 870 

1 Här ingär 20000000 kr. t"riin anslaget Folk- och hostadsriikning 1980 under sjunde 
huvudtiteln. 38197000 kr. från anslaget Administration av permanent skiirdcskadc
skydd m. m. under tionde huvudtiteln samt 190000 kr. fnin nionde huvudtiteln. 
Vidare utgör 546 000 kr. intäkter för försäljning av publikationer och 2 291:WOO kr. 
ersättning till SCH friin socialstyrelsen. byggnadsstyrelscn och skolöverstyrelsen 
för vissa kostnader för det gemensamma biblioteket i kvarteret Garnisonen. 
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I 000-tal kronor 

I .öpande verksamhet 
Intermittenta under
sökningar 
Utvecklingsarhete 

Summa 

Medel frän VI ht för porto för 
följcsedelsbunden post 
Avgär medel frim IX ht 

Statistiska centralbyrån 

Tmalt 

12 

1979/80 198\\/81 I 'JX UC 
lJ lfall Anvisat Bt:riiknar 

SCB Fiin:-
drag.anden 

206616 202 717 218 165 216400 

6305 2 227 2 lhll 2 l(l(l 
l:i..121 124'il 136.q l.~\\O\\ 

226342 217 395 2.U956 231560 

10.'illll 
·-190 

2411170 

Det övergripande målet för SCB:s verksamhet lir att samhlillcts hehov 

av statistik skall tillgodoses effektivt rn.:h till rimliga kostnader. SCB utfiir 

sjiilv en stor del av den statliga statistikproduktionen och har dessutom en 

allmänt samordnande funktion inom statistikomrädet. 

Den genomgång av statistikbehovet som SCB gjort i samband med 

verksamhctsplaneringcn har visal att behoven av statistisk information i 

samhtillct är stora. Efterfrågan kommer enligt SCB:s bedömning atl öka 

ytterligare och delvis förändras. bl. a. som en följd av el! förviintal ökat 

behov i samhället av underlag för utviirdcring. omprövning och förbiittrad 

resurshushållning. Statistiken behöver bli mer problemorienterau och ilt

gärdsinriktad. samtidigt som dess allmiint informativa roll ocksii bedöms 

komma att öka. 
Frågor kring miinniskors lcvnadsförhtillanden i olika avseenden iignas 

ökad uppmärksamhet. Statistisk information om och analys av olika grup

pers förhållanden och förändringar i dessa cfterfn'igas diirflir. Onmlden 

som är angelägna är miljö. energi, naturresurser. sysselsiillning. fördel

ningsfrågor. barn- och äldreomsorg samt invandrarfrligor. 

Bättre underlag för bedömning av konjunkturutvccklingen och analys av 

strukturomvandlingen inom näringslivet efterfrågas. Statistisk information 

som möjliggör jämförelser i den 1~konomiska och sociala utveålingcn pii 

relevanta områden i Sverige och i andra hinder är angelägen. Som underlag 

för regional och lokal samhällsplanering behövs ny och föriindrad statistik. 

Framför allt bör därvid framhållas behovet av löpande regional informa

tillll rörande sysselsättning. Statistik över föriindringar och utvecklingsten

denser inom olika omr{1dcn är viktigt underlag för analys av orsakssam

manhang. Tidsserier och prognos1~r efterfrågas allt mer. 

Mot bakgrund av den redovisade efterfrågan avser SCB att under pla

neringsperioden t. o. m. budgetim:t 1985/86 stirskilt uppmärksamma stati

stik om levnadsförhttllanden. förddningsfrägor och transfereringar. energi. 
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naturresurser och miljö, offentlig sektor samt internationella förhållanden. 

SCB avser också att i ökad utsträckning försöka inrikta planeringen mot 

övergripande statistikområden för att kunna ge helhetsbilder för olika 

problem- eller användningsområden. 

En utveckling av SCB:s statistikprodukter och tjänster av det slag som 

berörts måste ses på sikt. Den succe-;siva anpassningen av statistiken till 

nya eller ändrade krav som det här är fråga om behöver omfatta såväl 

löpande förändringar i befintliga produkter av begränsad karaktär som mer 

genomgripande förändringar eller tillkomst av helt nya produkter. 

Denna anpassning måste ske i ett läge av restriktivitet i medelstilldel

ningen. SCB måste därför pröva i vad mån omprioriteringar kan ske såväl 

mellan befintlig och ny statistik som mellan olika iimnesområden. Möjlig

heterna härför är, i ett läge diir totalramen under de senaste [1ren krympts. 

begränsade. För att ge underlag för en sådan prövning är en ingående 

kunskap om behoven och användningen av statistiken nödvändig. SCB 

avser att i framtiden lägga ännu starkare tonvikt på fördjupad behovsana

lys och användaranpassning av statistiken. Behandlingen av uppgiftsläm

narfrågor. rationalisering av statistikprocessen och uppdrags verksamheten 

blir också viktiga frågor för SCB. 

SCB har i överensstämmelse med regeringens anvisningar för myndighe

ternas anslagsframställningar som huvudförslag redovisat ett besparings

förslag. I enlighet med ekonomidepartementets särskilda anvisningar till 

SCB bygger detta besparingsförslag i sin helhet på rationaliseringsbespa

ringar. SCB vill dock understryka att bedömningen om möjligheten att 

realisera dessa rationaliseringsförslag är osäker. En förutsättning för att 

SCB skall kunna förverkliga rationaliseringsvinster av beräknad omfatt

ning är bl. a. att centralbyrån får tillgång till erforderlig datorkapacitet. Den 

utvecklingstakt därvidlag som förutsatts i regeringens beslut på grundval 
av betänkandet (Ds E 1978: 3) ADB för SCB är enligt verkets bedömning 

otillräcklig. 

Verket framför ett fåtal förslag till utbyggnader eller förändringar av 

statistikproduktionen, som det enligt användarnas bedömning är synnerli

gen angeläget att kunna realisera. De förslag till utökningar som förs fram 

och som föreslås finansierade genom rationalisering eller nedläggning av 

verksamhet är följande: 

- utbyggnad av energistatistiken 

- statistik som belyser hushållens förctagssparande och företagsinkoms-

ter 

- lönesummestatistik baserad på kontrolluppgifter i det skatteadministra

tiva systemet 

- uppläggning och löpande arbete med ett dödsfallsregister. 

För att kunna genomföra dessa utbyggnads- och förändringsförslag är 

SCB beredd att göra motsvarande besparingar i sin produktion jämfört 

med budgetåret 1980/81 genom ytterligare rationalisering av verksamheten 
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eller nedläggningar av och hegriimningar i produkter. Dessa åtgärder inne

bär ingrcrr i produkter som i och för sig iir angelägna men som det i 

avvägningen mot de framförda utbyggnadsförslagen dock ansetts möjlige 

att vidta. 

SCB framhi\.ller att ytterligare en rad viil motiverade hehov av statistisk 

information föreligger. Den begriinsning i totalramen. som ett realiserande 

av hesparingsförslaget enligt anvisningarna skulle innebära. kommer på ett 

olyckligt sätt att begränsa SCB:s möjligheter att tillgodose dessa behov. 

SCB anmiiler därför vissa utbyggnader inom områden som verket efter 

kontakter med användarna bedömer ha hög prioritet. Verket har dock mot 

bakgrund av anvisningarna för årets budgetarhete inte tagit upp dessa 

förändringar i sitt amlagsiiskande. Enligt SCB bör förbätcringar av statis

tikproduktionen inom ett samhtdlsområde vägas mot andra typer av insat

ser inom samma område. 

SCB har i sitt förslag till anslagsframställning redovisat förslag vad avser 

sjunde huvudtiteln (exkl. 1980 i\rs folk- och hostadsräkning) som skulle 

innehära en anslagsökning med 16.5 milj. kr. Beloppet inkluderar en pris

och löneornriikning med 18. I milj. kr. 

Det projektbundna utvecklingsarbctet redovisas anslagsmässigt under 

delprogram 14. Standardisering. gemensam metodutveckling och projekt

bundet utvecklingsarbete. I följande redogörelse för SCB:s förslag presen

teras det projekthundna utvccklingsarhetet diiremot ämnesvis under resp. 

delprograrn i syfte att öka överskådligheten. 

Under de olika delprogrammen begär SCB - utöver pris- och löneom

räkning av medel för pågående verksamhet - medel för utökad verksam

het enligt följande redovisning. Av denna framgår också föreslagna bespa

ringsätgärder. Aven anmälda utbyggnader utöver budgetförslaget redovi

sas under vai:ie delprogram. 

1. Ertan .rn111ord11i11g 

För 1111·cckli11i;sinsatser inom regionalstatistiken beräknar SCB ett mc

dclshehov av 475 000 kr .. vilket innebär en ökning med 85 000 kr. i förhal

lande till dispositionen av dessa medel för budgetåret 1980/81. 

2. Jordbruk och skördeskadeskydd 111. m. 

Enligt riksdagsheslut år 1974 skall det ankomma på SCB att svara för 

utgivningen av Miljöstatistisk årshok. Medel för planering och för produk

tion av de första årgångarna av boken har via miljödatanämnden ställts till 

SCB: s förfogande från jordbruk ;;departementets kommitteanslag. 

Miljödatanämnden föreslår i sin rapport "Bättre miljöinformation" 

tSOU 1980: 24) att dess verksamhet upphör med utgången av hudgetåret 

1980/81. SCB föreslår därför att medel för arbetet med Miljöstatistisk 

årsbok fortsättningsvis anvisas under VII huvudtitelns anslag till SCB. 

Medelsbehovct för Miljöstatistisk årshok - naturmiljön har SCB för hud

getåret 1981 /82 beräknat till 390 000 kr. 
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Riksdagen har beslutat om ett nytt pri.sregleringssystern för fisk ( norrn

pris~ystemet) att tillämpas fr. o. m. budgetåret 1980/81. Enligt propositio

nen 1979/80: 100. bil. 10 skall det ankomma på SCB alt i samräJ med 

användarna framstiilla dt:n statistik som iir nödviinJig för det beslutade 

prisregleringssystemet. Ko-.tnadsökningen för utbyggnaden samt för an

nan anpassning av informationen till prisregleringssystemet och flcran

viindningen av statistiken beriiknar SCB till 230000 kr. 

SCB beräknar att kunna minska kostnauerna under delprogrammet för 

budgetåret 198 li82 med 380000 kr. genom ökaue rationaliseringar. Exem

pel på rationaliseringsåtgärder iir förbättrad produktionsplanering och 

ökad anviindning av ADB inom lantbruksstatistiken. 

SCB har beviljats medel för att under budgetåret 1980/8 I genomföra en 

intermittent undersökning om förbrukningen av drivmedel och eldningsol

jor rn. m. i jordbruket. Undersökningen slutförs under budgetiiret 1980/81. 

Medcl.~hehovet minskar diirfor med 351)0()0 kr. 

SCB föreslår att den intermittenta utvidgningen av deklarationsunder

sökningcn för jorubrukare (DU i av~eende jordbrukarnas tillg{mgar och 

skukkr m. m. blir genomförd under 1982 enligt den plan för föriindring av 

deklarationsundersökningarna som lades fram i anslagsframställningen för 

1979/80. För budgetåret 1981/82 beräknar SCB medelsbehovet till 275 000 

kr. SCB förutsätter dessutom att uppdragsftnansierade utvidgningar avse

endet. ex. krcditförhilllanden och arrcnddi"itgor skall kunna genomföras. 

SCB begär I 275 000 kr. för 1111·cckli11gsarhetc vilket innebär en ökning i 

förhållande till dispositionen av dessa medel för budgetilret 1980/81 med 

380000 kr .. varav 300000 kr. utgör överföring av medel som tidigare stiillts 

till SCB:s förfogande via miljödatanämnden. 

Utvecklingsarbetet inom delprogrammet präglas av en fortsatt satsning 

för att tillgodose ökade krav på statistiska data och informationsunderlag 

inom miljö-. markanviindnings- och naturresursomri"il.kna. Vidare beräk

nas översynen av fjädert'iistatistikcn fortsätta. 

3. Industri och hygg11ad.1·1·erksamhet 

SCB föreslår att de nuvarande översiktliga energibalanserna komplet

teras med en samlad redovisning av energistatistiken. Vidare föreslås att 

den månatliga el-statistiken kompletteras med en n:dovisning av tempera

turkorrigerade uppgifter. Kostnaderna för u1byggnaderna beriiknas till 

105 000 kr. 

SCB föreslår en nedläggning av majenkiiten inom importenkäterna vilket 

innebär en besparing på 90000 kr. 

SCB föreslår att livsmeJclsinvcnteringen utarbetas vart annat är i stället 

för årligen vilket ger en besparing på 190000 kr. Konsekvenserna av en 

omläggning blir att möjligheterna att följa försörjningsliigct, konsumtionen 

och lagcrutvecklingen för olika livsmedel försämras. Jordbruksniimndcn 

som är huvudkonsument framhåller att om förslaget genomfors kommer 
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beräkningarna av konsumtiom:n av livsmeud att starkt försiimras. SCB 

framför förslaget trots detta eft.ersom verket bedömer de aktuella utök

ningsförslagen iin mer angehigna att genomföra. 

Genom rationuliserings(1tgiirdcr inom delprogrammet beriiknar SCB att 

besparingar på 390000 kr. skall kunna göras. Rationaliseringarna berör 

bl. a. den årliga produktions volymindexen. cxportcnkiiterna och industri

statistiken. Som exempel p[1 planerade åtgärder kan nämnas ökat utnytt

jande av ADB. ändrad arbetsorganisation samt övergång till rationellare 

blankettsystem. 

SCB begär 410000 kr. för 11t1·1Tkli11g.rnrhetl' vilket innebiir en minskninl;! 

med 80000 kr. i förhållanue till uispositionen av dessa medel för budgetåret 

1980/81. Fortsatta utveeklingsarbeten behöver bedrivas inom industrista

tistiken. varustatistiken och energistatistiken. Vidare fortsiitkr arbetet 

med samordning av begrepp. definitioner m. m. inom energistatistiken. 

Den pilbörjade översynen av den kortperiodiska statistiken avseende leve

ranser. lager och produktion avs,~s slutföras under budgeHirct 1981/82. 

SCB anmiiler dessutom ett medclsbehov på 50000 kr. för att kunna 

bedriva utvecklingsarbetet inom delprogrammet med en nägot högre ambi

tionsnivå. 

4. Ilande/, sen·iceniirinRar och prisl'r 

När d.:t gäller inrikeshandclsstatistiken föresliir SCB att den regionala 

redovisningen av omsättningen inom varuhandeln. som för niirvarande 

görs årligen. i framtiden skall tas fram vart tredje iir. De år statistiken inte 

tas fram kan vissa uppgifter crhiillas pli uppdragshasis ur centrala företags

registret. Omsättningsuppgifter kan dock ej erh:\llas. Detta innebär allvar

liga nackdelar för lokaliserings- och etablcringsövcrvägamlen inom bran

schen. SCB bedömer dock förslagen till utbyggnader som mer angeliigna 

än att fortsatta den ärliga redovi~.ningen. Den genomsnittliga årliga bespa

ringen för en treårsperiod beräknas till 80000 kr. För buugetiiret 1981/82 

innebär förslaget en besparing på 140000 kr. 

Genom rationaliseringsåtgärder. bl. a. i form av fortsatt övergång frän 

manuella bearbetningar till ADB-bearbetningar. beräknar SCB att uppnå 

besparingar inom delprogrammet med 400000 kr. Rationaliseringarna be

rör flera produkter inom delprogrammet men avser i första hand inrikcs

handelsstatistiken. 

SCB har för budgetf1ren 1979/80-1980/81 heviljats medel för att genom

föra en undersökning rörande persontransporter med buss. För budgetåret 

1980/81 har anvisats 158000 kr. Dä undersökningen skall slutföra~ under 

budgetåret 1980/81 föreligger inte något medclsbehov för budgetåret 1981/ 

82. 

SCB begär 475 000 kr. för 11t1·eckli11g.1arhetl' vilket innebär en minskning 

med 60000 kr. i förhållande till dispositionen av dessa medel för budgetilret 

1980/81. Fortsatta utveckling~arbeten inom samfärdscbtatistiken behöver 
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bedrivas enligt SCB. De innefattar bl. a. undersökning av personbilars 
körsträckor, användning m. m. samt utveckling av s1atistiken över miljö

farliga sjötransporter. 
Arbetet med översyn och utveckling av konsumen1prisindex behöver 

fortsätta. Vidare avses översynen av inrikeshandelsstatistiken fortsätta 

med bl. a. utveckling och införande av nya produktionsprocesser och 

utveckling av statistikens innehåll. 
SCB anmäler dessutom ett medclsbehov på 140000 kr. för att kunna 

bedriva utvecklingsarbetet inom delprogrammet med en något högre ambi

tionsnivå än vad som är möjligt vid en oförändrad medelsram. Av dessa 

avser 95 000 kr. ett nytt projekt för att påbörja ett arbete med att u1 reda 

möjligheterna att, i första hand från befintligt material. ta fram nya typer av 

statistik för att belysa hittills ej beaktade aspekter av fordonstrafiken 

såsom miljöaspekter och energiförbrukning. 

5. Bostäder. andra b)'l~gnader och fastigheter 

Genom rationaliseringsåtgärder inom bl. a. bostadsbyggnadsstatistiken 

och låneobjektsstatistiken beräknar SCB en besparing på 360000 kr. Som 

exempel på åtgärder nämner SCB övergång till ADB vad gäller månadssta

tistiken samt omläggning av det maskinella bearbetningssystemet för års

statistiken över bostadsbyggandet samt förenklade registerrutiner inom 

låneobjektsstatistiken. 
SCB svarar numera för statistikproduktionen i anslutning till allmänna 

fastighetstaxeringar. SCB har beräknat att för budgetåret 1981 /82 erfordras 

560000 kr., vilket innebär ett ökat medelsbehov med 140000 kr. 
SCB begär 85 000 kr. för utl'ecklingsarbete vilket innebär en minskning 

med 20000 kr. i förhållande till dispositionen av dessa medel för budgetåret 

1980/81. Arbetet inriktas främst på översynen av fastighc1sprisstatistiken. 
För att kunna bedriva utvecklingsarbetet med en något högre ambitions

nivå anmäler SCB dessutom ett medelsbehov på ytterligare 20000 kr. 

6. Samhällsekonomi och l{(entlig förl'altning 

SCB föreslår att den hittills årliga expoststatistikcn inom kommunernas 
finanser avseende den kyrkokommunala sektorn i fortsättningen tas fram 
vart tredje år. Omläggningen medför för budgetåret 1981 /82. en kostnads

minskning med 90000 kr. Kostnadsminskningcn under en treårsperiod 
uppgår till i genomsnitt 50000 kr. per år. Omläggningen innebär att under

laget för departementens och pastoratförbundets handläggning av kyrko

kommunala budgetfrågor, pastoratregleringar m. m. försämras under mel

lanåren liksom även underlaget för nationalräkenskaperna och finansrii

kenskaperna. Pastoratförbundet motsätter sig den föreslagna omläggning

en. SCB bedömer dock att genomförandet av de föreslagna utökningarna, 

som delvis finansieras genom denna begränsning, har större betydelse för 

den ekonomiska statistikens användare än den föreslagna begränsningen. 

2 Riksdai:en 1980181. I sam/. Nr 100. Bilai:a JO 
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Det åligger SCB enligt SFS 1979: 363 att hrligen utföra beriikningar av 

kommunernas tillförsäkrade skattekraft m. m. som underlag för länsstyrel

sernas beräkningar av skatteutjämningshidragcn. Beräkningarna har hit

tills genomförts som uppdrag från budgetdepartementet. Då det är fråga 

om ett formellt åliggande anser verket det motiverat att kostnaderna finan

sieras friln verkets anslag och föreslår därför att det uppräknas till 85 000 

kr. 

Vissa finansieringsföretag kommer fr. o. m. år 1980 all undcrstiillas 

bankinspektioncns tillsyn enlig! lagen om finansbolag samt omfattas av 

lagen om kreditpolitiska medel. Korttidsstatistiken for tinansinstitut hör 

därför i fortsättningen även omfatta linansieringsföretagen. Utbyggnaden 

av statistiken har kostnadsheriiknats av SCB till 110000 kr. 

SCB föreslår att en statistik 1.11arbeta~ som belyser hushällens företags

sparandc m:h företagsinkomster. varigenom underlaget för dessa heräk

ningar väsentligt forbiittras. Även nationalräkenskapernas underlag för 

beräkningen av totala investeringar kommer att förhättras genom statisti

ken. Statistiken avses bygga på ett urval självdeklarationer. Den årliga 

kostnaden har av SCB heräknab till 240000 kr. 

Genom rationaliscrings<'itgärda inom delprogrammet beräknar SCB be

sparingar på 710 000 kr. Som exempel på planerade ätgärckr kan nämnas 

förhättringar i produktionsrutinerna och arbetsorganisationen. ökad an

vändning av ADB. utökad terminalanvändning. m. m. Produkter som be

rörs är hl. a. centrala företagsregistrct och nationalriikenskaperna. 

Under delprogrammet anmiiler SCB några utbyggnadsförslag som enligt 

verkl'ls mening är mycket angehgna. Följande utbyggnader nämns: 

Redovisning av nyckeltal från linansstatistiken avseende mindre före

tag. Redovisningen syf'tar till att ge en heskrivning av småföretagens situa

tion och ut veckling vad gäller lönsamhet. soliditet. m. m. Materialet ger 

möjlighet för jiimforeber av e\l företags utveckling i forhållandc·till bran

schen. För företagen som ing[ir i finansstatistiken ges möjlighet all även 

erhålla nyckeltal för det egna företaget. Den årliga kostnaden heriiknar 

SCB till 150000 kr. 

SCB anser att statistiken över svenska internationella koncerner behö

ver hyggas ut s~1 att den ger en helhetsheskrivning av svenska företags 

internationella beroende. Kostnaden för uthyggnadcn beräknas av SCB 

uppgå till 150 000 kr. 

Genom en aktiestatistik skulle: underlaget för beriikning av frilmst hus

hållssparandet inom national- och finansräkenskaperna förbättras. Den 

skulle belysa olika sektorers sparandc.linvt:stcringar i aktier. innehav av 

aktier och utdelningsinkomster samt företagens finansiering genom aktie

marknaden. Den skulle även kunna ge möjlighet till socio-ekonomiska 

grupperingar av hushilllens aktieinnehav samt information om ilgarförhäl

landen inom niiringslivel. De årliga kostnaderna för aktiestatistik beriiknas 

av SCB till 300000 kr. 
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Behovet av förbättrade nationalräkcnskapsdata är främst förknippat 

med den ekonomiska planeringen på längre sikt. konjunkturanalys och 

regional planering. När det gmler sådana data för prognoser på medellång 

sikt föreligger kvalitetsbrister avseende sparandets fördelning på olika 

sektorer i samhället främst vad gäller holags- och hushi'tllssektorerna. 

Fortsatt utbyggnad av den institutionella redovisningen i n<itionalräken

skaperna är diirför motiverad enligt SCB. Kostnaderna för en sildan ut

byggnad beräknas av SCB till 140000 kr. SCB har tidigare inom ramen för 

nationalräkenskaperna utvecklat metoder för och beräknat länsvisa syssel

sättningstabeller för perioden 1970-1975. Det föreligger ett stort konsu

mentbehov av en uppdatering av denna typ av tahellcr att utnyttjas som 

underlag för sysselsättningsplanering och arbetsmarknadspolitiska åtgär

der samt regionalpolitisk planering på liinsniviL Kostnaderna för löpande 

beräkningar uppgår enligt SCB till 75 000 kr. 

För 11t1·eck/ing.rnrhete begärs totalt 2015 000 kr. vilket innebär en minsk

ning med 15 000 kr. i förhållande till dispositionen av dessa medel för 

budgetåret 1980/81. Projekten omfattar bl. a. en fortsätlning av arbetet med 

planering av en arkivstatistisk företagsdatabas. Vidare fortsiitter arbetet 

för att på olika sätt underlätta uppgithlämnarnas situation. vidareutveckla 

finansstatistiken, förbättra nationalräkenskaperna samt att samordna och 

bygga ut statistiken över den offentliga sektorn. 

För att kunna bedriva ett utvecklingsarbcte inom delprogrammet med en 

högre ambitionsnivå än vad. som iir möjligt vid cn oförändrad medelsram 

för utvccklingsarbetet totalt anmäler SCB ett medelsbchov under delpro

grammet på 600000 kr. Av de~sa avser 65000 kr. ett nytt projekt för att 

förbättra kvaliteten och öka redovisningsmöjligheterna hetr~iffande kapi

talstocksberäkningarna inom nationalräkenskaperna. 

7. Arbetsmarknad 

Statistiken över sysselsättning och lönesummor inom olika niirings

grenar enligt RFV:s arbetsgivaruppgifter kommer att liiggas ned fr. o. m. år 

1980 t budgetttret 1980/81) i enlighet med det förslag som SCB framförde 

förra året. I neddragningen av anslaget ingick inte de kostnader som faller 

efter I juli 1981 och som avser slutförandet av 1980 :'.irs undersökning. En 

ytterligare besparing fr. o. m. budgetåret 1981/82 kan därför göras med 

45000 kr. 

SCB föreslår att en ny årlig lönesummestatistik baserad pii kontrollupp

gifter i det skatteadministrativa systemet ( RS-systemet l startas. Statistiken 

är en nödvändig ersiittning för de nedliiggningar av annan statistik som 

tidigare föreslagits. Den nya lönesummestatistiken beriiknas kosta 210000 

kr. 

I månadsstatistiken över sysselsättning och löner för arhetare inom 

industri beräknas bl. a. timförtjänster för var:ie mänad. Denna anviinds 

även för kvartalsvisa beräkningar av arbetskostnadsindex. Genom att av-
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talsrörclserna hlivit utdragna i tiden och genom alt förhandlingar på för

bumlsniv{i och lokalt fått ökad betydt:lse tilliimpas successivt nya löne

nivi'ter. För all fä korrekt information om förtjänsthigct. i synnerhet för 

arbetskostnadsindex. iir det nödviindigt att i fortsiittningen göra ~1rliga 

undersökningar av retroaktiva lön.:tilliigg. Kostnaderna härför hcriikna~ av 

SCR till 55 000 kr. 

Den nya förhandlingsmetodiken med L-ATF förhandlingar har medfört 

nya krav pi't avtalsstatistiken för statsanstiillda. För att statistiken skall 

kunna fylla sin uppgift som förhandlingsundcrlag måste den förilndras pfa 

vissa punkter. Kostnadsökningen för delta beriiknas av SCB till 150000 kr. 

Statistiken över statsanställda och kommunalt anstiilld personal iir individ

statistik. där kostnaderna väsentligt piiverkas av ökningar av antalet an

stiillda. SCB hegiir ett medelstillskoll pfi 60000 kr. motsvarande volym

ökningen under perioden 1979-1980. 

Genom rationaliseringsåtgtirdcr pii ett flertal produkter inom den före

tagsbaserade delen av delprogrammet beräknar SCU besparingar på 

320000 kr. Som exempel pli planaadc :\tg;irder kan niimnas sammanföring 

av ADB-system till större. gemensamma system med minskat prm:essun

derhftll som följd samt bättre utnyttjande av ADB i granskningsprocessen. 

Fortsatt rationalisering av granskningen av arhetskraflsundersiikningarna 

beräknas medföra besparingar pli 320000 kr. 

SCB beriiknar ett medelsbehnv på 840()(10 kr. för 11trec/.:li11gsarhetc. 

vilket iir en minskning med 85 000 kr. i fiirhiillande till dispositionen av 

dessa medel för budgetäret 1980/S I. Arhetet avser bl. a. fortsatt ut veckling 

av den företagsbaserade arbetsmarknadsstatistiken och av ett samordnat 

utnyttjande av skatteadministrativt material. 

för att kunna bedriva ett ut vecklingsarbete inom delprogrammet med en 

något högre ambitionsniv{1 a111111i/er SCB ett medelsbchov under delpro

grammet pii ytlerligare 90000 kr. 

8. Be.fi1//.:11i11i: och hushåll 

Den av statsmakterna beslutade omliiggningen av taxeringen i första 

instans fr. o. m. taxcringsfaret 1979 har inneburit oförutsedda permanenta 

fördyringar av den årliga inkomst- och fi.irmiigenhetsstatistiken. Merkost

naderna för den ärliga löpande produktionen stiger pi\ grund av detta med 

I 90 000 kr. 

SCB föreslår att tre partisymputiundersökningar genomförs under 1982 i 

likhet med tidigare valår. Under mellanliggande t1r gcnlimförs endast I vii 

undersökningar. Dessutom fiireslf1r verket att en metodundersökning ge

nomfors planenligt i anslutning till valet 1982. Den sammanlagda iikningen 

av medelsbehovet budgetåret 1981/82 för en extra undersökning resp. 

planering av en metodundersi\kning uppgilr till 940000 kr. 

En första provutgiiva av en miljöstatistisk ärshok med uppgifter om 

arbetsmiljö har utarbetats av SCB på uppdrag av Miljödataniimnden 
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<MONl. MON har beviljat SCH vissa medel för budgetiiret 1980/81 för all 

fortsätta utveålingsarbetet med ärsboken. I sin rapport .. Biittre miljöin

formation"' (SOU 1980: 24) föreslär MON. som nämnts under delprogram 

2. all SCB blir ansvarig för den miljöstatisliska verksamheten fr. o. m. 

1982. Kostnaderna för utarbetande och tryckning av ärsboken om arbets

miljön. vilken beräknas utges vart tredje itr. har av SCB beräknats till 

450 000 kr. budgetåret 1981 /82 samt till 220 000 kr. per år under 1982/83 och 

1983/84. 

Genom rationaliseringar av olika produkter inom delprogrammet beriik

nar SCB att besparingar på 870000 kr. skall kunna göras. Som exempel pä 

rationaliseringar kan nämnas vardagsrationaliseringar i hela produktions

kedjan, översyn av gransknings- samt kodnings- och inlervjurutiner inom 

delprogrammets statistikgrenar. 

Arbetet med 1978 års hushällsbudgetundersökning avslutas planenligt 

under 1981/82. Medclsbehovet sjunker därmed med 175000 kr. 1981/82. 

Arbetet med 1979 ärs valstalistik avslutas enligt plan under budgetåret 

1980/81. Medelsbehovet 1981/82 minskar därmed med 594000 kr. Plane

ringen av 1982 års valstatistik skall planenligt påbörjas under budgetåret 

1981/82. Arbetet med undersökningen sträcker sig fram t. o. m. budgetåret 

1983/84. Kostnaderna för en undersökning med i stort sett samma utform

ning som föregående undersökning har av SCB beräknats till 4 345 000 kr.. 

varav 665000 kr. avser budgetåret 1981/82. SCB anmäler dessutom behov 

av en utbyggnad av undersökningen. 

SCB har erhållit medel för att utarbeta statistik rörande folkomröstning

en om kärnkraft. Arbetet sträcker sig över budgetåren 1979/80-1981182. 

Anslaget kan minskas med 200000 kr. 

SCB har enligt uppdrag av regeringen i samrt1d med lantbruksekonomis

ka samarbetsnämnden och statens jordbruksnämnd utarbetat förslag till 

fördjupad levnadsnivåstatistik om jordbrukare och jiimförbara grupper. 

Statistiken ska bl. a. komma till användning vid jordbrukspolitiska över

läggningar. Statistiken planeras i första hand komma till ständ genom 

urvalsförstiirkning av SCB:s levnadsniväundersökning <ULF> och in

komstfördelningsundersökning med I 000 jordbrukare resp. 750 jordbruks

hushåll. Kostnaderna beräknas av SCB till totalt I 880000 kr. varav 

330000 kr. för budgetåret 1981182. för att undersökningen skall kunna 

genomföras enligt föreslagen plan krävs redan budgetåret 1980/81 140000 

kr. 

SCB anmiiler fyra angelägna utbyggnader utöver budgetförslaget. In

komst- och förmögenhetsstatistiken bör enligt SCB förbättras sä att den på 

ett relevant sätt kan belysa olika befolkningsgruppers ekonomiska situa

tion. Kostnaderna beräknas av SCB till 140000 kr. varav 40000 kr. är en 

engångskostnad. 

SCB anmäler vidare en utbyggnad av inkomstfördelningsundersökning

arna med 500 personliga företagarhushåll samt 900 hushåll som är delägare 
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i fömansforetag. Utbyggnaden har stor bctyddse för lönc- och prisförhand

lingar. allmän förbättring av fördelningsstatistiken. statliga utredningar pä 

bl. a. beskattningsomrildet. nationalriikcnskaper och finansräkenskaper 

med vilka samordning sker. De årliga merkostnaderna for utbyggnaden 

beräknas av SCB till 600000 kr. varav 240000 kr. avser fämansföretag. 

SCB anmiiler en utbyggnad av 1982 {trs valstatistik. Efterfrågan bland 

allmänhet, forskare. massme<lia och politiker av statistik frän de allmänna 

valen är stor. Det finns ett behov av att bygga ut valbeteendeunuersök

ningarna för att möjliggöra studier av kampanjeffekkr och rörlighet under 

de sista månaderna före valet. För att genomföra en sådan utbyggnad i 

samband med valet 1982 erfordras för valstatistiken utöver det ovan an

givna medclsbehMet 375000 kr. varav 320000 kr. för budgetåret 1981/82. 

Inom SCB pågar arbete med :>yfte att utveckla den officiella statistiken 

över omriidct arbetsmiljön och dess samspel med individen. För en verk

samhet omfattande eri serie prnvundersökningar med syfte att utviirdcra 

metoderna för mätning av arbetsmiljö i undersökningen om levnadsförhftl

landena (ULf) samt för faststiillande av miitmetoder för en ny arbctsstäl

leorienterad arbetsmiljöstatistik anmiiler SCB ett medclsbehov om 550000 

kr. för budgetilret 1981 /82. 

SCB begiir I 690000 kr. för 11n·eckli11gsarhetc vilket innebiir en ökning 

med 120000 kr. i förhållande till dispositionen av dessa medel fi.ir budget

året 1980/81. Till de föreslagna projekten hiir bl. a. fortsatt ut veckling av 

inkomststatistiken och av undersökningarna om levnadsförhfölandcn. ut

veckling av en arhetsstiilleorienterad arbetsmiljöstatistik samt planering av 

hushållsbudgetundcrsökningar. 

För att kunna bedriva ett ut vccklingsarbetc inom delprogrammet med en 

högre ambitionsnivå anmäler SCB ett medelsbehov på yt1erligarc 65 000 

kr. 

9. Riitts- och soci11/1·iisc11Je 

Inom kriminalstatistikens område föresliir SCB en begriinsning i upp

byggnaden av ett nytt system för statistiken över ilterfall i brott. Förslaget 

innebär att beredskapen för att snabbt och enkelt kunna tillgodose behovet 

avs. k. spontana tabelluttag försiimras. För intressenter med sådana behov 

medför förslaget ökade kostnader och liingre produktionstidcr. Föränd

ringen medför en minskning av kostnaderna för budgetåret 1981/82 med 

95 000 kr. SCH begiir ökade m1~del för äktcnskapsregistrct som följd av 

registrets successiva tillväxt. För bu<lgetäret 1981182 beräknas de ökade 

kostnaderna uppgå till 90000 kr. 

Efterfrågan på information som kan belysa samband mellan miljö oc:-. 

hälsa har ökat mycket starkt under senare år. SCB har ett dödsfallsregister 

som täcker 1960-talet. För att bättre tillgodose efterfrågan pa information 

för forskning kring sambanden mellan dödlighet. dödsorsaker och miljö

faktorer föreslår SCB att ett dödsfalls register fr. o. m. år 1970 tas fram och 
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aktualiseras löpande. Ko~tnaderna hiirför beri.iknas till 290000 kr. 

Genom rationaliseringsåtgärder inom dclprogrammd beriiknar SCB 

kunna göra besparingar pi1 380000 kr. Rationaliseringarna berör produk

terna domstolarnas verksamhet. vägtrafikolycksstatistik. socialv{irdssta

tistik och dödsorsaksstatistik. Som exempel pt1 planerade Mgiinkr kan 

nämnas översyn av ADA-system. minskad kontrollregistrering och över

syn av olika manuella rutiner inom produktionsprocessen. 

Utöver budgetförslaget 11111111//er SCH behlJvet av statistik iiver hem- och 

fritidsolyckor. SCB menar att denna stati~tik behövs som underlag för 

prioritering av förebyggande åtgärder mot hi::m- och fritidsolyckor samt för 

utvärdering av effekter av vidtagna iitgärder. Kostnaderna för en löpande 

statistik beräknar SCH till 500000 kr. per är. 

Undersökningar om vägtrafikolycksstatistikens och brottsstatistikens 

täckningsgrad behöver genomfliras vart tredje är for att fil underlag för en 

bedömning av kvaliteten i dessa statistikgrenar. I statistiken redovisas 

uppgifter om viigtrafikolyckor med personskada resp. brott som kommit 

till polisens kännedom. Kostnaderna för en undersökning avseende {1r 1981 

beräknas av SCB totalt till 870000 kr.. varav 370000 kr. fiir budgct{m:t 

1981/82 och 500000 kr. för budgeti\ret 1982/83. Denna undersökning an

mii/er SCH utanför sitt egentliga budgetförslag. 

SCB beräknar medelsbehovet för budgetiiret 1981182 för 11treckli11J.:1ar

ht'fc till 615 000 kr.. vilket innebiir en min~kning med 70 000 kr. i förhilllan

de till dispositionen av dessa medel för hudgetäret 1980/81. Arbetet inne

bär fortsatt utveckling och översyn inom riitts- och socialviirdsomrfalcna. 

För att kunna bedriva ett utvecklingsarbcte inom ddprogrammet med en 

något högre ambitionsnivå a11111iilcr SCB ett medclsbehov p;'1 ytterligare 

75 000 kr. 

10. Uthild11i11J; . .fi1rsk11i11R och kultur 

I fråga om lärarregistret har SCB erhallit medel för insamling och redo

visning av undervisningens fördelning p{1 iimnen. U ndcrsökningen avslutas 

under budgetåret 1981 /82. Mcdcisbehovet for budgel<'lret 1981182 bcriiknas 

planenligt till 160000 kr. vilket innebi\r en minskning med 70000 kr. En 

undersökning om de studerandes älder genomförs vart tredje är. Nästa 

undersökning skall planenligt genomföras hösten 1981. Kostnaderna be

räknas av SCH till totalt 340000 kr.. varav 290000 kr. för budgetåret 1981/ 

82. För forskningss\atistiken som genomförs varannat är minskar kostna

derna budgetåret 1981/82 planenligt m1.:d 200000 kr. 

Besparingar inom delprogrammet beräknas uppkomma budgetåret 1981/ 

82 som följd av ökad direkt rapportering från skolorna~ administrativa 

datorsystem samt genom samordnad och minskad rublicering. m. m. Pro

dukter som berörs är bl. a. statistiken över vuxenutbildningen. gymnasie

skolan. högskolans grunduthildning samt uppföljningsundersökningarna 

av högskolestuderande. Sammanlagt beräknas besparingarna till 515 000 

kr. 
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SCH u11111iilcr under delprogrammet två nya produkter. Oet bchovsana

lysarbete som p{1går om kulturstatistik väntas leda fram till förslag om viss 

ny statistikproduktion. Arbetet har emellertid även visat på behov av att 

redan befintlig men f. n. svf1dtkomlig statistik fortlöpande sammanställs 

och publiceras. Kostnaderna för en sådan publicering beriiknas av SCB till 

110 000 kr. per är. 
För att skapa underlag för bl.<>. forskning och utviirdering av förändring

ar inom skolväsendet erfordras uppläggning av elevpanel för longitudinclla 

studier samt liisärsvis uppföljning. Huvudkonsumenter är SÖ. UHÄ. fors

kare. utredningar m.11. Mlltsvarande undersökningar har tidigan: gjorts 

betriiffandc elever födda 1948 och 1953. Kostnaderna beräknas av SCB till 

380000 kr. per år. 

SCB heriiknar att medelsbehovct för hudgetftret 1981/82 för 11t1·eckli11gs

urhe1e uppgår till 690 000 kr .. vilket innebär en minskning med 5 000 kr. i 

förhiillandc till dispositionen av dessa medel for budgetäret 1980/81. 

Utvecklingsarbetet fortsätter inom bl. a. forskningsstatistiken. högsko

lestatistiken. informationssysternct för ungdoms- och vuxenutbildningen 

samt inom elevundersökningarna. 

För att kunna bedriva ett utvecklingsarbete inom delprogrammet med en 

högre ambitionsnivå anmii/er SCB ett medclsbehov på ytterligare 1011000 

kr. 

11. Bi:fi1/k11i11gs-. yrkes- och 111hild11i11g.1prog110ser 

Genom rationaliseringar beriiknas kostnaderna kunna minska med 

55 000 kr. Som exempel på rationaliseringsåtgärder kan niimnas förenklat 
förfarande vid tryckning av rapporter och utökat anviindande av datorba

serade prognosmodeller. 

SCB anmii/er behovet av ökacle insatser i fråga om bcfolkningsanalyser 

och prngnoser. För en kontinue:-lig analys av de förändringar som sker i 

den svenska befolkningen och de förändringar som sker i de faktorer som 

pilverkar befolkningens storlek och struktur erfordras enligt SCB ett ökat 

anslag med 240 000 kr. 

SCB begär 345 llOO kr. för 11t1·ccklingwrhete, vilket innebär en ökning 

med 295 000 kr. jämfört med dispositionen av dessa medel för budgetåret 

1980/81. De päbö1jade arbetena med utveckling av en ny prognosmodell 

över utbuds- och efterfrågebalanser för arbt:tskraftens yrkesfördelning 

behöver fortsätta. l syfte att förb~ittra underlaget för den regionala utbild

nings- och syssclsättningsplaneringen och för studie- och yrkesorientering

en behöver ut vecklingsarbctc bedrivas avst:ende regionala prognosme

toder. 

För att kunna bedriva ett utvecklingsarbete inom delprogrammet med en 

högre ambitionsnivå anmii/er SCB ett medclsbehov på ytterligare I 05 000 

kr. 
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12. Bibliotek, information m. m. 

Genom rationaliseringar beräknas kostnaderna kunna minskas med 

105 000 kr. Som exempel på rationaliseringsåtgärder kan nämnas utnyttjan

de av skrivautomater. 

SCB beräknar all medelsbehovet för 11t1·eckli11gsarbetet under budget

året 1981 /82 uppgår till 105 000 kr.. vilket innebär oförändrad nivå i förhål

lande till dispositionen av dessa medel för budgetåret 1980/81. 

13. Arki1• och 1:eme11samma databaser 111. m. 

SCB har ett omfattande magnetbandsbestånd. som innehåller väsentliga 

primäruppgifter från 1960-talct och framil.t. Detta bestånd ökar med om

kring 800 volymer per år. Enligt bestämmelserna i SFS 1979:679 (* Il 

mom. 7) skall alla magnetband som överfamnas till arkivet. kontrollköras 

vart tionde år. Det årliga medclsbehovet härför har av SCB beräknats till 

170000 kr. För överföring av band från folk- och bostadsräkningen 1975 till 

långtidsarkivering beräknar SCB för budgetåret 1981182 en kostnad på 

50000 kr. (engångskostnad). 

För utvecklingsarhete begärs I 145000 kr., vilket innebär oförändrad 

nivå i förhållande till dispositionen av dessa medel för budgetåret 1980/81. 

Projekten avser vidareutveckling av RSDB-systemet. tidsseriedatabasen 

<TSDBJ och en longitudinell sociodemogratisk miniatyrdatabas. 

14. Standardiseri11,;, gemensam 111etodut1•eckli11g och projekthundet ut

vecklingsarbete 

Genom effektivisering av arbetsformer m. m. beräknas en besparing på 

120000 kr. kunna uppkomma inom delprogrammet. 

Det projektbundna utvecklingsarbetet som anslagsmässigt hör hemma 

under delprogram 14 har redovisats iimnesvis under respektive delpro

gram. För det 11t1·eckling.rnrhete som avser standardisering och gemensam 

metodutveckling begärs totalt 2 585 000 kr. vilket innebär en minskning 

med 245 000 kr. Bland projekten märks utwckling av statistiska metoder 

bl. a. för att underlätta individers och företags uppgiftslämnande. utveck

ling av metoderna for förändringsskattningar (tidsserier), fortsatt utveck

ling och anpassning av tekniker och system inom datahehandlingen. stan

dardisering och automatisering av fler produktionsmoment samt fortsatt 

utveckling av standardprogrambiblioteket. Vidare ingår bl. a. fortsatt ut

veckling av arbetet med kvalitetskontroll, utveckling av databasmetoder 

och direktminnesteknik. utarbetande av metoder för geografiskt spridd 

databehandling, utveckling av sekretessteknik, mättekniska utvecklingsar

bctcn inom individstatistiken samt utredning om koordinatmetodernas an

vändningsmöjligheter inom statistiken. 

För att kunna bedriva utvecklingsarhetet inom delprogrammet med en 

högre ambitionsnivå anmäler SCB ett medelsbehov under delprogrammet 

på ytterligare 460 000 kr. 
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15. Folk- och bost11dsriikningen 1980 

SCB har för budgetåret 1980/81 beviljats 35 000 000 kr. under anslaget 

B 3. Folk- och Bostadsräkning 1980 (FoB 80). Medlen skall även anviimlas 

för att undersöka alternativa metoder för framtida folk- och bostadräkning

ar (f0BALT). För budgetåret 1981/82 beräknar SCB ett medelshehov for 

FoB 80 och FOBALT på sammanlagt 21500000 kr .. vilket innebär en 

minskning med 13 500 000 kr. i förhållande till anslaget för budgetåret 1980/ 

81. 

Personal 

SCB beräknar att ett genomförande av dess förslag sammantaget för de 

tre anslagen innebär en personalminskning med l 9 personer exklusive 

intervjuare. 

Löneplan.rnnstii/ld personal rid statistiska centralhyrän 

1979/80 I 980/81 1'!81182 

SCH FörcJra-
ganJen 

B I. StatiHik. reiti.l'ter och prognoser 1368 13511 1330 1317 
Handläggande personal 870 868 862 8'i2 
Övrig personal 498 482 468 465 

B 2. Uppdn1gs1·erk.1·11111het 149 143 1:!9 135 
l::f andläggande personal I04 105 95 99 
Ovrig personal 45 38 34 36 

B 3. Folk- och host11dsriik11i11g 19811 38 79 77 77 
Handliiggam.le personal :!2 44 39 39 
Övrig personal 16 35 38 38 

l'a.rnm1/ .fina11sicrad från X:e hurndtiteln il5 86 /03 /03 
Handläggande personal 33 43 ~q 51 
Ovrig personal :'i:! 43 52 52 

Totalt 1·id .s·cB 1640 1658 1639 163:! 
l::fanJliiggande personal I 029 1 OhO I 047 I 041 
Ovrig personal 611 598 592 .'i91 

Remissyttrande 

Efter remiss har yttrande över SCB:s anslagsframställning avgetts av 

datainspektionen. 

Datainspektionen har yttrat sig över bl. a. de förslag i SCB:s anslags

framställning som innebär inrättande av nya personregister eller ändringar 

i redan befintliga register. Datainspektionens yttrande iir Himnat med den 

reservationen all inspektionen ges tillfälle till förnyat yttrande för de fall 

SCB i den fortsatta planeringen ger projekten en friln intcgritetssynpunkt 

annorlunda utformning. 

I tre fall har datainspektionen inget att erinra mot att SCB:s förslag 

genomförs. Det gäller utvidgningar av lantbruksrcgistrct. fastighe(staxe-
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ringsrcgistret och linans-. produktions- och investcringsstatistik. 

För två undt::rsökningar anger datainspektionen att under föruhiittning

cn att SCB i samband med enkät eller intervju liimnar vissa upplysningar 

om registri::t och att statistiken framsliills pä cl t sådant siitt att enskildas 

personliga förhällanden inte kan utHisas godtar den registren. Det giillcr 

utvidgningen av deklarationsundersökningen för jordbrukare samt under

sökningen av jordbrukarnas levnadsförhållanden. 

Vad gäller SCB:s förslag till en ny årlig lönesummestatistik baserad p~1 

kontrolluppgifterna i det skatteadministrativa systemet !RSI vill datain

spektionen avvakta en utvärdering av den tidigare provverksamhcten in

nan in<;pektionen tar slutlig st~illning till ett ·fortsatt rörande av registret. 

l<"öredraganden 

För budgetåret 1981/82 föreslär statisti~ka centralbyrfm en ökning av 

ansh1get med 16.5 milj. kr. 

Utgångspunkten vid bt::dömningen av SCB:s förslag till anslagsföriind

ringar har varit det av SCB presenterade huvudalternativet. Detta innebär 

en nedskiirning med 2 % av föregående budgetärs pris- och lönejusterade 

anslag. Nedskärningen har i SCB:s förslag genomförts i form av allmänna 

rationaliseringar. Jag anser till en början att anslaget till följd av bespa

ringsalternativet bör minska~ med 4 831 000 kr. 

Vad gäller prövningen av SCB:s förslag till anslagsförändringar har jag 

utgföt frän att kostnader för utbyggnader av siatistikproduktionen skall 

täckas av besparingar till motsvarande belopp. SCB har redovisat förslag 

till minskningar i fråga om ett antal statistikprodukter till t::tt belopp om 

845 000 kr. för att därigenom kunna finansiera utbyggnadsför~lag i samma 

storleksordning. Jag har vid beredningen funnit att sfiväl vissa besparings

förslag som vissa utbyggnadsforslag intt:: bi)r genomföras. Jag iiterkommer 

vid genomgången av ddprogrammen till vilka produkter jag hiir syftar p:\. 

Jag föreslär vissa andra utbyggnads- och besparingsforslag. De <1v mig 

förordade besparingarna och utbyggnaderna avse;:r totalt ett belopp av 

820 000 kr. 

I proposition 1980/81: 20 om besparingar i statsvt'fksamhekn anmiilde 

jag min avsikt alt förutom en neddragning enligt huvudalternativet realt 

minska SCB:s anslag med 3 milj. kr. Min avsikt var att minskningen i 

första hand skulle avse sådan anslagslinansicrad statistik som. om den 

skall gi::nomfl>ras. bör finansieras via SCB:s uppdragsverksamhet. För 

några år sedan föreslog regeringen pft mitt förslag att de av SCB utförda 

partisympatiundcrsökningarna inte skulle finansieras via statsbudgeten 

<prop. 1977/78: IOO bil. 10). Riksdagen godtog emellertid inte förslaget (fiU 

1977178: 15. rskr 1977178: 1361. Jag anser att det nu - mot bakgrund av den 

restriktivare budgetbi::handling som gäller för prövningen av årets anslags

framställning och med hlinsyn till förekomsten av andra icke statligt linan-
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sierade undersökningar av parfoympatier - finns anledning all •tkr ta upp 

frt1gan om att slopa anslagslinansieringen av SCH:s undersökningar. De 

överväganden jag gjort i fr{1gan utmynnar i all jag förordar att ett fortsatt 

genomförande av partisympatiumkrsökningarna får bli beroende av om de 

kan fullgöras via SCB:s uppdragsverksamhct. Förslaget medför en bespa

ring på ca 2.2 milj. kr. för budgetåret 1981182. Vidare vill jag niimna att 

SCB har undersökt möjligheterna till besparingar inom statistiken pii boen

deområdet. SCH har redovisat \i skrivelse den 23 sepl. 1980> förslag till 

nedliiggning och förenklingar av denna statistik till ett belopp av 300000 kr. 

Jag förordar att dessa besparingar genomförs. SCB har även umkrsökt 

möjligheterna till en samordning av SCB:s och bostadsstyrelsens under

sökningar av outhyrda Higenhcter. Resultatet av det uppdraget r1r en hespa

ring r~1 bostadsstyrelsen med 60000 kr. och en ökning av anslaget hos SCB 

med 15 000 kr. Jag föresl{1r efter samri1d med chefen för hostadsdeparte

mentet att den av SCB föreslagn:t samordningen genomförs. I gcnorng:lng

en av föriindringarna på delprogrammen ilterkommer jag till vilka pro

dukter som pi\verkas av ovan n::inrnda besparingar. En ytterligare bespa

ring pii knappt 500 000 kr. uppkommer genom att jag vid beredningen av 

SCB:s förslag inte accepterat vissa anslagsföriindringar som automatiska 

förändringar. Jag fttcrkommer i redovisningen av delprogrammen till vilka 

produkter som denna besparing påverkar. 

I besparingspropositionen förcsliir chefen för industridepartementet att 

delegationen för informationssystemet fördag-samhiille. den s. k. DIS

verksamheten skall läggas ner. Detta medflir en minskning av SCll:s 

uppdragsverksamhet med 1.5 milj. kr. 

Jag vill framhålla vikten av att SCB fortlöpande tar till vara olika möjlig

heter till rationaliserings- och be~paringsåtgiirdcr i verksamheten. SCB bör 

också i ökad utstriickning ompröva befintlig statistik - såväl löpande som 

intermittent - och i fall uär nedl:iggning inte kan ske undersöka i vad miln 

som behovsgraden kan minskas. Endast om neddragningar och ompriori

teringar kan ske i den nuvarande statistikproduktionen kommer det i 

f'ortsättilingcn finnas utrymme för ny statistik. Jag vill i sammanhanget 

framhålla att den översyn av den statliga statistikproduktionen som den i 

år tillsatta statistikutredningen ( E l 980: 02) kL)mmer att göra blir av stor 

bt:tydclse för inriktningen av SCH:s fortsatta verksamhet. Resultatet av 

utredningsarbetet bör sålunda viisentligt förbättra möjligheterna att priori

tera statsfinansierad statistik inom och mellan skilda omri'1den och ge en 

grund för reella besparingar pii statistikomrt1dct. I avvaktan pii utredning

ens förslag bör dock - med hiinsyn till det rådande statslinansiclla läget -

ett bcparings- och rationaliseringsarbete bedrivas. Med anledning hiirav 

avser jag att ta upp frågan om besparingsmöjligheter inom bl. a. jordbruks

statistiken och utbildningsstatistiken. Jag avser vidare att ge SCll i upp

drag att undersöka möjligheterna att genomföra vissa intermittenta under

sökningar med större tidsintervall. Det iir också angeliiget att en samord-
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ning kommer till stånd i fråga om det statistikarhete avseende prisutvcck

lingcn som hedrivs av SCH och SPK med histånd av länsstyrelserna. 

Därigenom kan dubhelarhete undanröjas och rationaliseringsvinster upp

nås. 
För anslaget Statistik. register och prognoser beräknar jag medelsbeho

vet till totalt 241,9 milj. kr. vilket innebär en ökning med 24.5 milj. kr. 

Kompensationen för pris- tKh löneökning utgör 20, I milj. kr. Dessutom 

redovisas 3,45 milj. kr. under X:e huvudtiteln för vissa kostnader som 

tidigare redovisats under detta anslag men som hör till jordbrukshuvudti

teln. En överföring sker från IX:e huvudtiteln med 10,5 milj. kr. Förslaget 

innebär därför en reell minskning av medelstilldelningen med 6.9 milj. kr. 

För den löpande n'rk.rnmheten har jag beräknat medel för ett par nya 

produkter. Denna utbyggnad av statistiken sammantaget med de bespa

ringar och rationaliseringar jag har förordat ger ett minskat medelsbehov 

för den löpande verksamheten med 5.4 milj. kr. För s. k. intermittenta 

undersökningar förordar jag en minskning av medlen med 127 000 kr. 

För det s. k. pn~jekth11nd11a 1m·eckli11gsarhetet räknar jag medelsbeho

vet. inkl. pris- och löneomriikning. till 13 milj. kr. Vad gäller det projekt

bundna utvecklingsarbetet vill jag framhålla följande. I det k;!rva ekono

miska läge som för närvarande råder är det av vikt att SCB ger sin statistik 

en sådan inriktning att den kan utgöra ett underlag för beslut om ompriori

teringar och besparingar inom skilda samhällsområden. För att åstadkom

ma detta krävs att SCB på längre sikt förändrar vissa statistikprodukter. 

Detta möjliggörs främst genom att SCB omprioriterar sina egna resurser 

men också genom ett klart inriktat utvecklingsarbete. Jag anser att SCB:s 

utvecklingsarbete under den kommande planeringsperioden bör ha föl

jande inriktning. Huvuddelen av resurserna hör användas dels för verk

samheten inom delprogram 14 I standardisering och metodutveckling) med 

sikte på att möjliggöra fortsatta rationaliseringar och besparingar i SCB:s 
statistikproduktion. dels för en satsning på de delprogram som rör frågor 

om arbetsmarknad, industri - särskilt energistatistik - befolkning och 

hushåll. samhällsekonomi samt offentlig förvaltning. Inom de övriga del

programmen bör ett visst utvecklingsarbete pågå för att kunna möta för

ändrade krav från konsumenterna. Även i fortsättningen måste SCB lägga 

ner resurser på det löpande proeessunderhållct. Detta är också en form av 

utvecklingsarhete men det knyter mer an till det löpande arbetet inom SCB 

och bör därför även i fortsättningen belasta medlen för den löpande verk

samheten. 
Vid beredningen av SCB:s anslagsframställning har jag i första hand 

bedömt totalbeloppet för utvecklingsarbetet. Jag har vidare granskat 

SCB:s förslag till nya projekt och funnit att vissa inte bör genomföras. Jag 

återkommer till dessa projekt i redovisningen av förändringarna under 

resp. delprogram. 

·SCB har tidigare år ålagts att i maj för regeringen redovisa en slutlig 
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dispositionsplan över ut vccklingsarbctet för följande budgctitr. Jag anser 

att det i fortsättningen inte är behövligt med denna redovisning. Jag kom

mer i stället att i annat sammanhang ställa specificerade krav pii vilket 

underlag som skall ingå i niista års anslagsframställning niir det gäller 

utvecklingsarbctet. 

I det följande redovisas förslag till utökning och begränsning för varje 

delprogram vad avser den löpande verksamheten. de intermittenta under

sökningarna och det projektbundna utvecklingsarbetet. 

1) Ei:tern sa111ord11i11g 

l fråga om delprogrammet extern samordning har jag ingen erinran till 

SCH:s förslag. 

2) Jordhm/.: och s/.:iirdes/.:wlcs/.:ydd 111.111. 

Jag bedömer att förändringen av fiskeristatistiken kan genomföras med 

oförändrade resurser. 

Jag beräknar att ökad rationalisering inom delprogrammet skall kunna 

minska kostnaderna med 576000 kr. 

För statistik över förbrukningen av drivmedel och eldningsoljor i jord

bruket beräknar jag ett siinkt medelsbehov på 350000 kr. beroende pi1 en 

planenlig intermittent nedgång. I enlighet med SCB:s förslag beriiknar jag 

275 000 kr. för en planenlig intermittent utvidgning av deklarationsunder

sökningen för jordbrukare. 

När det gäller miljöstatistiken har jag inte beräknat några medel för den 

del av kostnaderna för utveeklingsarbctet och för de miljöstatistiska års

böckerna som tidigare ställts till SCB:s förfogande via miljödatanämnden 

och som SCB nu föreslår bli finansierad över sjunde huvudtiteln. Oen 

framtida verksamheten inom miljövärdens informationssystem bereds f. n. 

inom regeringskansliet. 

3) Industri och hy;:g1111ds1·cr/.:sw11het 

För en samlad redovisning av energistatistiken och en utvidgning av 

elstatistikcn har jag beräknat cit ökat medclsbehov av 105 000 kr. Enligt 

vad jag har erfarit kommer energiministern att i1tcrkomma till frågan om 

energistatisken i samband med den energipolitiska propositionen som re

geringen avser att förelägga rik~dagen senan: detta riksmöte. 

SCH:s förslag om en nedläggning av nrnjenkiiten inom importenkäterna 

godtar jag. Detta ger en besparing p{1 90000 kr. 

Jag anser inte att livsmedclsinventeringcn ski1ll genomföras vart annat år 

i stället för årligen. En utglesning av statistiken skulle starkt försvåra 

mqjligheterna att följa försörjningsläget. konsumtionen och lagcrutvcck

lingcn för olika livsmedel. 

Genom rationaliseringsåtgärdcr inom delprogrammet räknar jag. i enlig

het med SCB, med en besparing på 390000 kr. 
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4) H1111del, snl'ice11iiri11g11r och priser 

SCB föreslår all den regionala redovisningen av omsiittningen inom 

varuhandeln. som för närvarande görs iirligen. i framtiden skall tas fram 

vart tredje ftr. Jag anser det fullt tillräckligt att redovisningen sker vart 

tredje fir di! vissa av uppgifterna dessutom kan ff1s ur det centrala företags

registret. Detta ger en besparing på 140000 kr. En ytterligare besparing pil 

400000 kr. inom delprogrammet kan uppnlts genom allmiin rationalisering. 

Engångsundersökningen av personaltransporter med buss avslutas un

der budgetåret I 980i8 I varför ett medelsbehov av 158 000 kr. bortfaller. 

SCB:s förslag till utvecklingsarbete under delprogrammet innefattar 

bl. a. utveckling av statistik över miljöfarliga sjötransporter. Denna fråga 

bereds för närvarande inom regeringskansliet varför SCB bör avvakta 

resultatet av detta arbete. 

5) Bostäder, andra hyru:nadcr och fiistigheter 

Allmiinna rationaliseringar inom delprogrammet kan i enlighet med 

SCB:s förslag ge en besparing pil 360000 kr. 

Som jag tidigare nämnt riiknar jag med en nettobesparing på 285 000 kr. 

inom boendestatistiken genom följande förändringar. En nedläggning av 

statistiken över kostnads- och pantvärdesförändringar mellan preliminärt 

och slutligt beslut om bostadslån ger en besparing på 250000 kr. Vidare 

kan en förenkling av registerrutinerna inom låneobjektsstatistiken ge en 

besparing pf1 50000 kr. En samordning av SCB:s och bostadsstyrelsens 

undersökningar av outhyrda lägenheter kan ge en besparing på bostads

styrelsen med 60000 kr. För SCB:s del innebär samordningen en kostnads

ökning med 15000kr. 

För den allmänna fastighetstaxeringen år 1981 räknar jag med ett planen

ligt ökat medelsbehov av 140000 kr. Detta innefattar en pris- och löncom

räkning med 3 7 000 kr. 

61 Samhiillseko11omi och <~/fc'nt/ig .fi'irl'liltning 

SCB:s förslag att den årliga expoststatistiken avseende den kyrkokom

munala sektorns finanser. i fortsättningen skall tas fram vart tredje ftr kan 

jag inte godta. SCB:s beräkningar av kommunernas skattekraft m. m. som 

ligger till underlag för skatteutjämningsbidragen skall i fortsättningen be

lasta de löpande medlen. Kostnaden för detta iir 85 000 kr. per år. 

För SCB:s korttidsstatistik för finansinstituten beräknar jag en ökning 

med 110000 kr. till följd av att även finansbolagen skall ingå i statistiken. 

Jag är inte beredd att för budgetåret 1981/82 beräkna några medel för den 

av SCB föreslagna nya produkten om hushållens företagssrarande i per

sonliga företag. Genom rationaliseringsåtgiirder inom bl. a. produkterna 

centrala förctagsregistret och nationalriikenskaperna räknar SCB med en 

bcsraring pft 710000 kr. Jag godtar SCB:s beräkning och minskar medlen 

för delrrogrammet med nämnda sumrria. 
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7) Arhet.rnwrknad 

Från och med 1981 beräknar SCB den ftrliga lönesummestatistiken med 

utgångspunkt fn\n RS-statistiken. Jag beriiknar kostnaderna fi.ir denna 

lönesummestatistik till 210000 kr. Samtidigt bortfaller en kostnad pil 4-'i 000 

kr. genom att SCB lägger ned lönesummestatistiken som baserade sig pi\ 

RFV:s arbetsgivaruppgifter. Jag har beräknat ett ökat medelsbehov med 

55 000 kr. för statistiken om sysselsättning och löner för arbetare inom 

industri. Medlen iir avsatta för en arlig undersökning av de retroaktiva 

lönetilliiggen. Jag räknar även med ett ökat medelsbehov för statistiken om 

personal i offentlig tjänst med 210000 kr. Ökningen iir en följd av dels en 

utbyggnad av statistiken på grund av förhandlingstekniken med lokala 

avtal. del~ en volymökning av registren. SCB beräknar att rationaliserings

åtgärdcr inom delprogrammet skall ge en besparing p{1 640000 kr. Jag 

godtar beriikningen. 

8) B(fi>lkning och h11sh111/ 

Beträffande inkomst- och fiirmögenhctsstatistiken ha1: jag inte räknat 

upp medlen till följd av förändringar i skatteadministrationen. Jag har 

däremot räknat medel för den utbyggnad med uppgifter om pensionärernas 

inkomstförhållanden som SCB anmäler utanför budgetförslaget. Denna 

undersökning kostar 140000 kr. varav 40000 kr. iir en engångskostnad. 

Som framgår av vad jag anfört i det föregående har jag inte tagit upp 

några medel för genomförande av partisympatiundersökningar. 

Jag har inte beriiknat några medel rör en miljöstatistisk årsbok om 

arbetsmiljön. SCB har räknat med att rationaliseringar inom delprogram

met skall kunna ge en besparing '.)fi 870000 kr. Jag godtar beräkningen. För 

1978 ilrs hushiillsbudgetundersökning och för 1979 ilrs valstatistik riiknar 

jag ned medlen med 198000 kr. respektive 594000 kr. till följd av planenlig 

intermittent nedgång. För statistik i sa:nband med folkomröstningen om 

kärnkraft minskar jag medlen planenligt med 200000 kr. Jag har beriiknat 

ett medelsbehov av 66-'i 000 kr. för den intermittenta undersökningen av 

1982 års valstatistik. 

SCB har haft i uppdrag att i samråd med lantbruksekonomiska samar

betsnämnden och statens jordbruksnämnd utarbeta för~lag till fördjupad 

lcvnadsnivåstatistik om jordbrukare och jämförbara grupper. SCB föreslår 

en intermittent undersökning med en totalkostnad pii I 880 000 kr. Statisti

ken planeras att i första hand komma till stiind genom urvalsförstiirkning 

av SCB:s lcvnadsnivåundersökning och inkomstfördelningsundersLikning. 

SCB har beräknat kostnaderna för budgetåret 1981/82 till 330000 kr. Jag 

anser att undersökningen bör genomföras men jag är ink beredd att ta 

ställning till totalkostnaden för undersökningen. Jag har for avsikt all 

föreslå regeringen att ge centralbyrån i uppdrag att se över vilka möjlighe

ter det finns för att minska kostnaderna för undersökningen. 

I anslagsframställningen för budgetåret 1981/82 redovisar SCB genom-
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förda och planerade förändringar av de löpande levnadsnivåundersökning

arna (ULF). Jag accepterar den av SCB föreslagna ambitionsnivån för 

undersökningarna. ULF-undersökningarna kostar ca 7 milj. kr. per år. Jag 

har för avsikt att föreslå regeringen att ge centralbyrån i uppdrag att 

redovisa en kostnadskalkyl för produkten och undersöka möjligheterna att 

genomföra besparingar för kommande budgetår. 

SCB föreslår ett nytt utvecklingsarbete på 215 000 kr. som har viss 

anknytning till ULF-projektet. Detta rör ett kombinerat statistikutnytt

jande för välfärdsanalys och socialpolitisk analys. Statsmakterna fattade 

1974 ett beslut med innebörden att SCB svarar för statistikinsamling röran

de levnadsförhållanden och att denna statistik även skulle utnyttjas av 

socialforskningsinstitutet <SOFI) för analyser och teoribildning inom väl

färdspolitiken (prop. 1974: 1. CU 1974: 11. rskr 1974: 84). Jag bedömer det 

nu föreslagna utvecklingsarbetet vara av en sådan art att det naturligen i 

första hand borde rymmas inom SOFI:s verksamhetsområde alternativt 

finansieras av institutet. Jag har därför inte beräknat några medel för detta 

projekt. 

9) Rätts- och socialväsende 

Den av SCB föreslagna begränsningen av möjligheterna att göra spon

tana tabelluttag ur statistiken över återfall i brott godtar jag. Detta innebär 

en besparing på 95 000 kr. Jag har inte beräknat någon ökad medelsram för 

äktenskapsregistret. Beträffande SCB:s förslag om att bygga upp ett döds

fallsregister från 1970 anser jag det angeläget att starta verksamheten 

under budgetåret 1981/82. Jag har vid beredningen funnit att jag kan 

avsätta 100000 kr. för ändamålet. 

Genom rationaliseringar beräknar SCB kunna minska kostnaderna inom 

delprogrammet med 380000 kr. Jag godtar beräkningen. Jag har för över
syn och utveckling av socialvårdsstatistiken räknat med ett medelsbehov 
av 475 000 kr. 

10) Utbildning .forsk.nin[I och kultur 

För lärarregistret och forskningsstatistiken räknar jag med ett minskat 

medelsbehov med 70000 kr. respektive 200000 kr. beroende på planenlig 

nedgång. Jag räknar med en planenlig utbyggnad av undersökningen av 

studerandes ålder vilket kräver ett ökat medelsbehov på 290000 kr. 

Genom allmän rationalisering inom delprogrammet räknar SCB med att 

kunna spara 515000 kr. Jag godtar beräkningen. 

SCB har anmält utöver budgetförslaget behovet av att lägga upp en ny 

elevpanel för longitudinella studier. Sådana studier ger ett underlag för 

forskning och utvärdering av förändringar inom skolväsendet. Jag har vid 

beredningen funnit det motiverat att avsätta resurser för detta ändamål. 

Studiernas nära anknytning till forskningsverksamheten inom utbildnings

området motiverar en samfinansiering av projektet av utl;>ildnings- och 

3 Rihda{?en 1980181. I sam/. Nr IUO. Bila{?a 10 
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ekonomidepartementen. Jag har erter samråd med chefen för urbildnings

departementet och s\atsråder Mogård beräknat anslagsbehovet till 380000 

kr. för verksamheten. 190000 kr. finansieras via nionde huvudtiteln och 

190000 kr. via sjunde huvudtiteln. 

11) Befolknings-, yrkes- och 11thildningspmg11oser 

SCB har beräknat de allmänna rationaliseringarna inom ddprogrammet 

till 55 000 kr. Jag räknar därför ned medelsbehove\ med nämnda belopp. 

12) Bibliotek och information m. m. 

SCB har beräknat det vara möjligt all genomföra rationaliseringar inom 

delprogrammet till ett belopp av l05 000 kr. Jag godtar beräkningen och 

minskar medelsbehovet för delprogrammet med nämnda belopp. 

13) Arkfr och geme11samma databaser 

För långtidsarkivering av material från folk- och bostadsräkning 1975 

räknar jag upp anslaget med 50000 kr. Detta är en engångskostnad. Jag 

räknar vidare upp anslaget med 170000 kr. för kontrollkörning av magnet

band. 

14 J Sta11dardisering. gemensam metod1111•ecklini.: och projekthullllet 111-

vecklingsarbete 

Jag har räknat med en besparing till följd av en allmän rationalisering 

inom delprogrammet med 120000 kr. 

I proposition 1980/81: 20 om b1~sparingar i statsverksamheten visade 

chefen för kommunikationsdepartcmentet på uppnådda besparingar för 

verk som fått medel för att själva bestrida sina portokostnader. Jag föreslår 

därför efter samråd med chefen för kommunikationsdepartementet att 

SCB får 10.5 milj. kr. för att bestrida kostnaderna för porto avseende den 

följesedelsbundna posten i Örebro. ljänstebrevsanslaget under sjätte hu

vudtiteln skall minskas med motsvarande belopp. Avgifterna för denna typ 

av post i Stockholm kan inte nu beräknas. I reglcringsbrcvet får det 

preciseras vilket ytterligare belopp som skall ställas till SCB:s förfogande 

för den följescdclsbundna posten i Stockholm. Därmed kan tjänstebrevs

anshtget under sjätte huvudtikln ytterligare minskas. 

I fråga om fördelningen av programmet på delprogram resp. löpande 

verksamhet. intermittenta undersökningar och utvccklingsarbete hänvisar 

jag till de särskilda sammanställningarna över dessa indelningar. 

Med hänvisning till vad jag nu hc:1r anfört hemställer jag att regeringen 

I. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 

statistikproduktionen vid statistiska centralbyrån. 

2. föreslår riksdagen att till Statistiska centralhyrån: Stllfistik. re

~ister och prognoser för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslags

anslag av 241870000 kr. 
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B 2. Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I 000 

I 000 

35 

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för programmet Upp

dragsverksamhet. 
Med uppdragsverksamhet avses sådan verksamhet som finansieras ge

nom direkt ersättning från statistikkonsumenterna. Det kan röra sig om 

statlig eller kommunal myndighet, organisation. företag eller enskild. Nå

gon principiell skillnad i statistiskt/tekniskt avseende mellan produkter 

som är anslags- resp. uppdragsfinansierade föreligger inte. 

För SCB:s uppdragsverksamhet gäller samma sekretessbestämmelser 

som för verksamheten i övrigt. Detta innebär att uppgiftslämnarnas behov 

av skydd mot röjande av lämnade individuella uppgifter tillgodoses på 

uppdragsområdet i samma utsträckning som i fråga om den anslagsfinan

sierade verksamheten. 

Genom uppdragsverksamheten erbjuds myndigheterna. forskarna. nä

ringslivet, m. tl. möjlighet att som komplettering till den officiella statisti

ken dra nytta av SCB:s samtliga produktionsresurser - insamlat material. 

fackkunnig personal m:h tekniska hjälpmedel - på ett till behovet anpassat 

sätt. Uppdragsverksamheten ger också ökade möjligheter för SCB att 

verka för samordning av statistiken och att bevaka dess kvalitet 01:h 

användbarhet. Fdmst bör nämnas att den avlastar trycket pf1 anslagssidan 

genom att utgöra ett alternativ till anslagsfinansierade produkter och att 

den genom intensivare utnyttjande av redan insamlat material leder till 

minskade krav på uppgiftslämnarna. 

SCB:s uppdragsverksamhct avseende Folk- och bostadsriikning 1980 

har under budgetåret 1980/81 redovisats separat under anslaget B 4. SCB 

föreslår att de båda uppdragsanslagen förs samman till ett anslag. Jag 

biträder SCB på denna punkt. Den fortsatta redovisningen innefattar där

för de båda anslagen IB 2 och B 4). 

Omslutningen av uppdragsverksamheten uppgick under budgetåret 

1979/80 till ca 30 milj. kr. vilket innebär en ökning med 6 milj. kr. jämfört 

med närmast föregående budgetår. Omslutningen beräknas komma att 

uppgå till ca 31 milj. kr. under budgetåret 1980/81. Under budgetilret 1981/ 

82 beräknas omslutningen bli 29 milj. kr. Nf1gon större föriindring av 

uppdrags verksamheten i ekonomiska termer föreligger således inte. Där

emot har en viss förändring av uppdragsstrukturen skett genom att större 

uppdrag med omfattande datainsamling successivt har minskat. SCB:s 

marknadsföring av uppdragstjänster har också i första hand inriktats på att 

söka öka utnyttjandet av på anslagsbasis insamlat material. Det krävs 

emellertid ett stort antal uppdrag av detta slag för att i ekonomisk volym 
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kompensera hortfollet av ett enda uppdrag med siirskild datainsamling. 

Den skisserade utvecklingen av uppdragsYcrksamheten förviintas fortsätta 

under de närmaste firen. 

SCB disponerar för uppdrags verksamheten en rörlig kredit som f. n. 

uppgår till 12 milj. kr. 

SCB föreslår att anslaget för nästa budgetiir förs upp med ett formellt 

helopp av I 000 kr. och att den av centralbydn disponerade rörliga kredi

ten i riksgäldskontoret upptas till 12 milj. kr. Jag hitriidcr SCB:s förslag pii 

dessa punkter. 

Jag hemställer att regeringen foresli\r riksdagen 

att till Statistiska ce11tralhyrå11: Uppdrag.1·1·erksamhet för budget

året 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

B 3. Folk- och bostadsräkning 1980 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

10868000 

35 000000 

20000000 

Enligt riksdagens beslut vi\ren 1979 lprop. 1978/79: 128. FiU 1978/79: 29. 

rskr 1978179: 282. SFS 1979: 2171 har en allm~in folk- och hostadsriikning 

genomförts i Sverige 1980 ffoB 1980). 

SCB heriiknar att totalkostnaden för statsverket för FoB 80 i nu aktuell 

pris- och lönenivå kommer att uppgii till n.5 milj. kr. 

För hudgetåret 1981/82 heriiknar SCB kostnaderna till 16.8 milj. kr. I 

dessa kostnader ingiir crsiittning 1.ill andra statliga myndigheter I post verket 

m.11.). 
Under budgetilret slutförs arbetet med att pi1 grundval av uppgifter i 

centrala företagsregistret lägga upp ett centralt arbetsstiillercgister. Dess

utom avslutas den manuella rättningen och kodningen av materialet. De 

maskinella körningarna kommer att genomföras under budgetåret 1981i82. 

Huvuddelen av redovisningen av resultaten frt111 FoB 80 sker hudgetåret 

1981/82. 

Regeringen har den 30 augusti 1979 liimnat SCH i uppdrag att undersöka 

alternativa metoder för framtida folk- och bostadsräkningar. Som utgångs

punkt för utn:dningsarbetet giilltr att framtida folk- och bostadsräkningar 

skall kunna genomföras utan insamling av uppgifter frän allmiinheten via 

blankett. Vidare anges hl. a. att valet av metoder för dessa undersökningar 

hör ske med beaktande av all det är angeliiget att olika besparingsmöjlig

heter tas till vara. SCB har ålagts all bedriva utredningsarbetet skyndsamt. 

SCB har för budgetåret 1981/82 beräknat kostnaderna för utrednings

uppdraget till 3.5 milj. kr. Arbetet med utveckling av ett nytt centralt 

företagsregistcr har en nära koppling till utredningsarhetct. SCB begiir 
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därför I, I milj. kr. utöver vad som finansieras över löpande medel för detta 
arbete. Totalt begär SCB 21.5 milj. kr. för anslaget Folk- och bostadsräk

ning 1980. 
Som framgår av redovisningen återstår ett omfattande arbete med FoB 

80. När det gäller utredningen av alternativa folk- och bostadsräkningar 

bör arbetet i enlighet med direktiven bedrivas skyndsamt. För anslaget 
Folk- och bostadsräkning 1980 har jag beräknat medelsbehovct till 20 milj. 

kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Folk- och bostadsräkninR 1980 för budgetåret 1981/82 anvisa 

ett förslagsanslag av 20000000 kr. 

B 4. Konjunkturinstitutet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

10659000 

10924000 

11505000 

Konjunkturinstitutet är ett vetenskapligt forsknings- och utredningsor

gan med uppgift att följa och analysera den ekonomiska utvecklingen inom 

och utom landet, utarbeta prognoser för den svenska ekonomin och bedri

va forskning i anslutning härtill. 

Chef för konjunkturinstitutet är en överdirektör. Institutets uppgifter är 
fördelade på tre verksamhetsområden: forskning, löpande verksamhet och 
administration. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Konjunktur- Före-
institutet draganden 

Personal 

Handläggande personal 28 
Övrig personal · 16 

44 

Anslag 

Lönekostnader 5 481 000 +547000 +407000 
Sjukvård 10000 
Reseersättningar 24000 + 3000 + I 000 
Lokalkostnader 1352000 + 100000 + 96000 
Expenser 887000 + 100000 + 67000 
Särskilda undersökningar 3170000 + 65000 + IOOOO 

Summa 10924000 +815000 +581000 

4 Riksdagen 1980181. i sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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K 1111i 11nkt11rinsIit11 te I 

Konjunkturinstitutet har under budgetåret 1979/80 lagt fram tre rappor

ter i serien Konjunkturläget samt publicerat dessa i serien the Swedish 

Economy. Fyra kvartals visa barometerundersökningar för tillverkningsin

dustrin och för byggnads- och anläggningsvcrksamheten har dessutom 

genomförts. 

Bland undersökningar i övrigt som pilgar kan niimnas en studie rörande 

möjligheterna att utforma ett system meds. k. konjunkturindikatorer. Stu

dien ingår som en del i ett internationellt arbete under OECD-sckretariatel. 

I. Pris- och löneomriikning 815 000 kr. 

2. De besparingar pa 237 000 kr. som konjunkturinstitutet enligt huvud

förslaget har redovisat innebär en begränsning av lönekostnaderna genom 

vakanshiillning av tjänster samt en neddragning av anslagsposten Särskilda 

undersökningar. 

3. Institutet begär att besparingen pft 237 000 kr. enligt huvudalternati

vet inte genomförs dit denna skulle kraftigt minska de tillgängliga resur

serna. 

4. För särskilda unckrsökningar begär konjunkturinstitutet 3 235 000 kr. 

Härav avses 120000 kr. utvecklings- och utvärderingsarbete med konjunk

turbarometerundersökningar samt 170 000 kr. fortsatt utveckling av en 

allmän kortfristig prognosmodell för den svenska samhällsekonomin. För 

hushållens inköpsplaner begär institutet 2 740000 kr. Dessutom ingår 

205 000 kr. för systemarbete och maskinella bearbetningar. 

Fiiredraganden 

För nästa budgetår bör medel för konjunkturinstitutets verksamhet be

räknas med utgångspunkt i besparingsalternativet. 

Med hänvisning till sammanstiillningen beräknar jag anslaget till 

11505000 kr. 

Jag hemsWller att regeringen föreslär riksdagen . 

att till Kot(j11nkt11rinstitwet för budgetåret 1981/82 anvisa ett för

slagsanslag av 11505000 kr. 

M.mtverket 

Mynt verket iir central förvaltningsmyndighet för mynt väsendet med 

uppgift att tillverka mynt. I män av resurser får verket ge ut medaljer och 

mot ersättning utföra även andra arbeten. 

Chef för myntverket är en myntdirektör. Inom verket finns tre enheter 

nämligen en för administrativa ärenden, en för tillverkning av mynt och 

medaljer samt en för materialkontroll. 

Kostnaderna för myntverkets verksamhet bestrids från tre anslag, näm-
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!igen förslagsanslagen Myntverket: förvaltningskostnader och Myntver

ket: Uppdragsverksamhet samt reservationsanslaget Myntverket: Utrust

ning. På hudgetens inkomstsida är under ruhriken Inkomst av statens 

verksamhet upptaget en inkomst av myntningen vilken för innevarande 

budgetår beräknas uppgå till ca 92 milj. kr. Detta belopp avser värdet av 

vid myntverket producerade mynt med avdrag för materialkostnader. Vär

det av producerade mynt sätts diirvid till det nominella värdet av de 

utväxlade mynten. De formella besluten om storleken på myntpriiglingen 

meddelas i de myntningslov regeringen beviljar efter förslag av myntver

ket. 

B 5. Myntverket: Förvaltningskostnader 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

Mynf\·aket 

6045 813 

6581000 

. 7 161 000 

För budgetåret 1979/80 har myntverket redovisat en resultatanalys. Av 

denna framgår att utfallet på anslaget understeg det budgeterade beloppet 

med 258000 kr. Avvikelsen beror enligt myntverket pii att efterfrfigan på 

mynt varit sådan att en förskjutning skett mot i:le mindre arbetskrävande 

myntslagen. 

För budgetåret 1981/82 planeras en normal produktion av 280 miljoner 

mynt till ett nominellt värde av 122 milj. kr. Myntverket bedömer att detta 

kan ske med oförändrade reala resurser. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Mynlverkel Före-
draganden 

Personal 

l:l<tndläggande personal 6 
Ovrig personal 44 -I -I 

50 -I -I 

Anslag 

Lönekostnader 4601000 +.~81000 +388000 
Sjukvård 13 000 
Reseersättningar 34000 + 3 000 + I 000 

(därav utrikes resor) 123000) (+ 2000) ( ·-) 

Lokalkostnader 1119000 +148000 +146000 
Underhålls- och förbruk-

ningsmateriel 386400 + 26000 + 26000 
Omkostnader för myntut-

växling 283800 + 12000 + 12000 
Expenser .143800 + 7000 + 7000 

Summa 6581000 +577000 +580000 
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Inkomst av myntning som redovisas på hudgetens inkomstsida und..::r 

Inkomst av statens verksamhet heriiknas till 82.o milj. kr. 

l. Pris- och löneomriikning 714 000 kr. 

2. I förslaget. som överensstämmer med huvudalternativet. förordar 

verket en minskning av lönekostnaderna under anslaget genom indragning 

av en tidigare vakanshållen tjämt samt genom vakanshållning av ytterliga

re 2 tjänster. I övrigt föreslås besparingar vad avser kostnader för 

myntutviixling samt övriga expenser. Myntverket räknar med att den 

planerade myntproduktionen kan uppnas iiven om de fiireslagna hespa

ringsåtgärderna kommer till stånd. 

F.-in'draga11df:'t1 

I prop. 1980/81: 20 om besparingar i stats verksamheten berördes möjlig

heterna att minska produktionskostnadema för enkronemyntet och fcm

öringsmyntet. En prövning har nu gjorts och resulterat i en iindring i 

kungörelsen ( 1971: 105) om mctallinnehfill och storlek heträffande rikets 

mynt (se SFS 1980: 949). Ändringen innehiir dels att enkronemyntet från 

1982 skall tillverkas i en homogen kopparnickellegering i stiillct för som 

f. n. i ett pläterat material med en kärna av koppar. dels att fcmöresmyn

tets metallinnehåll ändras så au andelen tenn ersätts med zink. Detta 

medför att myntningskostnaderna för nästa hudgeti'tr minskar med ca 5.5 

milj. kr. Inkomsten av myntning skulle di.irförför hudgetf1ret 1981/8~ uppgå 

till 88, \ milj. kr. 

För nästa budgetilr hör medd för myntverkets verksamhet heriiknas 

med utgångspunkt i besparingsalternativet. 

Med hänvisning till sammam.tällningen hemstiiller jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till ll{v11t1·erket: Fiin·c1lt11it1Rskost111uler för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 7161000 kr. 

B 6. Myntverket: L'ppdragswrksamhet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

I 000 

I 000 

Under detta anslag redovisas inkomster .och ~1tgifter för myntverkets 

uppdragsverksamhet. Denna omfattar främst tillverkning av medaljer. 

Uppdragsverksamhetcn skall inte belasta statsbudgeten med några net

toutgifter. Ett formellt anslag på I 000 kr. finns anvisat för redovisningen 

av verksamheten. Myntverket disponerar en rörlig kredit i riksgiildskon

toret intill 500000 kr. Krediten fär anviindas for att lösa tillfälliga eller 
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säsongsmässiga likviditetsprohlcm eller för att tillgodose uppkommande 

behov av ett ökat rörelsekapital. Uppdragsvcrksamheten sysselsätter f. n. 

åtta anstiillda. 

För budgetåret 1979/80 redovisar myntverket ett överskott på 1697000 

kr. på uppdragsvcrksamht:tcn. Detta inncbiir en förbättring jämfört med 

föregående budgetår med 1.5 milj. kr. Den samlade faktureringen uppgick 

till 5 725 000 kr. Under budgetåren 1980/81 och 1981182 beräknas uppdrags

verksamheten till ungefär samma omfattning som under budgetåret 1979/80 

innebärande ett beriiknat överskott för 1980/81 på 52 000 kr. och för 19811 

82 på 58000 kr. 

Anslaget bör för budgetåret 1981/82 föras upp med ett formellt belopp av 

I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Mynfl·erket: Uppdrag.1·1·erksa111het för budgetttret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

B 7. Myntverket: Utrustning 

1979180 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

271000 

807000 

396000 

Reservation 589124 

Från anslaget bestrids utgifter för anskaffning av mera kostnadskrä

vande maskiner till myntverket. 

Mynt1·erket 

Anslaget har under budgetåret 1979/80 belastats med 271000 kr.. varav 

182000 kr. för delbetalning av en myntpräglingsmaskin beställd under 

budgetåret 1979/80 samt med diverse återanskaffningar och större under

håll av produktionsutrustningen. För budgetåret 1980/81 beräknas anslaget 

belastas med 1 396000 kr. varav slutbetalning av en priiglingsmaskin utgör 

478000 kr. och inköp av ytterligare en priiglingsmaskin 660000 kr. Genom 

att öka underhållet av produktionsmaskiner och förrådsutrustning kan 

myntverket senarelägga inköp av en myntpräglingsmaskir.. Detta ger en 

besparing jämfört med innevarande år med 411 000 kr. 

Myntverket hemställer att 396000 kr. anvisas för budgetåret 1981/82 

under förevarande anslag. 

Föredraganden 

Jag biträder myntverkets förslag att öka underhållet av produktions

utrustningen och därigenom senarelägga inköp av en myntpräglingsmas

kin. Med hänsyn härtill beräknar jag medelsbchovet för budgetåret 1981/82 

till 396 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Mynn·erkct: Utrustning för budgetåret 1981182 anvisa ett 

reservationsanslag av 396000 kr. 
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B 8. Bankinspektionen 

1979/80 u lgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I 000 

I 000 

42 

Bankinspektioncn är central förvaltningsmyndighet med huvuduppgift 

att utöva tillsyn över bankinstituten, dvs. bankaktiebolag. sparbanker m:h 

föreningsbanker (jordbrukets kreditkassor jämte riksorganisation). På 

bankområdet ingår det vidare i inspektionens uppgifter att följa såväl 

svenska bankers etableringar i utlandet som verksamheten vid utländska 

bankers representationskontor i Sverige. Sedan den I juli 1980 står också 

företag som ägnar sig åt factoring, leasing och viss annan linansierings

verksamhct, s. k. finansbolag. under inspektionens tillsyn. Inspektionen är 

vidare tillsynsmyndighet för kreditaktiebolag. landshypoteks- och sladshy

poleksinstitutionerna, Stockholms fondbörs. fondkommissionärerna samt 

Viirdepapperscentralen VPC Aktiebolag och fondbolag. dvs. bolag som 

förvaltar aktiefonder. Andra tillsynsuppgifter följer av lagstiftningen om 

registrering av aktieinnehav. Bankinspektionen är vidare registrcrings

myndighet för bankinstituten och för en särskild förteckning över finans

bolag. En s~irskild uppgift för bnnkinspektionen iir att följa utvecklingen av 

och främja allmän kännedom om pris- och konkurrensförhållanden inom 

dess verksamhetsområde och att föra kartellregister. Inspektionens till

synsverksamhet omfattar ocksfi uppgifter på konsumentskyddsområdet 

såsom t. ex granskning av avtalsvillkor samt tillsyn enligt konsumentkre

ditlagen. 

Bank inspektionen leds av en styrelse. Chef för myndigheten är en gene

raldirektör, som också är styrelsens ordförande. Inom inspektionen finns 

tre avdelningar - en allmän a\'delning, en kreditavdelni;ig och en redo

visningsavdelning - samt en byrå för administrativa ärenden. Den I janua

ri 1980 fanns 65 anställda. 

Bankinspektionens verksamhet finansieras genom obligatoriska bidrag 

från dem som står under tillsyn av inspektionen. Tillsynsbidragen tas inte 

upp på statsbudgetens inkomstsida utan förs till ett reservalionsanslag som 

uppbördsmedel. För inspektionens verksamhet skall regeringen fastställa 

en stat för varje budgetår. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

1980/lll 

45 
20 
65 

Bcr~\knad ändring 1981182 

Bankinspck
tionen 

+I 

+I 

Före
draganden 
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Stat för bankinspektionen 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rt:seersättningar 
Kungörelsekostnader 
Lokalkostnader 
Expenser 

Summa 

Besraring 

Totalt 

Bankinspl'kt ionen 

1980/81 

9058000 
23 500 

400000 
265000 

I 129 500 
!193 000 

11769000 

43 

lkriiknad iindring 1981/82 

Bankinsrck
tioncn 

+ 933 800 

+ 5000(1 
- Jh5000 
+ 197400 
+ 5.H100 

+11291100 

Före
draganden 

+I ll3500ll 

+ 15000 
- 165000 
+ 189000 
+ 34000 

+11011000 

- 2511000 

+ 1150000 

Bankinspektionen har för budgetåret 1979/80 redovisat en resultatana

lys. Av denna framgår att någon genomgripande förändring av inspektio

nens m[1lsättning inte har iigt rum under de senaste ären men att konsu

mentfrågorna har blivit ett allt viktigare inslag i verksamheten. Förberedcl

searhetet inför ikrafttriidandet den I juli 1980 av lagen om finansholag var 

omfattande och genomfördes med befintlig arhetskraft. Arbetsliiget har 

varit pressat under det gfmgna hudgetåret (.ich arbetshördan har kunnat 

bemiistras endast genom ytterligare interna rationaliseringar. genom 

omprioriteringar och - i viss utsträckning - genom uppskov med iitgiirder 

som inte bedömts som brådskande. 

I. Pris- och löneomräkning 997 000 kr. 

2. I enlighet med givna direktiv har inspektionen lagt fram ett huvud

förslag som innebär en framriikning av staten för budget{1ret 1980/81. 

reducerad med två prrn.:ent (alt. Al. Vidare har inspektionen presenterat 

ett alternativ utan sådan reduktion (alt. 13). I häda alternativen har inspek

tionen - utöver den forstiirkning som erh~tllits för innevarande budgetår -

räknat in en förstärkning med en hyrådirektör för att bemiistra uppgifterna 

med tillsynen över finansbolagen. Anslagsposten reseersättningar har riik

nats upp från 400000 kr. till 4.:'iO 000 kr. och posten expenser med 53 500 kr. 

Anslagsposten kungörelsekostnader har dragits ned med 165 000 kr. under 

förutsättning att krav på lokalt kungörande inte äterinförs. 

Inspektionen har yrkat att det oreducerade budgetförslaget !alt. Bl god

känns. Till stöd för yrkandet har inspektionen framfört att den genom 

intern rationalisering och omprioritering har kunnat bemiistra. genom lag

stiftning och utveckling inom tillsynsomr{1det. nytillkomna eller väsentligt 

ökade arbetsuppgifter inom en personalram som i stort sell varit ofiiriiml

rad sedan år 1970. Möjligheterna att giira ytterligare hesparingar iir enligt 

inspektionen i stort sett uttömda. En nedskiirning med :! procent skulle 
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innebära allvarlig risk för att ambitionsnivån skulle behöva sänkas i strid 

med stat smaktcrnas intentioner. Sänkningen skulle i första hand gå ut över 

konsumentskyddet. 

FiirniraJ;andc11 

Jag beräknar bankinspektioncns medelsbehov med utgångspunkt i be

sparingsalternativet. En tvr1 procentig neddragning av inspektionens re

surser motsvarar 258000 kr. Det får ankomma på bankinspektionen att till 

regeringen lämna förslag om hur besparingen skall realiseras. 

Med anledning av inspektiom:ns krav på ytterligare handläggare för att 

kunna fullgöra uppgifterna med tillsynen över finansbolagen vill jag fram

hålla följande. Frågan om kompetensfördelningen mellan bankinspektio

nen och konsumentverket vad gäller tillsynen över finansbolagens verk

samhet har hehandlats i prop. 1979/80: 159 och av näringsutskotlet. NU 

1979/80: 23. Därvid anmärktes att frågan om hur tillsynsuppgifterna på 

längre sikt skulle lösas var föremål för överväganden inom banklagsutred

ningen ( Fi 1976: 041. I avvaktan på utredningens förslag kunde slutlig 

ställning inte tas till den långsiktiga lösningen av de berörda tillsynsfrå

gorna. Propositionen anslöt till den uppfattning som dåvarande chefen för 

ekonomidepartementet gett uttryck för i prop. 1978/79: 170 och som bl.a. 

innebar att finansholagen t.v. alltjämt skulle omfattas av avtalsvillkorsla

gen och att tillsynen enligt konsumentkreditlagen skulle utövas av bankin

spektionen. Riksdagen godkände propositionen i denna del (NU 1979/ 

80: 66. rskr 1979/80: 415 ). Banklagsutredningen har därefter i delbetänkan

det (Os E 1980: 3) bl. a. behandlat konsumentskyddet inom bankområdet. 

BeWnkandet har rcmissbehandlats och bereds f. n. i regeringskansliet. I 

avvaktan pä beslut i denna fråga är jag inte beredd att ta ställning till 

inspektionens yrkande om personalförstärknng. 

En ändring av sammansättningen av inspektionens styrelse avses bli 

genomförd under våren 1981. Ändringen som bl. a. innebär att parlamenta

riker skall ingå i styrelsen är föranledd av förslag i nämnda delbetänkande. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag inspektionens ut

gifter till 12619000 kr. för nästa budgetår. I likhet med vad som skett 

föregående år hör utgiftsanslaget i statsbudgeten föras upp med ett formellt 

belopp om I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ba11kinspektione11 för budgetåret 1981/82 anvisa ett reserva

tionsanslag av I 000 kr. 
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B 9. Försäkringsinspektionen 

1979/80 utgift 
1980/81 Anslag 
1981 /82 Förslag 

500000 
400000 

45 

Försäkringsinspektionen har som central förvalt'ningsmyndighet att ut

öva tillsyn över det enskilda försäkringsväsendet. 

Chef för försäkringsinspektionen är en generaldirektör. Inom inspektio

nen finns tre byråer, nämligen en för försäkringsjuridiska och administrati

va ärenden, en för livförsäkringsärenden och en för skadeförsäkringsären

den. I januari 1980 fanns 48 anställda. Under våren 1981 avses en styrelse 

med bl. a. parlamentariker bli inrättad för försäkringsinspektionen. 

Försäkringsinpektionens verksamhet finansieras genom obligatoriska 

bidrag från försäkringsbolag och understödsföreningar samt bidrag från 

staten. På samma sätt som gäller för bankinspektionen tas tillsynsbidragen 

upp som uppbördsmedel under ett reservationsanslag utan att redovisas på 
statsbudgetens inkomstsida. För inspektionens verksamhet skall regering

en fastställa en stat för vai:ic budgetår. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Stat för försäkrings
inspektionen 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Rescersättning även utrikes 
Lokalkostnader 
Expenser 

Summa 

Inkomster 
Publikationer 
Ränteinkomster 
Bidrag från försäkrings
bolag m. m. 

Summa 

Uti.:iftcr iiver .Hllt.1·h11dgetc11 
Försäkringsinspektionens 
utgifter 
Försäkringsinspektionens 
inkomster 

Nettoutgift som belastar 
statsbudgeten 

1980/81 

32 
16 

48 

6347000 
19300 
55000 

I 258600 
436 100 

8116000 

4500 
300000 

7311500 

7616000 

8116000 

7616000 

500000 

Beräknad ändring till 1981/82 

Försäkrings
inspektionen 

+665100 
+ 1700 
+ 45000 
+ !04400 
+ 63200 

+879400 

+ I 000 
+320000 

+658400 

+979400 

8995 400 

8595400 

400000 

Före
draganden 

-I 

-I 

+379700 
+ 1700 
+ 25000 
+ 104000 
+ 37600 

+548000 

+ I 000 
+320000 

+327000 

+648000 

8664000 
<" 

8264000·.· 

400000 
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För budgetåret 1979/80 har försäkringsinspektioncn redovisat en 

resultatanalys. Av denna framgår att inspektionens verksamhet i betydan

de grad påverkas av att försäkringsväsendet. inbegripet tillsynsfunktio

nerna, befinner sig i ett skede av stark utveckling och förändring. Den nya 

konsumentförsäkringslagen har lett till ökade insatser från inspektionens 

sida i fråga om bl. a. skadereglcringsgranskning och villkorskontroll. Till 

följd av en fortgående avveckling av understödsförcningar minskar den 

totala arbetsvolymen på sektionen för tillsyn över dessa föreningar. Viss 

överföring av personal till övriga enheter har därför ägt rum. I övrigt har 

inspektionen enligt uppgjorda planer koncentrerat sina insatser till sina 

huvuduppgifter inom ramen för dels de s. k. soliditets- och skälighetsprin

ciperna, dels den s. k. behovsprincipen. 

Försäkri11gsi11spektio11en 

I. Pris- och löneomräkning 777 300 kr. 

2. Inspektionen har i sin anslagsframstiillning lagt fram tvt1 alternativa 

heräkningar för sina totala utgifter för budgetåret 1981182. Alt. A. huvudal

ternativet, bygger på en framräkning av staten för budgetåret 1980/81. På 

det framräknade beloppet har därefter gjorts en reduktion med två procent 

Il 77 500 kr.) som i sin helhet lagts på lönekostnaderna till följd av vissa 

tjänstledigheter. Enligt detta alternativ uppgår utgifterna till 8 697 900 kr. 

Enligt den andra beräkningen. alt. B. heräknas utgifterna till 8995400 kr. I 

båda alternativen har inspektionen dragit ned statsbidraget till täckande av 

kostnaderna för tillsynen över understödsföreningarna från 500000 kr. till 

400000 kr. Inspektionen har hemställt att en utgiftsstat för verksamheten 

godkänns i enlighet med alt. B. Diirvid har inspektionen framhållit att detta 

alternativ utarbetats med en sW.rk strävan att hålla kostnaderna för verk

samheten nere. Med hänsyn till kommande ökade krav på insatser från 

inspektionens sida skulle ett genomförande av verksamheten med en bud

get enligt alt. A vara förenat med utomordentliga svårigheter. 

3. Inspektionen föreslår en indragning av en tjänst på undcrstödssek

tionen. Genom intern omflyttning av en tjänst från skadcförsäkringsbyrån 

till försäkringsjuridiska byrån uppst<°lf underbemanning pil skadebyrån. 

Förstärkningen av den försäkringsjuridiska byrån motiveras av ökad ar

betsbelastning till följd av den nya konsumentförsäkringslagen. Inspektio

nen begär att få inrätta en ny byrådirektörstjänst på skadeförsäkrings

byrån. 

F6redrai;ande11 

Försäkringsväsendet och inspektionens verksamhet är r. n. föremål för 

ett omfattande utredningsarbete. Försäkringsrörelseutredningen (E 

1977: 05) avser inom kort att avlämna ett betänkande om en anpassning av 

försäkringsrörclsdageil ·till: den nya aktiebolagslagen. Försäkringsvcrk

samhetskommitten <E 1979: 01 l ser över lagstiftningen vad gäller bl. a. de 
:'.·i·: ... 
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grundläggande villkoren för försäkringsverksamhet samt försäkringsin

spektionens organisation och tillsynsverksamhet. Utredningen avser att 

inom kort avlämna ett delbetänkande om konsumentskyddet inom försäk

ringsområdet. Det får ankomma på regeringen att senare - när statsmak

terna fattat beslut med anledning av nämnda utredningsförslag - göra en 

bedömning av försäkringsinspektionens resurser. Frågan om den nu be

gärda tjänsten får övervägas i detta sammanhang. I likhet med inspektio

nen räknar jag med att en tjänst dras in vid understödsfön:ningsscktionen. 

För niista budgetår beräknar jag försäkringsinspektionens utgifter med 

utgångspunkt i besparingsalterna~ivet. Inom ramen härför har jag genom 

omprioriteringar räknat upp reseanslaget med 22 500 kr. samt räknat medel 

för en bildskärmsterminal. 

Med hiinvisning till sammanställningen beräknar jag inspektionens ut

gifter till 8 664 000 kr. för nästa budgetår. Försäkringsinspektionen har 

föreslagit att statshidraget för att täcka tillsynskostnaderna för understöds

föreningarna kan minskas med 100000 kr. Utgiftsanslaget i statshudgeten 

hör därt"ör föras upp med 400000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiirsiikri11gsi11spektio11e11 för hudgetåret 1981 /82 anvisa ett 

reservationsanslag av 400000 kr. 

B JO. Statens krigsförsäkringsnämnd m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

45093 

60000 

65 000 

Från anslaget bestrids utgifter för statens krigsförsäkringsniimnd och 

statens krigsskadcnämnd. 

Statens krigsförsiikringsnämnd heräknar mcdelsbchovet för verksamhe

ten under nästa budgetär till 42 000 kr. Enligt statens krigsskadeniimnd 

uppgår medelsbehovet för krigsskadenämndcns verksamhet till 23 000 kr. 

f"iiredragandcn 

Efter samråd med cheferna for försvars- och handelsdepartementcn har 

jag beriiknat medelsbehovet för budgctiiret 1981/82 för statens krigsförsäk

ringsnämnd till 42 000 kr och för statens krigsskadenämnd till 23 000 kr. 

Anslaget blir alltså föras upp med 65 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens krig.1:f(Jrsiikri11g.rnii11111d m. 111. för hudgctilret 1981 /82 

anvisa ett förslagsanslag av 65 000 kr. 
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C. DIVERSE 

Cl. Lönsparande m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

108250000 

108500000 

107 500000 

48 

Från anslaget bestrids utgifter för olika former av lönsparamlc. Nya 

lönsparandet. numera benämnt sparande på vinstsparkonto, drar utgifter 

för vinstutlottning och viss del av sparpremien hekostas ocksä av statsme

del. Riksdagen heslöt våren 1978 om en ny form av lönsparande s. k. 

skattesparande (prop. 1977/78: 165. FiU '!i7. rskr 346, SFS 1978: 423-429). 

För såväl sparande pä vinstsparkonto som skattesparande bestrids från 

anslaget utgifter för informationskampanjer. 

Riksgäldskontoret svarar för administrationen av de olika formerna för 

lönsparandc. Riksgäldskontorcts administrationskostnader bestrids friln 

särskilt anslag under huvudtiteln Riksdagen och dess verk m. m. Kampanj

verksamheten åligger den s. k. lönsparkorttmitten, som är understlilld riks

gäldsfullmäktige. 

Fullmäktige i riksgiildskontoret 

Fullmäktige i riksgäldskontoret förordar i enlighet med framställning av 

lönsparkommitten att informationen om de tre lönsparformerna totalt be

drivs i ungefär samma omfattning som under innevarande budgetår men 

med speciella insatser vad gäller sparandet pä skattefondkonto. Fullmäk

tige föreslår att 4 milj. kr. anvisas för detta ändamål. Vid beräkningen av 

anslaget för informationskampanjer har förutsatts att sparinstitutcn även i 
fortsättningen själva bekostar en väsentlig del av sparinformationcn. Infor

mationen föreslås ges i huvudsak enligt hittills tillämpade linjer och med 

anlitande av annonsering samt genom broschyrer, film, TV och affischer. 

Inom vinstsparandet skall anordnas en årlig vinstutlottning. Utlottning

en som bekostas av staten skall äga rum i september månad närmast efter 

sparåret. Vinstsumman skall uppgå till fyra procent av saldoökningen inkl. 

ränta och sparpremier under sparårct på samtliga konton. För år 1980 

beräknas nämnda beräkningsunderlag till ca 2 miljarder kr. Medelsbehovet 

för vinster i utlottningen i september 1981 beräknas mot denna bakgrund 

till 80 milj. kr. 

Under budgetåret 1981/82 kommer vidare att utbetalas en sparpremie på 

fem procent av den del av sparandet under 1977 som fortfarande står kvar 

på kontot vid utgången av ett vart av åren 1978- 1981. Premien bekostas av 

staten och bankerna med hälften vardera. Statens ko5tnader för sparpre

rniering beräknas till 25 milj. kr. 
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Fullmäktige förordar sålunda att till Lönsparande m. m. anvisas ett 

förslagsanslag av 109 milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

FöredraRanden 

Jag har ingen erinran mot fullmäktiges beräkningar av medelsbehovet 

för vinstutlottning och sparpremiering för sparandet på vinstsparkonto. 
När det gäller de särskilda insatserna för att öka informationen om de 

olika sparformerna anmälde jag i besparingspropositionen (prop 1980/ 

81: 20) att en minskning av anslaget bör kunna ske. Min bedömning grun

dar sig på att en höjning av informationsanslaget skedde i samband med 

introduktionen av skattesparandet. De särskilda introduktionsinsatserna 

för detta sparande är nu genomförda varför en minskning av anslaget med 

I milj. kr. bör ske. lnformationsinsatserna kommer därför att för 1981/82 

uppgå till 2,5 milj. kr. Dessa medel bör även i fortsättningen koncentreras 
på informationen om skattefondsparandet. Det sammanlagda anslagsbeho

vet uppgår således till 107,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lönsparande m. m. för budgetåret 198 l/82 anvisa ett förslags

anslag av 107 500000 kr. 
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Register 

Sid 

1 Översikt 

7 A. Ekonomidepartementet m. m. · 
7 Ekonomidepartementet 
8 Ekonomiska allachcer 
8 Kommitteer m. m. 
8 Extra utgifter 

9 B. Centrala myndigheter m. m. 
9 Statistiska centralhyran: 

I 0 Statistik. register och prognoser 
35 Uppdragsvcrksamhet 
36 folk- och bostadsräkning 1980 
37 Konjunkturinstitutet 
38 Mvntvcrket: 
39 ·förvaltningskostnadcr 
40 Uppdragsverksamhet 
41 Utrustning 
42. Bankinspektionen 
45 Försäkringsinspcktionen 
47 Statens krigsförsäkringsnämnd m. m. 

48 C. Diverse 
48 Lönsparande m. m. 

Totalt för ekonomidepartementet 

50 

Anslag kr. 

11482.000 
1952000 
6 700000 

160000 

241870000 
I 000 

2.0000000 
11505000 

7161000 
I 000 

3%000 
1000 

400000 
65000 

107 500000 

409194000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 



Bilaga 11 till budgetpropositionen 1981 

Budgetdepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1980/81: 100 
Bilaga 11 

Budgetdepartementets verksamhet avser främst beredning av frågor om 

skatteväsendet och samordning av alla frågor som rör statens budget. 

Vidare omfattar verksamheten frf1gor om skatteutjilmningsbidrag m. Il. 

generella statliga bidrag till den kommunala sektorn och andra kommunal

ekonomiska frågor. Till departementets verksamhetsområde hör ocks[1 

frågor om rationalisering och revision inom statsförvaltningen vilket inne

fattar de med rntionalisef-ingen nära sammanhängande frågorna om an

vändningen av ADB i statens verksamhet. Vidare omfattar verksamheten 

frågor om arbets- och anställningsvillkor i offentliga anställningar samt 

personaladministrativa och personalpolitiska frågor för statligt anställda. 

Slutligen hör också frågor om lokalförsörjning för statliga myndigheter och 

om samhällsinformation till budgetdepartementets verksamhetsområde. 

De förslag till utgifter inom budgetdepartementets verksamhetsområde 

som nu läggs fram för budgetåret 1981 /82 omfattar ca 14 407 milj. kr. Detta 

innebär en ökning med ca 535 milj. kr. i förhf11lande till motsvarande 

utgifter under innevarande budgetår. Ökningen sammanhiinger främst med 

ökade utgifter för skatteutjiimningsbidrag. 

för nästa budgetår utgör bidragen till den kommunala sektorn liksom 

tidigare den största utgiftsposten. Utgifterna för dessa bidrag ökar med ca 

485 milj. kr. till sammanlagt ca 10860 milj. kr. Anslaget till skatteutjäm

ningsbidrag har beräknats öka med I 860 milj. kr. Denna stora ökning 

hänger samman med reformeringen av skatteutjämningssystemet åren 

1980. 1981 och 1982. 

Utgifterna för allmänna bidrag till kommunsektorn nästa budgetår på

verkas vidare av kompensationen för minskat kommunalt skatkunderlag i 

anledning av 1970 och 1974 års skattereformer. I anslutning till genomfö

randet av den s. k. förenklade beräkningen av det kommunala skatteunder

laget. vilket påverkar kommunsektorns inkomster från kommunalskatt 

fr. o. m. år 1982. slopas enligt riksdagens beslut de bada kompensationsbi

dragen. Minskningen i statsbidragsgivningen med anledning hilrav uppvägs 

för kommunsektorns del av ökade inkomster friln kommunalskatt. Budget

året 1981/82 belastas således endast med en halv<irseffekt när det giiller 

dessa bidrag. Slutligen bortfaller ur statsbudgeten ett siirskilt statsbidrag 

I Riksdagen 198V181. I .1aml. Nr /UV. Bilaga 11 
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under år 1980 som utbetalas till de landstingskommuner och landstingsfria 

kommuner som inte får något skatteutjämningsbidrag. 

Medelsbehovet för nästa budgetår minskar också genom bortfall av 

kostnader i samband med 1981 års allmänna fastighetstaxering och genom 

minskade kostnader för investeringsbidrag. Däremot ökar medelsbehovet 

för byggnadsarbeten för statlig förvaltning och för anskaffning av ADB

utrustning genom att tidigare reservationsmedel har förbrukats. 

Rationalisering och revision inom statsfön·altningen, m. m. 

Det centrala ansvaret for rationalisering och revision inom statsförvalt

ningen ligger på statskontoret resp. riksrcvisionsverket. För verksamheten 

inom försvaret gäller dock särskilda bestämmelser. 

Statsmakterna har under våren 1980 tagit ställning till .1·tatsko11torets 

uppgifter och verksamhetsinriktning (prop. 1979/80: 124. FiU 1979/80: 26. 

rskr 1979/80: 308). Statskontoret skall vara central förvaltningsmyndighet 

för rationalisering, administrativ utveckling och ADB i den civila delen av 

statsförvaltningen samt svara för anskaffning av ADB-utrustning. En kom

mitte tillkallades för att utarbeta ett förslag till organisation m. m. för 

statskontoret. 

Organisationskommittcn har slutfört sitt arbete och redovisat detta i en 

rapport 1Ds B 1980: 16) Statskontorels organisation m. m. Överväganden 

o..:h förslag samt ställningstaganden till dessa redovisas i prop. 1980/81: 10 I 

om tilläggsbudget H till statsbudgeten för innevarande år. Dessa innebär 

bl. a. en ny programindelning för statskontorets verksamhet fr. o. m. nästa 

budgetår m:h all en översedd organisation skall börja tillämpas redan 

under innevarande budgetår. Några ytterligare resurser tilldelas inte stats

kontoret i samband med detta. 
Uppgifter och verksamhetsform för datama.1·kincl!11trnle11 ji'ir m/111i11i.1·1-

rati1· databehandling ( DAFA) har behandlats av flera utredningar. I prop. 

1978/79: 121 om användningen av ADB i statsförvaltningen redovisades de 

riktlinjer för bl. a. ut veckling och drift av ADB i statsförvaltningen som 

regeringen avsåg att tilHimpa. Dessa riktlinjer. som i här berörda delar 

riksdagen anslöt sig till (FiU 197B/79: 34. rskr 1978179: 339), påverkar förut

sättningarna för DAF A:s verksamhet. Vidare har monopolutredningen i 

betiinkandet Ws B 1979: 11 Datakonkurrens behandlat frågan om DAFA:s 

särställning och därmed sammanhängande frägor. Slutligen har Statskon

sult Administrationsutveckling AB belyst förutsiittningarna för DAFA alt 

verka i konkurrens samt olika organisatoriska former som kan tänkas för 

verksamheten. 

Fd1ga har viickts om inte DAF A av flera skäl horde ombildas till aktiebo

lag. Rent principiellt är DAFA:s verksamhet av sådan art att den lämpar 
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sig för att drivas i aktiebolagsform. Avgörande skäl talar dock emot en 

ombildning av DAF A till aktiebolag. DAFA föreslås därför behålla sin 

ställning som myndight:t. DAFA bör dock ges större handlingsfrihet i olika 

avseenden. 

Rik.1-rt'1°isionsverket avser att fortsätta omorienkra verksamheten mot 

sådana förhållanden inom statsförvaltningen som har stor betydelse för att 

realisera behovt:t av omprövning och omprioritering av offentliga åtagan

den. Riksrevisionsverkets uppgiftt:r under budgetåret 1981/82 kommer 

dt:ssutom att utökas genom att riksrevisionsverket skall svara för den 

externa revisionen av affärsverkens redovisning och hokslutshandlingar. 

För att begränsa och underliitta det uppgiftslämnande av olika slag som 

företag. organisationer och offentliga organ m:lsk lämna till myndigheter 

m. fl. inrättades under budgctård 1977/78 en särskild dekgation. delega

tionen fiir fi"irctagens 11ppg(fisliim1111nde ( DEFU). Statsmyndigheterna är 

skyldiga att anmäla krav på ny eller utökad uppgiftsinsamling till delegatio

nen. Mot bakgrund av de erfarenheter som efter ca tre år har vunnits av 

delegationens arbete skall statsmakterna ta ställning till vilken inriktning 

fortsatta fögärder på detta omrf1de hör ha. 

Det är mycket angeläget att de statliga myndigheterna genom sin norm

givning m. m. inte [1samkar bl. a. kommunerna ökade kostnader. Föreskrif

ter härom finns i kungörelsen ( 1970: 6411 om begränsning i myndigheternas 

rätt att meddela föreskrifter. anvisningar och råd. 

Enligt kungörelsen fär statliga myndigheter inte utan regeringens mt:dgi

vande ge ändrade eller nya föreskrifter, anvisningar eller räd som kan leda 

till direkta eller indirekta kostnadsökningar i den verksamhet som berörs. 

Det åligger riksrevisionsverket att följa myndigheternas tilliimpning av 

begriinsningskungörclsen. 

De myndigheter som under budgetåren 1980/81 och 1981/82 planerar att 

ge ut nya eller iindrade föreskrifter etc. som kan leda till nya t:ller ökade 

kostnader har ålagts att redovisa dt:ssa planer i samband med an slagsfram

ställningarna för budgetåret 1981/82. Hiirigenom har möjligheter skapats 

att mera samlat bedöma hithörande frägor. 

Skatte- och kontrollväsen m. m. 

Ett väl fungerande skattt:system är av stor betydelse för samhällets 

verksamhet. Organisationen för beskattning och uppbörd förbättras suc

cessivt. Atgiirder för att hindra skatteundandragande i olika former är 

diirvid dl väsentligt inslag. Taxnings- och kontrollorganisationen ges 

successivt ökade resurser. Taxeringsorganisationen i första instans har 

under en följd av år byggts ut genom att liinsstyrelserna och de lokala 

skattemyndigheterna fatt betydande personalförstärkningar. 
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Riksskotte1·erket svarar för lkn centrala ledningen av beskattnings-. 

uppbörds- och folkbokföringsvä~.endet. En huvuduppgift för verket inom 

skatteområdet är att verka för en effektiv. rättvis och likformig beskatt

ning. Denna uppgift fullgör verket genom kontroller. genom råd, anvis

ningar och föreskrifter, genom information till myndigheter och allmänhet 

samt genom en kontinuerlig anpassning av organisation och arbetsformer 

inom skatteväsendet till utvecklingens krav. Betydande medel anslås ock

så inom årets återhållsamma budgetförslag till riksskatteverkets utbild

ningsverksamhet inom skatteområdet och till information om skatte- och 

folkbokföringsfrågor. 

Vid 1975 års riksmöte beslutades om dels riktlinjer för en ändrad skat

teadministration och taxering i första instans. m. m. (prop. 1975: 87. SkU 

1975: 31. rskr 1975: 229). dels ett nytt system för automatisk databehand

ling inom folkbokförings- och uppbördsväsendct (prop. 1975: 57. SkU 

1975: 32. rskr 1975: 230). Besluten innebär bl. a. att alla deklarationer skall 

granskas och föredras inför taxeringsnämnderna av tjänstemän vid länssty

relse eller lokal skattemyndighet. Skatteadministrationen effektiviseras 

bl. a. genom ett viil utbyggt ADB-stöd som underlag för granskningen och 

taxeringen. Den nya taxeringsorganisationen har börjat genomföras vid 

1979 ärs taxering. Under tiren före övergången bedrevs ett omfattande 

utrednings- och utvecklingsarbete av riksskatteverket och statskontoret 

inom ramen för det s. k. RS-projektet: numera bedrivs arbetet med att 

fullfölja taxcringsreformen inom riksskatteverkets ordinarie organisation. 

Verkets möjligheter att effektivt fullfölja reformarbetet och att kontinuer

ligt anpassa ADB-systemen och andra rutiner efter fortlöpande föriindring

ar i skattesystemet förstärks i årets budgetförslag. Inom det nya ADB

systemet fiir folkbokföring och beskattning finns - förutom 21 regionala 

datorer - en central dataanläggning som iir placerad hos riksskatteverket. 

Den sektion inom verket som svarar för driften av centraldatorn ffir till 

niista f\r förstiirkningar som ghr utöver vad riksdagen tidigare beslutat om 

<prop. 1976/77: 25 bil. 6. SkU 1976/77: 10. rskr 1976/77: 62). 

Riksskatteverket ffir till niista budgetår möjligheter att stödja kronofog

demyndigheterna dels i de fall indrivningsiirenden är ovanligt komplicera

de eller om de har förgreningar över ett flertal kronofogdedistrikt. dels niir 

det finns behov av siirskild ekonomisk expertis. Syftet med detta ~ir att 

effektivisera indrivningen av skatter och avgifter. 

Riksskattcverket har under innevarande budgetår fått ett särskilt me

delstillskl1tt för att göra en undersökning om skatteundandragandcts 

former och omfattning som brottsförcbyggande rådet har initierat. Det är 

första gången som skattemyndigheterna medverkar i en s(tdan undersök

ning. Arbetet fortsiitter även under budgt:tårct 1981/82. 

I årets budgetförslag förstiirks iiven liinsstyrelscrnas merviirdeskatteen

hctcr i storstadsliinen med tanke på den stora andel av statens inkomster 

som merviirdeskattcn svarar för. Ocksil riksskatteverkcts sektioner för 
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administration av punktskatter förstärks i samband med att verket har sett 

över organisation och arbetsformer rörande punktbeskattningen. Rege

ringen har också nyligen medgcll riksskatteverket all bedriva fortsalla 

överväganden om ett ADB-stöd inom den indirekta beskattningen. 

För att stimulera niiringslivcts investeringar i maskiner och inventarier 

far skallskyldiga som driver rörelse. jordbruk eller skogsbruk och som 

t. o. m. utg{mgen av ftr 1979 anskaffat eller tillverkat maskiner m. m. under 

vissa förutsättningar ett särskilt investeringsavdrag om 2:'i r; .. ;. av anskaff

nings- eller tillvcrkningskostnaden vid taxeringen till statlig inkomstskatt. 

Om en skallskyldig inte alls eller bara delvis har kunnat utnyttja invcste

ringsavdragcl kan han i sliillct få dl skallcfrill i11l'cstcri11gshidrag motsva

rande 10 {_/{·.av anskaffnings- eller tillverkningskostnadcn. För att ge extra 

stimulans t1t näringslivets byggnadsinvcslcringar har statsmakterna också 

skarat en möjlighet att fa ell tidsbcgriinsal invcsteringsavdrag iiven för 

byggnadsinvestcringar (prop. 1978/79: 50 bil. 2. SkU 1978/79: 19. rskr 1978/ 

79: 107). Avdraget medges med 10 '>r av sfadana kostnader som ncdliiggs för 

ny-. till- eller ombyggnader av fastigheter i rörelse. jordbruk eller skogs

bruk under tiden oktober 1978-mars 1980. Byggnadsarhetena m{1stc dock 

ha satts igiing under tiden oktober 1978-scptemher 1979. Företag som inte 

kan ulnyllja avdragsriillen för byggnadsinvestcringarna kan i ställe! - pil 

samma siill som niir del giillcr maskininvcstcringarna - fil ett 4-proccntigt 

slalligl invcslcringsbidrag. 

Ärenden om invcslcringshidrag prövas av riksskatlevcrket. Bidragen 

betalas ut från ell anslag under budgetdepartementets huvudtitel. Anslaget 

beriiknas till 85 milj. kr. för nästa budget<lr. vilket inncbiir en minskning 

med 145 milj. kr. sammanhiingande med att den bi<lragsgrundande ti<lsrcri

odcn inte har förlängts i samband mc<l all statsmakterna beslutat om nya 

möjligheter för investeringsavdrag. 

Skatteutjämningsbidrag till kommuner m. m. 

Riksdagen har bcslulal om en omfatlandc reformering av skallcutjäm

ningsbidragcn till kommuner och landstingskommuncr under iircn 1980. 

1981 och 1982 ( pror. 1978/79: 9:'i. Fi U 1978/79: 3:'i. rskr 1978/79: 33:'i och 

prop. 1979/80: 90. FiU 1979/80: 25. rskr 1979/80: 287). 

Skatteutjiimningsbi<lragcn för ilr 1981 kan bcriiknas urrgii till totalt 8 43.1 

milj. kr. varav 4800 milj. kr. till kommunerna. 3495 milj. kr. till landstings

kommunerna och 138 milj. kr. till kyrkliga kommuner. I gcnomsnitl för 

landet beräknas skalleutjiimningshidragcn utg~i med ca I 016 kr. per inv[i

narc eller omkring 3: 30 per skattekrona ftr 1981. Syftet med bidragen iir alt 

motverka skallckrafts- och kostnadsskillna<lcr och <liirmc<l utjiimna skill

nader i ekonomiska förutsältningar. Skalteutjiimningssystemcl iir el! av de 

friimsla medlen för att skapa fiirutsiillningar för en i möjligaste mån likviir-
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dig kommunal service i olika delar av landet. Den största betydelsen har 

skatteutjämningsbidragen för Gotland. för norrlandskommunerna och för 

glesbygdskommuner i andra delar av landet. De största bidragsökningarna 

genom skatteutjämningsreformen får de södra och mellersta delarna av 

landet. 

Genom riksdagens bcslut våren 1980 om en förlängning i genomförandet 

av skatteutjämningsreformen har 145 kommuner och i'ltta landstingskom

muner för år 1981 fått särskild kompensation med sammanlagt inemot 128 

milj. kr. Dessutom har regeringen för nämnda år beslutat om extra skat

teutjiimningsbidrag med över 98 milj. kr. till ekonomiskt svaga kommuner. 

Skatteutjämningsbidragen till kyrkliga kommuner har fr. o. m. år 1974 

skrivits fram med en årlig ökning: på 5 '}(av de belopp som utgick år 1973. 

Denna teknik är statisk och har lctt till vissa inte önskviirda effekter 

eftersom den inte tar hänsyn till att de kyrkliga kommunerna har utveck

lats olika. Bidragen har således inte liingre en tillfredsställande skatteut

jämnande funktion. Mot den bakgrunden har riksdagen nyligen beslutat 

(prop. 1980/81:20. FiU 1980/81: 13. rskr 1980/81:88) att reducera skatteut

jämningsbidragen till kyrkliga kommuncr år 1982 med 40 % i förhållande 

till de bidrag som utgår år 1981. Vidare skall inte belopp understigande 

5 000 kr. utbetalas. För att förhindra att någon kyrklig kommun drabbas 

oskäligt hårt år 1982 kommer särskild kompensation att utges inom ramen 

för extra skatteutjämningsbidrag så att ingen kyrklig kommun far bidraget 

sänkt från föregående år med mer än vad som motsvarar 20 öre per 

skattekrona. Chefen för kommundepartementct har nyligen tillkallat en 

särskild utredare med uppgift bl. a. att inom ramen för kyrkofonden till

skapa ett övergripande utjämningssystem för kyrkliga kommuner. 

Riksdagen beslutade hösten 1979 tprop. 1979/80: 58. SkU 1979/80: 20. 

rskr 1979/80: 137) om den s. k. k•renklade beräkningen av det kommunala 

skatteunderlaget i enlighet med vad som hade föreslagits i propositionen 

1978/79: 95 om den kommunala ekonomin. Beslutet innebär att inkomster

na från kommunalskatt ökar år 1982 genom att kommunsektorn fr. o. m. 

1981 års taxering tillförs skatteunderlag från beskattade förmäner där 

skatten i dag i sin helhet tillfaller staten. Samtidigt höjs grundavdraget vid 

den kommunala inkomsttaxeringen från 4 500 kr. till 6000 kr. och skattc

bortfallsbidraget för 1970 års skallereform samt kompensationsbidragct för 

1974 års skattereform slopas. Hhrigcnom uppnås övergångsåret 1982 neu

tralitet. I prop. 1979/80: 58 framhölls bl. a. dock att de successivt ökade 

inkomsterna för kommuner och landstingskommuner som kommer att bli 

resultatet av denna reform får beaktas i de överläggningar som skall hållas i 

fortsättningen mellan regeringen och kommunförbunden. Det konstateras 

också att det kan bli aktuellt med en ny anpassning av det kommunala 

grundavdraget resp. den särskilda statliga skattereduktionen om de skatte

pliktiga förmånernas omfattning ökar mer markant i framtiden. 
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Kommunsektorns reala utveckling har under senare år tilldragit sig ett 

allt större intresse. För åren 1979 och 1980 träffades en överenskommelse 

mellan regeringen och kommunförhundcn om en preciserad riktpunkt för 

hl. a. utvecklingen av den kommunakt konsumtionens volym. Inför tlr 1981 

hcslutade riksdagen våren 1980 (prop. 1979/80: 90. Fil! 1979/80: 25. rskr 

1979/80: 287) om en förlängning i genomförandet av skatteutjämningsrefor

men samtidigt med att ett antal specialdestinerade statsbidrag reducerades 

i omfattning. Åtgärderna syftade till att genom en reduktion av det finan

siella utrymmet i kommunsektorn hålla tillhaka volymökningar. För ftr 
1981 och de närmaste åren därefter lade riksdagen fast preciserade rikt

linjer för den kommunala verksamheten (prop. 1979/80: 150. Fil! 1979/ 

80: 40. rskr 1979/80: 42 n. Dessa inncbiir bl. a. en stark begränsning av den 

kommunala verksamhetens uthyggnad de närmaste i'trcn. 

Åren 1979 och 1980 har uppvisat ökningstakter i den kommunala kon

sumtionens volym som vida överstiger den överenskomna nivån på 3 r.+ 
per år. För år 1981 synes en dämpning komma att ske jämfört med utveck

lingen under senare år. Den budgeterade volymökningen ligger på omkring 

3 ':'c·. Det samhällsekonomiska utrymmet för ökning av den kommunala 

konsumtionen har dock visat sig vara avseviirt mycket mindre än vad som 

kunde bedömas så sent som våren 1980. För den första hiilften av 1980-

talet anger 1980 års långtidsutredning (SOU 1980: 52) ett utrymme på 

endast en procents ökning per år. För att få ned volymutvecklingen erford

ras kraftiga åtgärder från stat och kommun. 

för år 1982 har riksdagen beslutat om genomförande av den sista delen 

av skatteutjämningsreformen med en iikad medelsiive1foring till kommun

sektorn på närmare en miljard kronor som en direkt följd av rcgeliindring

en. Sammantaget med automatiken i skatteutjämningssystemet ökar bidra

gen med närmare två miljarder kronor fir 1982. De kommunalekonomiska 

frågorna inför år 1982 kommer att behandlas i en särskild proposition våren 

1981 efter överläggningar med kommunförbunden. 

Efter överläggningar mellan regeringen och kommunförbunden med 

bl. a. utgångspunkt i 1980 f1rs långtidsutredning kommer riksdagen under 

vfiren 1981 att även föreläggas redovisning i fråga om den reala utveckling

en av den kommunala verksamheten de närmaste ären och de åtgärder som 

krävs för att dämpa volymexpansionen så att den kan hållas inom sam

hällsekonomiskt godtagbara ramar. 

I bilagan 2 till budgetpropositionen (budgetförslaget) redovisas mera 

utförligt bakgrunden till de åtgärder som kommer att krävas. 

Statlig lokalförsörjning 

För nästa budgetår beräknas utgifterna för byggnadsarheten för statlig 

förvaltning uppgå till ca 275 milj. kr. Detta innebär en minskning med ca 
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100 milj. kr. i förhi1llandc till innevarande budgctiir. Minskningen beror 

friimsl p;I all den investering~ volym som hcriiknas för planerade nya 

projekt har begriinsals bl. a. mot bakgrund av det statsfinansiella Wgct. 

Bl. a. uppskjuts vissa planerade investeringar for regeringskansliet i Södra 

Klara i cnlighct med vad som anfördcs i pror. 1980/8 I: 20 om besparingar i 

statsverksamheten !bil. 7l. 

Samtidigt som investeringsv1_ilymcn bcgriinsas uppriillhi\lls en hercll

skap för att kunna pilhii1ja nya byggnadsinvestcringar som ett lcd i de 

konjunktur- och arbetsmarknads{1tgiirder som fortlöpande överviigs. Om

fattningcn av byggnadsinvcsteringarna kan komma all föriindras i förhiil

lande till budgetförslaget med anledning av sildana i"itgiirder. 

Personalpolitik m. m. 

Administrativ. politisk och geografisk decentralisering utgör ett naturligt 

inslag i del besparings- och omprövningsarbetc som pi1gi'tr inom samhiills

forvaltningen. En ddl'g11tio11Fir J1•n·111ralisai11g m· statlig rl'rks11111ht'I har 

diirför inrättats i enlighet med vad riksdagen har beslutat !prop. 1978/ 

79: 111 bil. 14. KU 1978/79: 15. rskr 1978/79: 3M: prop. 1978/79: 112. AL: 

1978/79: :!3. rskr 1978/79: 435 ). Stalsrädet Johansson iir delegationens ord

förande. Delegationens verksamhet behandlas niirmare i bilaga 3 till hud

getpropo~itionen t För flera huvudtitlar µemensamma l'ri'tgorl. 

Ett 111l'dhcstii11111111nd1·m·111/ ,t;"ir dl'/ ko111111111w/11 1111dl'rri.111i11g.10111r1/1frt 

( M BA-KLU I har ingf1t1s den I 0 november 1980. Avtalet. som giiller fri1gor 

om handliiggning av iirenden hos kommunerna. omfattar liirare och andra 

arbetstagare med statligt reglerade anstiillningar. Det iir ett gemensamt 

~tatligt och kommunalt avtal. 

f-ör att effektivisera arbetet med att ./("ire11k/11 statliga ko//cktirn1·1u/ har 

regcringcn beslutat att cn siirskild språkcxpert övergllngsvis skall knytas 

till statens arbetsgivarverk. Atµiirden skall ses mot bakgrunden av vad som 

anförs i prop. 1978/79: .111 ( K U 1978/79: 35. rskr 1978/79: 364) om ätgiirder 

mot krimgel och onödig hyr{tkrati. 

Utredningen (B 1979: 07l om minskning av stall'll.\' hl'sttlnd ur 11thvr-

11i11gshostiida har nyligen avliimnat betiinkandet ( Ds B 1980: 41 Statcns 

bosliider - i'1tgiirder vid försiiljning m. m. Beliinkandet remissbehandlas 

r. n. 

En samlad redovisning och bedömning av olika åtgiirder som vidtagits 

hl. a. inom ramen för myndigheternas)ii111stii//dhc1.rnrhl'le fram till år 1980 

har pn:senterats i en rapport ( SOU 1980: 20l om jiimst~illdhct i statsförvalt

ningen. En sammanfallning av rapporten rcdovisas i punkt 6 i bilaga 3 tiH 

budgctpropositionen (För flera huvudtitlar gemensamma fnigorl. Mot bak

grund av de erfarenheter som vunnits m:h av överliiggningar med myndig

heter och de statsanstiilldas huvudorganisationer har ett handlingsprogram 
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ut•trbetats för det fortsatta jiimstiilldhctsarhetet. Förhandlingar pi\gi\r mel

lan statens arhetsgivarverk och de statsanstiilldas huvudorganisationer nm 

ett jämsHilklhctsavtal för det statliga arhetstagaromriidet. 

Kommitten I B 1979: 11) för utbildning av högre chefer inom statsförvalt

ningen lchefsuthildningskommittcnl har under hiisten 1980 gcnomfiirt 

bl. a. ett antal .fi'irsiiksk11r.1a ./i!r 1·1•rk.H·hl'.f(·r och andra hiigr<' clll:li'r. En 

samlad redovisning av förs(iken skall Himnas till regeringen senast den I 

februari 1981. 

Stiftelsen Statshiilsan svarar fr. o. m. den I juli 1980 för den statliga 

.fi'iretagshii/.1.,11·<lrde11. Enligt ett särskilt avtal om statlig foretagshiilsovård 

fortsiitter utbyggnaden av verksamheten. Statens bidrag till Statshiilsan 

uppgftr till ca %,6 milj. kr. under niista hudget{tr. 

Samhällsinformation 

I propositionen 1980/81: 20 om besparingar i stats verksamheten an

miildes att flertalet myndigheter numera disponerar medel för informa

tionsverksamhet och att praktiskt tagel alla större myndigheter har infor

mationsansvariga tjiinstemiin. Behovet av siirskilda medel för informa

tionsinsatser. utöver vad som anvisas under resp. myndighctsanslag. har 

diirför minskat. Eftersom de olika myndigheternas egen kompetens inom 

detta omriide successivt byggts ut och numera iir förh~lllandevis stoi· hl1rde 

en avveckling av niimndcn fiir samhällsinformation kunna iiverviigas. 

Eventuella kvarstilende behov av insatser för samordning llCh rildgivning 

liksom utgivningen av tidningen Från Riksdag & Departement kunde för

liiggas till niigon annan. befintlig myndighet. 

Denna fr{iga har beretts vidare inllnl budgetdepartementet. Beredningen 

har lett till att nämnden for samhiillsinfonnation nu föresl{1s upphöra vid 

utgängen av är 198 I. Vissa av ntimndens uppgifter. bl. a. att vara administ

rativ huvudman för tidningen Friin Riksdag & Departement och att bistä 

statsmyndighcterna viu kungiirclscannonsering i dagspressen. fiirs iiver till 

andra myndigheter. I sambanJ med avvecklingen av niimnuen för sam

hiillsinformation inriittas en siirskild. mindre delegation för all samordna 

den samhiillsinformation som ges av staten. landstingskommuncrna och 

kommunerna. Det miistc anses hetyuelsefullt i ett liige meu striing hushåll

ning med offentliga utgifter att en <1dan samoruning kommer till stfand. 

Delegationens verksamhet forcsl[is dock bli tidshcgriinsad for att det skall 

bli tillfälle att utviirclera insatserna efter m'tgra i'tr. 
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Sammanfattning 

Förändringarna inom budgetdepartementets verksamhetsområde i för

hållande till motsvarande utgiftsän<lam<ll på statsbudgeten för budgetåret 

1980/81 framgår av följande sammanställning. 

Anvisat Förslag Föränd-
1980/81 1981/82 ring 

A. Budgetdcpartcmcntt:t m. m. 124.4 157.1 + 32.7 
B. Statlig rationalisering och 

revision. m. m. 159.2 238.1 + 78,9 
c. Skatte- och kontrollväsen 396.4 359.1 - 37.3 
D. Bidrag och ersättningar 

till kommunerna 10.H4.7 10 859.6 +484.9 
E. Statlig lokalförsörjning 285.0 3t>O.O + 75.0 
F. ~tatlig personalpolitik 2t>4.2 309.9 + 45.7 
G. Ovriga iindamäl 2 268.2 2123.1 -145.1 

Totalt för budgetdepartementet 13872,I 14406,9 +534,8 

De totala utgifterna beräknas öka med ca 515 milj. kr. Det under budget

departementets huvudtitel redovisade anslaget till täckande av merkost

nader för löner och pensioner är - i avvaktan på avtal om löner för de 

anställda m. n. för tiden efter <len 31 <lecemher 1980 - schahlonmässigt 

beräknat till 2 000 milj. kr .. vilket är samma helopp som motsvarande 

anslag under hu<lgetåret 1980/81. 
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BUDGETDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

Il 

vid rcgeringssammanträde 

1980-12-23 

l<'öredragande: statsrådet Wirten såvitt avser frågorna under littera A, B, 

C, D. E och G punkterna 1-10: 
statsrådet Johansson såvitt avser frågorna under littera F och G punkterna 

11-13. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 så,·itt al'ser budgetdepar

tementets verksamhetsområde 

Åttonde huvudtiteln 

A. BUDGETDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Budgetdepartementet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

P~rsonal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 

29747418 

29295000 

32605000 

Reseersättningar (även utrikes resor) 
Expenser 
Publikalionstry.:k 

1980/81 

125 
68 

193 

26605 000 
400000 

1600000 
690000 

29295000 

Beräknad 
ändring 
1981/82 

+3 120000 
+ 20000 
+ 100000 
+ 70000 

+3310000 

Pris- och löneomräkning beräknar jag till 3011 000 kr. Under år 1980 har 

budgetdepartementet inrättats fem nya sakkunnigbefattningar och en 
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expeditionsvaktst_iänst på grund av rådande lokalkonstellation. Hehovet av 

sistnämnda tjiinst filr omprövas när departementet har f{ttt iindrade lokal

förhållanden. Medel för dessa iindami1I bör beriiknas för niista budgetf1r. 

I övrigt bör anslaget beräknas enligt den tvåprocentiga besparingsmodel

len som tilliimpas i årets budgetförslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemsWller jag att regeringen 

förcslär riksdagen 

att till B11df.:cfdcparte111rntct för budgetåret 1981/82 anvisa ett för

slagsanslag av 32 605 000 kr. 

A 2. Gemensamma ändamål för departementen 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

77255019 

840220011 

110334000 

Från anslaget bt::strids kostnader för departementens organisationsav

delning och andra för departementen gemensamma anordningar. Frän 

anslaget bestrids vidare departementens och kommittcernas sjukvfirds

och lokalkostnader. utgifter för expenser avseende inredning och utrust

ning av lokaler. telefon m. m. samt kostnader för tjiinstebilar. allt i den mån 

medel inte anvisas i annan ordning. Sjukvårds- och lokalkostnaderna for 

utrikesdepartementet samt hyreskostnaderna för försvarsdepartementet 

bestrids dock från vcderhörand1~ departementsanslag. 

Personal 

HandHiggandc personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcseersättningar (även utrikes resl>rl 
Lokalkostnader 
Kostnader för tjänstebilar 
Expenser 

diirav cngiingsutgiftcr 
Personalpolitiskt utverklings

arbetc m.111. 

19X0/81 

28 
130 

158 

lhh2900ll 
550 000 
132000 

55 417 000 
5100(10 

10509000 
t73t100ll) 

275 000 

84022000 

Beriiknad 
iindring 
1981/82 

+ 1781 OllO 

+ 8000 
+24400000 
+ 42000 
+ fil 000 

(- .'i3h00ll) 

+ 20000 

+26312000 

För pris- och löneomräkning m. m. beräknar jag 11 205 000 kr. Diirav 

avser 9 535 000 kr. ökade kostnader för de lokaler som f. n. disponeras av 

regeringskansliet. 
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U ndcr föregående budgetår har departementens organisationsavdclning 

utökats med en handliiggartjänst för frågor om installationer och fortlö

pande service på tcle- och svagströmsanläggningarna i de kommande loka

lerna för regeringskansliet i Södra Klara-kvarteren. Vidare har organisa

tionsavdclningen förstiirkts med en handliiggartjänst för lhigor om kon

torsteknik och kontorsrationalisering. Medel för dessa tjänster hör beräk

nas för nästa budgetår. 

Under nästa budgetår påbörjas inllyttningen i de om- m:h nybyggda 

delarna av Södra Klara-kvarteren. Under sommaren 1981 evakueras den 

nuvarande kanslihushuvudhyggnaden i kvarteret Mars och Vulcanus. 

Statsrådsbcredningen och justitiedepartementet llyttar därvid in i kvar

teret Rosenbad och arbetsmarknadsdepartementet i de delar som ingår i 

den första etappen av nybygget i kvarteret Björnen. Till sistnämnda kvar

ter flyttar oeksft jordbruksdepartementet. Återstående delar av kvarteret 

Björnen liksom kvarteret Tigern tas i ansprftk under hudgctärct 1982/83. 

Som en följd av flyttningen till de nya. centralt belägna lokalerna ökar 

regeringskansliets lokalkostnader betydligt till nästa budgetår. Jag beriik

nar ett belopp av 14865000 kr. för detta. 

Koncentrationen av departementen till ett sammanhängande geografiskt 

omrftde i Södra Klara-kvarteren och det faktum att stora delar av departe

mcntsorganisationen för tillgång till nybyggda. rationellt utformade lokaler 

medför att förutsiittningarna för att bedriva den scrviceverksamhet gent

emot departementen som departementens organisationsavdelning svarar 

för niir det giiller lokalhiillning. telctjiinst. transporter samt budskickning 

och postdistribution m. m. delvis förändras. Även de tekniska hjälpmedlen 

kommer till stora delar att förnyas. Vidare för serviceorganen sjiilva lo

kaler inom de nybyggda delarna av de aktuella kvarteren. l\kd anledning 

hiirav ses serviceorganisationen tivcr för att plt hiista siitt kunna fungera i 

den nya miljön. En utgängspunkt iir att niigon utökning av antalet tjänster 

inte skall ske i samband med detta . 

Min medelsberiikning i övrigt framgiir av sammanstiillningcn. Den har i 

tilliimpliga delar gjorts med utgf111gspunkt i ett bcsparingsalternativ. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanstiillningen hem

stiillcr jag att regeringen föreslftr riksdagen 

att till Gc111cn.111111nw ii11da111cll .fi"ir dcp11rtc111cmcn för budget[iret 

1981182 anvisa ett förslagsanslag av 110334000 kr. 
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A 3. Kommitteer m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

11273609 

10500000 

13 500000 

14 

Reservation 10321082 

Riksdagen anvisade på tilläggsbudget Ill till statsbudgeten för budget

året 1979/80 ett belopp av 4 milj. kr. för att kommitten (8 1979: 11) för 

utbildning av högre chefer inom statsförvaltningen under år 1980 och 

bör:ian av år 1981 skall kunna genomföra en försöksutbildning (prop. 1979/ 

80: 125 bil. 5. FiU 1979/80: 36, rskr 1979/80: 332). Den förhållandevis stora 

medelsreservationen vid ingången av innevarande budgetår beror bl. a. på 

anvisade medel för chefsutbildning. Dessa medel beräknas bli förbrukade i 
sin helhet under budgetåret 1980/81. 

Åttonde huvudtitdns kommitteanslag har i statsbudgeten varit uppfört 

med det nuvarande beloppet sedan budgetåret 1977/78. Detta har varit 

möjligt genom att uppbyggda mcdelsreservationer har tagits i anspråk. Den 

fortgående kostnadsutvecklingen och kommitteverksamhetens omfattning 

leder emellertid till att endast en mindre reservation kan beräknas finnas 

kvar vid utgången av innevarande budgetår. Denna tillsammans med ett 

oförändrat anslag kan inte beräknas räcka till för att täcka kostnaderna för 

den kommitteverksamhet rn. m. som förutses för nästa budgetår. Mot 

denna bakgrund förordar jag atl anslaget förs upp med ett till 13,5 milj. kr. 

höjt belopp. Jag har därvid räknat med att delegationen (B 1977: 09) för 

företagens uppgiftsliimnande skall ha avslutat sin verksamhet till nästa 

budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1981 /82 anvisa ett reserva

tionsanslag av 13 500000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

531519 

625 000 

625 000 

Reservation 494 345 

Jag förordar att anslaget förs upp med oförändrat belopp i statsbudgeten 

för nästa budgetftr. Jag har därvid räknat med att fortsatt bidrag till utgiv

ningen av Sveriges statskalendcr skall bestridas från detta anslag. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ertra utg(fier för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservations

anslag av 625 000 kr. 
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B. STATLIG RATIONALISERING OCH REVISION, M. M. 

B I. Statskontoret 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/81 Förslag 

57742695 

57 325000 

62 753000 

15 

Statsmakterna har nyligen tagit ställning till statskontorets uppgifter och 

verksamhetsinriktning (prop. 1979/80: 124. FiU 1979/80: 26. rskr 1979/ 

80: 308). Statskontoret skall vara central förvaltningsmyndighet för ratio

nalisering, administrativ utveckling och ADB i den civila delen av statsför

valtningen samt svara för anskaffning av ADB-utrustning. 

Statskontoret har som en huvuduppgift att vara utredningsorgan åt rege

ringen i frågor med anknytning till rationalisering. administrativ utveckling 

och ADB, att lämna förslag till åtgärder för rationalisering och annan 

förbättring av enskilda myndigheter och verksamheter. att fortlöpande 

följa och lämna förslag till generella åtgärder för att främja effektiviteten i 

statsförvaltningen samt att på uppdrag av regeringen eller för statsmakter

nas räkning granska förslag till åtgärder för rationalisering eller annan 

förändring i statsförvaltningen. 

Statskontorets andra huvuduppgift är att fungera som normgivande och 

stödjande organ för myndigheterna inom området rationalisering, admi

nistrativ utveckling och ADB. Häri ingär att i den utsträckning det behövs 

utarbeta förslag till föreskrifter och andra anvisningar inom området samt 

att tillhandahålla praktisk vägledning om tillämpning av utfärdade före

skrifter o. d. och i övriga frågor av gemensamt intresse inom omri!det. 

Vidare skall statskontoret ta initiativ till och medverka i utbildning och 

andra kunskapshöjande insatser inom området. En stor del av arbetet i 

denna del handlar om att ge generellt och individuellt stöd i frägor om val 

och tillämpning av arbetsmetoder och administrativa hjälpmedel. 

Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade min företrädare den 2 

juni 1980 en kommitte för att se över statskontorets organisation m. m. 

(Dir. 1980: 43). Kommittens huvuduppgifter var att lämna förslag till pro

gramindelning och organisation för statskontoret. Vidare skulle kommitkn 

pröva med vilka frågor och på vilket sätt statskontoret skall arbeta inom 

det kontorstekniska området. lämna förslag till ställning. uppgifter och 

sammansättning för ett råd för metodfrågor samt föreslä de ändringar som 

fordras i statskontorets instruktion. 

Kommitten har slutfört sitt arbete, som redovisades den 6 november 

1980 i en rapport !Ds B 1980: 16) Statskontorcts organisation m. m. 

Statskontorets nya organisation bör börja genomföras redan under inne-
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varande budgetår. Jag redovisar diirtl.ir kommittens överväganden och 

förslag samt mina ställningstaganden till dessa i den proposition om till

läggsbudget Il till statsbudgeten for innevarande budgetår. vilken senare 

denna dag kommer all anmälas för regeringen. Med anledning av delta blir 

min redovisning av statskontorcts verksamhet i detta sammanhang kortfat

tad. 

Statsko11111rl't hegär i sin anslagsframstiillning resurser enligt det huvud

förslag som enligt regeringens i\rliga anvisningar för myndigheternas an

slagsframställningar för budgetftret 1981 /82 skall innehiira att anslagstilldel

ningen realt skars ned med 2 ':+. 
Statskontorets verksamhet under budgehiret 1981/82 förutses liksom 

hillills vara till en betydande del heroende av utredningsuppdrag som 

regering. kommitteer och myndigheter begär att verket skall utföra. Stats

kontoret kommer därtill att fortstitta den kraftiga satsning pä metodverk

samhet inom friimst ADH-omn\det som inleddes under budgetåret 1979/80 

och som verket heslutat ytterligare stiirka under 1980/81. 

Statskontorets verksamhet med nuvarande programindelning framg:'tr av 

föijande sammanställning: 

(I 000-tal kr. l 

Pn1gram 

Rali<inalisering 
Anskaffning och förvaltning av ADH
ulrustning 
Administration av externa verksam
heter m. rn. 

Summa kostnader 

Avgiir: 

t-:rsiittning for anskaffning o..:h förvalt
ning av ADB-utrustning 
Ersiittning från statens institut for 
personalutbildning och personaladmini
stration 
Bidrag fdn andra anslag m. m. 
Nettoutgift 

1979/XO 
L:tgift 

60499 

64hl 

69289 

64hl 

2<.7 
4828 

57 74.l 

1980/XI 
Budget 

57 wo 

6900 

X<, 

64575 

6900 

350 

57.U5 

1 !Uiri ingår siirskilda kostnader for införande av SLOK m. rn. 

I 9l:<Ii82 
Hcriiknar 

Stats
kontorcl 

100 

70550 

7h2.'i 

300 

62625 

Den nyss nämnda ko111111itfr som se/I ii1·er statsko11/offt.I' orga11isatio11 

111.111. förslår att statskontorets programindelning iimlras. Nuvarande två 

program. Rationalisering Ol:h Anskaffning och förvaltning av ADB-utrust

ning. föresl{1s ersättas av tre program. nämligen Rationaliseringsutredning

ar. Effektivitetsstödjande verksamhet och Anskaffning m:h förvaltning av 

ADB-utrustning. Sistnämnda program bör siiledes finnas kvar. Indelning

en av programmen i delprogram och programelement bör enligt kommitten 
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ankomma på statskontoret. Kommitten har även räknat om statskontorets 

anslagsframställning för budgetåret 1981 /82 enligt den föreslagna program

indelningen. Omräkningen framgår av följande tablå: 

(I 000-tal kr.) 

Program 

Rationaliseringsutredningar 
Effektivitetsstödjande verksamhet 
Anskaffning och förvaltning av ADB
utrustning 
Administration av externa verksamheter 
m.m. 

Summa kostnader 

Avgår: 
Ersättning för förvaltning och anskaff
ning av ADB-utrustning 
Ersättning från statens institut för 
personalutbildning och personal
administration 

Summa 

1981/82 
Beräknar 

Stats-
kontoret 

32 175 
30600 

7675 

lllO 

70550 

7675 

250 

62625 

Föredra-
ganden 

32 225 
30678 

7 075 

100 

70678 

7o75 

250 

62753 

Statskontorets förslag till verksamhet för budgetåret 1981 /82 innebiir 

inte någon förändring i antalet anställda uttryckt i helårsarhetskrafter. 

Dessa har under senare år uppgått till ca 300. 

f"iiredragandens iil·en·iiganden 

Den allmänna inriktningen av statskontorets verksamhet har nyligen 

behandlats av statsmakterna tprop. 1979/80: 124. FiU 1979/80: 26. rskr 

1979/80: 308). Vidare har statskontorets organisation setts över av en siir

skild kommitte. Jag kommer senare denna dag - i samband med min 

anmälan av tilläggsbudget Il till statsbudgeten för innevarande hudgetår -

att mera ingående redovisa mitt ställningstagande till kommittens förslag 

(Ds B 1980: 16). 

I kommittens förslag ingår att programindelningen skall ändras. Nuva

rande två program, Rationalisering och Anskaffning och förvaltning av 

ADB-utrustning. föreslås ersättas av tre program, nämligen Rationalise

ringsutredningar. Effektivitetsstödjande verksamhet och Anskaffning och 

förvaltning av ADB-utrustning. Sistnämda program föreslås således finnas 

kvar. Jag finner den nya programindelningen vara bättre anpassad till 

statskontorets verksamhet iin den nuvarande och anser att den hör genom

föras. Jag avser att återkomma till regeringen i denna fråga i samband med 

att det hlir aktuellt att ställa medel till förfogande för nästa budgetår. 

Verksamheten under det föreslagna programmet Rationaliserings

utredningar styrs främst genom de uppdrag som regeringen lämnar stats-

2 Riksdagen IW!Olll/. I sam/. Nr 100. Bilaga 11 
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kontoret. Vad giiller styrningen av verksamheten under programmet Ef

frktivitetsstödjande verksamhet har llera i"1tgiirder vidtagits eller beslutats i 

syfte att lika avnämarnas. dvs. de statliga myndigheternas, möjligheter att 

pf1verka insatsernas inriktning o<.:h utformning (se prop. 1979/80: 1241. 

Bl. a. har ett handlingsprogram för metodstöd på ADH-omrädet utarbetats 

och remisshehandlats. Vidare kommer ett råd för metodfrågor att knytas 

till statskontoret. 

Statskontoret begär resurser enligt det huvudforslag som anvisats i 

anvisningarna för myndigheternas anslagsframstiillningar för hudget~1ret 

1981/82. Jag kan i huvudsak godta statskontoreh heriikningar. Min medels

heräkning för niista budget<'1r framg{1r av sammanstiillningen. Den har 

gjorts med utgångspunkt i den generella minskning av anslagen som hu

vudförslaget i myndigheterna-.; anslagsframstiillningar innebiir. 

Jag hemstiilkr att regeringen föresliir riksdagen 

att till Statskontoret fl.ir budget{1ret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag 

av 62 75.~ 000 kr. 

H 2. Anskaffning a\· ADB-utrustning 

1979/80 Utgift 1 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

108738814 

46000000 

115000000 

Hehiillning 

1 lnvl~stcring""anslaf?,Ct Statens datama~kinft)IH.I: An~k;.1ffninµ av dalarnaskiner. 

Generellt anviindhar ADB-utrustning. som anskaffas inom den civila 

statsförvaltningen för andra myndigheter och institutioner än de affiirsdri

vande verken. linansieras od1 redovisas fr. om. I juli 1980 över reserva

tionsanslaget: Anskaffning av ADB-utrustning (f. d. investeringsanslaget 

Statens datamaskinfond: Anskaffning av datamaskiner). Anslaget omfattar 

ocksfi ADH-utrustning vid llygtckniska försöksanstalten. 

Fr(m reservationsanslaget beslrids dels utgifter för ADH-utrustning. dels 

andra utgifter av investeringskaraktiir i samband med anskaffning. installa

tion eller igtingkörning av förviirvad eller förhyrd ADH-utrustning. vilka iir 

av sfidan art att de bör periodi~eras. Över an-.;laget redovisad utrustning 

stiills mot avgift till förfogande för de myndigheter som skall svara fiir 

driften av anliiggningarna. Avgifterna fa-.;tstiills av statskontoret efter sam

råd med riksrevisionsverkct. A\'gifterna skall. utöver normal avskrivning 

m. m .. tiicka statskontorets kostnader för upphandling och förvaltning av 

utrustningen. finansiering av ADB-utrustning inom försvaret sker över 

skilda myndighets- och materielanslag. Medclsbehovet för budgetarct 

1981/82 har för försvarets del tidigare denna dag anmiilts av chefen för 

försvarsdepartementet. 
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Enligt statsmakternas beslut i anledning av regeringens proposition om 

anviindningen av ADB i stahforvaltningen lprop. 1978/79: 121. FiU 1978/ 

79: 34. rskr 1978/79: 339) skall generellt anviindbar ADB-utrustning iiven 

fortsiittningsvis anskaffas centralt. 

I propositionen anfördes dock att vissa fri1gor borde klaras ut och 

l'örtindringar göras inom ramen för en samordnad anskaffning av ADB

utrustning. För dessa uppgit'ter har en utredning (8 1979: 09) av friigor 

rörande samordnad anskaffning av utrustning för automatisk databehand

ling (ADB) i statsförvaltningen tillkallats. Utredningen har till uppgift att 

utreda och liimna förslag bl. a. vad avser vilka typer av ADB-utrustning 

som skall omfattas av den samordnade anskaffningen. arbets- och ansvars

fördelningen mellan statskontoret och forwarets rationaliseringsinstitut ii 

ena sidan och de ADB-anviindande myndigheterna ft andra sidan. m(~jlig

heterna att delegera upphandlingsbeslut till myndigheterna. avgiftssiittning 

m. m . .lag avser att snarast möjligt iiterkomma till regeringen med förslag i 

dessa frilgor. 

Sta t.1·/,;, 111 t1 >rc t 

I anvisningarna för myndigheternas anslagsframstiillningar åliiggs de 

myndigheter som omfattas av den samordnade anskaffningen att anmiila 

behov av ADB-utrustning till statskontoret. som till regeringen Himnar en 

samlad anslagsframstiillning för den ADH-utrustning som kan behiiva an

skaffas pil detta siitt. Med anledning hiirav inhiimtar statskontoret en gång 

per iir myndigheternas egna bedömningar av behovet av sfalan utrustning. 

I det följande redovisas en sammanstiillning över statskontorets bedöm

ning av investeringsbehoven för hudget<lren 1980/81 och 1981/82. 

11 000-tal kr. I 

Huvudtitt:! B 1u.Jgc:ti1ret 19KO!K I Budi;eti'iret l'nWK2 

'.\1yndig- Stats- I bra v Myndig- Slah-
heterna kontoret bundet hetcrna kllnlllrel 

fcir k<1r 

Il Justitie IK441 I 5 5-1<1 14 2111 12 K44 I.' 1152 
111 Utrikes I 000 I 0011 'OO 500 
IV 1-'iirsvar 1'7 1'7 127 I ~Oll 181111 
V Social 16472 12 29.~ 11408 2-1134 17h64 
VI KPm1rn1nikat ion 12 911 11 IXh 9 207 17h'i5 17 'i40 
VII EklllltHni 13 902 5 5112 4hn' 2 .14h 1910 
Vill Hudget 34%2 22 '!14 5 594 lh 107 15 927 
IX L:tbildning 8h.101l 7'i 367 .~.1 852 47 .~X7 .17 582 
X Jtirdbruk 3 248 J 24X I 086 ' I.~ I 244.\ 
XI Handel 1)7 117 67 l'i 739 h599 
XII Arb.:tsmarknad 10449 1044'1 7449 7 770 7 Wtl 
XIII Bo~t<td 2 70.\ 2 44(1 I 6lh -~ 284 I 071 
XIV Industri 6~' 'iX5 211' I .100 I -11111 
XV Ko111111un 32 555 .\0839 2.\ -102 '! .15'i 111171 
XVII Riksdagens verk 4~0 48.1 48.\ 

Sum111a HOll 192052 IU262 IMJ72 U78.i9 
diirav hyra 27 'iOh l)(lt)O 

Diirav 
bundet 
for kiip 

I 497 

-' 1110 

'il 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 1 l 20 

Myndigheterna har till statskontoret anmält hehov av ADB-utrustning 

till ett sammanlagt värde av ca 399 milj. kr. för hudgctåren 1980/81 och 

1981/82. Statskontorct beräknar att anskaffningsbehovet för de tvii budget

åren blir ca 330 milj. kr.. dvs. c:t 17 % lägre än det behov som myndighe

terna har anmält. 

Bland större enskilda anskaffningar som planeras märks kompletteringar 

och nyanskaffningar för polisviisendct. den allmänna försäkringen. viigvä

sendet. centrala bitregistret. statistiska centralbyrän. datamaskincentralen 

för administrativ datahehandling. högskolan. tullverket. patent- och regi

strcringsverkct. arbetsmarknads verket och skatteadministrationen. 

Av det anskaffningsbchov som statskontorct beräknat avser ca 293 milj. 

kr. köp av utrustning och ca 37 milj. kr. värdet av den utrustning som 

planeras att hyras. En stor del av medelsbchoven för köp !40 rit:) är redan 

bundet genom tidigare anskaffningshemyndiganden av regeringen elkr. 

vad betriiffär mindre belopp. beslut i statskontorct. 

Med hiinsyn till beräknad ingående behållning på anslaget samt till 

förskjutningar av leveranser och betalningar som crfarenhetsmiissigt in

träffar finner statskontorct att 115 milj. kr. behöver anvisas till budgeti1ret 

1981/82. 

Anskaffning av ADB-utrustning medför ofta långa leveranstider. Under 

budget[1ret 1981/82 förutses beställningar ske även av utrustning som pla

neras bli installerad under 1982/83. Av de bemyndiganden for beställningar 

som riksdagen tdigarc lämnat b•~räknas 54 milj. kr. återstå vid utgången av 

budgetåret 1980/81. Köpvärdet fiir den utrustning som beräknas bli instal

krad under 1981/82 och 1982/tG uppgI'tr till sammanlagt 202 milj. kr. Ett 

kompletterande bemyndigande på 148 milj. kr. behövs därför. 

Fiircdraganden 

Statskontorct har på grundval av uppgifter från myndigheterna om des

sas anskaffningsbehov och efter en erfarenhetsmässig bedömning av för

skjutningar av leveranst.:r m:h betalningar mellan budgetåren beräknat 

medelsbehcwet inkl. höjd mervärdeskatt för budgetåret 1981/82 till 118 

milj. kr. Vid ingången av nästa budgetår kommer enligt statskontorets 

beräkningar att finnas en anslagsbt.:hållning av ) milj. kr. Mt.:d hänsyn 

härtill har statskontoret bt.:riiknat anslagsbehovet för budgetåret 1981/82 till 

115 milj. kr. Statskontoret har härutöver beräknat behovet av bestiillnings

bemyndigande till totalt 148 milj. kr. för anskaffningar som hehöver levere

ras huvudsakligen under budgt.:tilret 1982/83. 

Jag beräknar i likhet med statskontoret anslagshehovet för niista budgt.:t

t1r till 115 milj. kr. Riksdagt.:ns bt.:myndigande hör därutöver inhiimtas att 

beställa datamaskinutrustning till ett värde av 148 milj. kr. utöver tidigare 

lämnade bemyndiganden. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 11 21 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att datamaskinutrustning beställs - utöver tidigare med

givet belopp - till en kostnad av högst 148000000 kr., 

2. till Anskf~ffning m· ADB-11tru.1·tning för budgetåret 1981/82 anvisa 

ett reservationsanslag av 115000000 kr. 

B 3. Datamaskincentralen för administrativ databehandling 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I 000 

I 000 

Under anslaget redovisas kostnader och intäkter vid datamaskincentra

lcn för administrativ databehandling (DAFA). 

Jag vill i detta sammanhang ta upp några allmänna frågor rörande upp

g{fier och verksomhetsform för DAFA. Anledningen till detta är vissa 

förslag från den utredning (8 1977: 08) som har haft i uppdrag att utreda 

frågan om särställning för vissa myndigheter och företag vid leveranser till 

staten (den s. k. monopolutredningen) samt de riktlinjer för användning av 

ADB i statsförvaltningen som statsmakterna behandlade våren 1979. 

DAFA:s verksamhet 

I.I Allmänt 

Efter riksdagsbeslut år 1970 (prop. 1970: I bil. 9. SU 1970:7, rskr 1970:7) 

delades statistiska ccntralbyräns datamaskincentral upp pil två enheter för 

datamaskinservice: en för i huvudsak arbeten med statistik och register

vård och en för arbeten på andra områden inom administrativ databehand

ling. Den förstnämnda enheten kom att ligga kvar inom centralbyråns 

organisation. Detsamma gällde en programmeringsenhet som specialiserat 

sig på arbeten gällande statistikproduktion. statistisk analys och register

vård. Den andra enheten bröts ut ur centralbyråns organisation och blev en 

särskild myndighet. datamaskincentralen för administrativ databehandling 

(DAF AJ. med statskontoret som chefsmyndighet. Den programmeringsen

het som handhade programmeringen för andra typer av arbeten inom 

statsförvaltningen än statistiska. överfördes till den nya datamaskincentra

len. 

Statskontorets funktion som chefsmyndighet upphörde år 1975 då 

DAF A blev en självständig myndighet. Chefen för statskontoret är dock 

fortfarande ordförande i DAFA:s styrelse och statskontoret svarar för 

anskaffningen av datamaskinutrustning till DAFA. DAFA har till uppgift 

att jämsides med andra datacentraler på uppdrag utföra administrativ 
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databehandling for i första hand statliga myndigheter till en s{1 läg total 

kostnad för statsvcrkct som möjligt med beaktande av s~1väl kortsiktiga 

som långsiktiga aspekter. Det åligger diirvid DAF A att i första hand ftta sig 

uppdrag frän andra statliga organ än si'1dana som hör till försvarsdeparte

mentets verksamhetsomrfale. DAF A får i mån av resurser äta sig uppdrag 

fdn annan uppdragsgivare än statligt organ. Det {iliggcr DAF A att löpande 

samråda med uppdragsgivare i sådana frågor om tekniska eller andra 

förändringar av betydelse som närmare berör uppdragsgivarna. 

För att uppfylla huvuduppgiftcn skall inom DAFA utföras arbete med 

metod- och systemutveckling i samband med uppdrag för administrativ 

databehandling. Sådant arbete skall debiteras uppdragsgivare till fulla 

kostnaden där sil inte är uppenbart orimligt. 

Det åligger DAFA att utfärda anvisningar och rekommendationer av 

betydelse for de ADB-system. vilkas drift förliiggs till DAFA. s{1 att drift

aspekter kan tillgodoses i ett tillräckligt tidigt skede. DAF A fi"lr vid behov 

delta i systemutvecklingsprojekt med annan huvudman diir s<I iir nödviin

digt för att driftaspekterna skall tillgodoses i ett tillräckligt tidigt skede eller 

att övertagandet av eventuellt funktionsansvar underliittas och diir DAF A 

skall svara för drift av det fiirdiga systemet. Datamaskincentralcn far ocksil 

delta i systemutvecklingsprojekt med annan huvudman i syfte att hämta in 

kunskaper och ut veåla tjänster på smädatoromrädet. 

DAFA:s verksamhet bedrivs vid en datacentral i Stockholm. en datare

gistreringsenhct i Hallstavik. en datacentral i Gävle samt en mindre lilial

enhct i Norrköping. Vid DAF A fanns den 1 juli 1980 457 anställda. motsva

rande 406 årsarbetskrafter. Av dessa var huvuddelen verksamma i Stock

holm och 20 personer vid enheten i Giivle. 

DAFA leds av en styrelse. Chef för DAFA är en överdirektör. DAFA är 

organiserad på sex enheter: en marknadsenhct. en kundservi1.:eenhct, en 

driftenhet. en teknisk enhet. en administrativ enhet och en enhet för 

verksamhet i Gävle. Knutet till verksledningen finns ett sekretariat med tre 

anställda. 

DAFA:s verksamhet kan delas in i följande huvudgrupper (andel av 

DAFA:s intiikter budgetåret 1%0/81 inom parentes): 

- persontjänster ( 24 r.() 

- maskintjiinster !65 %) 

- databeredning (4 '/(). 

DAFA:s persontjänster består inom kundserviceenheten i huvudsak av 

uppdragsledning. konsultation. systemcring. rrogrammering och kundas

sistans samt inom tekniska enht!ten av teknisk konsultation. Vid DAFA:s 

enhet i Giivle och vid filialen i Norrköping utgör persontjänster endast en 

liten del av verksamheten. 

Maskintjiinster utförs vid driftenheten i Stockholm och vid enheten i 

Gävle. Till driftenheten i Stockholm är dessutom knuten Norrköpingsfilia

len. vars verksamhet består - förutom av persontjiinster - av satsvis 
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verksamhet och tester. Samtliga till Norrköping utflyttade statliga myndig

heter anlitar i någon omfattning DAF A. 

Norrköpingsfilialen fungerar som en liink mellan kund och centraldator 

för in- och utmatning av satsvisa bearbetningar, vilka utförs centralt i 

Stockholm. Giivlecnhctcn hetjiinar i huvudsak centralnämnden för fastig

hetsdata. Vidare utförs vid enheten bearbetningar av det statliga löne

utriikningssystemet ( SLÖRJ och vissa rutiner för lantmäteriverket. 

Databeredning vid DAF A bedrivs i huvudsak i Stockholm samt vid 

filialen i Hallstavik. 

1.2 Marknadsinriktning 

DAFA:s marknad utgörs till överviigande del av den civila statsförvalt

ningen. Av DAFA:s omsättning kommer ca 95 'Yi: från denna sektor. 

DAFA har f.n. ett 60-tal kunder inom den civila statsförvaltningen. Volym

tillväxt i befintliga ADB-system samt tillkomsten av ett antal nya system 

har medfört att DAFA:s verksamhet expanderat. 

De tio största kunderna hos DAr A var budgetåret 1978/79 följande: 

Riksn:visionsvcrket lbLa. System Sl 
Statskontorct !bl.a. SLORl 
Arbetsmarknad sst vrelse n 
Centrala studiestö~tsnänmdcn 
Centralnämnden för fastighetsdata 
Riksskattevcrkct 
Domstolsverkcl 
Statens invandrarvcrk 
Kriminalviird"tvn:lscn 
Riksgiildsk<mtoret 

Omsiillning 
milj. kr. 

15.6 
15.5 
8.9 
7.9 
7.3 
6.6 
2.8 
2.h 
2.5 
1.9 

r.; av total 
omsiitlning 

16.2 
16.1 
9.2 
lU 
7.6 
6.8 
3.0 
2.7 
2.6 
2.0 

Av DAFA:s uppdragsvolym pä ca 100 milj. kr. for budgetåret 1978/79 

har ca 40 c.:·;. tillförts DAr A genom beslut av regering och riksdag. Det 

giiller System S (ca 10.9 milj. kr.). SLÖR-systemet (ca 11.9 milj. kr.J. 

statligt person- och adressregister !SPARJ (ca 2.0 milj. kr.l. fastighctsdata

systemet (ca 7.3 milj. kr.) och studiestödssystemet (ca 7.9 milj. kr.). 

Med undantag av SPAR är DAF A:s engagemang inom den privata 

sektorn mycket hcgriinsat. Endast ett fåtal stora löpande uppdrag finns 

inom denna sektor. Därutöver finns ett förhållandevis stort antal småupp

drag. ofta av engångskaraktär. Dessa har ofta anknytning till ADB-register 

som statliga uppdragsgivare l'ör vid DAFA. 

Avseende den privata sektorn iir i dag SPAR-tjiinsterna helt domineran

de. Oms[ittningen för dessa uppgick under budgetf1rct 1978/79 till ca 2 milj. 

kr.: att jämföra med ca 400 000 kr. närmast l'örcgiiende budgetår. En 

ytterligare expansion förutses. 
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Den tekniska utvecklingen på datorområdet gör att allt oftare-driftlös

ningar. som bygger på mindre datorer och spridning av datorer och 

dataregister. blir konkurrenskraftiga alternativ till stordatorbaserade drift

lösningar. Under de senaste åren har bl.a. detta förhållande gjort att 

efterfrågan på tjänster inom ADB-området breddats. DAF A. vars verk

samhet nästan helt bygger på användning av stora datorer. arbetar f.n. med 

att bredda sin kompetens och sitt utbud av tjänster till att även omfatta 

utveckling och drift av smådatorbaserade ADB-system. 

Efterfrågan på standardsystem för administrativa tillämpningar har ökat. 

DAF A avser att i ökad utsträckning basera tillämpningar på standard- eller 

bassystem. DAF A strävar på detta sätt efter att bli mer tillämpningsinrik

tat och "kundorienterat". 

Ytterligare en ny form av uppdrag avser utdrag ur centrala informations

banker. t.ex. SPAR och RÄTTSDAT A (informationsåtervinning från re

gister med rättsinformation). dvs. databaser innehållande offentliga upp

gifter tillgängliga för ett flertal användare utöver <len registeransvarige. 

1.3 DAFA:s särställning 

1.3. I Bakgrund 

DAF A. och dessförinnan statistiska centralbyråns maskincentral. har 

haft en särställning i fråga om system- och programmeringsarbete för 

statliga myndigheter alltsedan sådan verksamhet togs upp inom maskin

centralen i slutet av 1950-talet. Till en början grundades särställningen på 

cirkuläret I 1954: 116) till statsmyndighcterna angående anlitande av statis

tiska centralbyråns maskincentral. Enligt detta var statsmyndigheterna 

skyldiga att anlita maskincentralen för arbetsuppgifter som lämpligen kun

de anförtros åt denna. Sedan cirkuläret upphävts år 1966 grundades sär

ställningen på att statskontoret i enlighet med statsmaktsbeslut (prop. 

1963:85, SU 1963:81. rskr 1963: 196) från år 1963 kunde föra över uppdrag 

till maskincentralcn. Statskontoret kunde emellertid även själv utföra den

na typ av uppdrag. Fr.o.m. hösten 1969 bestod särställningen endast 

beträffande redan befintliga uppdrag, medan nya konsultuppdrag i fråga 

om systemutveckling och programmering skulle bli föremål för konkurrens 

mellan Statskonsult AB och enskilda konsultföretag. 

År 1974 genomfördes en översyn av uppgifts- och ansvarsfördelningen 

mellan statskontoret. DAF A och Statskonult AB (den s.k. SDS-utredning

en). Denna resulterade i en förordning 11975:567) om rationaliseringsverk

samheten inom den civila statsförvaltningen. vilken bl.a. reglerar myndig

heternas relationer till statskontoret, DAFA och Statskonsult AB. 

År 1975 tillkallades en utredning för att se över DAFA:s effektivitet och 

organisation. Uppdraget avrapporterades IDs FiU 1976:2) följande år. Som 

ett resultat av utredningen preciserade regeringen DAFA:s uppgifter och 

arbetsområden och DAFA fick en ny organisation den I juli 1976. DAFA:s 
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arbetsuppgifter skulle normalt inte avse utveckling av nya system. Denna 

uppgiftsavgränsning kopplades till en begränsad företrädesrätt för DAF A 

vad gäller driften av statliga ADB-system. 

Monopolutredningen (B 1977:08) har prövat frågan om särställning för 

vissa myndigheter och företag vid leveranser till staten. I delbetänkandet 

(SOU 1978:489) Konkurrens på lika villkor föreslogs bl.a. att särställning

en för Statskonsult AB i fråga om vissa rationaliseringsuppdrag för civila 

statsmyndigheter skulle upphävas. Riksdagen har sedermera beslutat att 

upphäva särställningen den 1 juli 1980 (prop. 1978179: 134. FiU 1979/80:6. 

rskr 1979/80:45). Detta har föranlett en ändring ( 1980: 118) av rationalise

ringsförordningen. 

1.3 .2 Rationalisering.~förordningen 

DAFA:s särställning i fråga om vissa rationaliseringsuppdrag och data

tjänster regleras f.n. av 5. 7 och 8 *~ rationaliseringsförordningen 

( 1975:567). 

Enligt 5 * rationaliseringsförordningen bör en myndighet till DAFA 

lämna sådana uppdrag som avser anpassning av standardsystem som 

DAFA tillhandahåller eller ändring av ADB-system i drift vid DAF A om 

uppdragen är av begränsad betydelse för den berörda myndighetens orga

nisation eller manuella rutiner. 

Enligt 7 ~ rationaliseringsförordningen skall en myndighet vid införande 

eller förändring av ADB-rutiner i första hand använda de färdiga program 

för ADB-system eller delar av ADB-system som DAF A eller annan statlig 

myndighet kan tillhandahålla. om dessa i rimlig grad tillgodoser myndighe

tens behov. 

Enligt 8 ~ rationaliseringsförordningen skall myndigheterna samråda 

med statskontoret i fråga som avser anlitande av privat servicebyrå för 

drift av ADB-system. Statskontoret skall därvid undersöka om driften av 

systemet med fördel kan förläggas till statlig datamaskincentral. 

Rationaliseringsförordningen betydde en skärpning så till vida att en 

uttrycklig skyldighet för civila statsmyndigheter att samråda med statskon

toret i fråga om upphandling av servicebyråtjänster infördes och att sär

ställningen kom att gälla inte bara tillfälliga. utan även långsiktiga uppdrag. 

Rationaliseringsförordningen ger inte bara DAF A utan även andra stat

liga myndigheter en särställning i fråga om programtjänster ( 7 *) och i fråga 

om datorbearbetningstjänster (8 *" Dessa bestämmelser har emellertid i 

praktiken inte haft någon betydelse för andra statliga datamaskincentraler 

än DAFA. 

1.3 .3 Uppdrage11s sammansiittning 

Av DAFA:s produktionsvolym under verksamhetsgrenen .. persontjän

ster .. har 90-95 % direkt samband med driftuppdrag. För verksamhets

grenen .. databeredning .. är motsvarande andel 97-98 %. 
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Hetriiffam.k anskaffning av ADB-utrustning har statskontoret haft en 

samordnande funktion i friiga om anskaffning av datamaskinutruslning 

sedan {1r 1963. Fr.u.m. i\r 1968 har giillt en ordning diir statskonloret 

ombesö1jer anskaffningen av datamaskiner f1t de statliga myndigheterna 

utom affiirsverken. Statskonton:t inger anslagsrramstiillning for anslaget 

Anskaffning av ADB-utrustning. Detta skall i princip tiicka myndigheter

nas anskaffningsbehov. Myndigheterna erliigger sedan avgifter till stats

kontoret för den utrustning som stiills till deras förfogande. 

Datorbearbetningen hos DAFA kan innebiira olika stora iitaganden för 

DAFA. Efter graden av åtaganden kan DAFA:s uppdrag indelas pft föl

jande sätt (andel av DAFA:s totala uppdragsvolym anges inom parentes): 

- direktuppdrag ( 1-2 17'() 

- driftuppdrag (ca 15 r.TJ 

- funktionsansvar (75-80 '1·) 

- n:gisteransvar (ca 5 'J(·). 

Direktuppdrag inncbiir att kunden endast utnyttjar DAFA:s maskinka

pacitet. Driftuppdrag innebiir att kunden dessutom far nägon form av 

assistans. Dessa bilda uppdrag~typer omfattas av 8 ~ rationaliseringsför

ordningen. 

Funktionsansvar innebär att DAF A har underhållsansvar för systemet 

och ans\'ar för att programmen fungerar som de ska. Denna uppdragslyp 

omfattas av 5 och 8 ** rationaliseringsförordningen. 

Registeransvar innebiir att DAF A enligt datalagen ( 1973:289) i"ir ansvarig 

för systemet. DAFA har (utöver ansvaret för egna löne- och redovisnings

system) ett siidanl ansvar bctriitfanue SPAR-registret I statligt person- och 

adressregister). 

När ADB blir aktuellt i ett rationaliseringsprojekt kan det ADB-inriktade 

arbetet indelas i förstudie. huvudstudie, genomförande (systemkonstruk

tion och programmering) och drift. Offertförfrågan till servicebyr{1 sker 

normalt efter huvudstudien och före genomförandefasen. DAFA il.tar sig 

inte funktionsansvar om DAFA inte varit med i gcnomföranderasen. 

Det förekommer att DAFA engageras redan vid förstudien. exempelvis i 

samband med omarbetningar av driftuppdrag. 

När det gäller huvuddelen av DAFA:s u)ipdragsvolym (75-80 r;.;.) enga

geras emellertid DAFA i genomförandefasen och driftfasen och har funk

tionsansvar för systemet. 

Systemering. programmering. teknisk konsultation och kundassistans 

svarade för 20.8 milj. kr.. dvs. 21 '?'i-. avDAFA:s externa uppdragsvolym 

budgetåret 1978/79. Därav svarade kundserviceenheten för 19,8 milj. kr. 

och tekniska enheten för 1 milj. kr. Kundserviceenhetens systemering. 

programmering, teknisk konsultation och kundassistans fördelades pä föl

jande sätt (aktuell paragraf i rationaliseringsförordningen anges inom pa

rentes): 
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- utveckling av standardprogram (7 ~) 

- underhåll och anpassning av system i drift 

vid DAFA t5 ~l 

- ut veckling av system som avses tas i drift 

vid DAFA lo~) 

27 

3 milj. kr. 

In milj. kr. 

2 milj. kr. 

Den sistniimnda posten p{t 2 milj. kr. avser verksamhet som enligt 

tidigare regler i första hand borde förbehållas Statskonsult AR. 

Standardprogram kan anviindas för flera kunder. I andra fall m[iste 

program ut vecklas speciellt för en viss kund i varje särskilt fall. DA FA har 

köpt in eller tillsammans med annan myndighet utvecklat de standardpro

gram som DAFA tillhandahåller. Hittills har DAFA enbart tillhandah{tllit 

och vidareutvecklat standardprogram i samband med driftuppdrag. men 

denna typ av tjänster bedöms av DAF A hli allt vanligare i samband med 

uppdrag (s.k. systementreprenaduppdrag). 

2 Statsmakternas riktlinjer för användning av ADB i statsförvalt
ningen 

Under våren 1979 behandlade statsmakterna användningen av ADB i 

statsförvaltningen. I prop. 1978179: 121 redl>gjlirdes bl.a. flir de riktlinjer 

som regeringen avsfig tilliimpa vid utveckling och drift av ADB-system. 

Riksdagen !Fill 1978179:34. rskr 1978179:339) anslöt sig till dessa riktlinjer. 

Vad giiller systemutveckling hör enligt riktlinjerna ansvaret för 

utveckling av ADB-system alltid läggas pil den för resp. verksamhet ansva

riga myndigheten. Niir det är fdga om ADB-system för flera myndigheter 

kan särskilda organ för utveckling och införande av ADB-system i vissa 

fall vara lämpliga. 

Myndigheter med slor användning av ADU bör i regel ombesörja en stnr 

del av sjiilva utvecklingsarbetet med egen personal. De kan och hör dock 

inte sträva efter att klara all systemutveåling pil uetta siitt. Mynuigheter 

utan egen kvalificerad ADB-personal hör mi111ga gånger kunna anlita kon

sultföretag. servicebyråer e.u. för hela eller stora delar av utvecklingsarbe

tet. I vissa fall kan det bli friiga llm att upphandla system som iir färdiga att 

tas i drift. 

Erfarenheterna visar att det kan hli dyrt att hygga upp individudlt 

utfurmade ADB-system. Diir det gitr bör man diirför utny!lja ek delvis 

färdiga system och program av olika slag som maskinleveranti.irer. kon

sultföretag m.11. tillhandahåller p<'t marknaden. 

Riktlinjerna för dato rd r i fl innebär alt t va huvudprinciper - .. dedi

cering .. och spridning - bör vara vägledande vid framtida stiillningstagan

den i fn\gor som rör ADB-systemens driftmiissiga utformning. Datordrift 

som iir av större omfattning bör i första hand ske för varje verksamhet eller 

ADB-system för sig (s.k ... dedicerad .. eller myndighetsspecifik drift). Niir 

arbetet inom en myndighet forutsiitter kontinuerlig tillgång till datorstöd av 
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större omfattning är det naturligt att myndigheten sjiilv förfogar över 

arhctsvcrktyget. 

Den andra viktiga principen bör vara att datordriften inom en verksam

het skall spridas på ett lämpligt sätt. Hur mycket datordriften hör spridas i 

varje enskilt fall är en avviigningsfråga påverkad av faktorer som säkerhet. 

verksamhetens organisation, databehandlingens omfattning och karaktiir 

samt de beräknade kostnaderna. 

Vad beträffar driften av redan befintliga ADB-syskm sägs att spridning 

bör ske med noggrann planerini;: och i en väl avviigd takt. l den mån det 

inte går att sprida driften successivt inom ramen för den löpande kapaci

tctsutbyggnadcn och vidareutvecklingen av ADB-anviindningen, ff1r frå

gan om förändring övervägas i samband med de större översyner som efter 

hand aktualiseras för nästan alla ADB-system. 

All datordrift varken kan eller bör förläggas till myndighets- eller sek

torsvis riktade ("dedicerade") driftenheter eller till fristående smådatorer. 

I åtskilliga fall kommer egen datordrift under lång tid framöver inte att vara 

aktuell eller lämplig. Vissa typer av databehandling kräver niimligen till

gfmg till speciell utrustning som av ekonomiska eller tekniska skäl bara kan 

anskaffas till stora datacentraler. l fall där försöksverksamhct behövs är 

det olämpligt att anskaffa speciell egen utrustning. I några verksamheter 

kan det tillfälligt eller periodiskt uppkomma behov av kapacitetstillskott. 

Alla myndigheter torde inte kunna svara för datordriften sjiilva. Det kom

mer därför av både ekonomiska och andra skäl även i framtiden att behö

vas särskilda servicebynkr av DAf-A:s typ eller liknande som mot ersätt

ning ombesörjer datordrift och andra tjiinster. 

De principer för datordriftens organisation som redovisas i prnp. 1978/ 

79: 121 innehär dock att några av DAfA:s nuvarande större uppdrag sii 

småningom kan väntas bli överförda till driftenheter inom resp. myndig

het. En del av DAFA:s mindre uppdrag kan vidare övc1i'öras till smf1da

torer hos användarna. 

Nuvarande ordning för anskaffning av ADB-utrustning skall enligt stats

makternas beslut i stort behållas. Vissa föriindringar bör dock göras. En 

särskild utredare (8 1979:09) har därför tillkallats for att se över vissa 

frågor rörande anskaffningen av ADB-utrustning !Dir. 1979:71 l. En uppgift 

för utredaren är att precisera vilka typer av ADB-utrustning som skall 

anskaffas centralt av statskontoret. Vidare skall den lämpliga arhcts- och 

ansvarsfördelningen mellan statskontorct och de ADB-användande myn

digheterna utredas. Bl.a. skall möjligheterna att delegera anskaffningsbc

slut till myndigheterna undersökas. 
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3 Monopolutredningen 

3.1 Betänkandet - överväganden och förslag 

Monopolutredningens andra delbetänkande <Ds B 1979: Il Datakonkur

rens ägnas helt åt DAFA:s särstiillning och därmed sammanhängande 

frågor. Utredningen har gjort vissa överväganden mot bakgrund av de 

allmänna datapolitiska riktlinjer som anges i prop. 1978179: 121 om använd

ningen av ADB i statsförvaltningen. 

Utredningen anser att konkurrens på lika villkor bör gälla i fråga om 

konsulttjänster i samband med utveckling av ADB-system. Följaktligen 

måste även konkurrens mellan de statliga organen statskontoret. Statskon

sult AB och DAFA kunna förekomma på detta område. En samordning av 

denna statliga verksamhet i etl enda organ har visat sig svftr att genomföra. 

Därför föreslår utredningen att restriktionerna i fråga om DAFA:s system

utveeklingsverksamhet tas bort. Ett ytterligare skäl för detta är att DAFA 

behöver viss kompetens också beträffande systemutvcckling för att på ett 

tillfredsställande sätt kunna ta funktionsansvar för ett ADB-system. 

Enligt 5 * rationaliseringsförordningen bör myndigheterna utnyttja 

DAFA:s tjänster beträffande underhåll av sådana system som är knuta till 

DAFA. Monopolutredningen föreslfir att denna föreskrift upphävs. Om, 

som utredningen föreslår. restriktionerna för DAFA i frf1ga om systemut

veckling tas bort, finns det inte Hingre något behov av att i en särskild 

paragraf ange DAFA:s sektor i fräga om systemutveckling för statliga 

myndigheter. 5 ~ rationaliseringsförordningen innebiir niirmast en begräns

ning för DAFA:s verksamhet. Det finns inte heller något behov av att 

markera att bland servicebyråer just DAFA bör rn funktionsansvar och 

inte enbart driftansvar för ADB-system. dä företaget anlitas av civila 

statsmyndigheter. 

DAFA har tillsammans med andra statliga myndigheter en siirstiillning i 

fråga om tillhandahållande av standardprogram enligt 7 * rationaliserings

förordningen. Mot bakgrund av viirdet av konkurrens pi\ lika villkor inom 

systemering och programmering föresli'ir monopolutredningen att denna 

särstiillning för DAFA och andra statliga myndigheter upphävs. Vidare 

föreslås att 7 * rationaliseringsförordningcn ändras sfi att civila statsmyn

dighcter åläggs att vid införande eller föriindring av ADB-rutiner i första 

hand använda de färdiga program för ADB-system eller delar av ADB

system som finns på marknaden, om dessa i rimlig grad tillgodoser myn

dighetens behov. Därmed kvarstiir skyldigheten att avstii frän att köpa 

individuellt utformade system om liimpliga standardsystem finns att tillgå. 

Utredningen giir även in pt1 förfarandet vid upphandling av servicebyrii

tjänster. Enligt H * ratilmaliseringsfi.irordningcn skall myndigheterna sam

rftda med statskontoret i fråga som avser anlitandc av privat servicebyrå 

för drift av ADB-system. Statskontoret skall diirvid undersöka om driften 
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av systemet med fördel kan förläggas till statlig datamaskincentral. Denna 

fr{1ga kan enligt utred1iingen inte ses isolerad fri'm fr{1gan om anskaffning av 

datorutrustning. Anskaffningen av sådan utrustning iir. som nyss niimnts. 

centraliserad till statskontoret och sker si\ledes i andra former. Utredning

en anser all iirenclen som rör anskaffning av datorutrustning resp. upp

handling av servicehyrt1tjiinster iir av si'i likartad karaktär att de hör hand

läggas på ett mer likartat siill iin f.n. 

8 ~ rationaliseringsförordning·~n har enligt monopolutredningen i prakti

ken hart en mycket liten betydelse. Den ekonomiska betydelsen av kort

siktiga tillfälliga kapacitetsut.iämningar har minskat denna typ av iin:ndcn 

och har diirför blivit allt mer siillsynla. Som redan nämnts anser utredning

en del inte vara motiverat att av samordningsskiil styra myndigheternas val 

av servicehyrii. 

De möjliga ekonomiska vinsterna för stats verket av all gynna sina egna 

datamaskincentraler iir enligt munopolutredningens hedömning obetydliga 

i förh;°lllande till de totala ADB-kostnaderna. Utredningen anser diirför alt 

det inte iir motivenit av ekonomiska skiil att styra myndigheternas upp

handling sä all statliga datamaskincentraler favoriseras. Utredningen anser 

alt det effektivaste utnylljandet av datorkapacitet erh{ills om DAFA arhe

lar i konkurrens pil lika villkor och myndigheterna konsekvent tilliimpar 

upphandlingskungörelsens I 1973:600) regler vid upphandling av service

hyrfttjänster. Utredningen föresliir diirför att siirstiillningen för statliga 

datamaskincentralcr enligt 8 * rationaliseringsförordningen upphiivs och 

att myndigheternas riitt att sjiilva falla besllll i enskilda ärenden om upp

handling av servicehyrätj~inskr bibeh;'ills. 

Monopolutredningen fiiresliir att 8 * rationaliseringsförordningen iindras 

sf1 all skyldigheten all samräda med slatskontorel kommer all avse inte 

bara anlitande av privat servicebyrii. utan anlitande av servicebyrii eller 

datamaskincentral över huvud taget. Statskontorets uppgift bör inte liingre 

vara all bedöma om driften liimpligen kan förliiggas till statlig datamaskin

central. I stiillet bör statskontori~t i första hand ge råd med avseende på om 

uppdraget iir av sådant slag att servicebyd över huvud taget bör anlitas 

eller om myndigheten i stället bör skaffa egen datamaskinutrustning. Om 

servicebyråalternativet iir all föredra bör det marknadskunnande som nu 

finns inom statskontoret stiillas till myndighetens fiirfogande i form av 

förslag pil sådana servicebyråer som kan vara lämpade för uppdraget och 

fn\n vilka myndigheten hör infordra anhud. Hiirvid hiir naturligtvis iiven 

DAFA ges tillfolle att avge anhud när uppdraget. iir av siidant slag all 

DAFA hedöms kunna utgöra ett konkurrenskrartigt alternativ. 

Affärsverken, som har hcfogenhet att anskaffa datamaskinutrustning 

utan all samrilda med statskontoret. bör enligt utredningen befrias frtm 

samri\.dsskyldigheten med statskontoret i fr:iga om anlitande av service

hyri"i. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 11 31 

Monopolutredningen behandlar även frågorna om DAFA:s verksam

hets form och ekonom is k a hand I in g s frihet. 

Det har inte legat inom ramen för utredningens uppdrag att utreda frågan 

om en eventuell ombildning av DAFA till aktiebolag. Utredningen anser 

att det finns starka skiil för att driva DAF A i aktiebolagsform. Bolagsfor

men är dock. enligt utredningens uppfattning. med tanke pä den begränsa

de betydelse som särställningen i praktiken har haft. ingen nödvändig 

förutsättning för att DAFA:s särställning skall kunna avskaffas. 

Det som enligt utredningen bör avgöra vilken grad av självständighet 

DAFA lämpligen bör ha är om DAFA:s centrala uppgift skall vara att i 

konkurrens med enskilda servicebyråer erbjuda ADB-service eller om 

DAF A primärt skall vara ett redskap för statsmakterna att förverkliga 

vissa allmänpolitiska eller forvaltningsmässiga intentioner. 

De för DAF A:s konkurrenskraft allvarligaste inskränkningarna i den 

ekonomiska handlingsfriheten är restriktionerna i fråga om nyutveckling 

av ADB-system. bundenheten till statskontoret och statens datamaskin

fond vid anskaffning och avyttring av datamaskinutrustning samt bunden

heten till statsförvaltningens lönesystem. Därutöver kan nämnas beroen

det av årliga regeringsbeslut i fråga om rätten att disponera vinstmedel. 

kopplingen till statskontoret och Statskonsult AB genom produktionsrådet 

och genom representationen för dessa organ i DAFA:s styrelse samt 

föreskriften att prioritera uppdragsgivare av kategorin civila statsmyndig

heter. 

Utredningen anser att restriktionerna beträffande DAFA:s verksamhet 

med nyutveckling av ADB-system bör tas bort. Utredningen föreslår att 2 

*instruktionen ( 1975:570) för DAF A ändras i detta syfte. Detta betyder att 

samordningen mellan DAFA:s och Statskonsult AB:s systemutvecklings

resurser även formellt upphör efter att en längre tid knappast ha förekom

mit. Även statskontorets systemutvecklingsverksamhet hör ske utan sam

ordning med DAFA och Statskonsult AB. Följaktligen hör produktionsrft

det. som har till uppgift att samordna de tre niimnda organens ADB

verksamhet. upphöra. Dessutom bör representationen för Statskonsult AR 

och statskontoret i DAFA:s styrelse upphöra. 

I samband med att 2 * instruktionen för DAFA iindras bör även restrik

tionerna vad gäller uppdragsvcrksamhet för andra uppdragsgivare iin stat

liga organ mildras. Det kan för övrigt förutses att andelen sädana uppdrag 

kommer att öka till följd av DAFA:s uppgift att ansvara för SPAR. 

Mot bakgrund av monopolutredningens syn pil DAFA:s allmiinna roll 

kan utredningen inte rinna det motiverat att uppriitthftlla h:lrdare restriktio

ner för DAFA iin för affärsverken vad gäller datoranskaffning och löne

siittning. Å andra sidan kan DAF A inte heller få en friare sWllning iin 

affärsverken i dessa avseenden sil länge myndighctsformen bibehålls. 

Vad angår lönesättningen anser utredningen att DAF A m<'tste få möjlig

heter till en friare lönesättning för att bättre kunna konkurrera om kvalifi-



Prop. 1980/81: 100 Bilaga Il 32 

cerad arbetskraft inom databranschen. DAFA har f.n. befogenhet att inrät

ta arvodestjänster t.o.m. lönegrad F 20. Utredningen föreslår att DAFA i 

likhet med affärsverken ges befogenhet att inrätta arvodestjänster t.o.m. 

lönegrad F 25. dvs. samtliga lönegrader som inte berörs av chefslöneavta

let. 

Om DAF A vill betala högre löner än vad som motsvarar lönegrad F 25 

måste DAFA så länge myndigh·~tsformen består även i fortsättningen vara 

hänvisad till att ta upp överläggningar med chefslönenämnden om eventu

ell överflyttning av tjänst till chefslöneavtalet eller hos regeringen begära 

medgivande llm kontraktsanställning. Vad gäller rätten att fatta beslut om 

kontraktsanställning har utredningen inte funnit det möjligt att föreslå en 

friare ordning för DAF A än för affärsverken. 

I samband med att en friare lönesättning införs bör också ett enklare 

förfarande i fråga om tillsättning av tjänster i högre lönegrader införas. F.n. 

avgörs frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 19 av DAFA:s 

styrelse. Utredningen föreslår att denna föreskrift tas bort ut R ~ instruktio

nen för DAFA, så att verkslcdningen får tillsätta sådana tjänster utan att 

behöva blanda in styrelsen. 

DAFA har enligt utredningen den tekniska. ekonomiska och juridiska 

expertis som erfordras för att handlägga DAFA:s datoranskaffningar. Nu

varande ordning i fråga om datoranskaffningar innebär en olägenhet för 

DAF A i konkurrensen om uppdrag med andra servicebyråer. Exempelvis 

kan inte DAFA i samband med att DAF A ger anbud på systementrepre

naduppdrag såsom sina konkurrenter erbjuda sig att upphandla datorer för 

sina kunders räkning. dvs. myndigheter som anlitar DAFA är alltid hiinvi

sade till anskaffningsförfarandct via statskontoret. Ytterligare en nackdel 

för DAFA:s konkurrensmöjligheter är den fördröjning som följer av att 

regeringen skall pröva stora datoranskaffningar. 

Monopolutredningen föreslår att DAFA ges samma frihet i fr;1ga om 

anskaffning ;1v datamaskinutru~;tning som affärsverken. Däremot föreslår 

utredningen inte någon ändring av finansieringssystemet. Utredningen fö

reslår att bestämmelserna om förvaltningen av statens datamaskinfond 

ändras så att ansvaret för och rätten till att fatta beslut om anskaffning av 

datamaskinucrustning till DAF A delegeras till DAF A och att bcloppsgrän

sen då ärenden måste underställas regeringens prövning för DAFA:s del 

höjs från 300 000 kr. till I milj. kr. 

Vad angår frågan om disposition av vinstmedel har utredningen inte 

kunnat finna att nuvarande handläggning är till nagon avgörande nackdel 

för DAF A:s konkurrensmöjligheter. Utredningen anser att frågan om dis

position av vinstmedel bör avgöras med utgängspunktcn att DAFA skall ha 

så likartade förhållanden som sina konkurrenter som möjligt. 

Sammanfattningsvis anser utredningen i fråga om ekonomisk handlings

frihet att DAF A bör jämställas med affärsverken. 
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3.2 Remissyttranden 

Efter remiss har yttranden över monopolutredningens betänkande Data

konkurrens (Ds B 1979: I J avgivits av domstols verket. kriminalvårdsstyrel

sen, centralnämnden för fastighetsdata. datainspektionen. försvarets data

central. försvarets rationaliseringsinstitut, riksförsäkringsverket. postver

ket, televerket. statistiska centralbyrån, statskontoret. DAFA, riksrevi

sionsverket. riksskatteverket, statens personalpensionsverk, universitets

och högskoleämbetet. centrala studiestödsnämnden. styrelsen för dator

centralen i Stockholms högskoleregion. statens naturvårdsverk. general

tullstyrelsen. näringsfrihetsombudsmannen. arbetsmarknadsstyrelsen. 

statens invandrarverk. statens lantmäteriverk. statens industriverk, sam

arbetsorganet för rättsväsendets informationssystem (Ju 1968:59), sårbar

hetskommitten (Fö 1977:02>. Landstingsförbundet. Landsorganisationen i 

Sverige (LO>. Tjänstemännens centralorganisation !TCO>. Svenska ar

betsgivarcföreningen och Sveriges industriförbund (gemensamt yttrande) 

samt Servicebyråernas branschorganisation och Dalerna AB (gemensamt 

yttrande). 

Några remissinstanser. däriblandji>rs\'{lrets datacentral. anser att utred

ningen inte tillräckligt preciserat hur DAfA:s nuvarande och planerade 

verksamhet ställer sig till de viktigaste aspekterna pf1 utvecklingen inom 

datatjänsteområdet. Dessa är enligt dem dels den snabba ADB-tekniska 

utvecklingen med förändrade pris-/prestandarelationer. dels den statliga 

ADB-politiken. 

Datainspcktionc11 konstaterar att DAF A:s verksamhet varit föremål för 

minst fyra utredningar. inkl. monopolutredningen. Ingen av dessa har. 

såvitt datainspektionen kan finna, behandlat grunderna för DAFA:s verk

samhet. dess inriktning eller ens motiven för statens engagemang genom 

DAFA i dataservicebranschen. Enligt .fi'irsrnrets rationaliscri11Rsi11s1i111ts 

uppfattning måste i sammanhanget en mer grundläggande fråga prövas -

nämligen behovet på sikt av en statlig myndighet av DAFA:s typ. Institutet 

finner för sin del att behovet av DAFA är mycket tveksamt. framför allt 

med hänsyn till den liimpliga ansvarsfördelningen för ADB samt den tek

niska och ekonomiska utvecklingen på dataområdet. 

DAFA anser att statsmakternas ADB-politik innebär att de mål och 

uppgifter som framdeles bör gälla för DAF A måste preciseras. Om 

DAFA:s nuvarande särställning skall upphävas anser DAF A att förutsätt

ningar och former för en ombildning bör klarläggas. 

Centralniim11de11 jbr f{istiRhetsdata ser som en begränsning att utred

ningen i sina förslag genomgående utgått från att försöka tillgodose 

DAFA:s önskemål. Kundernas krav på DAFA:s verksamhet framgar inte 

av betänkandet. 

Flera remissinstanser betonar att övergången till dedicerad 

drift inom statsförvaltningen naturligen påverkar DAFA:s verksamhet i 

3 Riksdar:en /980181. I sam/. Nr /00. /Jilar:a Il 
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form av minskat antal uppdrag. Detta medför enligt riksrel'isionn·erket att 

DAF A snabbt och effektivt måste anpassa sig till marknadens förändring

ar, bl.a. att gå över till en servi1:e som är anpassad till dedicerad drift och 

bredda sin verksamhet på andra lämpliga sätt. En ersättningsmarknad 

skulle kunna skapas genom att DAF A bygger upp och driftsätter hela 

system med både dator och programvara. 

DAFA tar i sitt yttrande särskilt upp förutsättningarna inför framtiden. 

När det gäller systemutvecklingens organisation bör man. enligt DAFA:s 

mening, försöka samordna de allt dyrare och knappare resurserna. När 

man talar om dedicerad datordrift måste man ha klart för sig att denna 

utveckling ökar behovet och efterfrågan på en typ av personal som det är 

ont om och som det kan bli svårt och dyrt för myndigheterna att anskaffa. 

Här kan DAF A på sikt få en roll att fylla genom den möjlighet som DAF A 

har att hålla en "pool" av kvalificerad personal som har både systemut

vecklings- och driftsmässig kompetens. 

Flertalet remissinstanser tilbtyrker i princip utredningens förslag att 

DAF A:s s är st ä 11 ni n g enligt 5, 7 och 8 §§ rationaliseringsförordning

en skall upphöra. 

DAFA vill för sin del dock framhålla att utredningen inte tillräckligt 

beaktat de särskilda skäl som talar för en fortsatt särställning för DAFA. 

Det kan t.ex. från säkerhetssynpunkt ifrågasättas om det är lämpligt att 

databehandlingen av statliga register med känslig information bör förläggas 

utanför det statliga området. 

De nuvarande restriktionerna för DAF A i fråga om nyutveckling av 
ADB-system anses ha hämmat DAFA:s konkurrenskraft och därutöver 

bidragit till att DAF A endast i ringa omfattning kunnat tillhandahålla 

generellt användbara system och tjänster. 

Med hänsyn till den hårdnande konkurrensen inom dataservicebran

schen finner statskontoret det mindre troligt att DAFA skulle kunna uppge 

sin särställning som myndighet och kompensera bortfallet av alla större 

myndighetsuppdrag genom att på olika sätt bredda sin verksamhet i kon

kurrens med de privata servicebyråerna. 

Vidare anser statskontoret att driften av bl.a. statens redovisnings- och 

löneuträkningssystem (SLÖRJ samt det statliga person- och adressregi

stret (SPAR) bör vara förlagda till DAF A. Statskontoret konstaterar såle

des att det är lämpligt att vissa större system. vilka utnyttjas av llera 

myndigheter. även fortsättningsvis är förlagda till en och samma datorcen

tral. De privata servicebyråerna kommer med stor sannolikhet primärt att 

vända sig till den privata sektorn. varför staten även i fortsättningen 

kommer att behöva egna resurser för utveckling och drift av den typ av 

rutiner som i huvudsak efterfrågas inom den statliga sektorn. 

TCO avstyrker utredningens förslag om ändringar i rationaliscringsför

ordningcn. TCO anser att utredningen inte tillräckligt belyst eventuella 

vinster som kan uppstå genom ökad konkurrens. Enligt TCO:s uppfattning 
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har det inte framkommit nya bärande skäl till att föreslå förändringar i de 

nu tillämpade principerna för samordning av ADB-verksamheten på den 

statliga sektorn. Detta konstaterade även datasamordningskommitten 

IDASK) i sitt betänkande. 

Flera remissinstanser framhåller att det krävs ytterligare utredningar 

innan det blir meningsfullt att pröva om DAFA:s nuvarande verksam

hetsform bör ändras eller inte. Till denna grupp hör DAFA. som anser 

att förutsättningarna för att arbeta i fullständig konkurrens med andra 

servicebyråer är små under de villkor som utredningen uppställer. IXirför 

bör förutsättningarna och formerna för en ombildning av DAF A till bolag. 

enligt DAFA:s mening. ytterligare utredas. Riksrel'isions\'crket är av likar

tad uppfattning och framhåller att konkurrensförhi'tllanden och samord

ningsmöjligheter mellan DAFA och andra serviceföretag som staten äger 

bör klarläggas. 

Serricehyräema.1· hran.1·chorgt111isation (SEB RO) och DA TEMA AB an

ser att DAF A bör ombildas till aktiebolag för att ges en ställning som är 

likvärdig med dataserviceföretag på den privata marknaden. Vidare anser 

SEBRO och DATEMA att frågan om registeransvaret för SPAR bör om

prövas om DAF A ges möjlighet att konkurrera på lika villkor med privata 

servicebyråer. 

Landsti11g.1:forh1111det. statskontoret och TCO vill behålla DAFA som 

statlig myndighet. Kraven på kontroll och insyn i de vitala statliga syste

men vid DAF A talar för att DAF A förblir myndighet enligt statskontoret. 

TCO anser att DAFA bör vara myndighet med nuvarande konstruktion. 

Som stöd för detta hänvisar TCO till vad datasamordningskommittcn 

IDASK) anfört i fråga om DAFA:s ställning. Bolagsformen bör. enligt 

DASK:s uppfattning. inte komma i fr~iga om inte DAFA skall arbda i 

renodlad konkurrensmiljö. 

Vad gäller frågan om DAFA:s ekonomiska handlingsfrihd 

ansluter sig många remissinstanser till uppfattningen att större ansvar bör 

ges till DAFA i anskaffningsfr[igor. Statskontoret bör dock iiven i fortsätt

ningen svara för utrustningsanskaffningen även om större frihet generellt 

bör giilla för myndigheter och datacentrala med motsvarande kompetens 

som DAFA på ADB-området. Vidare konstateras att anskaffning av ADl3-

utrustning f.n. utreds. Några remissinstanser anser diirför att åtgärder 

avseende DAF A inte bör vidtas i avvaktan pä utredningens resultat. 

En rad remissinstanser ifr{1gasiitter liimpligheten i att DAFA ges större 

handlingsfrihet än andra myndigheter i lönefrågor. En enhetlig löncpolitik 

för statlig ADB-personal anses nödviindig. 

Post1·crket. DAFA. datorstyre/sen .f('ir Stockholms hiigsk11laC'gic111 och 

statl'll.I' inmndran"erk anser det rimligt att DAFA för möjligheter till en 

friare lönesättning för att bättre kunna konkurrera om kvalificerad arbets

kraft inom databranschen. Datorstyrelsen för Stockholms högskoleregion 

anser att samma villkor bör gälla för universitetens datacentraler. 
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Statistiska centralhyrän och 1111ii·ersitets- och hiigskoleiimhctet. stats

kontoret och ce11tra/11ämnde11 .f("ir .fastighetsdata avstyrker förslaget om 

större handlingsfrihct inom ramen för statsförvaltningens lönesystem. Den 

hårdnande konkurrensen om den högt kvalificerade ADB-personalen gör 

det viktigt att staten här agerar på ett enhetligt sätt. 

4 Utredning av Statskonsult Administrationsutveckling AB 

På uppdrag av budgetdepartementet har Statskonsult Administrationsut

veckling AB utfört visst utredningsarbete rörande DAFA:s möjligheter att 

verka i konkurrens samt former för sådan verksamhet. 

4.1 Allmänna förutsättningar 

Enligt konsultgruppens uppfat1 ning förväntas stora strukturförändringar 

ske inom datatjänstesektorn. Den snabba tekniska utvecklingen tvingar 

servicebyråerna att ständigt anpassa sig till nya tekniker och att utveckla 

nya produkter och verksamhetsområden. Gränserna mellan konsult-. en

treprenad- och servicebyråverksamhet kommer i framtiden all bli mindre 

entydiga än f.n. 

Servicebyriierna måste göra sin verksamhet mer kundorienterad och 

marknadsinriktad. Konkurrensen om kompetent personal som förenar 

kunskap om tillämpningsområden och ADB-teknik torde bestå och skär

pas under överskådlig tid. Stora kapitalbehov för investeringar i nya pro

dukter krävs av dem som vill vara kvar i branschen. 

DAFA:s kunder finns i dag viiscntligen inom statsförvaltningen. Perso

nalens kunnande och erfarenhet hiinför sig i huvudsak till stora statliga 

informationssystern. Den mycket hårda konkurrensen gör all DAFA iivcn i 

fortsättningen måste finna sina kunder inom statsförvaltningen. Ett bortfall 

av nfigra av de största kunderna kommer att få stor effekt på DAFA:s 

verksamhetsvolym. Det är osannolikt att DAFA kan kompensera ett så

dant bortfall genom inbrytning på en helt ny marknad eller genom en 

breddning av verksamheten med speciellt attraktiva tjänster och produkter 

i statsförvaltningen. 

Enligt en marknadsundersökning skulle DAF A:s effektivitet inte skilja 

sig väsentligt från genomsnittsvärdena inom branschen. Bilden av DAFA 

hos konkurrenter. uppdragsgivare och andra servicebyråanvändare är i 

allmänhet relativt positiv. 

4.2 Tänkbara verksamhetsformer - fördelar och nackdelar 

Konsultgruppen beskriver sex alternativa verksamhetsformer för DAFA 

samt värderar och jämför deras konsekvenser. 
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I. Självständigt bolag utan särskilt stöd i form av 

uppdragstilldelning annat än under en övergångstid 

Aktiebolagsformen skulle ge DAF A större flexibilitet såväl organisato

riskt. ekonomiskt som lönemässigt. 

Nackdelar med detta alternativ är att DAF A har begränsad erfarenhet av 

affärsmässig verksamhet och skulle få svårt all bemästra problemet med 

bortfallet av större kunder. Vidare skulle konkurrensen med Statskonsult 

AB ytterligare skärpas. 

Alternativet förutsätter sannolikt en lång övergångsperiod (5-10 år). 

Kapital torde behöva tillskjutas av statsmakterna för investeringar i nya 

produkter och tjänster. Ekonomiska bidrag torde krävas under övergångs

perioden för att täcka de förluster som följer av bortfallet av kunder. 

Alternativet innebär också att anställningsform och lönesiittning föränd

ras för de anställda vid DAF A. vilket kan medföra en del omstiillnings

problem. 

2. Bolag i samverkan med annat bolag eller företags

grupp 

Alternativet innebär i princip detsamma som föregående. I detta alterna

tiv mildras dock nackdelarna genom all ett visst koncernskydd och tryggad 

basbeläggning tillkommer. 

Om DAFA i detta alternativ skulle slås samman med Statskonsult AB 

skulle dessutom konkurrensen dem emellan elimineras. 

3. Myndighet med ökade befogenheter 

Detta alternativ är i princip vad monopolutredningen föreslog, dvs. en 

myndighet eller ett affärsverk utan särställning och restriktioner i fråga om 

systemutveckling och med större frihet i anskaffnings- och lönefrågor. 

Fördelarna skulle liksom i de tidigare alternativen vara att flexibiliteten i 

organisationen skulle kunna bli större än i dag. Det skulle dessutom bli 

lättare att hantera förväntade rörelseunderskott. Vidare skulle för persona

lens del förändringarna av anställningsform och övriga villkor inte hli så 

stora. 

Konkurrensen med Statskonsult AB förstiirks i detta alternativ och 

förutsättningarna att konkurrera på lika villkor är inte lika goda. 

4. Myndighet i oförändrad form 

Uppdragsvolymen blir i detta alternativ även fortsättningsvis beroende 

av statsmakternas beslut. Viss verksamhet kan dock bedrivas på affärs

mässiga grunder i konkurrens med andra dataserviceföretag. Friheten är 

begränsad i anskaffnings-. löne- och organisatoriska frågor. Alternativet 

medför inga förändringar för personalen. 

5. Organisatorisk enhet inom annan myndighet 

Detta alternativ innebär en återgång till tidigare organisationsform. Al

ternativet förutsätter en avveckling på sikt. Den ekonomiska friheten 

skulle ytterligare inskränkas och möjligheten att påverka blir den som 

allmänt gäller för myndigheter. 
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Möjligheterna för statsmakterna att styra utvecklingen med denna orga

nisatoriska lösning blir sämre än f.n. Risken för att kvalificerad personal 

lämnar DAF A bedöms som stor. 

6. Uppdelning på flera organisationer 

En uppdelning kan I.ex. ske i tvä organisationer där den ena svarar för 

driften av stora statliga ADB-system som pft sikt förutsätts lämna DAFA 

och den andra tar hand om uppdrag som vunnits i fri konkurrens och 

arbetar på sådana villkor. 

Den mest gynnsamma utformningen av detta alternativ skulle vara att en 

myndighet eller niinmd tar ansvaret för de system som skall avvecklas och 

att den konkurrenskraftiga delen förs över till ett bolag som samverkar 

med annat företag inom informationshehandlingsområdet. 

För- och nackdelarna blir de~.amma som förutses i alternativ 2, med 

undantag för att de generella problemen vid övergång till bolagsform 

minskar. Vidare kan direkta styrmöjligheter för statsmakterna kombineras 

med en lfmgtgf1ende flexibilitet för bolaget inför den marknadsanpassning 

som kommer att kriivas. 

4.3 Vissa synpunkter och slutsatser 

De faktorer som enligt konsultgruppen har störst betydelse vid val av 

olika alternativ är erfarenhet av affiirsmiissig verksamhet. marknadsfö

ringsstöd, dubbla statliga satsningar. minskning resp. expansion av verk

samheten, styrbarhet och flexibilitet. Dessa faktorer får olika tyngd i olika 

alternativ genom att alternativen I. 2 och 3 bygger pi\ andra förutsättningar 

iin alternativen 4 och 5 vad gäller konkurrensförhilllanden och ekonomiska 

villkor i övrigt. 

Konsultgruppen tar inte ställning till önskviirdhcten av att DAFA:s 

vt:rksamhet bedrivs i affärsmässiga former. Den anser dock att det under 

vissa förutsättningar hör vara möjligt att bedriva DAFA:s verksamhet pft 

helt affärsmässiga villkor. En huvudförutsättning iir att riktlinjerna för 

databehandlingen i statsförvaltningen tillämpas planmässigt och att man 

tar hänsyn till de ekunomiska och administrativa konsekvenser som därvid 

uppstär för DAF A. 

Konsultgruppen förordar att DAFA. om verksamheten skall bedrivas i 

affärsmässiga former, samordnar och samverkar med Statskonsult AB. 

Bttda företagen skulle då kunna stödja varandra med erfarenheter och 

kundkontaktnät. Konkurrensen dem emellan skulle därmed elimineras. 

Om det från statsmakternas sida inte är önskvärt eller möjligt för DAFA 

att verka i affärsmässiga former anser konsultgruppen att alternativ 3 eller 

4 kan utgöra lämpliga former för verksamheten. 
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5 Föredraganden 

5.1 Allmänna förutsättningar 

Som jag redovisat har DAFA:s vcrksamhctsformer och vcrksamhetsin

riktning utretts i olika sammanhang. Enligt min mening måste DAFA:s 

framtid bedömas utifrån de förutsättningar sum nuvarande verksamhet 

ger. av statsmakterna fastlagda riktlinjer för användning av ADB samt 

förhållandena i den bransch i vilken DAFA arbetar. Stor vikt måste sjiilv

fallet ocks<'1 läggas vid de krav på ekonomisk rationalitet och återhällsam

het med statsutgifter som följer av det statsfinansiella liiget. 

DAFA:s verksamhet är f.n. nästan helt - till 95 ':·~ - inriktad på statliga 

myndigheter. Ett litet antal stora kunder svarar för större delen av verk

samheten. DAFA har sitt kunnande framför allt på datordriftområdet och 

frågor med nära anknytning härtill. Att viisentligt ändra på nu nämnda 

förhållanden tar tid och torde förutsätta betydande insatser för att utveckla 

bl.a. konkurrenskraftiga produkter och marknadsföringen. 

De riktlinjer för användning av ADB i statsförvaltningen. som statsmak

terna (prop. 1978/79: 121. FiU 1978/79:34, rskr 1978/79:339) ställt sig bak

om. innebär i princip att datordrift som är av större omfattning i första 

hand skall ske för var::ic verksamhet eller ADB-system för sig (s.k. "dedi

cerad drift"). Det betyder att den enskilda myndigheten själv bör ansvara 

för driften av de egna systemen. Särskilda organ bör dock i vissa fall kunna 

komma i fråga för samordning och drift av ADB-system som utnyttjas av 

flera myndigheter. Vidare konstaterades att särskilda dataservice byråer av 

DAFA:s typ kommer att behövas iiven i framtiden. I åtskilliga fall kommer 

drift hos myndigheterna nämligen inte att vara lämplig av ekonomiska eller 

andra skiil. 

Bakgrunden till statsmakternas riktlinjer för ADB-anviindningen .i stats

förvaltningen var hl.a. allmänna överväganden om myndigheternas upp

gifter och ansvar och nödvändigheten av en anpassning till ny teknik och 

nya kostnadsmässiga förutsättningar för anviindning av ADB. Riktlinjerna 

innebär för DAFA:s del att flera stora uppdrag pii sikt successivt kan 

viintas lämna DAFA. Likaså kan. som en följd av den tekniska och 

ekonomiska utvecklingen på ADB-området. f\tskilliga mindre uprdrag 

väntas falla bort och öve1föras på ADB-anläggningar hos kunderna. 

En tredje grundläggande förutsättning för DAF A:s verksamhet i framti

den utgörs av förhållandena i den bransch DAF A arbetar inom. Service

byrähranschen iir sedan länge präglad av hård konkurrens i fråga om priser 

och andra villkor. Många servicebyråer iir på olika siitt dock knutna till 

något företag eller någon företagsgrupp och har därigenom en viss tryggad 

"hasbeliiggning". 

Konkurrensen inom servicebyråhranschen viintas öka ytterligare under 

1980-talet. Till en del hänger detta samman med att ny teknik för ut veck-



Prop. 1980/81: 100 Bilaga Il 40 

ting och utformning av ADB-system håller på att viixa fram samt att ADB

utrustning blivit mycket billigare i förhållande till tidigare. De kunder som 

nu utnyttjar servicebyråer väntas därför. som nyss nämnts. att själva i 

många fall ta över driften. För att servicebyråer skall kunna hävda sig i 

konkurrens med varandra och i förhållande till driftlösningar i kundens regi 

måste servicebyråerna hl.a. skaffa sig större kompetens än f.n. om de 

verksamheter för vilka kunderna använder ADB och även på andra sätt bli 

mer användar- och kundorienterade. Vidare måste stora investeringar 

göras i standardsystem o.d. för vanligt förekommande uppgifter och tek

niska funktioner. 

5.2 Verksamhetsform 

DAFA är f.n. en helt avgiftsfinansierad statlig myndighet. DAFA har. 

med undantag för det statliga person- och adressregistret (SPARJ. inga 

uppgifter av den art som i sig. motiverar att verksamheten med nuvarande 

inriktning måste bedrivas i myndighetsform. Jag anser också att man bör 

undvika att ge DAFA myndighetsuppgifter med hänsyn till att verksamhe

ten är och bör vara intäktsfinansierad. Om DAFA skulle svara för myn

dighetsuppgifter, t.ex. besluta om allmänna råd och anvisningar i olika 

frågor. kan nämligen den niirrnare utformningen och tillämpningen av 

anvisningarna och vägledningen ha betydelse för DAFA:s verksamhet och 

ekonomi. Vad jag nu har anfört bör naturligtvis inte hindra att statskon

toret och andra myndigheter utnyttjar DAF A när allmänna råd och anvis

ningar skall utarbetas i frägor diir DAF A besitter kompetens. 

Mot den här angivna bakgrunden kan frågan väckas om inte DArA av 

näringspolitiska skäl och av kravet på effektivitet och låga kostnader i 

verksamheten borde ombildas till aktiebolag. Rent principiellt anser jag att 

DArA:s verksamhet är av sådan art att den lämpar sig för att drivas i 

aktiebolagsform. 

Jag har emellertid kommit till den uppfattningen att avgörande skiil talar 

emot en ombildning av DAFA till aktiebolag. De motiv som kan anföras 

för att ombilda DAF A till aktiebolag är främst av näringspolitisk art. Som 

nämnts är också många jämförbara konkurrenter på olika sätt knutna till 

något företag eller någon företagsgrupp. DAFA måste diirför även efter 

ombildning till aktiebolag ges en säker och stabil "basbeläggning" i form 

av statliga uppdrag för att få villkor som är likvärdiga med konkurrenter

nas. Principen om fri konkurrens kan således inte tillämpas fullt ut. 

DAFA:s verksamhet är till omkring 95 % hänförlig till den statliga 

sektorn. Den domineras starkt c>.v ett fåtal - mindre än tio - stora kund

myndigheter. Flera av dessa kan. i enlighet med riktlinjerna för använd

ning av ADB i statsförvaltningen. på sikt successivt väntas ta över dator

driften från DAFA och utföra den med egna resurser. Även ett antal 

mindre uppdrag kan beräknas tas ifrån DAFA och läggas över på egen 
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utrustning. Till detta kommer att DAFA:s organisation för marknadsföring 

är baserad på nuvarande verksamhet och således inte anpassad till de 

villkor som skulle komma att råda vid ombildning till aktiebolag. Att bygga 

upp marknadsföringsresurser för detta tar tid och kräver betydande ekono

miska insatser. 

Med nuvarande verksamhetsinriktning och organisation och den kon

kurrens som råder i branschen kan man således inte räkna med att DAF A 

har möjligheter att i rimlig omfattning kompensera ett bortfall av uppdrag 

med nya uppdrag. Det är enligt min mening därför inte realistiskt att 

ombilda DAF A till aktiebolag och låta verksamheten bedrivas helt i fri 

konkurrens och utan styrning av berörda kundmyndigheters agerande. 

Under de närmaste åren behövs i stället en samordning av de olika 

kundernas planering av deras framtida datordrift och en samverkan mellan 

dessa och DAFA, så att kundernas övertagande av driften och en omstruk

turering av DAFA kan ske till så låga kostnader som möjligt totalt sett. En 

sådan samordning och samverkan är enligt min mening lättare att få till 

stånd om DAFA behåller sin ställning som myndighet. Jag återkommer till 

denna fråga i det följande. 

Samtidigt vill jag framhålla vikten av att DAF A i ökad utsträckning 

arbetar i konkurrens. Härigenom skapas en naturlig grund för att kontinu

erligt effektivisera verksamheten. Vid utveckling av nya ADB-system -

även för myndigheter som har driften förlagd till DAF A - bör därför 

frågan om driftlösning och. vid beslut om servicebyråförläggning. val av 

sådan förläggning noga prövas. DAFA bör i fortsättningen få konkurrera 

med andra företag om sådana uppdrag. DAF A bör rimligen ha fördelar vid 

konkurrens om statliga kunder genom sin stora kunskap om statsförvalt

ningen och genom redan befintliga uppdrag. Rationaliseringsförordningen 

(1975:567, ändrad 1976:121. 1977:601 och 1980:118) bör ändras mot bak

grund av vad jag nu har anfört. Jag återkommer till regeringen senare i 

denna fråga. 

För att stärka DAFA:s förutsättningar att i ökad utsträckning arbeta i 

konkurrens måste emellertid DAF A:s handlingsfrihet i olika avseenden 

ökas. 

5.3 DAF A:s handlingsfrihet 

Monopolutredningen har i sitt betänkande behandlat frågan om i vilka 

avseenden det f.n. finns inskränkningar i DAFA:s ekonomiska handfings

frihet och handlingsutrymme i övrigt. Dessa frågor har ytterligare belysts 

av remissinstanserna. Det finns således ett omfattande underlag för mina 

överväganden i denna del. 

En inskränkning av DAFA:s verksamhet består i den spe c i e 11 a in

ri k t ni n gen på statsförvaltningen. Enligt verksinstruktion och 

regleringsbrev skall DAF A i första hand tillhandahålla tjänster åt statliga 
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myndigheter och andra organ inom den civila slalsförvallningen. I mån av 

resurser får DAF A dock även åta sig uppdrag från uppdragsgivare utanför 

statsförvaltningen. 

Som jag nyss anfört anser jag det viktigt att DAFA arbetar i konkurrens 

och även fortsättningsvis effektiviserar sin verksamhet. När nya ADB

system utvecklas och systemen skall förläggas till servicebyrå bör enligt 

min mening DAF A konkurrera med andra byråer om uppdragen. Samtidigt 

bör emellertid föreskriften att DAF A endast i mån av resurser får åta sig 

uppdrag från andra än statliga uppdragsgivare ändras. Jag anser för egen 

del del vara ön sk värt att DAF A försöker bredda sin marknad och minska 

det nästan totala (ca 95 )i) beroendet av statliga kunder. Med DAFA:s 

nuvarande inriktning och rådande konkurrens inom datatjiinstesektorn 

måste dock möjligheterna till mer väsentliga inbrytningar inom andra sek

torer bedömas som begränsade. åtminstone på kort sikt. 

Inskränkningar föreligger vidare i DAFA:s möjligheter att engagera sig i 

systemutveckling. DAFA är f.n. i huvudsak ett organ för tjänster 

avseende datordrift. I regleringsbrevet för DAFA för budgetåret 1980/81 har 

regeringen vad gäller systemutveckling föreskrivit att DAFA för att upp

fylla sin huvuduppgift skall utföra arbete med metod- och systemutvcck

ling i samband med uppdrag för administrativ databehandling. Sådant 

arbete skall debiteras uppdragsgivare till fulla kostnaden där så inte är 

uppenbart orimligt. 

Vidare har föreskrivits att DAF A vid behov får delta i systemutveck

lingsprojekt med annan huvudman där så är nödvändigt för att driftaspek
terna skall tillgodoses i ett tillräckligt tidigt skede eller att övertagandet av 

eventuellt funktionsansvar underlättas och där datamaskincentralen avses 

skall svara för drift av det färdiga systemet. DAFA får också delta i 

systemutvecklingsprojekt med annan huvudman i syfte att hämta in kun

skaper och utveckla tjänster på smådatorområdet. 

Enligt min mening bör tyngdpunkten i DAFA:s verksamhet även i fort

sättningen ligga inom datordriftområdet. Men för att DAF A i enlighet med 

vad jag nyss förordat skall ha möjlighet att i ökande utsträckning arbeta i 

konkurrens bör nuvarande restriktioner beträffande systemutveckling mil

dras. För att kunna förvärva nya uppdrag måste DAFA investera i fram

tagning av standardsystem och jämförbara produkter vilka efter viss an

passning är driftfärdiga. Jag återkommer till denna fråga i det följande. 

DAF A bör vidare kunna åta sig uppdrag som innebär att driftanpassa 

andra företags standardsystem o.d. för drift utanför DAFA. I.ex. minida

torlösningar o.d. Också andra uppdrag rörande organisation och planering 

av datordrift bör DAFA enligt min mening kunna åla sig. DAF A bör vidare 

kunna engagera sig i vidareutveckling och teknisk modernisering av befint

liga kunders system. Däremot anser jag att DAFA inte bör engagera sig i 

utredningsarbete rörande ADB-system på stadier före konstruktionsfasen 

när det är fråga om system som driftmässigt uppenbart inte kommer att 

förläggas till eller på annat sätt skötas av DAF A. 
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Uttryckt i mer allmänna ordalag anser jag att DAFA bör bredda sin 

verksamhet endast till sådana konsulttjänster som har relativt stark an

knytning till datordrift. 

Om inskränkningarna i DAF A:s möjligheter att åta sig uppdrag till 

kunder utanför statsförvaltningen och att engagera sig i systemutvecklings

arbete upphävs resp. mildras. kommer DAF A i ökad utsträckning att 

konkurrera med dotterbolag till Stats kons u It AB. Den särställning 

som Statskonsult AB tidigare hade i fråga om statliga myndigheters ratio

naliseringsuppdrag upphävdes den I juli 1980. Med den verksamhetsinrikt

ning för DAF A jag nyss har förordat finns det enligt min mening ingen 

anledning för regeringen att reglera förhållandena mellan DAF A och Stats

konsult AB eller på annat sätt vidta särskilda åtgärder för att få till stånd 

samverkan dem emellan. 

En väsentlig restriktion i DAF A:s handlingsfrihet och möjligheter att 

konkurrera om kvalificerad arbetskraft med den enskilda sektorn utgörs av 

de n stat I i g a I ön e sätt n i n ge n samt reglerna för i nr ätt a n de av 

tjänster i statsförvaltningen. För att DAF A skall få bättre förutsättning

ar att verka i konkurrens bör därför enligt min mening DAF A:s befogen

heter ökas. En fri lönesättning liknande den som gäller för aktiebolag är 

dock utesluten om DAFA är en myndighet. Det bör dock nämnas att 

DAFA liksom andra myndigheter har möjligheter att kunna få regeringens 

tillstånd till kontraktsanställning av personal samt att få lönefrågor prö

vade av chefslönenämnden. 

DAFA har f.n. befogenhet att inrätta arvodestjänster i lönegrad F 20 

eller lägre lönegrad. DAFA bör enligt min mening ges samma befogenhd 

som andra myndigheter har att inrätta arvodestjänster inom samtliga löne

grader som inte berörs av chefslöneavtalet. Vidare bör ett enklare förfa

rande i fråga om tillsättning av tjänster i höga lönegrader införas. F.n. 

avgör styrelsen frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 19. 

DAFA:s chef bör enligt min mening på denna punkt ha samma frihet som 

cheferna för affärsverken och en del ämbetsverk. Det skulle innebära att 

verkschefen har befogenhet att tillsätta alla tjänster som inte skall tillsättas 

av regeringen. Här berörda frågor om lönesättning och tillsättande av 

tjänst ankommer på regeringen att besluta om. Jag återkommer till detta i 
ett annat sammanhang. 

Nuvarande ordning för anskaffning av ADB-utrustning i stats

förvaltningen innebär att statskontoret centralt anskaffar sådan utrustning 

till samtliga statliga myndigheter med undantag för affärsverken. Anskaff

ningar vars värde överstiger 300000 kr. underställs regeringens prövning. 

DAF A måste alltså vända sig till statskontoret i anskaffningsfrågor. Denna 

ordning kan ibland innebära en olägenhet för DAF A från konkurrenssyn

punkt, bl.a. därigenom att anskaffningsärendena kan dra ut på tiden. 

Vidare innebär anskaffningsförfarandet svårigheter om DAF A skall kunna 

åta sig s.k. systementreprenaduppdrag, i vilka både utvecklingsarhete och 
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utrustning ingår. Monopolutredningen har föreslagit att DAF A i likhet med 

affärsverken ges befogenhet att själv fatta beslut om anskaffning av ADB

utrustning och att gränsen för regeringens prövning höjs från 300000 kr. till 
I milj. kr. 

I prop. 1978/79:121(avsnitt9.3) uttalades att det fanns skäl att delegera 

beslutande! till ADB-användande myndigheter med hög egen kompetens 

på området. Flera skäl kan anses tala för att DAF A bör ges ökad hand

lingsfrihet i anskaffningsfrågor. Nuvarande regler och förfaranden utreds 

emellertid f.n. av den s.k. ADB-anskaffningsutredningen (8 1979:09). Där

vid utreds bl.a. frågorna om ökad delegering av anskaffningsbeslut till 

myndigheterna och värdegränser för regeringens prövning. I direktiven 

nämns DAF A särskilt vid genomgången av utredningsuppgifterna. Enligt 

vad jag har erfarit kommer utredningen, som väntas bli klar inom kort, att 

föreslå förändringar som ökar DAFA:s handlingsfrihet i här berört avseen

de. Jag avser att snarast möjligt efter remissbehandling av utredningens 

betänkande återkomma till regeringen i denna fråga. I avvaktan på detta 

anser jag att nuvarande regler bör gälla även för DAFA. Redan dessa 

regler borde inrymma möjligheter att vidga DAFA:s förutsättningar att 

offerera smådator- och terminaltjänster. Enligt vad jag har erfarit förbere

der statskontoret och DAFA ett gemensamt förslag till regeringen härom. 

Statsmakterna svarar för uppdragsmyndigheters, liksom affärsverkens, 

kap it a Iförs ö r j ni n g. DAFA får således inte självständigt låna upp 

medel. Till den del löpande utgifter inte kan bestridas med löpande in

komster får DAFA disponera en rörlig kredit på högst 12 milj. kr. hos 

riksgäldskontoret. Kassamässiga överskott som uppkommer i verksamhe

ten får sättas in på räntebärande räkning i riksgäldskontoret. Däremot 

ställs inte, till skillnad från affärsverken, särskilda investeringsanslag till 

förfogande som förlag för rörelsen. 

Av särskilt intresse i detta sammanhang är DAFA:s möjligheter att 

behålla överskottsmedel ("vinstmedel") i rörelsen. I princip skall DAFA 

f.n. i likhet med affärsverken inleverera överskottsmedel till statsverket. 

DAF A har dock efter framställning till regeringen dels fått balansera vinst

medel till kommande budgetår i resultatutjämnande syfte, dels fått dispo

nera vinstmedel för utveckling av nya kundtjänster. En viss fondering av 

medel i resultatutjämnande syfte är enligt min mening av värde både för 

DAFA:s prissättning och för att täcka eventuella underskott vissa verk

samhetsår. Det finns därför enligt min mening inte anledning att ändra 

nuvarande praxis härvidlag. 

Jag anser emellertid att DAF A för varje verksamhetsår bör ägna särskild 

uppmärksamhet åt att planera för investeringar i nya standardsystem och 

jämförbara produkter som är avsedda att förbättra DAFA:s möjligheter att 

förvärva nya uppdrag. Sådana planer bör översiktligt redovisas i anslags

framställningen. DAFA bör vid sin prissättning räkna in ett visst pålägg för 

denna anpassning och vidareutveckling av verksamheten. Jag avser att 
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närmare överväga denna fråga. som ankommer på regeringen att besluta 

om. 

Slutligen finns även en inskränkning i DAFA:s handlingsfrihet när det 

gäller att fatta beslut om den egna organisationen. Regeringen beslu

tar nämligen i denna fråga och föreskriver i DAFA:s instruktion hur många 

huvudenheter (f.n. fem) som skall finnas. Denna inskränkning synes vis

serligen vara utan större betydelse för DAF A:s konkurrenskraft. men jag 

anser likväl att den bör upphävas. Möjligheter skapas därigenom för 

DAFA att snabbt ändra organisationen om så bedöms nödvändigt. t.ex. för 

att bättre kunna anpassa sig till nya tjänster och kunder. DAF A bör därför 

få frihet att genom styrelsebeslut själv ändra indelningen i huvudenheter. 

Jag återkommer i annat sammanhang till regeringen med förslag till de 

ändringar i DAFA:s instruktion som behövs för detta. 

5.4 Vissa frågor rörande DAl'A:s verksamhet under de närmaste åren 

Som nämnts i det föregående väntas på sikt flera av DAFA:s största 

kunder själva ta över datordriften. Även åtskilliga mindre uppdrag torde 

tas ifrån DAFA och läggas över för drift på egna små datorer ('minida

torer" o.d. ). Överföringar av ADB-system för drift på egna anläggningar 

måste emellertid föregås av utredningar samt framtagning av nya driftlös

ningar. anskaffning av ADB-utrustning. uppbyggnad av driftorganisation 

m.m. För större system kan övetforingsperioden ta två till fyra år. Om en 

teknisk avancerad driftlösning som bygger på en långtgående spridning av 

register och datorer befinns Himplig. kan öve1foringsperioden bli ännu 

längre. Dessutom torde det i de flesta fallen bedömas som fördelaktigt att 

vidta även andra förändringar än enbart omläggning av driften. Av hänsyn 

till såväl DAFA:s ekonomi och personal som till de totala kostnaderna för 

statsverket är det mot den bakgrunden nödvändigt att få till stånd en 

samordning av de olika kundernas planering av sin framtida datordrirt och 

en samverkan mellan dessa och DAFA. 

Ett lämpligt sätt att få underlag för överväganden om i vilken utstriick

ning. ordning och takt större kunder lämpligen bör ta över sin datordrift är 

att låta statskontoret i samarbete med DAFA och i nära kontakt med de 

större statliga kunderna utreda och lämna förslag till fortsatt handlande. 

Av betydelse för utredningsarbctet är att statskontoret. som är central 

förvaltningsmyndighet för rationaliserings- och ADB-frågor och som an

skaffar ADB-utrustning till statliga myndigheter. har stor kunskap om 

kundernas ADB-system och resurser på ADB-området. Jag avser att sena

re föreslå regeringen att uppdra åt statskontoret att utföra hiir berört 

utredningsarbcte. 

Jag vill med hänsyn till rådande statsfinansiella situation framhålla alt 

ekonomiska faktorer måste tillmätas mycket stor vikt vid överväganden 

både om i vilken utsträckning och vid vilken tidpunkt kunderna själva skall 

få ta över driften liksom beträffande utformningen av nya driftlösningar. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 11 46 

Jag övergår nu till frågan om anslag till DAFA på statsh11dgete11 Ji"ir 

nästa budgetår. Den totala omslutningen av DAf A:s verksamhet uppgick 

under hudgetåret 1979/80 till 110.1 milj. kr. Nettoresultatet blev ett över

skott på 900000 kr. DAF A förutser en fortsatt et'terfrågeökning på sina 

tjänster. För innevarande budgetår beräknar DAFA således en omslutning 

på 127.3 milj. kr. och ett nettoresultat på 300000 kr. DAFA föreslår att 

anslaget för nästa budgetår förs upp med ett formellt helopp av I 000 kr. 

och att DAFA även fortsättningsvis får disponera en rörlig kredit i riks

giildskontoret om 12 milj. kr. 

Jag har i det föregående inte förordat några ändrade former för finansi

eringen av verksamheten vid DAFA. I förslaget till statshudget bör DAFA 

följaktligen hehandlas på samma sätt som tidigare . .lag biträder DAFA:s 

förslag vad avser anslag och rörlig kredit for nästa budgetår. 

6 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna den inriktning av DAFA:s uppgifter m:h den verksam

he:sform för DAF A som jag har förordat. 

., till Datamaskinccntralen ji'ir <1Jministr<1til' databehandling för 

hudgetåret 1981182 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

B 4. Viss rationaliserings- och utvecklingsvcrksamhct 

1979/80 Utgit't 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

4285428 

4000000 

4000000 

Från anslaget bestrids utgifter för rationaliseringsprojekt. administrativt 

utveeklingsarhete eller försöksverksamhet som bedrivs i rationaliserings

syfte. Anslaget tas i anspråk efter beslut av regeringen i varje särskilt fall. 

Det står i första hand till förfogande för rationaliseringsprojekt inom så

dana myndigheter som inte sjiilva disponerar erforderliga resurser för 

rationaliseringsprojekt. Anslag~! hör utnyttjas när det med hänsyn till 

tiden för projektets bedrivande. projektets storlek eller annat skäl inte är 

lämpligt att begiira någon siirskild medclsanvisning av riksdagen för ända

målet. Anslaget bör även kunna utnyttjas för sädana s. k. översynsprojekt 

som kan bli aktuella inom ramen för regeringens anstriingningar att minska 

budgetunderskottet. 

Under de senaste hudget[iren har medel disponerats för bl. a. en öv1.:rsyn 

av återkravsverksamheten inom studiestödssystemet och en utredning om 
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utvidgat datorstöd till verksamheten vid hostadsstyrelsen och länsbostads

nämnderna. 

Sedan budgetåret 1978/79 har anslaget även tagits i anspråk för att 

bestrida kostnader för s. k. externa arbetstagarkonsulter som personalor

ganisationerna på grundval av träffade medbestämmandeavtal anlitar i 

rationaliseringsfrågor. För innevarande budgetår har genom avtal. som 

godkänts av riksdagens lönedelcgation och regeringen. staten som arbets

givare förbundit sig att ställa drygt 5. I milj. kr. till förfogande för detta 

ändamål. Medbestämmandeavtalen innehåller inte någon hestiimmelse om 

rätt till ersättning för utnyttjande av externa arbetstagarkonsulter efter 

budgetåret 1979/80. Om det till följd av senare träffade avtal. som på 

riksdagens vägnar godkänns av riksdagens lönedclcgation. skulle hli aktu

ellt med utgifter för detta ändamål också under nästa hudgetår förordar jag 

- efter samråd med statsrådet Johansson - att även sådana kostnader får 

belasta detta anslag. 

Med hänsyn till anslagets karaktär i övrigt kan nfigon säker bedömning 

av medelsbchovet för nästa budgetår inte göras. Jag förordar att anslaget 

förs upp med oförändrat 4 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Viss rationaliserings- och 11tl'l'ckli11g.1Terksamhet för hudgel

f1ret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 4000000 kr. 

B 5. Riksrcvisionsverkct 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

51666961 

51888000 

56331000 

Riksrevisionsverket är central förvaltningsmyndighet för revision och 

redovisning samt därmed sammanhiingande frågor inom statsverksamhe

len. 

I fråga om revision åligger det verket att hedriva förvaltningsn:vision 

och därvid särskilt att granska statlig och statsunderstödd verksamhet och 

tillse att den hedrivs effektivt. Verket skall iiven granska taxor och avgifter 

i statlig verksamhet samt granska hur den statliga upphandlingen bedrivs 

och verka för samordning av denna. Vidare skall verket utöva tillsyn över 

revisionskontor och meddela föreskrifter och anvisningar för revisionens 

utförande samt över den revisionsverksamhet som bedrivs inom andra 

cnhder för intern revision inom statsförvaltningen. Verket skall tillse att 

redovisningsrcvision hed rivs ändamälsenligt och i betryggande former och 

även sjiilvt hedriva redovisningsrevision i den miln detta är siirskill före

skrivet elkr verket rinner del behövligt. S~lsom har redovisats fi.ir riksda

gen ( prop. 1979/80: 150 hil. 2. Fi U 1979/80: 41. rskr 1979/80: 394) skall 
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verket fr. o. m. budgetåret 1981/82 även svara för den externa revisionen 

av affärsverkens redovisning och bokslutshandlingar. 

I fråga om redovisning och diirmed sammanhängande frågor åligger det 

verket särskilt att utveckla metoder för verksamhetsplanering. budgetering 

och redovisning inom statsförvaltningen. Verket skall tillse att redovis

ningssystemen är ändamålsenliga samt meddela föreskrifter och anvisning

ar för den statliga redovisningen. Verket handhar den löpande riksbokfö

ringen och skall för var:je budgetår upprätta budgetredovisning och rikshu

vudbok. Det åligger även verket att kontrollera stats verkets checkräkning i 

riksbanken och att utarbeta statistik över statens finanser. 

Vidare skall verket anordna lKh medverka vid utbildning av personal för 

redovisnings- och revisionsverksamhet samt därmed sammanhiingandc 

uppgifter inom statsförvaltningen. 

Riksrevisionsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldi

rektör. som även är styrelsens ordförande. Inom verket finns fem avdel

ningar. nämligen tre revisionsavdelningar. en prognosavdelning samt en 

ekonomiadministrativ avdelning. 

Riksrevisionsverket tillämpar programbudgetering och tilldelas anslag i 

programtermer. Följande progrnmindelning gäller för verket. 

I. Revision 

2. Prognoser. budget. redovisning 

Riksrevisionsverkets verksamhet under programmen finansieras från ett 

förslagsanslag benämnt Riksrevisionsverket. 

Av grundläggande betydelse för riksrevisionsverkets verksamhet är or

ganisationen av den statliga redovisnings- och rcvisionsverksamhcten. 

Statsförvaltningens myndigheter iir sammanförda i rcdovisningsgrupper 

med en redovisningscentral inom varje grupp. Redovisningscentralerna 

ger myndigheterna kameral service och utnyttjar därvid ett redovisnings

system. system S. som bl. a. bygger på användningen av ADU. I huvud

saklig anslutning till redovisningsccntralerna linns rcvisionskontor som i 

första hand bedriver redovisningsrevision. 

Den centrala revisionen genom riksrevisionsverket sker i form av en 

effektivitetsinriktad förvaltningsrevision. 

(I 000 tal kr.l 

Program 

Revision 
Prognoser. budget. redovisning 
Summa kostnader 
Avg~ll': 

lntiikter under anslaget 

Summa 

1979/80 
Utgift 

2!< 618 
23089 
51706 

10 

51676 

1980/81 
Budget 

29614 
22 324 
5193!1 

50 

51888 

1981/82 
H.:räknar 

Riksrevi- Före-
sions- dragan-
verket den 

37 585 37771 
24.'i.'iO 24660 
62135 62-131 

6100 (, 100 

56035 56331 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 11 49 

Riksrc1·isi<111s1·erket 

Budgetförslaget för budgetäret 1981 /82 innebiir enligt riksrevisionsver

ket en real minskning av verkets resurser med 2 ~7r·. Utöver detta har den 

disponibla tiden genom ökad frånvaro på grund av iindringar i lagstiftning

en minskat med fem procentenheter. vilket motsvarar 13-14 pcrsonår. En 

sådan nedskiirning av resurserna iir. enligt riksrevisionsverket. inte möjlig 

att helt kompensera genom produktivitetsförbiittringar. 

Riksrevisionsverket strävar efter att verksamheten skall utgöra ett vik

tigt underlag för det översynsarbete som statsmakterna och myndigheterna 

bedriver i syfte att möjliggöra omprövningar och omprioriteringar av 

gjorda åtaganden. Särskilt stort torde behovet av insatser från verkets sida 

vara i det ansträngda statsfinansiella läge som f. n. r(1der. Riksrevisionsver

ket ifrägasiitter därför det lämpliga i att skära ner verkets resurser. 

Verksamheten planeras huvudsakligen bedrivas med den inriktning som 

gäller för innevarande far. Detta innebär att den inledda tyngdpunktsför

skjutningen mot avgränsade insatsomrttden fullföljs. Även vissa nya upp

gifter. friimst extern revision av affärsverken. tillkommer. 

Programmet Rel'ision 

Programmet Revision indelas i delprogrammen Projektverksamhet. Re

misser. Annan extern verksamhet samt Intern stödverksamhet. Tyngd

punkten i programmet ligger under delprogrammet Projekt verksamhet. 

Målet for programmet iir att tillse att Jen statliga verksamheten bedrivs 

enligt statsmakternas intentioner och att verksamheten genomförs under 

god hushållning med resurser. Genom revisionen skall myndigheterna 

stimuleras till ökad planmässighet. biittre intiikts- och kostnadsmedve

tande samt till förenklingar och förhättrad samordning inom och mellan 

myndigheter. 

RR V kommer i likhet med föregäende är att koncentrera revisionsinsat

scrmt till ett antal insatsområden. Varje insatsomdde iir ett uttryck för att 

väsentliga problem i den statliga verksamheten bedöms föreligga inom 

detta område och att förvaltningsrevisionen kan hidra till en föriindring i 

effektivitetshöjande riktning. Insatsområdena omprövas i Jen årliga plane

ringen. Under innevarande hudgetftr har hl. a. insatsomr;idcna system

styrning och statshidragsförvaltning tillkommit. 

För att underliitta arbetet med omprövningar och omprioriteringar är det 

väsentligt att myndigheterna följer upp och redovisar resultat och effekter 

av sin verksamhet. En av de viktigaste uppgifterna för forvaltningsrevi

sionen under planeringsperioden blir diirför att granska och diirmed bidra 

till att utveckla myndigheternas uppföljning och utviirdering av resultat 

och effekter av statlig och statsunderstötld verksamhet och att höja kvali

teten pf\ myndigheternas information till statsmakterna om dessa förhi'tllan

den. Under planeringsperioden skall diirfor insatsomddet resultat och 

effekter ha fortsatt hög prioritet. 

..\ Rikldt1g<'11 1980!81. I st1111I. Nr f(JO. /Jilt1g11 11 
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Insatser inom området taxor och avgifter prioriteras också. Resurserna 

beräknas i stor utsträckning tas i anspråk för regeringsuppdrag och lö

pande funktioner. Utrymmet för direkta revisionsinsatser beräknas därför 

bli begränsat. 

Revision av centrala myndigheters styrning av verksamheten inom ett 

samhällsområde - systemstyrning - prioriteras till följd av ökade krav på 

hur det växande antalet sådana myndigheter skall samordna och styra 

verksamheten inom resp. samhiillsområde. De statliga myndigheterna har 

vidare ålagts att avstå från kostnadsdrivande krav på kommunerna, åläg

ganden som främst riktas mot myndigheter med s. k. systemstyrande funk

tioner. Dessa myndigheter berörs också av insatsområdet statsbidragsför

valtning. 

Totalt innebär verkets förslag en ökning av resurserna under program

met med 2.3 milj. kr. till nästa budgetår. 

Pro1-:m111met Prognoser. hudget, redol'irninR 

Programmet Prognoser, budget. redovisning omfattar dels uppgifter som 

avser ekonomiadministrativ information på riksnivå, bl. a. prognoser för 

statens inkomster och utgifter, den löpande riksbokföringen och redovis

ning av budgetutfall, dels att utveckla oc_h sprida kunskap om metoder och 

rutiner för statens ekonomiadministration - SEA - och att tillse att 

statens redovirningssystem är iindamålsenliga. Programmet indelas i del

programmen Ekonomiadministrativ information riksnivå. Utveckling SEA 

myndighetsnivå, Tillsyn. drift. rådgivning, Extern utbildning (SEAl, An

nan extt:rn verksamhet och Intern stödverksamhet. 

Målet för programmet iir all skapa biittre förutsiittningar inom det eko

nomiadministrativa området på alla nivåer inom den statliga verksamheten 

för att pii siitt höja effektiviteter. i statsförvaltningen. 

Inom programmet planeras verksamheten under budgetåret 1981182 i allt 

viisentligt bedrivas enligt nuvarande riktlinjer. 

Arbetet med budgetmoderniseringen kommer under de närmaste 

budgetåren att koncentreras till en uppföljning av den budgettekniska 

omläggningen som genomfördes den I juli 1980. Vidare fortsätter utred

ningsarbetet avseende bl. a. redovisningsprinciper, anslagskonstruktioner 

och finansieringsmodeller. 

En teknisk modernisering av det statliga redovisningssystemet iir nöd

vändig. Under innevarande budgetär avslutas en förstudie där riktlinjerna 

för ett utvecklingsarbete i ett kortsiktigt perspektiv 12-3 år) presenteras. 

Ett prioriterat omräde för det myndighetsinriktade metod ut vecklingsar

betet iir resultatbeskrivning och resultatanalys. Under de närmaste åren 

inriktas insatserna på att fördjupa kunskaperna om hur man i olika slag av 

verksamheter kan ul veckla och praktiskt tilliimpa beskrivnings- och ana

lysmetoder. Vidare fortsätter utvecklingsarbetet rörande planering och 

budgetering under resursknapphet. 
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Totalt innebär verkets förslag en ökning av resurserna inom programmet 

med 2.2 milj. kr. till nästa budgetår. 

Personal 

Storleken på riksrevisionsverkets personal samt dess fördelning framgår 

av följande sammanställning: 

1979/80 1980/81 1981/82 
Beräknar 

Riksrevi- Före-
sions- draganden 
verket 

Personal 
Handläggande personal 184 185 185 185 
Övrig personal 81 80 80 80 

Summa 265 265 265 265 

FöredraRanden 

Riksrevisionsverket kommer att fortsätta att orientera verksamheten 

mot sådana förhållanden inom statsförvaltningen som har stor betydelse 

för att realisera behovet av omprövning och omprioritering av offentliga 

åtaganden. Verket avser att dels söka påverka myndigheterna att ompröva 

och omprioritera sin verksamhet och att ge bättre underlag för beslut på 

statsmaktsnivå. dels självt bidra till att förbättra statsmakternas beslutsun

derlag. I syfte att uppnå detta koncentrerar verket sin förvaltningsrevision 

till ett antal insatsområden. Vidare prioriteras i samma syfte den fortsatta 

budgetmoderniseringen samt metoder för att bedriva och värdera resultat 

och effekter av myndigheternas verksamhet och för att planera under 

resursknapphet. Verket räknar också med att bli direkt engagerat av rege

ringen i översynsuppdrag och har beredskap för detta. Riksrevisionsver

kets uppgifter under budgetåret 1981/82 kommer dessutom att utökas 

genom att riksrevisionsverket skall svara för den externa revisionen av 

affärsverkens redovisning och bokslutshandlingar. 

Vad gäller resurser för budgetåret 1981/82 föreslår riksrevisionsverket 

att medel anvisas enligt det huvudalternativ som anges i anvisningarna för 

myndigheternas anslagsframställningar för budgetåret 1981/82 och avser 

att inom ramen för detta så långt möjligt söka behf1lla nuvarande personal

styrka. På kort sikt kan detta innebära minskad användning av konsulter. 

Det statsfinansiella läget kommer under de närmaste åren att kriiva en 

mycket stor restriktivitet när det gäller nya åtaganden samt systematisk 

omprövning av redan gjorda åtaganden för att tillväxten i de statliga 

budgetutgifterna skall kunna begränsas. Kraven skärps pä en god hushåll

ning med tillgängliga resurser. Riksrevisionsverket. som genom sin revi-
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sion och sina insatser på det ekonomiadministrativa området verksamt 

bidragit till att höja effektiviteten i den statliga verksamheten. bör enligt 

min mening kunna vara ett effektivt instrument i omprövnings- och hespa

ringsarbetet. Jag ser därför med tillfredsställelse att riksrevisionsverket 

håller på att omorientera verksamheten i denna riktning. Jag anser det 

också vara både angeläget och naturligt att i viss utsträckning ta riksrevi

sionsverkets kompetens i anspråk för att utreda verksamheter på direkta 

uppdrag av regeringen inom ramen för det översynsarbete som förutskic

kades i 1980 års kompletteringsproposition (prop. 1979/80: 150). Projekt av 

detta slag blir ofta metodmässigt av samma karaktär som de förvaltnings

revisioner som verket genomför pä eget initiativ. Genom att dessa projekt 

baseras på uppdrag av regeringen kan de emellertid utföras på andra 

villkor än dem som normalt gälkr för verkets övriga projekt. främst i det 

avseendet att riksrevisionsverket har ett uttalat stöd från regeringen vid 

projekt.:ns genomförande och kan gå utanför de begränsningar som gäller 

för verket som revisionsorgan samt att resultaten omedelbart kan utgöra 

heslutsunderlag för statsmakterna. Det kan därför finnas skäl att st1 små

ningom särbehandla sådan granskande och utredande verksamhet. T.v. 

anser jag dock att de uppdrag som utförs på uppdrag av regeringen bör 

bedrivas inom ramen för befintliga program. 

På redovisningsrevisionens område sker under riksrevisionsverkets led

ning sedan länge en fortgående höjning av standarden. Redan vidtagna 

åtgärder kan väntas ge utdelning under de närmaste åren. Såväl den stora 

omfattningen på den statliga och statligt finansierade verksamheten som 

det allvarliga statsfinansiclla liiget gör det emellertid nödvändigt att ytterli

gare förbättra kvaliteten på redovisningsrevisionen. De förändringar i den 

statliga ,revisions verksamheten. som statsmakterna nyligen har beslutat 

om (prop. 1979/80: 150 bil. 2. FiU 1979/80: 41. rskr 1979/80: 394) och som 

bl. a. innebiir en förstärkning av rl!dovisningsrevisionens oberoende i för

hållande till de reviderade myndigheterna. bör underlätta en sådan förbätt

ring. Jag räknar med att riksrevisionsverket effektivt kommer att leda och 

samordna arbetet med den sålunda nödvändiga fortsatta standardhiijning

en av n;dovisningsrevisionen. 

Jag godtar alltsä i huvudsak riksrevisionsverkets förslag beträffande 

verksamhetens inriktning under niista budgetår. Jag förutsiitter därvid att 

verket har beredskap för att genom omprioritering av resurser kunna 

utföra granskningar och utredningar på uppdrag av regeringen. Min beriik

ning av det totala medelsbehovet framgår av programsammanställningen. 

Jag har därvid under programmel Revision heaktat behovet av resurser för 

revisionen av affärsverken. Eftersom kostnaderna för denna revision skall 

bäras av affärsverken själva har jag också tagit upp intäkter i motsvarande 

omfattning. 

Jag hemstiiller att regeringen foreslår riksdagen 

att till Rik.1Te1·isio11.1'1'1'r/.:et för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslags

anslag av 56 331 000 kr. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 11 

C. SKATTE- OCH KONTROLL VÄSEN 

C 1. Riksskatteverket 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

201474836 

204 750000 

214170000 

53 

Riksskatteverket är dels central förvaltningsmyndighet i fråga om be

skattning, uppbörd av skatt, folkbokföring och val, dels centralmyndighet 

för administration av exekutionsväsendet. allt i den mån uppgifterna ej 

ankommer på annan myndighet. Verket är dessutom beskattningsmyn

dighet för sjömansskatt. kupongskatt och punktskatter. 

Riksskatteverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirek

tör som även är styrelsens ordförande. Denne har närmast under sig en 

överdirektör. Verket är organiserat på åtta huvudenheter. nämligen en 

avdelning för verkets administration, en för rättsärenden, en för direkt 

skatt. en för indirekt skatt. en för kontroll och revision. en för administra

tion av exekutionsväsendet, en för folkbokföring och val samt en för 

driftteknik. Dessutom finns en enhet för allmänna ombud och ett sekreta

riat för verksledningen. 

Inom riksskatteverket finns en nämnd för rättsärenden och sjömansskat

tenämnden. Till verket är energiskattenämnden. reklamskattenämnden 

och kilometerskattenämnden knutna. 

Vid 1975 års riksmöte beslutades om dels riktlinjer för en ändrad skat

teadministration och taxering i första instans. m. m. (prop 1975: 87, SkU 

1975: 31. rskr 1975: 229), dels ett nytt system för automatisk databehand

ling inom folkbokförings- och beskattningsområdet (prop. 1975: 57, SkU 

1975: 32. rskr 1975: 230). Besluten innebär bl. a. att alla deklarationer skall 

granskas och föredras inför taxeringsnämnderna av tjänstemän vid länssty

relse eller lokal skattemyndighet. Skatteadministrationen effektiviseras 

bl. a. genom ett väl utbyggt ADB-stöd som underlag för granskningen och 

taxeringen. Den nya taxeringsorganisationen bör:iade, enligt beslut vid 

riksmötet 1976/77 (prop. 1976/77: 138. SkU 1976/77: 49, rskr 1976177: 346). 

genomföras vid 1979 års taxering. Under tiden fram till övergången be

drevs ett omfattande fortsatt utrednings- och utvecklingsarbete. samtidigt 

som en successiv uppbyggnad av den nya granskningsorganisationen ägde 

rum. Det nya databehandlingssystemet har en systemstruktur med en 

blandad regional och central registerföring. Under riksmötet 1975/76 beslu

tades att 21 län skall förses med egna datoranläggningar (prop. 1975/76: 100 

bil. 9 s. 101, SkU 1975/76: 35, rskr 1975/76: 2121. Härtill kommer en dator-
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anläggning hos riksskatteverket för den centrala ADB-driften. Även det 

nya ADB-systemet tas i drift successivt sedan år 1979. 

Fullföljandet av de nämnda riksdagsbesluten förutsatte en mycket om

fattande utredningsverksamhet. Regeringen uppdrog åt riksskatteverket 

och statskontoret att gemensamt svara för denna. De båda myndigheterna 

har bedrivit utredningsverksamheten inom det s. k. RS-projektet. 

RS-projektet avvecklades den 1 juli 1979. Det fortsatta genomförandet 

av taxeringsreformen ankommer därefter på riksskatteverket inom ramen 

för verkets ordinarie organisation. Fortfarande återstår visst utveeklings

arbete. främst inom databehandlingsområdet. Härvid anlitas tillfällig per-

sonat i viss utsträckning. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Riksskatte- Före-
verket draganden 

Personal 

Handläggande personal 628 +25 -7 
Övrig personal 392 + 9 -I 

I 020 +34 -8 

Anslag 

Lönekostnader 116189000 + 16889000 +10891000 
Ersättningar till kyrko-
bokföringsinspektörer 315000 + 20000 + 20000 
Sjukvård 235000 + 35000 + 35000 
Reseersättningar 3424000 + 342000 449000 

därav för utrikes resor (180000) (+ 20000) -) 

Lokalkostnader 18924000 + 1235000 + 1216000 
Expenser för eget behov 5957000 + 1156000 + 983 000 
Expenser för annat än 

eget behov 30800000 + 6000000 + 4000000 
Utbildning och information 28906000 - 4081000 - 7276000 

204750000 +21596000 + 9420000 

Riksskatteverket 

I enlighet med regeringens direktiv till myndigheterna har riksskattever

ket som huvudförslag i anslagsframställningen för budgetåret 1981/82 re

dovisat ett besparingsalternativ som, jämfört med det pris- och löneomräk

nade anslaget för innevarande budgetår, innebär en minskning med 2 %·. 
Härutöver lämnar verket ett sidoalternativ, som efter samma beräknings

grunder som besparingsalternativet innebär en anslagsminskning med bara 

ca 0.5%. 

I. Löne- och prisomräkning uppgår till 23 022 000 kr. 

2. Riksskatteverkets huvudförslag innebär att anslaget föreslås ned

räknat med tillsammans 4413000 kr. sedan löne- och prisomräkningen har 

gjorts. Inom ramen för detta belopp föreslår riksskatteverket såväl ök

ningar som minskningar. Anslagsposten Lönekostnader föreslås ökad med 
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2 481 000 kr. och anslags posten Expenser för eget behov ökad med 567 000 

kr. Minskningar föreslås under anslagsposten Utbildning och information 

med 7 061 000 kr. och under anslags posten Reseersättningar med 400000 

kr. 
Bland de förändringar i verksamhetens inriktning eller genomförande 

som bedöms motivera väsentliga resursbehov' omdispositioner eller fram

tida ekonomiska bindningar har riksskatteverket framhållit följande. 

2.1 Huvudförslaget har möjliggjorts genom att utbildnings- och informa

tionskostnaderna dragits ned med ca 7 milj. kr. Härav belöper ca 5,8 milj. 

kr. på utbildning och återstoden. 1.2 milj. kr., på information. Avgörande 

har varit dels att behovet av grundutbildning har minskat sedan RS-refor

men i huvudsak genomförts. dels att utbildnings- och informationsinsat

serna inför 1981 års allmänna fastighetstaxering avslutats. Därutöver har 

riksskatteverket sedan några år sökt öka regionaliseringen av utbildnings

verksamheterna till länsstyrelserna. De härigenom totalt sett uppnådda 

besparingarna är avsevärda. Huvudförslaget innebär dock ingen minsk

ning av ambitionsnivån i utbildningsverksamheten. 

2.2 Inom verkets taxeringssektion ligger ansvaret för bl. a. den s. k. 

telefonpanelen för direkt skatt. Den betjänar myndighetsföretriidare. men 

främst allmänheten med svar på taxerings- och andra skattefrågor. Detta är 

en svåradministrerad uppgift som tar förhållandevis stora resurser i an

språk från andra arbetsuppgifter inom sakområdet. En resursförstärkning 

bedöms därför som ofrånkomlig. varför riksskatteverket begär ett tillskott 

med tre handläggartjänster på taxeringssektionen <+358000 kr.l. 

2.3 För att koncentrera de resurser verket disponerar för vägtrafikskatt 

och samtidigt åstadkomma den nödvändiga avlastningen av sektionsled

ningen föreslår riksskatteverket att frågor om vägtrafikskatt bryts ut ur den 

punktskattesektion där dessa frågor f. n. handläggs och bildar en ny vägtra

fikskattt:sektion inom avdelningen för indirekt skatt. Inom ramen för be

sparingsalternativet har verket beräknat medel för en ny sektionschefs

tjänst ( + 179000 kr.). 

2.4 Ärendena angående investeringsbidrag minskar till nästa budgetår 

vilket innebär en besparing för fritidshandläggning av dessa ärenden med 

300000 kr. 

2.5 Inför 1982 års allmänna val ökar däremot personalkostnaderna med 

ca 325 000 kr. i förhållande till vad riksskatteverket disponerar för inneva

rande budgetår. 

2.6 Bemanningen av verkets ADB-driftsektion planerades år 1976 efter 

de förutsättningar som då låg till grund för bedömning av den framtida 

ADB-driften i det nya ADB-systemet. Erfarenheten visar emellertid att de 

verkliga resursbehoven på flera punkter är större än vad som då beräkna

des. Verksamheten vid ADB-driftsektionen kräver därför resurser utöver 

de som f. n. anvisats av statsmakterna. De resurstillskott som redovisas 

inom huvudalternativet är enligt riksskatteverkets uppfattning ett mini

mum för att klara verksamheten inom ADB-driftsektionen ( +948 000 kr.). 
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2.7 Verkets systemdriftsektion svarar bl. a. för att skattelagstiftningen 

inför ADB-bearbetningar översiitts i olika datasystem o<.:h datorprogram. 

Svårigheten att rekrytera kvalifo.:erad personal har lett till att ett stort antal 

konsulter har måst anlitas för systemarbetet och programmering. Rekry

teringsmöjligheterna beräknas inte nämnvärt öka till nästa budgetår. varl'ör 

behov av konsultmedel kvarstår. Riksskatteverket föreslår en ökad 

medelsanvisning med 700000 kr. för ändamålet i sitt huvudförslag. 

2.8 Sedan 1981 års allmänna fastighetstaxering har genomförts kan 

riksskattev~rkets tillfälliga förstärkningar för detta ändamål inom taxe

rings- och systemdriftsektionerna avvecklas (-840000 kr.). 

2.9 Inom sektorn för allmänna mål vid kronofogdemyndigheterna. har 

arbetsbördan ökat ständigt under de senaste åren. Särskilt mycket har 

ärenden om s. k. företagarskatter ökat. Sådana skatteskulder är i allmänhet 

svåra att driva in. Det skulle därför vara värdefullt om riksskatteverket 

inom avdelningen för administration av exekutionsväsendet fötfogade 

över en kvalificerad tjänsteman som kan biträda de lokala myndigheterna 

med utredningar i sådana ärenden. Verksamheten bör till att börja med 

drivas på försök under en tvåår~period. I gengäld kan en tillfällig förstärk

ning för arbetsuppgifter i samband med genomförande av den nya utsök

ningsbalkcn dras in. 

2.10 Inom huvudalternativet har riksskatteverkct också föreslagit inrät

tandet av elva övriga tjänster fiir olika ändamål inom taxeringssektionen 

och uppbördssektioncn i avdelningen för direkt skatt (expeditions- och 

skrivgöromål samt anvisningsvcrksamhct). inom drifttekniska avdelning

ens organisationssektion (blankettkonstruktion) samt inom administrativa 

avdelningen (utbildningsadministration och produktion av utbildningsma

terial samt telefonist- och expeditionsvaktsgöromål) (+I 103 000 kr. l. 

2. 11 Genom att starkt prioritera reseverksamheten räknar verket med 

att i ett besparingsläge kunna redu<.:era resevcrksamheten motsvarande 

300000 kr. Vidare kommer antalet garageplatser för tjänstebruk att redu

ceras. vilket medför minskade kostnader med ca 100000 kr. 

2.12 Verkets expenskostnader för eget behov består till största delen av 

kostnader för telefoner. kopieringsmaskiner. skrivautomater och databear

betningar m. m. som är en förutsättning för verksamheten. En mycket stor 

restriktivitet iakttas när det gäller nya anskaffningar. Dessa får uteslutande 

inriktas på de oundgängliga behoven. En allt mer omfattande verksamhet 

och en allmän kostnadsutveckling som många gånger är betydligt större än 

den medgivna prisomräkningen gör emellertid att riksskatteverket måste 

föreslå en reell höjning av expensanslaget. vilket f. n. är en trång sektor i 

verksamheten ( + 567 000 kr.). 

3. Utöver huvudalternativet för riksskatteverket fram ett antal för

stärkningsanslag som uppgår till sammanlagt ·2 987 000 kr. Dessa förslag 

innebär dels att huvudalternativets minskningar under anslagsposten Rc

seersättningar med 400000 kr. inte genomförs. dels att verket tillförs 
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ytterligare 16 tjänster för handläggande personal och två biträdestjiinster. 

Kostnaderna för dessa personalförstärkningar uppgår till 2 587 000 kr. Av 

de 18 tjänsterna är fyra hänförliga till drifttekniska avdelningen (organisa

tions- och ADB-driftsektionerna). tre till kontrollavdelningens revisions

sektion. tre till avdelningen för indirekt skatt (mervärde- och punktskatte

sektionerna). tre till rättsavdelningen (utredningar och remisser samt text

behandling i det databaserade informationssystemet för rättsväsendet), tre 

till den administrativa avdelningen (personal- och intendentursektionerna) 

samt en till vardera allmänna ombudens kansli resp. taxeringssektionen 

inom avdelningen för direkt skatt. 

Fi)redraf?a11de11 

Under de senaste budgetåren har riksskatteverkets verksamhet till stor 

del präglats av det omfattande arbetet med att genomföra en ny organisa

tion för skatteadministrationen och en ny ordning för taxeringen i första 

instans samt ett nytt system för automatisk databehandling inom folkbok

förings- och beskattningsområdet (prop. 1975: 87, SkU 1975: 31. rskr 

1975:229 resp. prop. 1975:57. SkU 1975:)2, rskr 1975:230). Förberedel

searbetena utfördes till största delen gemensamt av riksskatteverket och 

statskontoret inom ramen för det s. k. RS-projektet med personal frän 

nämnda myndigheter samt från länsstyrelser och lokala skattemyndig

heter. De nya taxeringsformerna tillämpas i enlighet med riksdagens beslut 

vid riksmötet 1976/77 (prop. 1976177: 138, SkU 1976177: 49. rskr 1976/ 

77: 346) sedan 1979 års taxering. Nya rutiner för uppbörd av skatt togs i 

bruk under våren 1980 enligt beslut av riksdagen våren 1979 (prop. 1978/ 
79: 161. SkU 1978/79: 50. rskr 1978/79: 379). 

Sedan RS-projektet avvecklades som organisatorisk enhet vid ingången 

av budgetåret 1979/80 utförs det fortsatta utvecklingsarbete som kommer 

att behövas under de närmaste budgettU"en - främst inom databehand

lingsområdet - inom riksskatteverkets ordinarie organisation. dock med 

anlitande av tillfällig personal i viss utsträckning. De enheter inom riks

skatteverket som i första hand berörs av detta är systemdriftsektionen, 

som har hand om det återstående utvecklingsarbetet med ADB-systemet. 

och uppbördssektionen, som har ansvaret för att genomföra kvarstående 

ändringarna inom uppbördsområdet. Riksskatteverkets centralmyndig

hetsansvar för taxeringsarbetet i första instans ligger på taxerings- och 

kontrollsektionerna. Driften av den centrala datoranläggningen i det nya 

ADB-systemet handhas av den för ändamålet inrättade ADB-driftsek

tionen. 

När det gäller resurserna för riksskatteverkets verksamhet under nästa 

budgetår kan jag inledningsvis konstatera att vissa av verkets uppgifter 

under innevarande och tidigare budgetår bortfaller eller får en väsentligt 

minskad omfattning. Riksskatteverket förfogar under innevarande hudget

år över stora resurser inför 1981 års allmänna fastighetstaxering, för vilken 
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verket har varit sammanhållande av de omfattande förheredelsearbetena. 

Till niista budgetår bortfaller emellertid medclsbehoven för dels anvis

ningsverksamhet och utfärdande av tillämpningsföreskrifter samt system

och programmeringsarbeten. dels utbildningsverksamhet och information. 

Tillsammans representerar de avslutade särskilda insatserna för fastighets

taxeringen ett minskat medclsbchov av 4 230000 kr. Vidare har de stora 

utbildningsinsatserna i samband med RS-reformen och de avsevärda per

sonalförstärkningar som kommit liinsstyrelser och lokala skattemyndig

heter till del i stort sett fullföljts till nästa budgetår. Grundutbildningen 

inom den skalleutbildning som riksskalleverket svarar för kan därför an

passas till en kvantitativt lägre omfattning. Medelstilldelningen till riks

skatteverket kan till följd härav minskas med I 160000 kr. Jag vill hetona 

att även därefter står hetydande resurser till riksskatteverkets disposition 

för sådan utbildning och att minskningarna enligt verkets uppfattning inte 

leder till någon sänkt ambitionsnivå i utbildningen. Slutligen hortfaller 

också under budgetåret 1981/82 lill stor del behovet av nuvarande resurser 

för handläggning av ärenden om de investeringsbidrag för maskiner och 

andra inventarier samt vissa byggnadsarbeten som kan utgå för investe

ringar som gjorts före utgången av december 1979 resp. mars 1980. Me

delsbehovet minskar för detta ändamål med ca 700000 kr. Jag vill i sam

manhanget nämna att något motsvarande investeringsbidrag inte är a;.;tu

ellt i samband med den av riksdagen nyligen beslutade möjligheten till 

investeringsavdrag vid inkomsttaxeringen för investeringar efter den I 

november 1980 (prop. 1980/81:60. SkU 1980/81: 13. rskr 1980181:661. 

Riksdagen beslutade år 1978 !prop. 1977/78: 170. KU 1977178: 47. rskr 

1977/78: 308) att de dåvarande liinsriilterna. liinsskatterätterna och fastig

hetstaxeringsrätterna skulle brytas ut från länsstyrelserna och läggas sam

man till en fristående allmän förvaltningsriitt i varje län. Dessa nytillkomna 

fora lick benämningen länsrätter. I riksdagsbeslutet ingick också att mel

lankommunala skatteditten. som främst prövar besvär .över taxerings

nämnders och lokala skattemyndigheters beslut när de skattskyldiga har 

fi.irvärvskälla som i fråga om beskattningsort är all hänföra till mer än ett 

län. inte längre skall ha sitt kansli och sin föredragandeorganisation knutna 

till riksskatteverkets rättsavdelning utan administrativt samordnas med 

länsrätten i Stockholms län. Detta principbeslut har änn.u inte förverkligats 

genom den osäkerhet som råder i fråga om den lagstiftning som till stor del 

utgör grunden för mellankommunala skatterättens verksamhet. Som ~he

fcn för justitiedepartementet tidigare denna dag har anfört vid sin anmälan 

av anslag till de allmänna förvaltningsdomstolarna bör emellertid mellan

kommunala skatterätten fr. o. m. nästa budgetår administrativt samordnas 

med länsrätten. Min mcdclsber~ikning för riksskatteverkct till nästa bud

getår tar hänsyn till detta. 

Sedan de anslagsminskningar som jag nu nämnt har beaktats hör riks

skatteverkets anslag för nästa budgetår beräknas med utgångspunkt i en 
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tvåprocentig minskning i enlighet med generella budgetdirektiv. Riksskat

tevcrket har i sin anslagsframställning påvisat många möjligheter till att 

inom en sådan ram genom omfördelningar och omprioriteringar tillgodose 

nya. angelägnare utgiftsbchov. Jag förordar att huvuddelen av förslagen 

kommer till utförande. Sålunda anser jag det angeläget att ADB-driftsek

tionen kan få en förstärkt basorganisation för att kunna ge fullgod driftser

vice i datasystemet för folkbokföring och beskattning. Den bedömning av 

resursbehovet som kom till uttryck i statsmakternas ställningstagande vid 

inrättandet av denna sektion under budgetåret 1976177 torde få justeras 

något mot bakgrund av senare vunna erfarenheter i den faktiska driften. 

ADB-driftsektionen bör dätför enligt min uppfattning förstärkas med en 

handläggartjänst för uppföljning och prognostisering av beläggningen på 

såväl den centrala som den regionala datorutrustningen samt en tjänst för 

framställning av registreringsinstruktioner. Vidare bör sektionen få två 

ytterligare driftassistenter och medel för extra datoroperatörer under hel

ger eftersom beläggningen på ct:ntraldatorn överstiger de två skift som 

personalen f. n. är dimensionerad för. 

Taxeringssektionen inom avdelningen för direkt skatt har viktiga upp

gifter när det gäller riksskatte;:verkets utfärdande av föreskrifter. instruk

tioner. anvisningar och dtd till ledning för arbetet inom de regionala och 

lokala skattemyndigheterna och till allmänheten. Jag anser att den s. k. 

telefonpanelen fyller en uppgift i detta sammanhang. Jag ställer mig därför 

bakom riksskattevcrkets förslag om förstärkning av taxcringssektioncn för 

detta ändamål. liksom förslaget om att sektionen även i övrigt tillförs 

ytterligare två handläggartjänster och en biträdestjänst. 

Jag har heller ingen erinran mot de föreslagna förstärkningarna av val

sektionen inför de allmänna valen under hösten 1982. 

De s. k. punktskatterna ger avsevärda skatteintiikter åt staten. Riksskat

teverket har f. n. såsom beskattningsmyndighet ansvar för ett trelliotal 

punktskatter och till dessa nära anknutna avgifter. Statens inkomster här

av uppgick under förra budgetåret till över 20 miljarder kr .. vilket betyder 

att ca 17 .5 % av de totala statsinkomsterna bestod av punktskatter. De 

största intäkterna hiirrör från energiskatten och bensinskatten samt från 

skatterna på spritdrycker och tohaksvaror. 
Administrationen av punktskatterna är billig; den drar en kostnad som är 

mindre än en promille av ifrågavarande;: inkomster. Punktskatteärendena 

handläggs inom två särskilda sektioner inom riksskatteverkets avdelning 

för indirekt skatt. Inom samma organisation handliiggs viigtralikskattcn 

där riksskattevcrket inte är heskattningsmyndighet utan central fiirvalt

ningsmyndighet och utfärdar föreskrifter och anvisningar till ledning för 

hcskattningsmyndighctcrnas tillämpning av vägtralikskattelagen. 

Punktskattesektion I är indelad i två vägtralikskattegrupper och en 

energiskattcgrupp. Av vägtralikskattegrupperna sysslar den ena företrä

desvis med administrativa frågor och den andra huvudsakligen med mate-
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riella frågor. Gruppen för materiella frågor handlägger dessutom ärenden 

om försäljningsskatt på motorfordon, skrotningsavgift och reseskatt. 

Gruppen har också hand om avvecklingen av brännoljeskatten. Av ener

giskattegruppen handläggs främst ärenden om allmän energiskatt. bensin

skatt, gasolskatt och särskild bcrcdskapsavgift på oljeprodukter. I punkt

skattesektion Il finns tre skattegrupper som handlägger ärenden om övriga 

punktskatter. Där finns m:kså en grupp för de frågor av administrativ och 

praktisk art som är gemensamma för båda punktskattesektionerna (t. ex. 

diarieföring, skrivgöromåll. 

För att effektivisera verksamheten inom punktskattesektionerna har 

inom riksskatteverket gjorts en översyn av dessas organisation och arbets

former. Förutom organisationsfrågan har översynen även behandlat frägor 

om redl1visningssystem, skattekontroll och införande av ett ADB-stöd. Ett 

sådant skulle minska resursbehovet för rutinbetonade arbetsuppgifter. 

Även förbättrade manuella rutiner med nya bokföringsmaskiner skulle 

kunna rationalisera driften. 

I sin anslagsframställning har riksskatteverket föreslagit en ny organisa

tion för punktskatterna. Den innebär att man tillskapar bättre organisato

riska förutsättningar för att handlägga punktskattefrågor. Den nya organi

sationen kan även kombinera~ med ett eventuellt framtida ADB-stöd. 

Funktionen som central förvaltningsmyndighct för vägtrafikskatt föreslås 

bli renodlad i en särskild, ny vägtrafikskattesektion. Beskattningsmyn

dighetsfunktionen för punktskatterna är enligt riksskatteverket alltför om

fattande för alt klaras inom en punktskattesektion. Två punktskattesek

tioner föreslås därför finnas även i fortsättningen. Till dessa bör även föras 

dispensiirenden angående punktskatter som f. n. handläggs inom riksskat

teverkers rtittsavdelning. Jag finner det angeläget att man fördelar om de 

befintliga resurserna för att skapa en bättre arbetsorganisation. Riksskatte

verket bör därför få möjlighet alt genomföra den tänkta omorganisationen 

av punk\ska\\eadministrationen. Antalet tjänster hör inte öka till följd av 

omorganisationen i annan mån än alt en ny sektionsehcfstjänst för vägtra

fikskatten tillkommer. Utrymme för en sådan tjänst har beretts inom 

besparingsalternativets ram. Frågan om ett ADB-stöd till den indirekta 

beskattningen bör utredas vidare. Regeringen har nyligen givit riksskatte

verket (uppdrag att utföra en huvudstudie rörande detta. När denna 

huvudstudie har färdigställts finns underlag för fortsatta överväganden. 

Mot bakgrund av att det har ~;kett en markant ökning av de skatte- och 

avgiftsfordringar som ligger oredovisade hos kronofogdemyndigheterna 

framhöll jag i prop. 1980/81: 20 om besparingar i stats verksamheten (s. 99) 

att det är motiverat att särskilda åtgärder vidtas för att främja indrivningen 

i de s. k. allmänna mälen. Vidare har civilutskottet (CU 1980/81: I y) 

betonat att det är av stor vikt att tjiinstemän med ekonomisk kompetens 

kan anlitas av kronofogdemyndigheterna. Det är i det sammanhanget en 
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angelägen uppgift för riksskatteverket i egenskap av central myndighet för 

exekutionsväsendet att stödja kronofogdemyndigheterna i mera komplice

rade indrivningsfall som fordrar särskild ekonomisk sakkunskap eller sam

ordningsåtgärder mellan olika kronofogdedistrikt. Särskilt kronofogde

myndigheterna i de större distrikten stöter i indrivningsarbetet allt oftare 

på fall som visar sig svåra att utreda. Mot bakgrund av riksskatteverkets 

förslag vill jag förorda att den exekutionsjuridiska sektionen tillförs två 

handläggartjänster för att förstärka verkets möjligheter att aktivt bistå 

kronofogdemyndigheterna i svårutredda indrivningsfall. särskilt sådana 

som uppvisar en ekonomiskt komplicerad bild av olika inblandade företag. 

ofta belägna i olika kronofogdedistrikt och län. Denna angelägna förstärk

ning har beretts utrymme inom min medelsberäkning enligt bespa

ringsalternativet. I detta sammanhang vill jag redan här anmäla att jag 

avser att föreslå regeringen att den allmänna medelsreserv om 450000 kr.. 

som riksskatteverket förfogar över under innevarande budgetår och som 

enligt min mening bör finnas även under nästa budgetår. i kommande 

regleringsbrev skall ställas till regeringens disposition. Avsikten är att 

medlen skall kunna användas för utgiftsändamål av "offensiv" karaktär 

inom skattekontrollens eller indrivningsväsendets områden. 

Jag förordar vidare att riksskatteverket rår medel för ytterligare en 

telefonisttjänst och den högre medelstilldelning för expenser för eget be

hov som huvudförslaget innehåller. Jag förordar däremot att en viss åter

hållsamhet med expensmedlen för annat än eget behov mot bakgrund av 

bl. a. den ogynnsamma kostnadsutvecklingcn på de produkter som finansi

eras från denna anslagspost. Jag utgår från att denna återhållsamhet inte 

behöver inkräkta på effektiviteten i skatteförvaltningen. På samma sätt bör 

en viss återhållsamhet med tjänsteresor m. m. återspeglas i mcdclsberäk

ningen. Genom olika planerings- och samordningsåtgärder hör effektivite

ten inte komma att eftersättas härigenom. 

Före budgetåret 1979/80 disponerade riksskattcverket medel för 20 ama

nuenstjänster för skattekontroll. Dessa tjänster betalades av riksskattever

ket men tjänstgöringen var förlagd till olika länsstyrelser. Organisationen 

med tjänstgöring på länsstyrelser. men med administrativ anknytning till 

riksskatteverket. var mindre lämplig och mot bakgrund av att den lokala 

och regionala skatteadministrationen under de senaste åren byggts ut 

kraftigt med resurser för skattekontroll har dessa tjänster successivt av

vecklats. Jag finner att de fem tjänster som återstår bör utgå ur organisatio

nen till nästa budgetår. Jag har tagit hänsyn till detta vid min medelshe

räkning. 

Riksdagen har nyligen antagit den av regeringen i prop. 1980/81: 17 

föreslagna lagen mot skatteflykt (SkU 1980/81:8. rskr 1980/81:27). I lagen 

har förutsatts att tilltänkta fötfaranden i förväg skall kunna prövas av 

riksskatteverket. Förhandsbesked i taxeringsfrågor lämnas av nämnden 

för rättsärendcn. vars kansli är knutet till verkets rättsavdelning. Mot 
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bakgrund av den utvidgade rätten till förhandsbesked har regeringen under 

innevarande budgetår förstärkt rättsnämnden för direkt skatt med en hel

tidstjänst för ordföranden i stället för den dittillsvarande bisysslan. Jag har 

beaktat behovet av medel för denna tjänst vid min medelsberäkning för 

nästa budgetår. Det är f. n. omöjligt att göra någon tillförlitlig bedömning 

av hur skatteflyktslagen kommer att påverka ärendetillströmningen till den 

ifrågavarande rättsnämnden. Jag avser att hålla mig fortlöpande underrät

tad om utvecklingen av ärendesituationen och återkommer till regeringen i 

annat sammanhang om omständigheterna ger anledning härtill. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och i övrigt till sammanställningen 

beräknar jag anslaget till 214 170 000 kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksskattel'erket för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslags

anslag av 214 170000 kr. 

C 2. Stämpelomkostnadcr 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1889660 

I 605 000 

I 770000 

Enligt stämpelskattelagen ( 1964: 308) och cxpeditionskungörelsen 

Il 964: 618) har riksskatteverket tillsyn över viss del av stämpel väsendet. 

Post verket svarar för tillverkning och försäljning av stämpelmärken. Från 

detta anslag bestrids kostnaderna för riksskatteverkets och postverkets 

befattning med stämpelväsendet. 

Kostnaderna för stämpclväsendet under nästa budgetår beräknar jag 

enligt följande sammanstiillning. 

Riksskattcvcrket 
Post verket 

1980/81 

20000 
I 585 000 

1605000 

lkräknad iindring 1981/82 

+ 165000 

+165000 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att sedan en tid arbetar en särskild 

utredare ( 8 1977: 06) med att se över reglerna om stiimpclskatt och expedi

tionsavgift, m. m. Översynen syftar i första hand till att fi\ till stånd ett 

förenklat och mer liittöverskådligt system iin det nuvarande. Behovet av 

förenkling är särskilt påtagligt i fråga om expeditionsavgifterna. Utredaren 

skall undersöka möjlighell:rna till en genomgripande förändring av den 

avgiftslista som finns fogad till expeditionskungörelsen. Vid sidan om 

användande av grövre schabloner skall övervägas om prestationer för 
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vilka expeditionsavgift nu tas ut i stället kan beläggas med kostnadstäc

kande avgifter. Vidare skall möjligheterna till rationalisering av stämpel

medelsuppbörden undersökas. Utredaren skall även överväga om stämpel

märkena. som redan i huvudsak har avskaffats för domstolarnas skatte

och avgiftsredovisning. bör mönstras ut ur ett framtida system. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Stiimpelomkostnader för budgetåret 1981/82 anvisa ett för

slagsanslag av 1770000 kr. 

C 3. Kostnader för årlig taxering m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

129184665 

97000000 

110000000 

Från detta anslag betalas f. n. hl. a. ersättningar till ordförande och 

kronoombud i taxeringsnämnder enligt 129 ~ taxeringslagen ( 1956: 623) 

samt kostnader för handräckning på grund av avtal med främmande makt i 

vissa heskattningsärenden. 

F. n. genomförs en av 1975 års riksmöte beslutad omläggning av for

merna för taxeringen i första instans (prop. 1975:87. SkU 1975:31. rskr 

1975: 229). Denna reform innebär i huvudsak följande. 

Arbetet med att genom deklarationsgranskning och på annat sätt förbe

reda taxeringarna liksom föredragningarna inför taxeringsnämnderna har 

tidigare i regel skötts som fritidssyssla av nämndordföranden som ofta 

varit lekman. Enligt den nya ordningen skall deklarationerna granskas och 

föredras inför taxeringsnämnderna av särskilt utbildade tjänstemän vid 

länsstyrelserna ~ller de lokala skattemyndigheterna. En enklare kontroll

form vid sidan av taxeringsrevision har införts (taxeringsbesökl. Möjlighet 

att i samband med deklarationsgranskningen utföra revision av deklara

tionsunderlaget finns också. Lekmannainflytandet vid taxeringen har för

stärkts genom att antalet förtroendevalda taxeringsnämnd slcdamöter 

ökats och att mandatperioden förlängts. Taxeringsnämndernas beslutsom

råde har utvidgats till att omfatta även ärenden om skattetillägg, 

förseningsavgift och ackumulerad inkomst. Vidare skall taxeringsperioden 

förlängas från juni till november och möjligheterna till anstånd med avläm

nande av deklaration utvidgas. Inledningsvis har taxeringsperioden för

längts till utgången av oktober. För att rationalisera taxeringsarbetet tas 

ADB-tekniken i anspråk. Deklarationsgranskningen skall inriktas på att 

upptäcka fall av väsentligt skatteundandragande och undvika bagatelländ

ringar. Taxeringsnämndens ordförande har fått riitt att ensam besluta i 

fråga om otvistiga deklarationer och avvikelser med småbelopp. Nämnden 
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som helhet får på så sätt mer tid för behandling av svårbedömda fall. 

Flertalet löntagardeklarationer och andra mindre svårkontrollerade dekla

rationer granskas av personal placerad hos de lokala skattemyndigheterna. 

medan de mera svårkontrollerade deklarationerna skall granskas regionalt 

av kvalificerade handläggare hos länsstyrelserna. 

Antalet lokala taxeringsnämnder. som tidigare uppgick till över 5 000. 

kommer att minska väsentligt. Enligt principbeslutet bör antalet nämnder 

uppgå till mellan 2 000 och 3 000. Vid 1980 års taxering var antalet taxe

ringsnämnder drygt 3 300. Liksom tidigare skall det finnas lokala och 

särskilda nämnder. De lokala nämnderna, som tidigare endast taxerat 

löntagare. skall i fortsättningen taxera även vissa rörelseidkare och jord

brukare. De särskilda nämnderna skall taxera juridiska personer och fysis

ka personer med mera invecklade inkomstförhållanden. 

Taxeringsreformen var ursprungligen avsedd att i huvudsak genomföras 

till 1978 års taxering och personalresurserna byggdes successivt ut efter 

principbeslutet vid 1975 års riksmöte. Under den etappvisa uppbyggnaden 

av den nya granskningsorganisationen har granskningspersonalen deltagit i 

det årliga taxeringsarbetet. Vid riksmötet 1976/77 beslutades att den nya 

taxeringsorganisationen skulle träda i kraft vid 1979 års taxering (prop. 

1976/77: 138. SkU 1976/77: 49, rskr 1976/77: 346) och vid riksmötet 1977/78 

reglerades arbetsformerna för den nya taxeringsorganisationen i första 

instans närmare (prop. 1977/78: 181, SkU 1977/78: 55. rskr 1977/78: 362). 

Genomförandet av den nya taxeringsorganisationen påverkar medelsbe

hovet under detta anslag. Flera faktorer medverkar till detta. Antalet 
taxeringsnämnder minskar avsevärt. Ordförandens uppgift blir i första 

hand att planera och leda nämndens arbete och i den omfattning det anses 

påkallat föredra ärendena. Han skall vidare granska deklarationer i den 

utsträckning som behövs för en noggrann och tillförlitlig taxering och vid 

behov begära eller själv företa ytterligare utredning i ärenden. Arbetet med 

den normala deklarationsgranskningen övergår däremot till tjänstemän 

inom skatteförvaltningen. Särskilt förordnade kronoombud kommer inte 

att finnas kvar. A •tndra sidan w:vidgas taxeringsnämndernas verksamhet i 

olika avseenden och sträcks ut över nästan hela året. Sammantaget bör de 

kostnader för taxeringsorganisationen som betalas från detta anslag kom

ma att minska. Det är emellertid iinnu inte möjligt att göra några noggran

nare beräkningar av denna effekt. särskilt inte innan den nya taxeringsor

ganisationen är helt utbyggd lX:h den nya taxeringsordningen är helt ge

nomförd. Under de närmaste budgetåren kommer särskilt i storstadsområ

dena en hel del deklarationer att granskas enligt den tidigare ordningen. 

Hiirigenom blir besparingarna till en början av begränsad omfattning. Med 

ledning av den hittillsvarande belastningen på anslaget och med beaktande 

av att någon särskild fastighetstaxering inte kommer att äga rum under år 

1981 förordar jag att anslaget förs upp med 110 milj. kr. i statsbudgetförsla

gct för nästa budgetår. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader .får årlig taxering m. m. för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 110000000 kr. 

C 4. Kostnader för 1981 års allmänna fastighetstaxering 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

47921995 

70000000 

5000000 

Kostnaderna för den allmänna fastighetstaxeringen och förberedelserna 

för denna belöper på ett flertal ändamål och redovisas därför över olika 

utgiftsanslag på statsbudgeten. såsom anslagen till länsstyrelserna. de lo

kala skattemyndigheterna och riksskatteverket. Vidare finns förevarande 

anslag uppfört på statsbudgeten sedan budgetåret 1978/79. Från detta 

anslag har främst bekostats ersättningar till de olika organ - statens 

lantmäteriverk. skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitets 

skogsvetenskapliga fakultet - som på uppdragsbasis har medverkat i det 

förberedelsearbete med att utarbeta anvisningar av olika slag som riksskat

teverket har lett. Från detta anslag bestrids också de kostnader för den 

ersättning som enligt 17 kap. 22 * fastighetstaxeringslagen ( 1979: 1152) 

betalas ut till nämndordförandena och de andra icke förtroendevalda funk

tionärer i fastighetstaxeringsnämnderna som inte fullgör uppdraget i nämn

derna som ett led i sin tjänsteutövning. Däremot återger inte medelsbelast

ningen på detta anslag den samlade kostnaden för fastighetstaxeringen. 

Några ytterligare utgifter som härrbr från förberedelsearbetena räknar 
jag inte med skall vara aktuella under niista budgett1r. Arbetet i fastighets
taxeringsnämnderna skall enligt bestämmelserna i 5 kap. 11 § fastighets
taxeringsförordningen ( 1979: 1193) vara avslutat senast i början av maj 

under taxeringsåret. Vid sin anmälan av detta anslag i föregäende års 
budgetproposition (prop. 1979/80: 100 bil. 11 s. 42) förutsatte dåvarande 

departementschefcn att ersättningarna till taxeringsnämndsordförandena 
m. tl. skall komma att utbetalas under innevarande budgetf1r. Även jag 

räknar med att detta skall bli fallet. Det kan emellertid inte uteslutas att 

vissa ersättningar inte hinner betalas ut före utgången av juni 1981. Jag 

anser diirför att anslaget bör föras upp även i förslaget till statsbudget för 

budgetåret 1981/82. Det är dock inte möjligt att göra nägon närmare berilk

ning av medelshchovet. Jag förordar att anslaget förs upp med 5 milj. kr. 

.lag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kost11adafr"ir /9R/ års a//111ä1111a Ji1stighct.l'taxeri11g fiir bud

getåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 5000000 kr. 

."i Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 100. Bilaga 11 
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C 5. Ersättning till postverket m. n. för bestyret med skatteuppbörd m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

38703074 

23 000000 

28200000 

Från anslaget betalas ersättningar till postverket. affärsbankerna. spar

bankerna och föreningsbankerna för deras medverkan vid skatteuppbör

den. Ersättningarna avser bl. a. uppbörd o<.:h redovisning av skatt som 

inbetalas genom postverket och bankerna. utbetalning genom postanstal

tcrna av överskjutande preliminär skatt samt kostnader för postverkets 

bestyr med mervärdeskatten. Från anslaget betalas vidare ersiittning till 

postverket för de kostnader som uppstår genom att kyrkobokföringsmyn

digheterna underrättas om permanenta adressförändringar som har an

mälts till posten. 

Under nästa budgetår kommer uppbördsrutinerna att helt följa den nya 

ordning som riksdagen våren 1979 beslutade om som ett led i RS-reformen 

(prop. 1978/79: 161. SkU 1978/79: 50. rskr 1978/79: 379). Omläggningen av 

uppbördssystcmct berör alla skattskyldiga. men innebär framför allt nya 

rutiner för arbetsgivarna. Inbetalningen av skatt enligt uppbördslagen 

( 1953: 272) har gjorts enhetlig så att skatten alltid skall betalas in till 

länsstyrelsernas skattepostgirokonton senast den 18:e i de månader som de 

tidigare uppbördsterminerna inföll i. Arbetsgivarnas redovisning av inne

hållen skatt har förenklats. Systemet med skatteanvisningar har slopats 

och inbetalningen sker i stället med särskilda skatteinbetalningskort som 

ws emot på både post- o<.:h bankkontor. På inbetalningskorten skall arbets

givarna lämna uppgifter om rcdovisningsperiod. lönesumma m. m. i en 

s. k. uppbördsdeklaration. 0<.:kstt skattskyldiga skall använda de särskilda 

inbetalningskorten om de betalar in sin skatt själva. t. ex. vid betalning av 

B-skatt och vid fyllnadsinbetalning av preliminär skatt. 

I det nya uppbördssyslemet lämnar postgirot skattemyndigheterna en 

utvidgad service jämfört med tidigare. Redovisning av inbetalda skatter 

skall I. ex. göras med magnetband till riksskattt:vcrket o<.:h specilikations

listor sändas till länsstyrelserna. I det nya uppbördssystemet ingår också 

ett utökat ADB-stöd åt de regionala och lokala skattemyndigheterna. Där

igenom kan kontrollen av att arbetsgivarna gör skatteavdrag och redovisar 

den innehållna skatten bli effektivare. Den offensiva källskattekontrollen 

kommer o<.:kså att kunna förbättras. 
Enligt en promemoria. som har upprättats inom post1·erket. beräknas 

medelsbehovet för nästa budgetår till 23 595 000 kr. Därav avser 23 378 000 

kr. ersättning för postverkets arbete i samband med in- och utbetalningar 

av skatt. befordran av frankcringsfria försändelser till bl. a. länsstyrelser

nas datakontor. bestyret med mervärdeskatt m. m. samt 217 000 kr. ersätt

ning för översändande av adrcssuppgiftcr till kyrkobokföringsmyndighe

terna. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 11 67 

Postbefordringsavgifter och inbetalningsavgift i postgirorörelsen har av 

postverket beräknats i gällande avgiftsnivå. 

Föredragandens ö1·erl'äRande11 

Genom uppbördsreformen har de olika hanterings- och redovisningsru

tinerna inom postverket och de medverkande affärsbankerna. förenings

bankerna och sparbankerna förenklats. Detta leder till minskade kostnader 

under förevarande anslag. Hur stora besparingarna blir är svårt att säga 

innan de nya rutinerna har tillämpats någon längre tidsperiod. Anslaget har 

för innevarande budgetår förts upp med 23 milj. kr. De medelsberäkningar 

som låg till grund för detta kunde endast hygga på ett mycket ofullständigt 

underlag. Det står nu klart att beloppet 23 milj. kr. innebär en underskatt

ning av utgiftsbehovet. Enligt senare beräkningar av postverket kan ver

kets ersättningsanspråk beräknas uppgå till ca 31 milj. kr. för innevarande 

budgetår. Även en ersättning av denna storleksordning innebär dock en 

inte obetydlig besparing jämfört med tidigare uppbördssystem. 

Med utgångspunkt i post verkets nu redovisade beräkningar och det avtal 

som har träffats med bankerna om dessas medverkan i skatteuppbörden 

förordar jag att anslaget förs upp i statsbudgetförslagct för nästa budgetftr 

med 28.2 milj. kr. Det ankommer emellertid på regeringen att sedermera 

besluta om de crsättningsbelopp som skall utgå. Detta sker på grundval av 

särskilda framställningar som bygger på vederbörandes faktiska medver

kan m. m. 

Jag vill i detta sammanhang nämna att ersättning till postverket för 

distribution av skattsedlar och förtryckta deklarationsblanketter hetalas 

från det under sjätte huvudtiteln upptagna förslagsanslaget Ersättning till 

postverket för befordran av tjänsteförsändelser. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersiittning till po.1·11·l·rket 111.JI. ,li'ir hestyrel med skm11•1111p

hiird 111. 111. för hudgetarel 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 

28 200 000 kr. 
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D. BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNERNA 

D I. Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad tolag 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

890571 

735000 

580000 

08 

Den tolagsersiittning som har utgått till vissa städer har i enlighet med 

riksdagens beslut avveddats for samtliga kommuner utom Trelleborgs 

kommun (prop. 1964: 157. SU 1%4: 164. rskr 1964: 342). För denna kom

mun är avvecklingstiden bestämd till tjugo år. Ersättningar kommer all 

hetalas ut t. o. m. år 1984. Utbetalningarna för nästa budgetår uppgfar till ca 

580000 kr. 

Jag hemställer att regeringt~n föreslår riksdagen 

att till t:rsiittning till '/i'cllehorg.1· ko1111111111 .fi'ir mistad to/ag för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 580000 kr. 

D 2. Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. 

I statsbudgeten för innevarande hudgetår har anslaget Skatteutjiimnings

hidrag till kommunerna m. m. förts upp med 7 474 milj. kr. 

Från anslaget bestrids ~katt~utjiimningsbidrag till kornmum:r. lands

tingskommuner och kyrkliga kommuner enligt lagen ( 1979: 362. ändrad 

1980: 340) om skatteutjiilnningsbidrag. Ytterligare föreskrifter för bidrags

givningen finns i förordningen 11979: 363. iindrad 1980: 341) om skatteut

jiimningsbidrag. 

Genom beslut av riksdagen v[1ren 1979 lprop. 1978/79: 95. FiU 1978/ 

79: 35. rskr 1978/79: 335) och våren 1980 (prop. 1979/80: 90. FiU 1979/ 

80: 25, rskr 1979/80: 287) genomförs en omfattande reformering av skat

teutjiimningssystemet under faren 1980. 1981 och 1982. 

I fråga om skatteutjämningsbidragen till de kyrkliga kommunerna har 

riksdagen nyligen beslutat (prop. 1980/81:20. Fil! 1980/81: 13. rskr 1980/ 

81: 88l att för ftr 1982 reducera dessa bidrag med 4w:;..jiimfört med vad som 

utgår c!r 1981. Bidragsbelopp understigande 5 000 kr. skall vidare inte 

utbetalas år 1982. För att förhindra att nftgon kyrklig kommun drahhas 

oskäligt h{1rt ilr 1982 kommer särskild kompensation att utges inom ramen 

för extra skatteutjiimningsbidrag. Ingen kyrklig kommun fitr hiirigenom sitt 

bidrag sänkt från föregiiende i\r med mer än vad som motsvarar 20 öre per 

skattekrona. Sammantaget innchiir detta all skatteutjiimningshidragcn till 

kyrkliga kommuner minskar frän 138 milj. kr. r1r 1981 till 84 milj. kr. <"ir 
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1982. I sammanhanget bör nämnas att chefen för kommundepartementet 

nyligen har tillkallat en särskild utredare som bl. a. får till uppgift att inom 

ramen för kyrkofonden tillskapa ett övergripande utjämningssystem för 

kyrkliga kommuner. 

Jag har tidigare denna dag vid min anmälan av budgetförslaget för niista 

budgetår (bil. 2 till budgetpropositionen) anfört att de kommunalekono

miska frågorna inför i'tr 1982 bör fä en samlad behandling. Med anledning 

av att beredningen av frågor om den kommunala ekonomin iinnu inte iir 

avslutad avser jag att senare anmäla frfigan om anslag till skatteutjämnings

bidrag under budgetåret 1981/82. Enligt min mening bör regeringen avge en 

proposition till innevarande riksmöte som behandlar olika kommunaleko

nomiska frågor. I avvaktan på detta bör förevarande anslag föras upp med 

9334 milj. kr. i förslaget till statsbudget för budgetåret 1981/82. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Skau('{1rjiim-

11i11gshidrng till k111111111111er1111111.111. för budgetåret 1981/82 beriik

na ett förslagsanslag av 9334000000 kr. 

D 3. Skattehortfallshidrag till kommuner m. n. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

390187 408 

1 84 000 000 

70000 000 

rrån anslaget bestrids skattebortfallsbidrag till kommuner. landstings

kommuner och kyrkliga kommuner som kompensation för att det kommu

nala skatteunderlaget minskade till följd av 1970 ilrs skattereform (prop. 

1972: 60, FiU 1972: 23. rskr 1972: 139 och prop. 1972: 130. FiU 1972: 39. 

rskr 1972: 336). Bidragsbestämmelscrna ilterfinns förordningen 

( 1972: 140) om skattcbortfallsbidrag !upphävd 1979: 1166). 

Till grund för bidragsgivningen ligger ett beräknat skattehortfall för 

bidragskommunerna på I 200 milj. kr. f-'ör inkomstäret 1971 beriiknadcs 

dock skattebortfallet bli ca 50 milj. kr. högre eller I 250 milj. kr. Skatte

bortfallsbidrag utbetalades första gilngen ftr 1973 och utgilr pä grundval av 

tillskjutct skatteunderlag. Detta skatteunderlagstillskott fördelas mellan 

hidragskommunerna i relation till skattekraften. hcriiknad som skatte

kronor per inkomsttag:Ire. I takt med att den till följd av 1970 års skattere

form förlorade skattekraften iitervinns minskar skattebortfollsbidragen 

successivt. 

Utbetalningen av skattebortfallsbidragen följer det giillande systemet för 

utbetalning av kommunalskattemedel. Under ett visst {1r utbetalas dels 

förskott pt1 bidraget avseende inkomstfiret i fräga. dels slutligt bidrag 

avseende inkomståret två år tidigare. Förskott avriiknas sedermera vid 
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utbetalningen av kommunalskattemedel två år senare. Utbetalningarna av 

kommunalskattemedel regleras över statsbudgetens inkomsttitel Skatt på 

inkomst och förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter m. m. För att de 

slutliga skattebortfallsbidragen skall komma till uttryck i statsbudgeten 

finns förevarande anslag uppfört på budgetens utgiftssida. 

Riksdagen beslutade hösten 1979 (prop. 1979/80: 58. SkU 1979/80: 20. 

rskr 1979/80: 137) om en förenklad beräkning av det kommunala skatteun

derlaget. Beslutet innebär bl. a. att kommunerna. landstingskommunerna 

och de kyrkliga kommunerna fr. o. m. 1981 års taxering tillförs skatteun

derlag från skattepliktiga förmåner vid sjukdom. arbetslöshet. arbetsmark

nadsutbildning m. m. samtidigt som skattebortfallsbidragen till kommuner 

m. il. i anledning av 1970 års skattereform avvecklas. Under detta afölag 

bör därför medel beräknas för de slutliga bidragsutbetalningar som avser 

senare delen av inkomståret 1979. För tiden därefter är det inte aktuellt 

med några bidragsutbetalningar. 

För hela inkomstån:t 1979 beräknas skattebortfallsbidragen utgå med 

omkring 140 milj. kr. Medelsbehovet för budgetåret 1981/82 kan med 

ledning härav beräknas till ca 70 milj. kr. Jag förordar att anslaget förs upp 

med detta belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skatteborzt<illshidrag till k111111111mer m . .fl. för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 70000000 kr. 

D 4. Kompensation till kommuner m. 11. i anledning av 1974 års skattere

form 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

2193839937 

2 666000000 

1455000000 

Från detta anslag utgår kompensation till kommuner och landstingskom

muner samt församlingar. pastorat och andra kyrkliga samfälligheter för 

den minskning av skatteunderlaget och de kommunala skatteinkomsterna 

som har uppkommit på grund av ändrade avdragsregler fr. o. m. inkomst

året 1975. Denna iindring beslutades av 1974 års riksdag (prop. 1974: 132. 

SkU 1974: 54. rskr 1974: 329). Minskningen uppkom emellertid först 

fr. o. m. i\r 1977 pfi grund av de avräkningsmetodcr för allmän kommunal

skatt som tilHimpas. 

Riktlinjerna för kompensationen beslutades vid riksmötet 1975/76 !prop. 

1975176: 147. FiU 1975/76: 30. rskr 1975/76: 258). Det skatteunderlag som 

skulle ha förelegat enligt tidigare gällande avdragsregler riiknas fram med 

hjälp av automatisk databehandling. Det underlag som därvid erhålls järn-
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förs med det faktiska skatteunderlag som har bestämts vid taxeringen. 

Skillnadsbeloppet läggs till grund för kompensation. 

Kompensationen utbetalas fr. o. m. år 1977. På samma sätt som beträf

fande skattebortfallsbidragen i anledning av 1970 års skattereform följer 

utbetalningen av kompensationen i anledning av 1974 års skattereform det 

gällande systemet för utbetalning av kommunalskattemedel. För att den 

slutliga regleringen av kompensationen skall komma till uttryck i statsbud

geten finns förevarande anslag uppfört på budgetens utgiftssida. 

Vid min anmälan av anslaget Skattebortfallsbidrag till kommuner m. fl. 
nämnde jag att riksdagen har beslutat om en förenklad beräkning av det 

kommunala skatteunderlaget. Beslutet innebär bl. a. att kompensationen 

till kommuner m. fl. i anledning av 1974 års skattereform avvecklas. Lik

som i fråga om skattebortfallsbidragen i anledning av 1970 års skattereform 

upphör utbetalningen av kompensation i och med slutreglcringcn av in

komståret 1979. 

Medelsbehovet på utgiftsanslaget under budgetåret 1981/82 avser den 

kompensation som utbetalas under andra hälften av år 1981. då slutlig 

kompensation utgår för halva inkomståret 1979. För inkomståret 1979 

beräknas kompensation utgå med omkring 2 910 milj. kr. Medelsbehovet 

för budgetåret 1981/82 kan med ledning härav beräknas till ca 1455 milj. kr. 

Jag förordar att anslaget förs upp med detta belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kompensation till kommuner m ..fT. i anledninR al' 1974 års 

skattere.f(mn för budgetåret 1981182 anvisa ett förslagsanslag av 

1455000000 kr. 
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E. STATLIG LOKALFÖRSÖRJNING 

E I. Byggnadsstyrelsen 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

I 000 

I 000 

72 

Byggnadsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om an

skaffning av lokaler för statliga myndigheter och förvaltning av statliga 

fastigheter. 

I verkets uppgift ingår främst att förvalta de fastigheter som är upptagna 

i styrelsens förmögenhetsredovisning. att anskaffa lokaler för statsmyn

digheterna och utreda behovet av statliga byggnadsprojekt i den mån dessa 

uppgifter inte ankommer på annan myndighet, att efter uppdrag projekte

ra. utföra och inreda byggnadsprojekt för statens räkning samt att genom 

utvecklings- och normeringsarbcte verka för rationaliseringar och bespa

ringar i fråga om byggande och fastighetsförvaltning för statens räkning. 

Verket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör som 

också är ordförande i styrelsen. Den centrala förvaltningen är uppdelad på 

åtta byråer. nämligen en intendentsbyrå. en utredningsbyrå. en projekte

ringsbyrå, en byggnadsbyrå. en utrikesbyrå. en teknisk byrå, en admini

strativ byrå samt en ekonomibyrå. Härtill kommer ett planerings- och 

budgetsekretariat. ett revisionskontor. en fastighetssektion och en inred

ningssektion. Vidare finns fem regionala byggnadsförvaltningar. nämligen 

i Lund. Göteborg, Stockholm. Uppsala och Umeå. Ryggnadsförvaltning

arna i Lund. Stockholm och Uppsala har enheter för byggnadsverksamhet 

i egen regi. Inom styrelsen fanns vid utgången av budgetåret 1979/80 

sammanlagt 2 322 anställda. varav I 584 i den regionala organisationen. Av 

dessa var 768 sysselsatta med fastighetsdrift och 445 med byggnadsvcrk

samhet i egen regi. 

Kostnaderna för byggnadsstyrelsens administration faststiills av rege

ringen. I bokslutet för budgetåret fördelas administrationskostnaderna 

mellan dels driftslaterna för styrdsens fastighetsförvaltning. dels tillgäng

liga reservationsanslag för byggnadsverksamhet m. m .. dels medel som 

ställs till byggnadsstyrelsens förfogande för inredning av lokaler och för 

energibesparande åtgärder och dels inkomster från uppdrags verksamhet. I 

statsbudgeten förs endast upp ett formellt anslag av I 000 kr. 

BYRRnadsstyrelsen 

Byggnadsstyrelsen redovisar sin verksamhet uppdelad på huvudområ

dena Förvaltning av fastigheter och lokaler. Anskaffning av fastigheter och 
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lokaler. Inredning samt Övrig verksamhet. Styrelsen redovisar den utrikes 

verksamheten separat. Kostnaderna för den utrikes verksamheten inräk

nas dock i resp. huvudområde. Kostnaderna för byggnadsstyrclsens verk

samhet har indelats i dels direkta kostnader, dels indirekta kostnader. Med 

indirekta kostnader avses administrationskostnader. vilka redovisas under 

detta anslag. 

De direkta kostnaderna finansieras på följande sätt: Förvaltning av 

fastigheter och lokaler från hyresinkomster. Anskaffning av fastigheter 

och lokaler från anslag till byggnadsverksamhet m. m .. Inredning från 

inredningsanslag. Övrig verksamhet med uppdragsintäkter. parkeringsav

gifter m. m. samt Utrikes verksamhet från hyresinkomster. anslag till 

byggnadsverksamhet m. m. samt anslag för inredningsändamål och an

slagsposter för bostadskostnader. 

Byggnadsstyrelsens huvuduppgifter - fastighetsförvaltning och lokal

anskaffning - styrs av utvecklingen inom de statliga verksamhetsgrenar 

för vilka styrelsen är ansvarig för lokalhållningen. Detta innebär att uppgif

terna inom dessa områden inte primärt kan styras genom förslag från 

byggnadsstyrelsen. Styrelsen anför att ett minskat ekonomiskt utrymme 

för den offentliga sektorn med avstannande expansion av statlig verksam

het får konsekvenser för omfattning och inriktning både för anskaffning 

och förvaltning av statliga fastigheter och lokaler. Ökade krav kommer att 

ställas på styrelsen beträffande planering. samråd. angelägenhetsgrade

ringar och besparingar. När det gäller anskaffningsområdet leder ett mins

kat ekonomiskt utrymme för nyinvesteringar till ökade behov av ombygg

nader och behov av att avgränsa större projekt för utförande i takt med 

tillgängligt investeringsutrymme. 

I en komplettering till förslaget till anslagsframstiillning räknar bygg

nadsstyrelsen med en minskad invcsteringsvolym för nästa budgetår. Sty

relsen räknar mot denna bakgrund med att verksamheten bör kunna bedri

vas inom ramen för det s. k. huvudalternativet. trots de utökade arbetsupp

gifterna med bl. a. förvaltning av fastigheter och lokaler. 

Pris- och löneomräkning för byggnadsstyrelsens administrationskost

nader beräknas till sammanlagt 11 866000 kr. Härav avser 7 milj. kr. 

kostnader som kommer att belasta verksamheten redan innevarande bud

getår. Med tillämpning av huvudalternativet beräknas lönekostnaderna. 

inkl. medel för konsulttjänster till 129 97.5 000 kr. för budgetåret 1981182 . 

. Sjuhärdskostnadcma beräknas till 500000 kr. Kostnaderna för resccrsiitt-

11i11gar och expenser beräknas till 14 630 000 kr. lokalkostnader beräknas 

till 20030000 kr. och hidrag till gemensam kontorsdr!fi i h. Gamisonen 

till 4 411 000 kr. Sammanlagt beräknas administrationskostnaderna uppgå 

till 169 .546000 kr. I den följande redovisningen ingår dessa kostnader 

fördelade på verksamhetsområden. Utöver administrationskostnaderna 

beräknas oförändrat 6400000 kr. för 11trcd11i11gar riira11de hygg11ad.1fiire

tag m. 111. 
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t. För va 1 t ni n g av fastighet e r o c h 1oka1 er omfattar fastig

hetsförvaltning samt frågor som rör disposition av lokaler. utredningar om 

myndigheternas lokalbehov, inhyrning samt uthyrning. 

För fastighetsförvaltningen räknar byggnadsstyrelsen med fortsatta och 

ökade insatser för att effektivisera och hålla nere kostnaderna för fastig

hetsdrift. Arbetet med att förbättra arbetsmiljön måste enligt styrelsen 

fortsätta. Åtgärder måste också vidtas för att använda befintligt lokalbe

stånd på ett effektivare sätt. 
Den av byggnadsstyrclsen disponerade lokalarean uppgick till ca 7 .3 

milj. m2 vid utgången av budgetåret 1979/80. varav ca 5,4 milj. m2 avsåg 

statsägda lokaler. Det totala lokalbeståndet har ökat med ca 0,5 milj. m2 

under den senaste treårsperioden. Ca 70 % av ökningen utgörs av statsägda 

lokaler. Planering och genomförande av omdispositioner sker kontinuerligt 

för att möta förändringar i myndigheternas lokalbehov. 

Resultaträkning för fastigheter som förvaltas av byggnadsstyrclsen 

Intäkter 

Ersättning för lokaler som upplåts 
till statsmyndighctcr 

Hvror och arrenden för lokaler och 
·markområden som upplåts till enskilda 

Diverse inkomster 

Summa intäkter 
Kostnader 

Reparatiom- och underhålls
kostnader m. m. 

Hyres- och arrendeutgifter m. m. 
Kapitalkostnader 

a) avskrivningar 
bJ ränta på kapitalet 

Summa kostnader 

Överskott att tillföras statsbudgeten 

1980/81 

2 543000000 

109000000 
15500000 

2667500000 

737 259000 
792000000 

177000000 
854000000 

2560259000 

107 241000 

Av byggnadssty
relsen beräknad 
ändring 1981 /82 

+417000000 

+ 5 500000 
- 5 500000 

+417000000 

+ 144889000 
+153000000 

+ 9000000 
+ 72000000 

+378889000 

+ 38111000 

I förslaget till resultaträkning för fastighetsförvaltningen budgetåret 

1981/81 beräknar byggnadsstyrelsen en sammanlagd ökning av hyresin

komsterna med ca 422 milj. kr .. varav 417 milj. kr. från statliga lokalbru

kan:. Inkomstökningen beror främst på att styrelsen i större utsträckning 

än tidigare tillämpat en marknadsanpassad hyressättning. Under posten till 

Diverse inkomster beräknas en minskning med 5.5 milj. kr. Minskningen 

förklaras av att rundradioavgiftsmedel för avskrivningar av investeringar i 

radio- och televisionshus efter omläggningen av budgetsystemet beräknas 

utanför statsbudgeten. Under utgifterna för fastighetsförvaltningen har 

byggnadsstyrdsen beräknat sammanlagt ca 882 milj. kr. för reparations

och underhållskostnader m. m. Av beloppet avser ca 551 milj. kr. fästig-
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hetsdrift. vilket innebär en ökning om ca 91 milj. kr. som huvudsakligen 

beror på ökade värmekostnader. De höjda värmekostnaderna har dock 

kunnat begränsas genom olika energisparåtgärder. Sådana åtgärder har 

medfört en reducering av värmeförbrukningen med ca 10%· under hösten 

1979. För fastighetsunderhåll samt ombyggnad och komplettering beräk

nar byggnadsstyrelsen sammanlagt ca 260 milj. kr.. varav ca 18 milj. kr. 

avser slottsbyggnader m. m. och ca 12 milj. kr. utrikes fastigheter. Detta 

innebär en ökning för den inrikes fastighetsförvaltningen med ca 50 milj. 

kr.. varav för slottsbyggnader ca 6,5 milj. kr., medan kostnaderna för 

utrikes fastigheter beräknas minska med ca 3 milj. kr. Byggnadsstyrclsens 

administrationskostnader för programmet beräknas till ca 73 milj. kr.. dvs. 

en ökning med ca 5 milj. kr. Av administrationskostnaderna avser ca 5,5 

milj. kr. kostnader för förvaltning av utrikeslokaler. Förräntning av det av 

byggnadsstyrelsen förvaltade kapitalet beräknas för innevarande budgetår 

till 926 milj. kr. Avskrivningarna beräknas till 186 milj. kr. Överskottet av 

fastighetsförvaltningen beräknas uppgå till ca 145 milj. kr. 

2. Anskaffning av fastigheter och lokaler omfattar delpro

grammen Byggnadsproduktion och Fastighetsköp. Till programmet hän

förs också inhyrningar i de fall dessa förutsätter nybyggnad till en beriik

nad investeringskostnad av 2 milj. kr. eller högre. Delprogrammet Bygg

nadsproduktion omfattar projektering och produktion (byggande). För 

projekteringen anlitas utomstående konsulter. Projektledning utförs av 

projekteringsbyrån och i viss utsträckning av de regionala byggnadsför

valtningarna. Byggnadsförvaltningarna svarar även för byggledning, kon

troll och besiktning. För utförandet anlitas entreprenörer eller de tre egen

regienheterna i Stockholm. Uppsala och Lund. De senare omsätter sam

manlagt ca 185 milj. kr. per budgetår varav huvuddelen inom anskaffnings

programmet. 

Byggnadsproduktionen beräknas för budgetåret 1980/81 uppgå till ca 

I 100 milj. kr. Härav avser ca 365 milj. kr. förvaltningssektorn. ca 90 milj. 

kr. polis- och åklagarväscndet. ca 245 milj. kr. högre utbildning och forsk

ning, ca 35 milj. kr. kultursektorn. ca 40 milj. kr. kriminal- och socialvård. 

ca 250 milj. kr. uppdrag för affärsverken och ca 70 milj. kr. uppdrag för 

riksdagen. Under budgetåret 1981/82 kommer hyggnadsprnduktionen en

ligt preliminära bedömningar att minska till ca 700-800 milj kr. Kostnader 

för anskaffning av utrikes lokaler beräknas till ca 22 milj. kr. 

För fastighetsköp uppgick förbrukningen under hudgetf•ret 1979/80 till ca 

78 milj. kr. För budgetåren 1980/81 och 1981/82 beräknar verket medelsför

brukningen till ca 97 resp. ca 100 milj. kr. 

Inhyrningar som förutsätter nybyggnad beriiknas motsvara en årlig in

vesteringsvolym om ca 160 milj. kr. under innevarande och nästa budget

år. 
Kostnaderna för byggnadsproduktion och för fastighctsköp bestrids 

slutligt från anslag till byggnadsverksamhet m. m. samt från uppdragsme-
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del. Byggnadsstyrelsens administrationskostnader för programmet beräk

nas för innevarande budgetår till 82,5 milj. kr. Härav avser ca 1.2 milj. kr. 

kostnader för utrikes lokaler. Eftersom verksamheten är beroende av 

investeringsvolymen kan resursbehovet för budgetåret 1981182 inte slutgil

tigt bedömas förrän vid ingången av budgetåret. 

3. Inredning omfattar planering och upphandling av inredning för 

lokaler inom sektorerna högre utbildning m:h forskning samt kulturända

mål och i övrigt efter regeringens särskilda beslut. Sålunda har verket fätt 

ansvaret för planering och anskaffning av inredning för de myndigheter 

som omlokaliseras från stockholmsområdet samt för de planerade loka

lerna för regeringskansliet i Stockholm. Härtill kommer sådana projekt. 

där lokalbrukarna uppdrar åt styrelsen att plam:ra och upphandla inredning 

och ställer erforderliga medel till styrelsens förfögande. Utomlands svarar 

byggnadsstyrelsen för projektering. förvaltning och anskaffning av inred

ning för utrikesrepresentationens kanslilokaler, chefsbostädernas repre

sentationsdelar samt vissa andra bostäder m. m. Byggnadsstyrdsen har 

föreslagit att verket successivt skall överta ansvaret för inredningsverk

samheten i samband med nyanskaffning av lokaler för de statliga myndig

heter för vilka verket har lokalhållningsansvar. Kostnaderna för inred

ningsverksamheten beräknas till ca 77 milj. kr. innevarande budgetår och 

ca 79 milj. kr. för budget[1rd 1981/82. Av beloppen avser 12,I resp. 12,5 

milj. kr. inredning av utrikeslokakr. 

Administrationskostnaderna beräknas till ca 9 resp. ca 9.7 milj. kr.. 

varav för inredning av utrikes lokaler I. 9 milj. kr. under vart och ett av 

budgetåren 1980/81 och 1981/82. 

4. Övrig verksamhet omfattar den gemensamma kontorsdriften 

och reprocentralen för myndigheterna inom kv. Garnisonen i Stockholm. 

drift av parkeringsanläggningar vid vissa statliga myndigheter, effektivise

ring och rationalisering inom stiidningsområdet. rådgivning i transportfrå

gor. slutande av avtal f'ör sådana transporter av bohag för statsanställda 

som bekostas av staten i egenskap av arbetsgivare samt försäljning m. m. 

av den inredning som lämnas kvar av omlokaliseringsmyndighetcr i de 

lokaler som utryms. 

Den totala kostnaden för kontorsdriften i kv. Garnisonen beräknas upp

gå till 25.3 milj. kr. för budgetåret 1981/82. Verksamheten finaniseras 

genom ett kontorsdriftpålägg som debiteras lokalbrukarna i förhållande till 

den kontorsyta som dessa disponerar i k v. Garnisonen. Detta pålägg 

beräknas till 224 kr./m2 f'ör budgetåret 1980/81 och 236 kr./m2 för budget

äret 1981/82. Kostnaderna för reprocentralen beräknas till 5,8 milj. kr. för 

budgetåret 1980/81 och 5.9 milj. kr. budgetåret 1981/82. Dessa kostnader 

finansieras med ersättning för framställda trycksaker. Byggnadsstyrelsens 

andel av kostnaderna för den gemensamma kontorsdriften beräknas till 3,4 

resp. 3.6 milj. kr. och andelen av kostnaderna för det av statistiska central

hyrån förvaltade gemensamma biblioteket till 680000 resp. 770000 kr. 
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Kostnaderna för drift av parkeringsanläggningar budgetåret 1981/82 be

räknas till 5.5 milj. kr. Dessa kostnader täcks helt av parkeringsavgifter. 

Byggnadsstyrelsen svarar för effektivisering och rationalisering inom 

stiidningsområdet för den statliga sektorn. 

Inom de beräknade beloppen för byggnadsstyrelsens administration be

strids kostnader för viss intern service som är gemensam för verksamhets

områdena. Dessa kostnader fördelas på verksamhetsområden och ingår i 

de tidigare redovisade administrationskostnaderna. 

En sammanfattning av byggnadsstyrelsens administrationskostnader 

fördelad på de olika verksamhetsområdena redovisas i det följande. 

(I 000-tal kr. l 

Utgifter 
I. Förvaltning av fastigheter och lokaler 
2. Anskaffning av fastigheter och lokaler 
3. Inredning 
4. Övrig verksamhet 

Summa utgifter 

lnkom.l"ter 

Kostnadstäckning från hyresinkomster 
och byggnadsanslag 

NelloutRifi 

Av byggnadsstyrelsen beräknat för 

198Ui81 

67749 
82437 
8993 

25 430 

184609 1 

184608 

1981/82 

72 748 
85 361 
9656 

27 131 

194896 

194895 

1 Inkl. 7 milj. kr. beräknade merkostnader avseende pris- och löneomriikning. 

Fiiredraganden 

Innan jag går närmare in på hyggnadsstyrelsens verksamhet vill jag 

redovisa några återstående frågor beträffande redovisning m. m. som för

anleds av den av riksdagen beslutade omHiggningen av budgetsystemet. 

Den projektering av byggnader för civil statlig verksamhet som bedrivs 

av byggnadsstyrelsen finansieras fr. o. m. budgetåret 1976/77 direkt från 

det anslag från vilket slutlig finansiering av byggnadsföretaget skall ske 

(prop. 1975/76: 100 bil. 9, FiU 1975/76: 24. rskr 1975/76: 225). Motsvarande 

tinansieringsregler för styrelsens projektering av byggnader för försvars

ändamål har införts till innevarande budgetår (prop. 1979/80: 100 bil. 7. 

FöU 1979/80: 13. rskr 1979/80:316). Dessförinnan finansierades styrelsens 

projektering förskotts vis frän det under Jimdcn .fi"ir .fi"ir/11g till stat.1Terkl'1 

uppförda invcsteringsanslaget Vissa rrojcktai11gskost1111Jer. De nedlagda 

projekteringskostnaderna återfördes till fonden niir medel för byggnads

projektcn anvisats av riksdagen. Kostnaderna för sftdan projektering som 

på grund av t. ex. viisentligt iindrade planeringsförutsiittningar inte kunnat 

tillgodogöras i det fortsatta arbetet har regkrats över .fi111dc11 .fi"ir oregle

rade kapita/111cdel.1:f("ir/11stcr. Det har ankommit pä regeringen att hesluta 
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om avskrivning av sådana kostnader med anlitande av fonden. Besluten 

har i efterhand redovisats för riksdagen. 

Genom den av riksdagen beslutade omläggningen av budgetsystemet 

upphörde fonden för förlag till stats verket och fonden för oreglerade kapi

talmedelsförluster som särskilda redovisningsobjekt. Omläggningen av 

budgetsystemet innebär vidare att förslag till nedsättning av förräntnings

kraven för investeringar i byggnader som förvaltas av byggnadsstyrelsen 

skall anges i anslagspropositioner (prop. 1979/80: 100 bil. 3. FiU 1979/ 

80: 16. rskr 1979/80: 175). 

Byggnadsstyrclsen har redovisat nedlagda kostnader för ett antal bygg

nadsprojekt under skilda huvudtitlar. där projekteringen enligt regeringens 

beslut skall bekostas från anslaget Vissa projekteringskostnader m:h där 

riksdagen ännu inte beviljat medel för utförande av byggnadsarbetena. 

Enligt styrelsens bedömning kan vissa av dessa kostnader på grund av 

ändrade planeringsförutsiittningar inte tillgodogöras i det fortsatta arbetet. 

Styrelsen föreslår att det kapital som inte kan tillgodogöras avskrivs. samt 

att regeringen bemyndigar styrelsen att ta i ansprf1k medel från berörda 

anslag för byggnadsarbeten för att täcka övriga kostnader som hittills 

finansierats från anslaget Vissa projekteringskostnader. 

Jag delar styrelsens uppfattning att sådant nedlagt kapital som p<I grund 

av väsentligt ändrade förutsättningar inte kan tillgodogöras i det fortsatta 

arbetet bör avskrivas i enlighet med de principer som hittills har tillämpats. 

Riksdagen (fiU 1977/78: I. rskr 1977: 19) har uttalat att regeringen i samma 

omfattning som tidigare bör underställa riksdagen frågan om minskning av 

den statliga förmögenheten. Del iir cnligt min uppfattning naturligt att dct 

även fortsiittningsvis filr ankomma pä regeringen att besluta om avskriv

ning av nedlagda projåteringskostnader. De beslut som regeringen fattar 

bör i efterhand redovisas för riksdagen. 

Mot bakgrund av att fonden för förlag till statsverket upphört som 

särskilt rcdovisningsobjekt bör vidare övriga kostnader som finansierats 

fr:°tn anslaget Vissa projekteringskostnader fortsiittningsvis finansieras från 

det anslag för byggnadsarbeten där slutlig linansicring av byggnadsobjek

tet hör ske. Enligt vad jag erfarit kommer cheferna för berörda departe

ment att redovisa förslag i enlighet hiirmed. Medel för iindamälet bör 

anvisas från berörda anslag till byggnads verksamhet för att reglera den for

skottsvisa belastningen pä anslaget Vissn projekteringskostnader. 

Kostnaderna för byggnadsstyrelsens administration bestrids. inom ra

men för de ekonomiska restriktioner som regeringen beslutar. slutligt från 

hyresinkomster samt över de anslag m. m. som st{1r till förfogande för 

förvaltning och anskaffning av fastigheter och lokaler och för inredning 

samt av inkomster frän uppdragsverksamhet. I statsbudgeten tas upp 

endast ett formellt belopp av I 000 kr. under detta anslag. 

Jag har i det föregtiende redovisat den av styrelsen beräknade omslut

ningen inom de olika verksamhetsomrftdena under innevarande och nästa 
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budgetår. Inom verksamhetsområdet Förvaltning av fastigheter och lo

kaler exkl. administrationskostnader beräknar jag sammanlagt 789.5 milj. 

kr. för reparations- och underhållskostnader m. m. Av detta belopp har jag 

beräknat 238.5 milj. kr. till fastighetsunderhåll samt ombyggnad och kom

plettering enligt följande sammanställning. 

Kostnader för fastighcts
undcrhåll sarnt ombyggnad 
och komplettering 

därav 
a. slottsbvggnadcr m. m. 
b. utrikes. fastigheter 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Byggnads
styrelsen 

200 000 000 + 58 400 000 

(Il 500 000) ( + 6 500 000) 
( 9 ()()() 000) ( + 3400 000) 

Före
draganden 

+3R 500000 

(+ 1600000) 
(+ 800000) 

Mitt förslag innebär en uppräkning utöver vad som föranleds av bygg

nadskostnadsstegringen och ökningen av fastighetsbeståndet. Uppräk

ningen är motiverad med hänsyn främst till behovet av ökade underhållsåt

giirder i det äldre fastighetsbeståndet samt behovet av ökade medel för 

angelägna förbättringar av arbetsmiljön. 

Jag vill i detta sammanhang t::i upp vissa frågor om beräkning av medel 

till fastighetsunderhåll samt ombyggnad och komplettering för byggnads

styrelsens fastighetsförvaltning. Före den av riksdagen beslutade budget

omläggningen fastställde riksdagen en stat för statens allmiinna fastighets

fond. Staten omfattade på utgiftssidan posterna Reparations- och under

hållskostnader m. m .. Avsättning till viirdeminskningskonto samt Hyres

och arrendeutgifter m. m. Samtliga utgiftsposter var för slottsbyggnader

nas. beskickningsfastigheternas och byggnadsstyrclsens delfonder av sta

tens allmänna fastighetsfond förslagsvis betecknade. Under posten till 

Reparations- och underhållskostnader beräknades medel till hl. a. fastig

hetsunderhåll samt ombyggnad och komplettering. I samband med budget

omliiggningen ersattes denna redovisning med hl. a. en rcsultatriikning för 

fastigheter som förvaltas av byggnadsstyrelsen. 

Med .fi1.1·tighet.rn11Jerhiill avses s~1dan reparation eller ersiittning av för

slitna och p;l annat sätt skadade byggnads- dler anläggningsdelar som 

måsk göras för att bibehålla fastigheten i dess byggnadstekniska skick och 

funktion. För beräkning av medelsbehovet för underhf11l av fastigheter som 

förvaltas av byggnadsstyrclsen giiller vad som anfördes i prop. 1972: I (bil. 

21. FiU 1972: 8. rskr 1972: 51). Beräkningarna grundas på statistiska erfa

renhetsdata. För olika lokaltyper beräknas genomsnittliga underhilllskost

nader per kvadratmeter vilka läggs till grund för beräkning av det aktuella 

medclsbehovet. 

Med omhyggnad och kc1111p/ettai11g avses ändrings- och kompletterings

arbeten som tillgodoser krav på iindring av lokaler och rationalisering av 
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drift och underhåll under förutsättning att åtgärderna inte eller endast i 

ringa mån ökar värdet på den anliiggning de avser. Medelsberäkningen för 

ombyggnad och komplettering sker på grundval av kostnadsberäkningar 

av planerade åtgärder. Övriga ombyggnader finansieras från de kostnads

ramar till Diverse objekt som förs upp i förslagen till investeringsplaner 

under anslag för byggnadsändamål under olika huvudtitlar i statsbudgeten. 

De arbeten som finansieras frtrn utgiftsposterna fastighetsunderhåll samt 

ombyggnad och komplettering är av sådan karaktär att det fön:ligger stora 

svårigheter att exakt beräkna medelsutfallet inför varje budgetår. Det 

beräknade medclsutfallet på längre sikt kan med hänsyn till vikten av att 

bibehålla det statliga fastighetsbeståndet i dess byggnadstekniska skick 

och funktion och av en rationell fastighetsförvaltning påverkas endast i 

begränsad omfattning. Det kan emellertid vara motiverat att anpassa om

fattningen av underhålls- och ombyggnadsåtgärder till bl. a. behoven av 

sysselsättningsskapande åtgärder. Enligt min mening bör det ankomma på 

regeringen att besluta om medel till fastighetsunderhåll samt ombyggnad 

och komplettering enligt nu redovisade av riksdagen godtagna riktlinjer. 

Fiir verksamhetsområdet Inredning har byggnadsstyrelsen föreslagit att 

styrelsen successivt fär ett utökat ansvar för inredningsverksamheten i 

samband med nyanskaffning av lokaler för de statliga myndigheter för 

vilka styrelsen har lokalhållningsansvar. Regeringen har vid skilda tillfäl

len uppdragit åt styrelsen att svara för planering och upphandling av 

inredning i samband med planeringen av sådana förvaltningsbyggnader 

som skall inrymma flera myndigheter. Den samordning av inredningspla

neringen som därigenom har uppnåtts har enligt min uppfattning gett goda 

erfarenheter. Jag finner det iindamålsenligt att sådana uppdrag övervägs 

iiven fortsiittningsvis i första hand i samband med lokalfiirsörjningsprojekt 

som berör flera myndigheter. 

För verksamhetsområdet Anskaffning av fastigheter och lokaler innebär 

de förslag till anslag för byggnadsverksamhet som redovisas under olika 

huvudtitlar i budgetpropositionen en minskad investeringsvolym för niista 

budgetår. Jag anser mot denna bakgrund att verksamheten inom byggnads

styrelsen bör kunna bedrivas inom ramen för ett besparingsalternativ. Jag 

beräknar kostnaderna för bygg.nadsstyrelsens administration till ca 170 

milj. kr. för nästa budgetår enligt följande sammanställning: 

1980/81 Beriiknad ökning 1981/82 

Byggnads- Före-
styrelsen dragamkn 

Lönekostnader 125 550000 +4 425 000 +5217000 
Sjukv;\nl 500000 
Reseersiittningar och expenser 13 867 000 + 758000 + 197 noo 
Lokalkostnader lt18t12000 +3 168000 +3 168000 
Bidrag till kontorsdrifl 

i k v. Garnisonen 4054000 + 357000 + 380000 

160833000 +8708000 +8962000 
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Jag beräknar härutöver oförändrat 6,4 milj. kr. för utredningar rörande 

hyggnadsföretag m. m. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att omfattningen av byggnadsin

vesteringarna och av reparations- och underhållsåtgärder och därmed 

verksamheten inom byggnadsstyrelsen kan komma att förändras i förhål

lande till budgetförslaget med anledning av de konjunktur- och arbets

marknadsåtgärder som fortlöpande övervägs. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att fr. o. m. budgetåret 1981/82 besluta om 

medel till fastighetsunderhåll samt ombyggnad och komplette

ring inom byggnadsstyrelsens fastighetsförvaltning. 

2. till Byggnadsstyrelsen för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslags

anslag av I 000 kr. 

E 2. Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

377 489308 

200000000 

275000000 

Reservation 173414354 

Från anslaget bestrids utgifter för investeringar i byggnader för statlig· 

verksamhet och för vilka medel inte har anvisats under annat anslag. För 

byggnadsobjekt som beräknas kosta mer än 2 milj. kr. förs f. n. separa1a 

kostnadsramar upp i den investeringsplan som finns upptagen under ansla

get. Mindre investeringsobjekt belastar en kostnadsram för diverse objekt i 

investeringsplanen. 

I min redovisning i det följande kommer jag inte att närmare redogöra för 

sådana objekt som tidigare har redovisats för riksdagen och för vilka 

byggnadsstyrclsen har föreslagit sänkta eller oförändrade kostnadsramar 

eller för vilka de föreslagna ramhöjningarna föranleds enbart av den upp

räkning som är motiverad med hänsyn till den allmänna byggnadskost

nadsstegringen. För tiden den I april 1979 - den 1 april 1980 beräknar 

styrelsen den allmänna byggnadskostnadsstegringen till 11 %. 

Stockholm. Nybyggnad i kv. Ölhryggaren. I investeringsplanen finns 

uppförd en kostnadsram av 104 milj. kr. i prisläget den 1 april 1979, vilket 

motsvarar 109,6 milj. kr. i prisläget den I april 1980. Redogörelse för 

projektet har lämnats senast i prop. 1979/80: 100 <bil. 11 s. 58 och s. 61). 

Byggnadsstyrelsen har redovisat preliminära bygghandlingar med förslag 

till ny kostnadsram samt hemställt om byggnadsuppdrag för en andra etapp 

av nybyggnaden. Styrelsen beräknar kostnaderna för hela projektet till 114 

milj. kr. i prisläget den 1 april 1980. Av beloppet avser 52.5 milj. kr. den 

färdigställda första etappen, 7,8 milj. kr. den del av Söderledstunncln som 

6 RihdaRen 1980181. I .mm/. Nr 100. BilaRa 11 
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ankommer på staten och 53.7 milj. kr. den andra etappen av nybyggnaden. 

Arbetena med tunneldelen pågår f. n. Den fortsatta tidplanen för projektet 

innebär att byggnadsarbetena för den andra etappen kan påbörjas i februari 

1982 och att inflyttning i de nya lokalerna kan ske i september 1984. 

Stockholm. Ombyggnad i kv. Loen 3. etapp Il. Lokalerna i kv. Loen 3 

disponeras f. n. av social-. jordbruks- och bostadsdepartementcn. Jord

bruksdepartementet skall enligt gällande planering flytta till nya lokaler i 

kv. Björnen som beräknas färdigställas i november 1981. De lokaler i kv. 

Locn 3 som friställs i samband med omllyttningen avses disponeras bl. a. 

för riksgäldskontoret som nu förhyr lokaler i kv. Polacken och kv. Brunk

huvudet. Därigenom får riksgäldskontoret en samlad lokallösning i kv. 

Loen. Lokalerna övertas utan större förändringar. I samband med omdis

positionerna bör dock vissa ändringar och kompletteringar av säkerhetsåt

gärderna i kvarteret genomföras. Vidare planeras installation av en ny 

dokumenthiss med anknytning till den transportkulvert som förbinder 

departementskvarteren. Även vissa energibesparande åtgärder planeras 

genomföras. Byggnadsstyrelsen beräknar de sammanlagda kostnaderna 

för ombyggnadsarbetena till 8,3 milj. kr. i prisläget den I april 1980. 

Stockholm. Ombyggnad i h. Lejonet. etapp I. I prop. 1976/77: 150 (bil. 

2) redovisades vissa senareläggningar av byggnadsarbeten för regerings

kansliet i Södra Klara. Arbetena avsåg bl. a. om- och nybyggnader i 

kvarteren Johannes Större och Brunkhuvudet samt en genomgripande 

ombyggnad i kv. Lejonet för utrikesdepartementet. Planeringen inriktades 

efter denna senareläggning mot att byggnadsinvesteririgama skulle genom

föras under perioden 1981 - 1984. I prop. 1980/81: 20 I bil. 7) anfördes att de 

planerade byggnadsarbetena i kvarteren Johannes Större och Brunkhuvu

det borde uppskjutas ytterligare. I kv. Lejonet hör dock vissa byggnadsar

betcn påbörjas nästa budgetår. De åtgärder som nu bör utföras iir friimst 

ombyggnad av lokaler för utrikesdepartementets sambandscentral. om

byggnad av entren vid Gustav Adolfs torg samt åtgärder för att ansluta 

kvarteret till fjärrvärme. Sambandscentralen. som svarar för driften av 

telc- och radiokommunikationer mellan utrikesdepartementet och utlands

myndigheterna. skall enligt gällande planering disponera lokaler i kv. Le

jonet nr 3. De åtgärder som e11'ordras innan lokalerna kan tas i anspråk är 

främst vissa förändringar i byggnadsstomme och stomkomplcttering. för

nyad el- och teleförsörjning samt bevaknings- och skyddsåtgärdcr. Åtgär

derna i entren mot Gustav Adolfs torg omfattar främst installationsarbeten 

i entrchallcn. Byggnadsstyrelsen har beräknat kostnaderna för de aktuella 

åtgärderna till 19.6 milj. kr. i prisläget den I april 1980. 

Stockholm. Omh_l'Rf!!Wd 111· dr(ftcentral m. m. i h. Ceplwlus. Redogö

relse för projektet har lämnats i prop. 1979/80: 25 (bil. 5 s. 25l. I gällande 

investeringsplan finns uppförd en preliminärt beräknad kostnadsram av 6.5 

milj. kr. i prisläget den I april 1979. vilket motsvarar 7.2 milj. kr. i prisläget 

den I april 1980. Riksdagen avser att disponera viss del i kv. Cephalus 
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redan i samband med den planerade återflyttningen 1983. Detta kommer 

att påverka omfattningen av ombyggnadsåtgärderna. I avvaktan på det 

utökade byggnadsprogrammet föreslår styrelsen att kostnadsramen förs 

upp oförändrad. 

Stockholm. Upprustning m· lokaler i h. Lysbomben. I samband med 

vägverkets omlokalisering till Borlänge friställs lokaler om ca 16000 m2 i 

kv. Lysbomben vid Västerbroplan. Byggnadsstyrelsen har påbörjat om

placeringstester för att utreda förutsättningarna för att lokalisera bostads

styrelsen och statens planverk till kvarteret. Enligt styrelsens tidplan bör 

upprustningsarbetena genomföras etappvis med igångsättning av en första 

etapp under hösten 1981 och med successivt färdigställande fram till hös

ten 1983. Styrelsen avser att återkomma med redovisning av byggnadspro

gram och förslag till kostnadsram för projektet. 

Lund. Ombyggnad av f d. intl'rnationella studenthuset. Den 6 decem

ber 1976 godkände regeringen ett avtal om förvärv av f.d. internationella 

studenthuset i kv. Berzelius I i Lund. Efter ombyggnad av delar av fastig

heten år 1978 disponeras vissa lokaler för statistiska institutionen vid 

Lunds universitet. I fastigheten inryms även en restaurang. På grundval av 

ett av byggnadsstyrelsen redovisat byggnadsprogram har regeringen upp

dragit åt styrelsen att projektera en ombyggnad av övriga delar av fastighe

ten. Byggnadsstyrclsen har redovisat systemhandlingar för ombyggnaden. 

Genom ombyggnadsåtgärderna erhålls ca 2 200 m2 rumsarea för kontors

ändamål. Lokalerna är avsedda att disponeras för byggnadsstyrclsens 

byggnadsförvaltning i Lund. Byggnadsstyrelsen har beräknat kostnaderna 

för erforderliga ombyggnadsarbeten till 9.9 milj. kr. i prisläget den I april 

1980. Under förutsättning att ombyggnadsarbetena påbörjas under hösten 

1981 kan inflyttning i lokalerna ske under hösten 1982. 

Borås. Nybyggnad i h. Balder. Redogörelse för projektet har liimnats i 

prop. 1979/80: 25 (bil. 5 s. 26-27). I investeringsplanen fördes i avvaktan på 

underlag för en säkrare kostnadsberäkning upp en preliminärt beräknad 

kostnadsram av 115 milj. kr. i prisläget den I april 1979. På grundval av 

systemhandlingar har byggnadsstyrelsen beräknat kostnaderna för pro

jektet till 129 milj. kr. i prisläget den I april 1979. motsvarande 143.1 milj. 

kr. i prisliiget den I april 1980. Regeringen har uppdragit fö styrelsen att 

utföra nybyggnaden inom denna kostnadsram. 

Stmdsmll. Ombyggnad a1• lokalcr.fi'ir rik.1:fi"irsiikri11g.1Terket i kr. Mcl.H'll. 

I gällande investeringsplan finns uppförd en kostnadsram av 26.1 milj. kr. i 

prisläget den I april 1979 för nybyggnad i k v. Måsen av lokaler för riksför

säkringsverket. Regeringen har uppdragit ftt byggnadsstyrelscn att iord

ningställa lokaler för postexpedition i kvarteret samt att utföra vissa om

byggnadsarbeten av lokaler för datorbehandling vid riksförsäkringsverket. 

Styrelsen fick för ändamålet ta i anspråk högst 1 350000 kr. i prisläget den 

1 april 1979 forskottsvis från den i investeringsplanen uppförda kostnads

ramen Diverse objekt. Styrelsen föreslår att kostnaderna för dessa om

byggnadsarbeten inräknas i kostnadsramen för nybyggnaden. 
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Föredragandens ö1·erviiganden 

Jag har i förslaget till investeringsplan fört upp den av byggnadsstyrelsen 

beräknade kostnadsramen för nybygg1wd i kr. Ölbryggaren i Stockholm. 

Enligt styrelsens tidplan för projektet kan byggnadsarbetena för den andra 

etappen av nybyggnaden påbörjas i februari 1982. Jag är inte beredd att nu 

ta ställning till denna tidplan. Tidpunkten för igångsättning bör bestämmas 

med hänsyn till bl. a. sysselsättningsläget inom byggnadssektorn i stock

holmsområdet. Jag avser att återkomma till regeringen i denna fråga. 

I mitt förslag till investeringsplan har jag beaktat en av byggnadsstyrel

sen föreslagen höjning av kostnadsramen för ombyggnad för SIPRJ med 

200000 kr. Detta projekt har redovisats i prop. 1979/80: 25 (bil. 5 s. 26). 

Höjningen föranleds av att behovet av lunchrum och kök inte hade beak

tats i de av styrelsen redovisade systemhandlingarna. 

Jag har i det föregående redogjort för den beslutade nybyggnaden i kv. 

Balder i Borås samt nybyggnaden i kr. Måsen i Sundsvall. Jag förordar att 

kostnadsramarna för dessa projekt justeras i enlighet med byggnads styrel

sens förslag. Jag förordar vidare att nya kostnadsramar för ombyggnad i 

kv. Loen 3, etapp JJ, ombyggnad i kr. Lejonet, etapp I i Stockholm samt 

ombyggnad al' Id. internationella studenthuset i Lund förs upp i investe

ringsplanen i enlighet med byggnadsstyrelsens förslag. 

Från den i investeringsplanen uppförda kostnadsramen Diverse ohjekt 

finansieras fr. o. m. budgetåret 1975/76 sådana investeringsobjekt för vilka 

kostnaderna i varje särskilt fall inte överstiger 2 milj. kr. enligt det prisläge 

som gäller då arbetena påbörjas. Kostnadsramen får vidare användas för 

andra planerade byggnadsobjekt då det av särskilda skäl är önskvärt att ett 

objekt snabbt kan sättas i gång. I dessa senare fall redovisas förslag till 

särskild kostnadsram för objektc:t i efterhand för riksdagen (prop. 1975: 1 
bil. 9. FiU 1975: 12, rskr 1975:64). 

Den bcloppsgräns av 2 milj. kr. för sådana mindre objekt som enligt 

riksdagens beslut generellt skall finansieras från kostnadsramen Diverse 

objekt motsvarar vid en uppräkning med hänsyn till den allmänna bygg

nadskostnadsutvecklingen ca 3.6 milj. kr. i prisläget den 1 april 1980. 

Enligt min mening har den ordning som gällt vid handläggningen av mindre 

objekt medfört stora fördelar i fråga om ökad snabbhet och minskade 

kostnader för hantering av sådana ärenden. Jag förordar att de riktlinjer 

som riksdagen tidigare har godkänt framdeles bör gälla sådana objekt för 

vilka kostnaderna i varje särskill fall inte överstiger 4 milj. kr. enligt det 

prisläge som gäller då arbetena påbörjas. Objekten bör finansieras från 

kostnadsramen Diverse objekt. Enligt vad jag har erfarit kommer cheferna 

för utbildnings- och jordbruksdepartementen senare denna dag att förorda 

att motsvarande ordning tillämpas i fråga om de i investeringsplanerna 

under anslagen till Byggnadsarbcten inom utbildningsdepartcmentets 

verksamhetsområde, resp. Byggnadsarbeten vid Sveriges lantbruksunivcr

sitet m. m. uppförda kostnadsramarna Diverse objekt. 
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Jag har i förslaget till investeringsplan beräknat en kostnadsram av 100 

milj. kr. för Diverse objekt. Uppräkning av kostnadsramen föranleds bl. a. 

av behovet av åtgärder för att avhjälpa brister i arbetsmiljön. Vidare bör 

utrymme skapas för att genom omdispositioner kunna förbättra effektivite

ten i utnyttjandet av befintliga lokaler. 

l avvaktan på av byggnadsstyrelsen aktualiserade redovisningar av nya 

kostnadsramar m. m. för bl. a. ombyggnad i kv. Cephalus i Stockholm och 

upprustning av lokaler i kv. Lysbomben i Stockholm har jag under rubri

ken Tillkommande projekt beräknat ett medclsbehov av 15 milj. kr. för 

budgetåret 1981/82. Jag avser att i annat sammanhang återkomma med 

redogörelser för de arbeten som aktualiseras. 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående förordar jag att 

medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investeringsplan och an

slagsbcräkning. 

lnvesteringsplan (( 000-tal kr.) 

Kostnadsram Medelsförbrukning 

79-04-01 80-04-01 Faktisk Beräknad för 

80-06-30 1980/8 I 198118 2 

Ej slutredovisade ohjekt 
färdigställda före 
1978-07-01 961390 967990 910049 33 047 9 IOO 

Stockholm 

Ombyggnader i kv. 
Garnisonen efter 
FOA 5600 6000 2 781 2500 500 

Nyhyggnad i kv. Öl-
hryggaren 104000 114000 55 923 3000 3000 

Försörjningsätgärder 
m. m. i Södra Klara 51 200 55 700 12 150 15000 15000 

Ombyggnad i k v. Locn 3. 
etapp I 8950 9700 4 754 2000 I 500 

Ombyggnad i kv. Rosen-
bad 93 100 93 100 43 535 33 000 10000 

Om- och nybyggnad i 
kv. Björnen 1()3000 177 700 5b841 ()0000 hOOOO 

Om- och nybyggnad i 
kv. Tigern 94300 103 500 20542 35 000 40000 

Ombyggnad i kv. 
Loen 3. etapp Il 8300 500 3000 

Ombyggnad i kv. 
Lejonet. etapp I 19600 2000 8000 

Tillbyggnad inom konst-
fackskolans område 4100 4 100 4100 

Ombyggnad för statens 
provningsanstalt 3 240 3 240 2 796 400 40 

Ombyggnad i kv. Rostcriet 3 740 4 150 3 388 600 150 
Nybyggnad i kv. 

Rosterict 43900 484\l\l 9947 :!_\)()I)() 15000 

Bygg-
start 

Färdig
ställande 

år-man. år-mcin. 

succ. sun:. 
fr.o. m. fr. o. m. 
78-09 79-01 

76-08 83-08 

77-05 succ. 
t. o. 111. 

83/84 

79-(l:' 80-03 

78-08 81-03 

78-0h lC-03 

78-03 ~C-Oh 

81-11 ~C-06 

81-05 82-12 

77-08 78-09 

79-02 79-11 
79-01 79-08 

79-08 81-lll 
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Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Fiirdig-
start ställande 

79-04-01 80-04-01 Faktisk Beräknad för år-män. år-rnån. 

80-06-30 1980/81 1981/82 

Ombyggnad av drift-
central m. m. i kv. 
Cephalus 6500 7200 1 208 500 2500 82-01 83-05 

Ombyggnad för SIPRI 4000 4650 I 071 3000 300 80-0J 80-10 
Avloppsanläggning vid 

Drottningholm 9500 10500 7000 2000 80-03 81-10 
Ombyggnad för Stockholms 

datorcentral i k v. 
Garnisonen 85002 8100 764 6000 2000 80-03 81-06 

Uppsala 

Nybyggnad i kv. Blå-
senhus m. m. 59850 59850 53 262 3 000 1500 76-03 80-05 

Tillbyggnad i kv. Hugin 
och Munin för Hlns-
förvaltningen 11 300 12 200 9159 2450 100 79-03 80-04 

Linköping 

Nybyggnader på Valla-
området for FOA 104 700 104 700 94272 5000 5400 76-05 81-09 

Ombyggnad för länsstyrcl-
sens dataenhet 2 380 2000 1669 331 79-05 79-11 

Jönköping 

Ombyggnad för läns-
styrelsens dataenhet 2800 3 100 265 2 300 500 80-09 81-02 

Kalmar 

Nybyggn;1d. etapp 111. 
pa Ostra Malmen 28400 28400 19589 6000 I 000 78-12 80-0h 

Kristianstad 

Om- och tillbyggnad 
för länsstyrelsens 
dataenhet 8 500 9050 6971 1550 50(1 78-10 79-12 

Om- och nybyggnad i kv. 
Södra Kasern för läns-
förvaltningen 41900 45600 17 373 25000 3 000 78-10 80-11 

Malmö 

Nybyggnad i kv. Nora 
för länsförvaltningen 110000 115000 57 148 54000 3800 78-11 80-12 

Lund 

Ombyggnad i kv. 
Sand ryggen 14300 15 800 993 10000 4500 80-09 81-09 

Ombyggnad av f. d. 
internationella stu-
denthuset 9900 500 f>OOO 81-09 82-08 

Halmstad 

Nybyggmtd i kv:en 
Svartmunken/Käll-
spränget för läns-
förvaltningen 24200 25 700 20863 2000 1000 78-08 79-12 
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Objekt Kostnadsram Mcdelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

79-04-01 80-04-01 Faktisk Beräknad för år-mån. ar-mån. 

80-06-30 1980/81 1981/82 

Vänersborg 

Om- och nybyggnad i kv. 
Poppeln för länsför-
vallningen 25000 26000 19 220 5000 I 000 79-01 80-08 

Borås 

Nybyggnader inom 
Västeråsenområdet 132000 132 000 124 892 5000 I 000 74-05 81-03 

Nybyggnad i kv. Baldcr 115 000 143000 6551 30000 70000 80-04 82-05 

Karlstad 

Ombyggnad för liins-
styrelsens dataenhet 2930 2 700 2 344 356 79-05 79-11 

Örebro 

Om- och tillbyggnad för 
länsförvaltningen 12000 12000 10264 I 600 78-0.~ 79-08 

Västerås 

Om- och tillbyggnad 
för länsförvaltningcn 14 760 14 700 11988 2600 78-08 79-08 

Borlänge 

Nybyggnader i kv. Inlagan 101000 103 500 80032 1500tl 3000 76-08 80-08 

Falun 

Tillbyggnad i kv. 
Kansliet för läns-
förvaltningen 33 500 36000 23 4.~6 9000 2000 78-10 80-02 

Gä\·le 

Nybyggnad i kv. Kapell-
backen för länsför-
vallningen 18000 16500 14 729 1700 78-06 79-09 

Härnösand 

Om- och tillbyggnad for 
lansförvaltningen 21000 22 200 17186 3000 2000 78-05 80-05 

Om- rn.:h tillbyggnad 
för liinsstyrelsens 
dataenhet 6800 7400 4159 2000 I 241 79-08 80-10 

Sunds\'all 

Nybyggnad i kv. Måsen 26 IOO 27700 26002 I 600 72-06 80-12 
Nybyggnad i kv. Jungfrun 47600 48800 41 384 3000 3000 77-0J 79-11 

Östersund 

Nybyggnad i kv. 
Lagmannen 31 300 33 800 21 150 8000 4000 79-02 80-09 
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Objekt Kostnadsram 

79-04-01 80-04-01 

Umeå 

88 

Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 

80-06-30 1980/81 1981/82 

Bygg-
starl 

Fiirdig
stiillande 

år-111~\n. {tr-m~'tn. 

Nybyggnad etapp Il i 
kv. Alvsbacka för 
länsförvaltningen 24000 24000 21 361 I 000 1 000 78-03 80-08 

Luleå 

Ombyggnad för läns
styrelsens dataenhet 

Övrigt 

Tillkommande prqjekt 
Diverse objekt 
Projekterings-

kostnader 
Erfarenhetsmässig re

ducering av medcls
behovet 

3 150 

80000 

2667 390 

1 Preliminärt beräknad kostadsram. 

3 300 2 346 

100000 26188 

21 232 

2830430 1884530 

~ Jfrprop. 1979/80: 125 (bil 5). Fil! 1979180: ~6. rskr 1979/80: 332. 

Ansla~sberäkning ( I 000-tal kr.) 

500 400 

15 ()()() 
15 000 15000 

20000 20000 

-f.6120 -f.3031 

393414 275000 

Medelstillg[mg Beräknad medclsförbrukning 

Behållning 1980-07-01 173414 
Anslag för 1980/81 220000 

(varav 20 000 har föresla-
gits på tilhiggsbudge\ 11 l 

Anslag för 1981/82 
(förslag) 275 000 

668414 

1980/81 
1981/82 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslftr riksdagen att 

393414 
275 000 

668414 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för statlig 

förvaltning inom de kostnadsramar som jag har förordat i det 

föregående . 

.., till BygwwJsarhetcn .f{"ir statlig .tiJrl'lllt11i11g för budgetåret 1981/ 

82 anvisa ett rcservationsanslag av 275 000 000 kr. 

E 3. Inredning av byggnader för statlig förvaltning 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

25 194948 

20000000 

30000000 

Rcsc:rvation 1301051 

Från anslaget bestrids utgifter for inredning och viss utrustning av bygg

nader för statlig förvaltning eller annan statlig verksamhet. Bl. a. bekostas 

79-08 80-0~ 
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från anslaget inredning och till lokalerna knuten. generell utrustning som 

behöver nyanskaffas i samband med omlokalisering av statlig verksamhet. 

För planering m. m. av denna inredning och utrustning svarar huvudsaklig

en resp. byggnadsstyrelsen och utrustningsnämnden för universitet och 

högskolor. Formerna för planeringen har redovisats i prop. 1972: 130 (bil.5 

s. 21). 

Enligt bemyndigande av riksdagen får regeringen besluta om beställning 

av viss inredning och utrustning i avvaktan på att kostnadsramar redovisas 

för riksdagen (jfr prop. 1976/77: 100 bil. 11. FiU 1976/77: 13. rskr 1976/ 

77: 169). Bemyndigandet gäller i de fall riksdagen har beslutat om det 

byggnadsobjekt för vilket inredningen eller utrustningen är avsedd. Redo

visning av beslut om beställning av inredning eller utrustning som har 

fattats med stöd av detta bemyndigande lämnas normalt i samband med 

redovisningen av förslag till nya eller ändrade kostnadsramar. 

Byggnadsstyrelsen och utrustningsnämnden har redovisat förslag till 

nya eller ändrade kostnadsramar för anskaffning av inredning och utrust

ning till byggnader för statlig förvaltning. För de förslag som bör behandlas 

i detta sammanhang kommer jag att lämna en kortfattad redogörelse i det 

följande. Redovisningen är ortsvis uppställd. 

Stockholm. Inredning av om- och nybygf;da lokaler fi'ir regeringskans

liet i Södra Klara. En redogörelse för nu pågående om- och nybyggnadsar

beten för regeringskansliet i Södra Klara har lämnats senast i prop. 1977/ 

78: 100 bil. 11(FiU1977178: 23, rskr 1977178: 229) och prop. 1978/79: 25 bil. 

6 (fiU 1978/79: 13, rskr 1978/79: 30). I gällande inredningsplan finns upp

förd en delram av 28,5 milj. kr. för inredning till kv. Rosenbad. Björnen 

och Loen 3. Byggnadsstyrelsen har redovisat förslag till nya kostnadsra

mar för inredning till kv. Tigern och kv. Lejonet. etapp I. Lokalerna i kv. 

Tigern omfattar en inredd area av I 0 530 m 2. Byggnadsstyrelsen har beräk

nat kostnaderna för ny inredning till dessa lokaler till 11.2 milj. kr. Den 

inredda arean i de ombyggda lokalerna i kv. Lejonet uppgår till 885 m2• 

Kostnaderna för den inredning som behöver nyanskaffas i samband med 

ombyggnaden beräknar styrelsen till 1,2 milj. kr. Styrelsen har vidare 

beräknat kostnaderna för utrustning som behöver anskaffas i ~amband 

med ombyggnad av lokaler i kv. Loen 3 till 650000 kr. Dessa kostnader 

avser teleteknisk utrustning och dokumenthiss. 

Bords. Inredning och utrustning m· nyb_\·ggnad i kr. Balder. En redogö

relse för nybyggnaden har lämnats i prop. 1979/80: 25 (bil. 5 s. 26-27). 

Nybyggnaden skall inrymma lokaler för högskolan i Borås. för Stiftelsen 

Institutet för Företagsutveckling (SIFU I samt för länsbostadsnämndcn, 

yrkesinspektionen och åklagarmyndigheten i Borås. Regeringen har upp

dragit åt byggnadsstyrelsen att svara för planering av inredning till nybygg

naden. Utrustningsnämnden svarar för planering av bl. a. lokalanknuten 

utrustning för SIFU. 

Byggnadsstyrelsen beräknar den inredda arean för högsko Ian till ca 
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7 280 m2
• varav ca 3 610 m2 utgör undervisningslokaler. ca 2 060 m2 biblio

tek m. m. och ca 1610 m2 kontorslokalcr. Härtill kommer gemensam 

matsal, paus- och vilrum m. m. om ca 1920 m2 inredd area. Enligt bygg

nadsstyrelsens bedömning kan befintlig inredning vid högskolan återan

vändas endast i begränsad omfattning. Styrelsen beräknar kostnaderna för 

erforderlig ny inredning till 8 650 000 kr. 

Byggnadsstyrelsen beräknar den inredda arean för SI F U till ca 5 910 

m2
• varav ca 3 295 m2 utgör kontorslokaler. ca I 365 m2 laboratorier. 

verkstadslokalcr och förråd, ca 590 m2 undervisningslokaler och ca 660 m2 

uppehållsutrymmen m. m. Enligt byggnadsstyrelsen kan viss till verksam

heten knuten inredning medföras vid SIFU :s flyttning till Borås. Styrelsen 

beräknar kostnaderna för erforderlig ny inredning till 4.4 milj. kr. 

Den inredda arean för länsbostadsnämnden. yrkesinspektio

nen och åklagarmyndigheten beräknar byggnadsstyrelsen till sam

manlagt ca 2 120 m2
• huvudsakligen kontorslokaler. För yrkesinspektionen 

erfordras enligt styrelsen endast begränsade kompletteringar till befintlig 

inredning. För de övriga myndigheterna måste emellertid ny inredning 

anskaffas i större omfattning. De sammanlagda kostnaderna för erforderlig 

ny inredning beräknas till I 555 000 kr. 

Sammanlagt uppgår den inredda arean i nybyggnaden till ca 17230 m2• 

Byggnadsstyrclsen föreslår att en kostnadsram av 14,6 milj. kr. förs upp i 

inredningsplanen. 

Utrustningsnämnden föreslår att en gemensam rikstelefonanläggning an

skaffas för högskolan. SIFU. yrkesinspektionen och länsbostadsnämnden. 

Åklagarmyndighetens telefoner kommer att anslutas till polishusets växel. 

Den gemensamma telefonväxeln bör enligt nämnden vara elektronisk och 

förses med utrustning för direktval. Kostnaderna för en sådan växel med 

en kapacitet för erforderliga 400 anknytningar beräknas till ca 2 milj. kr. 

Inbyten av befintliga anläggningar beräknas reducera kostnaderna med ca 

100000 kr. Enligt utrustningsnärnndens bedömning innebär anskaffning av 

en gemensam växel bl. a. minskade driftkostnader och att behoven av 

snabbtelefonanläggningar och stativutrymmen minskar. Nämnden föreslår 

att en delram av 1.9 milj. kr. för telefonväxel förs upp i utrustningsplanen. 

Utrustningsnämnden har vidare beräknat kostnaderna för anskaffning av 

viss övrig utrustning för SIFU till 325000 kr. Kostnaderna avser bl. a. 

vissa teletekniska anläggningar. tlextidsanläggning, lyftanordningar m. m. 

samt utrustning till paus- och matrum. Nämnden föreslår att en kostnads

ram av 325 000 kr. för övrig utrustning förs upp i utrustningsplanen. 

Föredra!{a11de11s iii·en·iiKam/e11 

Med utgångspunkt i de förslag som har redovisats av byggnadsstyrelsen 

förordar jag att följande inredningsplan läggs till grund för 

medclsberäkningen för nästa budgetår. Vid beräkningen av de nya kost

nadsramarna har jag tagit hänsyn till de tidpunkter vid vilka anskaffningen 

kommer att ske. 
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lnredninvplan (I 000-tal kr.) 

lnredningsobjekt Förordad Kostnadsram Medelsför-
ram eller brukning 
ändring av definitiv delram art' t.o.m. 
tidigare ram 1980-06-30 

Färdigställda. ej 
slutredovisade 
objekt 37 150 35080 

Stockholm 
Inredning och ut-

rustning av kasern 
i kv. Garnisonen 7 375 7299 

Inredning av om-
och nybyggda lokaler 
för regerings-
kansliet i 
Södra Klara + 12400 40900 2b 

Inredning av förvalt-
ningslokaler i kv. 
Rosteriet 4850 I 176 

Uppsala 
Inredning av nybygg-

nad i kv. Blåsen-
hus m. m. 10000 8 597 

Linköping 
Inredning av nybygg-

nader på Vallaom-
rådet för FOA 12900 9413 

Borås 
Inredning av nybygg-

nad i kv. Balder +14000 14000 3 

Borlänge 
Inredning av nybygg-

nader i k v. I ntagan 17400 8903 

Sundsvall 
Inredning av nybyggnad 

i kv. Jungfrun 4000 3 232 
Inredning av lokaler 

för patent- och re-
gistrcringsverket 2 700 I 743 

Umeå 
Inredning av nybygg-

nader i Ersmark 9400 7 563 

Luleå 
Inredning av nybyggnad 

inom Porsöområdet 4900 3 882 

Önigt 
Till byggnadsstyrelsens 

disposition I 000 
Diverse objekt 2000 I 571 

+26400 168 575 88459 
1 Art av kostnadsram för resp. objekt: 

I Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram 
2a Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv) 
2b Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram) 
3 Förslag till ny kostnadsram 
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Med utgångspunkt i de förslag som har redovisats av utrustningsnämn

den för universitet och högskolor förordar jag att följande utrustningsplan 

läggs till grund för medelsberäkningen nästa budgetår. 

UtrustninRsplan (I 000-tal kr.) 

U trustningsobjekt 

Färdigställda. ej 
slutredovisade 
objekt 

Stockholm 
Om- och nybyggda lo

kaler för rege
ringskansliet i 
Södra Klara: 

telefonväxel m. m. 
övrig gemensam ut
rustning 

Linköping 
Utrustning för 
försöksstationer 
for FOA 

Karlstad 
Nybyggnader i Klara
området: 

telefonväxel 
övrig utrustning 

Borås 
Nybyggnad i 
kv. Balder: 

telefonväxel 
övrig utrustning 

Borlänge 
Statens vägverk/ 
statens trafiksäker
hetsverk: 

telefonväxel 
övrig utrustning 

Sundsvall 
Patent- och registre
ringsverket: 

telefonväxel 
övrig utrustning 

Förordad 
ram eller 
ändring av 
tidigare ram 

+ 650 

+1900 
+ 325 

+2875 
1Art av kostnadsram för resp. objekt: 

Kostnadsram 

definitiv delram 

16330 6380 

14000 

11650 

430 

2300 
3 656 

1900 
325 

2 270 
I 255 

525 
240 

61261 

I Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram 
2a Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv) 
2h Förslag till ändrad kostnadsrnm llidigare fastställd som delram) 
3 Förslag till ny kostnadsram 

art 1 

2a 

3 
3 

Jag beräknar att medelsförbrukningen for inredning och utrustning un

der innevarande och nästa budgetår kommer att uppgå till ca 50 milj. kr. 

För innevarande budgetår har anvisats 20 milj. kr. Anslagsbehovet för 

nästa budgetår uppgår således till ca 30 milj. kr. Jag förordar att anslaget 

förs upp i statsbudgeten med del ta belopp. 

Medelsför
brukning 
t. o. m. 
1980-06-30 

20814 

124 

2201 
I OOR 

370 
67 

27799 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inredning och 

utrustning för byggnader för statlig förvaltning inom de kostnadsra

mar som jag har förordat i det föregående. 

2. till Inredning lll' byggnader för statlig.fi'irvaltning för budgetåret 1981/ 

82 anvisa ett reservationsanslag av 30000000 kr. 

E 4. Inköp av fastigheter m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

58806189 

65000000 

55000000 

Behållning 17 103 786 

Anslaget används för fastighetsförvärv efter beslut av regeringen i varje 

särskilt fall. bl. a. för markinköp i samband med omlokalisering av statlig 

verksamhet och förvärv av tomtmark för förvaltningsbyggnadcr och polis

hus. Byggnadsstyrelsen har av regeringen bemyndigats att - om kostna

den i det enskilda fallet inte överstiger 300000 kr. - själv besluta i frågor 

som gäller bl. a. fastighetsregleringar och kompletteringsköp. 

Byggnadsstyrelsen 

Under budgetåret 1979/80 har utbetalats ca 58.8 milj. kr. för fastighcts

förvärv. Härutöver hade vid budgetårets utgång ca 14.8 milj. kr. enligt 

tidigare åtaganden ännu inte utbetalats. Byggnadsstyrclsen hade vid ut

gången av budgetåret till regeringen redovisat förslag om ytterligare för

värv till en sammanlagd kostnad av ca 10.2 milj. kr. 

Förhandlingar pågår fortlöpande med kommuner och enskilda om mark

och fastighetsförvärv för utbyggnad av statlig förvaltning bl. a. länsförvalt

ningen samt domstols- och polisväsendet. Styrelsen bör vidare hålla en 

viss beredskap för sådana byggnadsobjekt som kan komma att tidigareläg

gas. 

Byggnadsstyrclsen beräknar att ett genomförande av nu aktuella förvärv 

skulle ge ett medelsbehov av ca 40 milj. kr. för nästa budgetår. Styrelsen 

föreslår att medel även beräknas för förvärv av sådana fastigheter där 

styrelsen är ensam eller dominerande hyresgäst. Enligt styrelsen ökar 

statens kostnader kraftigare för sådana lokaler iin för det egna fastig

hetsbeståndet. Anslaget för nästa budgetår föreslås föras upp med 85 milj. 

kr. 

Fiiredraganden 

Jag räknar med att medclsbehovet för förvärv av tomtmark för förvalt

ningsbyggnader kommer att minska nästa budgetår. Enligt min mening bör 

frågan om förvärv av sådana fastigheter där staten är ensam eller domine-
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rande hyresgäst prövas med hänsyn till de särskilda omständigheterna i 

varje enskilt fall och till det statsfinansiella utrymmet. Jag är inte beredd 

att nu beräkna särskilda medel för detta ändamål under anslaget. Med 

beaktande av att viss beredskap för oförutsedda förvärv hör linnas beräk

nar jag anslagsbehovet till 55 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Inköp ar.fastigheter m. m. för budgetåret 1981/82 anvisa 

ett reservationsanslag av 55 000000 kr. 
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F. STATLIG PERSONALPOLITIK M.M. 

F 1. Statens arbetsgivarverk 

1979/80 Utgift 

1980/80 Anslag 

1981/82 Förslag 

24848 315 

26050000 

26849000 

95 

Statens arbetsgivarverk är central förvaltningsmyndighet för dels för

handlingar i och samordning av frågor som rör reglering av förhållandet 

mellan offentlig arbetsgivare och arbetstagare. såvitt gäller anställnings

eller arbetsvillkor som fastställs under medverkan av regeringen eller 

myndighet som regeringen bestämmer. dels arbetsgivarpolitiken inom 

statsförvaltningen. 

Arbetsgivarverket leds av en styrelse. Vidare finns inom styrelsen en 

förhandlingsdclegation. Organisationen i övrigt fastställs enligt arbetsgi

varverkets bestämmande. Chef för arbetsgivarverket är en generaldirek

tör. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersällning<lr 
Lokal kostnader 
Expenser 

Statens arbct.1·gil'{ll'l'l'rk 

. 1980/81 

89 
41 

130 

19932000 
36000 

221 000 
481I000 
I 050000 

26050000 

Beräknad ändring 1981/82 

Arbetsgivar
verket 

-2 

-2 

+I 596000 
+ 4000 
+ 25 000 
- 166000 
+ 110000 

+1569000 

Före
draganden 

-2 

-2 

+830000 
+ 4000 
+ 11000 
-132 000 
+ 86000 

+799000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2 075 000 kr. 

2. De besparingar som arbetsgivarverket enligt huvudförslaget har re

dovisat belöper sig till 506000 kr. 

FörcdragandC'n 

I linje med vad som anfördes i prop. 1978/79: 111 bil. 7 punkten 3.13 ( K U 

1978/79: 35. rskr 1978/79: 364) om åtgiirder för att effektivisera arbetet med 
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att förenkla de statliga kollektivavtalen har regeringen den 4 december 

1980 beslutat att en särskild sprftkexpert övergångsvis får knytas till ar

betsgivarverket. Jag räknar med att språkexpertens arhete kommer att 

sträcka sig ~ivcn in på nästa budgetår. 

Jag beräknar arhetsgivarverkets anslag för niista budgetår med utgångs

punkt i huvudalternativet. Jag har diirutöver beriiknat en besparing med 

700000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens arhetsgii·an·erk för budgetåret 1981182 anvisa ett 

förslagsanslag av 26 849 000 kr. 

F 2. Statens löne- och pensions~·erk 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

48527 447 

45 233 000 

42337000 

Statens löne- och pensionsverk är central förvaltningsmyndighet för 

ärenden som rör den statliga personalpensioneringen och därmed samman

hängande fr{1gor, i den mån sådana ärenden inte ankommer. på annan 

myndighet. Vidare handliigger verket ärenden om sådan grupplivförsäk

ring som meddelas av staten, i den miin detta inte ankommer på stakns 

grupplivniimnd. Fr. o. m. den I juli 1980 iir verket förvaltningsmyndighet 

också för de centrala personaladministrativa ADB-systemen för den civila 

statsförvaltningen. 

Statens löne- och pensionsverk leds av en styrelse. Chef för verket iir en 

generaldirektör. Inom verket finns en pensionsavdclning. en uthetalnings

hyrå. en lönehyrft och en administrativ hyr[1. Dessutom finns övergfmgsvis 

inrättad en enhet i Stockholm för aktualisering av tjänstematriklar. Huvud

delen av lönebyråns verksamhet finansieras genom avgifter och redovisas 

under anslaget Statlig personaladministrativ informationsbchandling. 

1980/81 Beriiknad iindring 1981/82 

SPY Före-
draganden 

Personal 

l::Jandliiggande personal 171 - (i - (i 

Ovrig personal 107 - 5 - 5 

278 -Il -Il 
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1980/81 

Anslag 

Lönekostnader 29741000 
Sjukvård 60000 
Reseersiitt ni ngar 342000 
Lokalkostnader 4824000 
Expenser 5 266000 

diirav engångsutgifter 1208000) 
Ers~ittning till PK-banken 5000000 
Ersättning till riksför-

säkrings verket 
Avgår: inkomster för av-
gifter till pensions-
administration från 
affärsverk m. Il. 

45233000 

Statens liinc- och pension.1Terk 

97 

Beräknad iindring 1981/82 

SPY 

+1347000 

+I 197000 
-2077000 
f- 208 000) 
- 350000 

+ 2 700000 

+2817000 

Före
draganden 

+2 134000 

17000 
+1180000 
-2143000 
I- 208000) 
- 350000 

+2 700000 

-6400000 

-2896000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 4 584000 kr. 

2. Inom lönebyrån bör fyra handläggartjänster finansieras genom av

gifter ( - 524 000 kr. t. 
3. På administrativa byrån kan tre biträdestjänster dras in som en följd 

av övergången till ett automatiserat iirenderegistreringssystem (- 262 659 

kr.). 

4. På aktualiseringsenheten i Stockholm minskar antalet tjänster med 

fyra till följd av pensionsavgångar ( -412 779 kr.). 

5. Ytterligare bcsraringar i löneanslaget kan göras ( -288 161 kr.). 

6. Inbesparingar kan göras i resekostnaderna bl. a. till följd av att fyra 

tjiinster finnnsieras genom avgifter. (-34000 kr.). 

7. Lokalkostnaderna har ökat beroende på stigande hyreskostnader 

(+I 010000 kr.) och kostnader i samband med utökat lokalinnehav 

(+86000 kr.). 

8. En bes raring inom ADB-området görs ( -36000 kr.) samtidigt som 

kostnaderna ökar beroende på höjd fondavgift till statskontoret ( + 74 000 

kr.) och höjd SLÖR-avgift ( + 12 000 kr. l. 

9. För posterna publikationstryck. telefon och övriga expenser r[iknar 

verket med en minskning ( - 28000 kr.). Samtidigt bortfaller en 

engångsanvisning (-208000 kr.). 

10. I anslagsposten Ersättning till PK-banken görs en rreliminärt beräk

nad besparing på grund av ökad rabatt hos PK-banken !-350000 kr.). 

11. Kostnader för ADB vid riksförsäkringsverkets dator bör överföras 

till en siirskild anslagsposl. 

Fiirnlrag1111dc11 

Som jag. har anfört tidigare denna dag vid min anmiilan av punkt 8 i För 

flera huvudtitlar gemensamma fn'\gor !bil. 3 till budgetpropositionenJ har 

7 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr IOU. Bilaga 11 
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statens löne- och pensionsverk (SPY) fr. o. m. den I juli 1980 ansvaret för 

alla centrala personaladministrativa informationssystem inom den civila 

statsförvaltningen. dvs. det generella löneuträkningssystemet (SLÖR). det 

automatiska matrikelföringssystcmet och det personaladministrativa infor

mationssystemet (PlJ. Systemen skall finansieras genom avgifter som beta

las av användarmyndigheterna. För det automatiska matrikclföringssyste

mct. som än så länge är under utveckling. gäller dock att avgiftsfinansie

ringen skall börja tillämpas fr. o. m. en tidpunkt som regeringen senare 

bestämmer lprop. 1979/80: 100. AU 1979/80: 19. rskr 1979/80:253). 

Utgifter för utveckling. drift. underhåll och central administration för 

systemen SLÖR och PI redovisas - liksom intiikter av systemen - under 

anslaget Statlig personaladministrativ informationsbehandling. Förutom 

de kostnader för tjänster i SPV:s organisation som innevarande budgetår 

belastar nämnda anslag bör kostnaderna för ytterligare fyra tjiinster vid 

SPY belasta anslaget fr. o. m. nästa budgtår. Vid min beräkning av föreva

rande anslag har jag tagit hiinsyn till detta. 

Jag har vid medelsberiikningen även tagit hiinsyn till att antalet tjänster 

på verkets aktualiseringsenhet minskar med fyra till följd av pensionsav

gångar och att tre tjänster på administrativa byrån kan dras in till följd av 

att ärenderegistreringen rationaliseras. 

Jag har därutöver med utgångspunkt i huvudalternativet räknat med en 

hesparing om 8540l)0 kr. varav 3.50000 kr. avser ökad rabatt hos PK

hanken. 

I enlighet med vad jag har framhf1llit i prop. 1980/81: 20 om besparingar i 

statsverksamheten lhil. 7) hör affärsverken sjiilva stf1 för sina kostnader för 

den centrala pensionsadministrationen. Jag har beräknat omfattningen av 

dessa kostnader till sammanlagt 6.4 milj. kr. Jag har beräknat motsvarande 

minskning pfa förevarande anslag. Jag avser att i annat sammanhang åter

komma till regeringen i frågan om den närmare fördelningen av dessa 

kostnader på resp. affärsverk. 

Samma principer för kost nadstiickning bör giilla även betriiffande de 

icke-statliga arbetsgivare för vilka SPY i dag kostnadsfritt ombesör:ier viss 

pensionsadministration. Det ankommer på regeringen att utfärda närmare 

föreskrifter. Jag avser vidare att foreslii regeringen att uppdra åt SPY att 

vidta f1tgiirder som behövs för att avskaffa den kredit SPY i samband med 

pensionsutbetalningar heviljar myndigheter som själva har att stä för sina 

pensionskostnader. Även dessa frågor har jag herört i hesparingsproposi

tionen. 

SPV:s kostnader för utveckling av ADB-system bör hållas på en oför

iindrad nivå under de niirmaste ~iren (jfr prop. 1979/80: 100 bil. 11 s. 77). Jag 

utgiir ifrån alt SPY prioriterar oi:h planerar arhetet med att utveckla och 

införa nya ADB-system och förbiittrar idrifttagna ADB-system i detta 

perspektiv. Min medelsberäkning bygger pf1 detta förhållande. 

Personal vid aktualiseringsenheten i Stockholm anlitas fortfarande i viss 
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utsträckning för att biträda organisationen i Sundsvall i dess reguljära 

verksamhet. Jag räknar med att SPY under budgetåret 1981182 fortsätter 

överföringen av den reguljära verksamheten till Sundsvall. 

För överskådlighetens skull bör ersättningen till riksförsäkringsverket 

för datordrift m. m. redovisas särskilt. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens löne- och pe11sio11s1·erk för budgetåret 1981/82 anvisa 

ett förs lagsanslag av 42 337 000 kr. 

F 3. Statlig personaladministrativ informationshehandling 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

1000 

1000 

Från anslaget bestrids utgifter för drift, underhåll och central administra

tion av de personaladministrativa informationssystemen SLÖR och PI. De 

myndigheter som iir anslutna till systemen erlägger avgift härför enligt 

principen om full kostnadstiickning. Under anslaget redovisas även in

komsterna från uppdragsverksamheten. 

Med hänvisning till vad jag har anfört vid min anmälan av anslaget 

Statens löne- och pensionsverk hemställer jag att regeringen föreslår riks

dagen 

att till Statlig perso11aladmi11istrativ i1tfim11atio11.~hcha11clling för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

F 4. Al·löningar till personal på indragningsstat m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

45 202 

60000 

50000 

Från anslaget bestrids främst utgifterna för vissa ersättningar till perso

nal på indragningsstat. 

Statc11s liinc- och pe11sio11srerk föreslår att anslaget kvarstår oföriindrat. 

Med hänvisning till den minskade belastningen på anslaget hemställer 

jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Al'!ii11i11gar till personal pcl indrag11i11gsstat 111.111. för budget

året 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 50000 kr. 
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F 5. Statens personalbostadsdeler,ation 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

875429 

887000 

962000 

100 

Statens personalbostadsdelegation är rådgivande organ åt de myndighe

ter som beslutar om hyror för eller förvaltar tjänstebostäder för statstjäns

temän och andra tjänstemän. vilkas avlöningsförmåner fastställs under 

medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. eller 

beslutar om hyror och förvaltar andra bostäder som mot hyra upplåts av 

statlig myndighet. 

Delegationen består av sex ledamöter. Den har ett kansli. som förestås 

av en byrådirektör. 

1980/81 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rt:sccrsiiltningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

S ta ten.1· per.I"< 111alh11studsdelega ti1m 

4 
2 

6 

694000 
I 000 

43000 
115000 
34000 

887000 

Beräknad ändring 1981/82 

Delegationen Före-
dragandcn 

+ 40000 + 56000 

+ 3000 + 2000 
+ 11000 + 11000 
+ 6000 + 6000 

+60000 +75000 

I. Pris- och löneomräkningar m. m. ( + 77 000 kr.) 

2. I besparingsalternativet förordar delegationen minskade medel till 

löner ( - 15 000 kr.J. reseersättningar ( - I 000 kr.) och expenser ( - I 000 

kr.). 

Fiiredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Stati'fl.I' pn-.1·011alhostadsddegati1111 för budgetåret 1981 /82 

anvisa ett förslagsanslag av 962 000 kr. 
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F 6. Personaladministration och personalutbildning: Förvaltningskostnader 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

19695221 

17330000 

15040000 

Statens institut för personaladministration och personalutbildning 

(SIPU) är central servicemyndighet för de statliga myndigheter som lyder 

under regeringen i frågor om personaladministrativ konsultation och per

sonalutbildning. Inom sitt verksamhetsområde får SIPU mot avgift bistå 

även riksdagen och dess myndigheter och andra offentliga organ. 

SIPU leds av en styrelse. Ledamöter av denna är en generaldirektör och 

åtta andra ledamöter. Generaldirektören är ordförande i styrelsen och chef 

för SIPU. 

Inom SIPU finns en avdelning för utbildning och konsultation samt en 

utvecklingsenhet, en administrativ enhet och ett planeringskansli. Vidare 

finns sju regionkontor och statens kursgård Sjudarhöjden i Sigtuna. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

SIPU Före-
draganden 

Personal 

tiandläggande personal fi9 
Ovrig personal 31 

100 

Anslag 

Lönekostnader 15 139000 +901000 -1127000 
Sjukvård 43000 
Reseersätlningar och Expenser 2571000 + 201000 + 147000 
Lokalkostnader 4121000 - 777000 - 777000 

21874000 +325000 -1757000 
Inkomster från gemensam 

administration 4544000 + 533 000 + 533 000 

17 330000 -208000 -2290000 

Statens institut för personaladministration och pcrsonaluthildning 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 255 000 kr. 

2. Institutet föreslår ett oförändrat driftbidrag dvs. att 3 000000 kr. av 

anslaget skall få användas som bidrag till uppdragsverksamheten. 

3. De besparingar som SIPU enligt huvudförslaget redovisar innebär 

bl. a. en minskning av den interna administrationen ( - 463 000 kr. J. 

Föredraganden 
Verksamheten vid statens institut för personaladministration och perso

nalutbildning (SIPU) skall i huvudsak finanserias genom avgifter så snart 
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de praktiska förutsättningarna föreligger. SIPU:s organisation måste följ

aktligen anpassas till den efterfrågan som riktas mot SIPU :s produ~ter. 

Det totala antalet årsarbetskrafter vid institutet bör minskas genom att 

man i första hand begränsar den interna administrationen. 
Jag vill i sammanhanget erinra om att riksdagen (prop. 1980/81: 25 bil. 4, 

AU 1980/81: 12, rskr 1980/81: 57) nyligen har anvisat drygt 1,6 milj. kr. på 

tilläggsbudget I till statsbudgeten för innevarande budgetår för att täcka 

äldre balanserade förluster som har uppstått i motsvarande verksamhet 

hos dåvarande statens personalutbildningsnämnd och i samband med 

omorganisationen till SIPU. Denna åtgärd bör också verksamt bidra till att 

SIPU skall kunna bedriva sin uppdragsvcrksamhet utan underskott. 

För budgetåren 1979/80 och 1980/81 har ett driftbidrag på 4 milj. kr. resp. 

3 milj. kr. övergångsvis anvisats som stöd till den uppdragsfinansierade 

verksamheten. Som jag har anmält i propositionen om besparingar i stats

verksamheten (prop. 1980/81: 20 bil. 7 s. 11 J räknar jag med att driftbidra

get i dess helhet skall vara avvecklat till budgetåret 1982/83. För budget

året 1981182 har jag beräknat medel för ett driftbidrag av 2 milj. kr. 

Föredragande statsråd anförde i prop. 1978179: 133 att vissa serviceupp

gifter - bl. a. information och rådgivning till myndigheter i samband med 

deras handläggning av vissa individärenden - under en övergångstid borde 

utföras av den regionala organisationen hos SIPU. Dessa serviceuppgifter 

har nu övertagits av Statshälsan. Jag har därför räknat med en minskning 

av medelsbehovet med I milj. kr. 

Jag har därutöver med utgångspunkt i huvudalternativet räknat med en 

besparing i huvudsak under anslags posten löner om sammanlagt 463 000 

kr. 

Jag har tidigare vid min anmälan av punkten 5 i För flera huvudtitlar 
gemensamma frågor framhållit att det enligt min mening är angeläget att 

SIPU:s möjligheter att bistå myndigheterna tas till vara. Det bör i många 

fall vara bättre och billigare för myndigheterna att exempelvis i samband 

med översyn av personalplanering och personalutveckling temporärt ut

nyttja resurser från SIPU - även om det är förenat med en viss avgift - än 

att anställa egen personal för ändamålet. Jag vill för övrigt erinra om att jag 

redan i föregående års budgetproposition (prop. 1979/80: 100 bil. 11 s. 791 

framhöll att personalutbildning och personaladministrativ konsultation 

inte minst i tider av resursknapphet är betydelsefulla medel för att vid

makthålla och stärka statsförvaltningens effektivitet. 

Anslaget bör enligt min mening ges en benämning som anknyter till 

myndighetens namn, nämligen Personaladministration och personalutbild

ning: Förvaltningskostnader. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Personaladministration och per.wnaluthildning: Förmlt

ningskostnader för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag 

av 15040000 kr. 
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I<' 7. Personaladministration och personalutbildning: Uppdragsverksamhet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I 000 

I 000 

I 000 

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter hos statens institut för 

personaladministration och personalutbildning för produktion och distri

bution m. m. av generell statlig personalutbildning. personaladministrativ 

konsultation. utvecklingsarbete som bedrivs på uppdrag av annan myndig

het och bistånd till myndigheterna vid planering och utformning av deras 

personalutbildning samt gemensam kontorsdrift i kvarteret Skogskarlen i 

Solna och driften av statens kursgård Sjudarhöjden i Sigtuna. Omslut

ningen beräknas komma att uppgå till 23 645 000 kr. under budgetåret 1980/ 

81 och 25 360000 kr. under budgetåret 1981/82. 

Anslaget bör enligt min mening ges en benämning som anknyter till 

myndighetens namn. nämligen Personaladministration och personalutbild

ning: Uppdragsverksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Personaladministration och perso11al11thild11inR: Uppdrais-

1·erksamhet för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 

1 000 kr. 

I<' 8. Statens arbetsmarknadsnämnd 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

16831245 

15244000 

17 483 000 

Statens arbetsmarknadsnämnd är central förvaltningsmyndighet för ar

betsmarknadsfrågor inom statsförvaltningen och efter särskilt beslut av 

regeringen för frågor som rör statligt reglerade anställningar i övrigt. allt i 

den mån detta inte ankommer på annan myndighet. 

Nämnden får inom sitt verksamhetsområde även bistå riksdagen och 

dess myndigheter. 

Nämnden har vidare till uppgift att verka för att arbetsmarknadsfrågor 

inom statsförvaltningen handläggs på ett ändamålsenligt och planmässigt 

~ätt. Nämnden skall därvid följa förhållandena inom hela arbetsmarkna

den. 

Chef för arbetsmarknadsnämnden är en generaldirektör. Inom nämnden 

finns en avdelning för utveckling och drift. en enhet för jämställdhets- och 

personalbehovsfrågor samt en administrativ enhet. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 11 

1980/81 

Personal 

Handläggande personal 62 
Övrig personal 31 

93 

Anslag 

Lönekostnader 12050000 
Sjukvård 27000 
Resccrsättningar 

och expenser 1426000 
Lokalkostnader 1638000 
Utbildning 103000 

15244000 

Statens arbetsmarknad.rniimnd 

104 

Beräknad ändring 1981/82 

Nämnden 

+9 
-I 

+8 

+2455000 
+ 3000 

+ 216000 
+ 714000 

65000 

+3323000 

Före
draganden 

-I 

-l 

+I 118000 
+ 3000 

+ 546000 
+ 675000 
- 103000 

+2239000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2024000 kr. 

2. I ett besparingsalternativ förordar nämnden en indragning av en 

assistenttjänst ( -90000 kr.), minskade medel till reseersättningar och ex

penser ( -168 000 kr.) samt en minskning av personalutbildningen ( - 75 000 

kr.). 

3. Nämnden begär medel motsvarande sju handläggartjänster till drifts

verksamheten, en handläggartjänst till utredningsarbete kring i första hand 

anställningsfrämjande åtgärder för äldre och för arbetshandikappade ar

betstagare samt en handläggartjänst för ärenden gällande personskador 

rn. m. Nämnden begär dessutom medel för praktikplatser (+I 383 000 kr.). 

4. Nämnden begär vidare medel för att utrusta tjänsterum för den extra 

personal den har begärt ( + 249 000 kr. l. 

FöredraRWlden 

Kraven på besparingar och omprioriteringar av den statliga verksamhe

ten innebär för myndigheterna bl. a. att målmedvetna insatser måste göras 

så att den befintliga personalens kunskaper. kompetens och ambitioner tas 

till vara och så att en ökad rörlighet mellan olika arbetsuppgifter underlät

tas. Det är ur personalpolitisk synpunkt angeläget att nödvändiga omställ

ningar kan planeras långsiktigt och med god framförhållning. 

Om övertalighet skulle uppstå måste samlade åtgärder kunna sättas in 

för att hitta nya meningsfulla arbeten. Bl. a. bör ett samordnat utnyttjande 

av resurserna hos statens arbetsmarknadsnämnd (SAMNl och arbetsmark

nadsverket eftersträvas. Jag har tidigare vid min anmälan av punkt 5 i För 

flera huvudtitlar gemensamma frågor framhållit bl. a. dessa förhållanden. 

Det är för närvarande inte möjligt att tillförlitligt bedöma i vilken ut

sträckning ärendetillströmningen till SAMN kommer att påverkas av be-
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sparingssträvandena inom statsförvaltningen. Jag avser att hålla mig fort

löpande underrättad om utvecklingen av ärendesituationen och åter

komma till regeringen i annat sammanhang om omständigheterna ger an

ledning härtill. 

Jag har beräknat SAMN:s anslag för nästa budgetår med utgångspunkt i 

huvudalternativet. Jag har därvid tagit hänsyn bl. a. till att en assistent

tjänst kan dras in hos nämnden. 

Kostnaderna för utbildning bör fortsättningsvis redovisas under anslags

posten för resor och expenser. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens arhetsmarknadsniimnd för budgetåret 1981 /82 anvisa 

ett förslagsanslag av 17 483 000 kr. 

F 9. Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

82283653 

91000000 

107000000 

Anslaget får användas till kostnader för avlöningsförmåner. utbildning 

m. m. när en arbetstagare - efter omplacering - till följd av ett arbetshan

dikapp inte kan beredas en lämplig anställning inom gällande organisation 

och därför måste sjukpensioneras. om inte omskolning eller någon annan 

form för arbetsvård kommer till stånd. Anslaget kan även användas när en 

arhetstagare - efter omplacering - på grund av att en statlig verksamhet 

omlokaliseras eller omorganiseras inte kan beredas en lämplig anstiillning 

inom gällande organisation. om inte omskolning eller andra särskilda åtgär

der kommer till stånd. 

Vidare kan anslaget användas när en arbetstagare - under tiden för 

anställningen - efter sjukpensionering erhåller arbetsvård i den formen att 

han försöksvis uppehåller en ny anställning inom gällande organisation. 

Anslaget får användas endast övergångsvis till dess att frågan om an

ställning har lösts på ett mer slutgiltigt sätt. Därefter skall berörda myn

digheters egna medel utnyttjas. 

Bestämmelser i ämnet återfinns i förordningen ( 1979: 518) om arbetshan

dikappade i statligt reglerad anställning m. m. och i omplaceringsförord

ningen ( 1974: 1006. ändrad 1979: 580). 

I fråga om anställda hos myndigheter inom försvarsdepartementets om

råde bestrids kostnaderna av medel anvisade under fjärde huvudtiteln. 
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Statens arhctsmarknadsniimnd 

För budgetåret 1979/80 var utgifterna 82284000 kr., varav 25970000 kr. 

hänför sig till statlig verksamhet och 56314000 kr. till statsunderstödd 

verksamhet. För budgetåret 1980/81 beräknas utgifterna till I 07 milj. kr., 

varav 34 milj. kr. avser statlig verksamhet och 73 milj. kr. statsunderstödd 

verksamhet. Arbetsmarknadsnämnden beräknar anslagsbehovel för bud

getåret 1981/82 till 139 milj. kr. fördelat på 44 milj. kr. för statlig verksam

het och 95 milj. kr. för statsunderstödd verksamhet. 

F iiredraganden 

Belastningen av anslaget har fortsatt att öka. Arbetsmarknadsnämndens 

prognoser bygger på en beräknad ökningstakt av ungefär 30 'T per budget

år. Budgetäret 1979/80 blev emellertid utfallet IO~i liigre iin niimndens 

prognos. 

Kostnader för löner. utbildning m. m. fär endast övergångsvis belasta 

detta anslag till dess att frågan om anställning har lösts på ett mer slutligt 

sätt enligt 18 ~ förordningen I 1979: 518) om arbetshandikappade i statligt 

reglerad anställning, m. m. Det har emellertid visat sig att anslaget i många 

fall har belastats under mycket lång tid. Regeringen har därför på mitt 

förslag gjort en sådan ändring i förordningen att anslaget för användas 

under högst tre år för varje enskilt fall om inte särskilda skäl föranleder 

annat. Jag har tidigare anmält detta, senast i propositionen ( 1980/81: 20) om 

besparingar i statsverksamheten. 

Jag har berört frågan om användningen av anslaget även tidigare denna 

dag vid min anmälan av punkt 5 i För flera· huvudtitlar gemensamma 

frågor. Jag anförde därvid att anviindningen av anslaget borde vidgas till 

att ~vse åtgärder som kan leda till anställningar ockst1 inom andra sektorer 

av arbetsmarknaden. Härigenom torde förutsättningarna öka att snabbare 

och smidigare hitta alternativ sy~;selsättning i samband med bl. a. ompriori

tering och omorganisation av statlig verksamhet. Samtidigt kan den tid 

som anslaget utnyttjas i det enskilda fallet sannolikt nedbringas. 

För att underlätta placeringen av arbetshandikappade har omplacerings

förordningen ( 1974: 1006) ändrats. Ändringen innebär att rekryteringsbe

gränsande åtgiirder skall kunna vidtas även i samband med omplacering av 

arbetshandikappade. 

För att effekten av insatt arbetsvård skall bli den avsedda krävs att 

aktiva rehabiliteringsåtgärder vidtas av anställningsmyndigheterna. Som 

jag anförde i besparingspropositionen ämnar jag föreslå regeringen att ge 

SAMN i uppdrag att i samarbete med vissa anstiillningsmyndigheter se 

över åtgärder och metoder som används inom ramen för den förebyggande 

och rehabiliterande verksamheten och lämna förslag till en effektivisering 

av denna. 

Jag vill också erinra om att jag i besparingspropositionen anförde att 

åtgärder till stöd för arbetshandikappade inom det kommunala området så 
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långt möjligt hör bekostas av de medel som kommunerna sjiilva disponerar 

på samma sätt som gäller för bl. a. statliga myndigheter. Jag framhöll att 

även kommunerna måste ta ett ansvar för att genom bl. a. omplacering av 

arbetshandikappade till reguljära tjänster lösa de problem som kan uppstå. 

Den statsunderstödda verksamheten tar i dag över 60 C+ procent av ansla

get i anspråk. 

Det är f. n. inte möjligt att bedöma i vilken omfattning medelsbehovet 

kan komma att påverkas med anledning av de f1tgärder som jag nu har 

redovisat. Med ledning av den beräknade belastningen under budgetåret 

1980/81 anser jag att anslaget hör föras upp i statsbudgeten med 107 milj. 

kr. till niista budgetår. 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lönekostnader rid l'iss m11sko/11i11g och omplacering för 

budgetftret 1981/82 anvisa ett fiirslagsanslag av 107000000 kr. 

F 10 . .Jämställdhet inom statsförvaltningen 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

677 809 

I 000 000 

I 000000 

Från anslaget bestrids sådana kostnader för jämställdhetsarbete som 

normalt inte kan anses ingå i myndigheternas uppgifter och som de saknar 

medel för. Bl. a. bestrids kostnader för åtgärder som stimulerar utveckling 

av nya metoder for jämställdhetsarbetet. Medel från anslaget anvisas myn

digheterna efter prövning av statens arbetsmarknadsnämnd i varje enskilt 

fall. 

Som jag har anfört vid min anmälan av punkt 6 i bilaga 3 till budgetpro

positionen I För !lera huvudtitlar gemensamma frågor) hör medel från 

anslaget även försöksvis kunna användas för att i några fall betala en del av 

lönekostnaderna för praktikanter som är beredda att välja ett otraditionellt 

yrke. 
Jag hcmstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Jii111stiilldhe1 i110111 st11t.1ji)rrn/111i11ge11 för budgettiret 1981 /82 

anvisa ett förslagsanslag av I 000000 kr. 

F 11. Statens förhandlingsråd 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

1510297 

2087000 

2152000 

Statens förhandlingsråd samordnar och genomför förhandlingar enligt 

lagen ( 1976: 580) om medbestämmande i arbetslivet eller enligt kollektivav-
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tal, i den mån förhandlingen avser frågor som förbereds inom regerings

kansliet för beslut av riksdagen, regeringen eller statsråd och som inte 

syftar till kollektivavtal. Rådet svarar vidare för information enligt nämnda 

lag eller kollektivavtal i dessa frilgor. 

Chef för förhandlingsrådet är en generaldirektör. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Personal 

Handläggande personal 8 
Övrig personal 2 

10 

Anslag 

Lönekostnader 1677000 
Sjukvård 4000 
Rescersättningar 4000 
Lokalkostnader 339000 
Expenser (13000 

2087000 

Statens JiJrl111ndling.1·råd 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 128000 kr. 

Statens för
handlingsråd 

+ 119000 

+ I 000 
- 45000 
+ 8000 

+ 83000 

Före
draganden 

+ 105000 

- 45000 
+ 5000 

+ 65000 

2. De besparingar som förhandlingsrådet enligt huvudförslaget har re

dovisat innebär minskade medel för lokalkostnader ( -45 000 kr. J. 

f'iiredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens .fårlwndlinf:!sräd för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 152 000 kr. 

f" 12. Bidrag till stiftelsen Statshälsan 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

65000000 

96575000 

Från anslaget utgår bidrag till Statshälsan i enlighet med avtal mellan 

statens arbetsgivarverk och de statsanställdas huvudorganisationer om 

statlig företagshälsovfird m. m. För budgetåret 1981/82 skall enligt avtalet 

till Statshälsan utgå 83 milj. kr. Beloppet skall i samband med att medlen 

anvisas stiftelsen omräknas utifriln förändringar i konsumentprisindex med 

utgångspunkt från prisförhållandcna under januari 1979. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till st{fielsen Statshiilsan för budgetåret 1981/82 

arivisa ett förslagsanslag av 96575 000 kr. 
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F 13. Viss förslagsverksamhet m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

196264 

200000 

350000 

109 

Från anslaget betalas ersättningar och belöningar i förslagsvaksamhc

ten i den utsträckning beslut härom meddelas av statsförvaltningens cen

trala förslagsnämnd. Förhandlingar pågår mellan statens arbetsgivarverk 

och de statsanställdas huvudorganisationer om nya bestämmelser för för

slags verksamheten. 

Sta t.~fi:irvaltningens centrala förslagsnämnd 

Nämnden finner det särskilt angeläget att en ny stimulanspristävling 

anordnas med tanke på att förslagsverksamheten syftar till effcktivitets

höjning inom statsförvaltningen. 

Föredraganden 

Det är enligt min mening angeläget att insatser för förenklingar och 

besparingar stimuleras på olika sätt. Förslagsverksamheten fyller därvid 

en viktig uppgift. Jag biträder därför förslagsnämndens förslag att anordna 

en ny pristävling. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Viss fiirslagsverk.rnmhet m. 111. för budgetåret 1981/82 anvisa 

ett förslagsanslag av 350000 kr. 

F 14. Vissa skadeersättningar m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

100000 

100000 

Från anslaget betalas bl. a. ersättningar som staten skall utge på grund 

av skadeståndsskyldighet och som avser fall där förmånstagaren inte inne

har eller har innehaft statligt reglerad anställning. Anslaget bör foras upp 

med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa skadeersiittningar m. m. för budgetåret 1981 /82 anvisa 

ett förslagsanslag av l 00 000 kr. 
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G. ÖVRIGA ÄNDAMÅL 

G. I. Kammarkollegiet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

16093 774 

15 560000 

16812000 

110 

Kammarkollegiet är central förvaltningsmyndighet med uppgift att hand

lägga frågor rörande statlig och kyrklig egendom. rikets indelning och den 

prästerliga organisationen. handha medels- och fondförvaltning samt i 

vissa ärenden bevaka statens rätt och allmänna intressen. 

Chef för kollegiet är en generaldirektör. Kollegiet är organiserat på sju 

enheter. nämligen en allmän avdelning. ett advokatfiskalskontor. en fond

byrå. en redovisningscentral. ett revisionskontor. ett arkivkontor och en 

administrativ sektion. Vid kollegiet finns som rt1dgivande organ ett expert

råd för medelsplaceringsfrågor. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Ansla~ 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Kostnader för datamaskintid 
Kostnader för stansutrustning 

Summa utgifter 

Avgår crsiittningar för 
redovisningscentralens 
tjänster 

Summa anslag 

Ka 11111111 rkolle µiet 

1980/81 

58 
27 

125 

15324000 
_"l3000 

170000 
150001 

2 298 000 
762 000 

I 150000 
150000 

19 887 000 

4 327 000 

15560000 

Hcräknad iindring 1981/82 

Kammar
kollegiet 

+I 
+I 

+2 

+I h86000 
+ 3 000 
+ 2000 

t-) 

+ 387 000 
+ 106000 
+ 250000 
+ 2' 000 

+2459000 

+1195000 

+1264000 

Före
draganden 

+I 
+I 

+2 

+ 1646000 
+ _,000 

4000 
t-) 

+ 387 000 
+ 85000 
+ 178000 

+2295000 

+ 104_,000 

+I 252000 

För hudgi.:tåret 1981/82 riiknar kollegiet inte med någon förändring som 

på något mer påtagligt sätt kommer att p{1verka arhetsuppgiftc:rna. Kolle-
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giet har utformat sin anslagsframställning enligt huvudalternativet. dvs. 

endast med pris- och löneomräkning samt en kostnadsminskning med två 

procent. 

För verksamheten vid redovisningscentralen har kollegiet dock enligt 

regeringens särskilda anvisningar utformat anslagsframställningen med ut

gångspunkt i ett av riksrevisionsverket framfört förslag om överföring av 

verksamheten inom redovisningscentralen hos riksarkivet till motsvarande 

enhet inom kammarkollegiet. 

I. Pris- och löneomräkning I 928 000 kr. 

2. Inom kollegiet pågår en strävan att - utan åsidosättande av rättssä

kerheten - förenkla handläggningsrutiner m. m. De av regeringen under 

senare år påbjudna besparingarna verkar i samma riktning. De områden 

som verket närmast har sin uppmärksamhet riktad på är arkivkontoret och 

fondbyråns kyrkofondssektion. beträffande vilka översyn pågår i fråga om 

arbetsuppgifter. organisation m. m. Den i föregående års budgetproposi

tion omnämnda förvaltningsrevisionen som utförs av riksrevisionsverket 

pågår fortfarande. 

Den tvåprocentiga minskningen av medclsanvisningen som huvudalter

nativet innehåller uppgår till 343 000 kr. Huvuddelen av detta belopp 

hänförs till anslagsposten Lönekostnader där kollegiet räknar med ett 

flertal besparingar om sammanlagt 318 000 kr. Kollegiet räknar vidare med 

att antalet förrättningar under budgetåret 1981 /82 skall minska något i 

förhållande till tidigare år. En minskning av anslagsposkn Reseersiittning

ar med 25 000 kr. hör därför vara möjlig. 

Eftersom redovisningscentralen inte har sin verksamhet finansierad 

över statsbudgetens anslag till kammarkollegiet utan genom avgifter har 

någon minskning där inom huvudalternativets ram inte beräknats. Kam

markollegiet har beräknat hela minskningen inom den anslagsfinansierade 

delen av verksamheten. 

Kollegiet har räknat med att t. o. m. budget?1ret 1981/82 kunna genomfri

ra anbefallda kostnadsminskningar utan att inskränka verksamheten eller 

nämnvärt förlänga handläggningstiden inom något område. Om däremot 

ytterligare minskningar efter nämnda period skall bli mi>jliga. förutsätter 

detta antingen att någon form av rationalisering. som f. n. ej kan förutses, 

genomförs eller att verksamheten på nägon punkt inskriinks eller upphör. 

3. Enligt regeringens särskilda anvisningar för årets anslagsframställ

ning skall kammarkollegiet utforma denna med utgångspunkt i att verk

samheten vid riksarkivets redovisningscentral skall överföras till motsva

rande enhet inom kammarkollegiet den I juli 1981. 

I samarbete med riksarkivet har kollegiet gått igenom arbetsuppgifter 

m. m. inom riksarkivets redovisningsgrupp. Erfarenhetsm~issigt varierar 

transaktionsmiingd och slag av transaktioner m. m. inom rätt vida griinser. 

Kollegiet har dock kommit till slutsatsen att kollegiets redovisningscentral 

för att ta över verksamheten vid riksarkivets motsvarande enhet behöver 

tillföras fyra tjänster jämte medel för tillfällig personal m. m. 
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Behovet av medel för resor har beräknats rätt högt. Många av myndighe

terna inom riksarkivets redovisningsgrupp ligger i landsorten .. Kollegiet 

bedömer det vara angeläget att särskilt under de första åren efter en 

omorganisation besöka samtliga myndigheter för att lösa gemensamma 

problem. medverka till angelägna omläggningar m. m. 

Även behovet av expensmedd ökar ganska mycket. Den drygaste kost

naden beräknas för kuvert och telefon. Försändelserna av datamaterial 

sker i särskilda, förhållandevis dyra kuvert. 

Den utvidgade verksamheten vid redovisningscentralen kan rymmas 

inom kammarkollegiets nuvarande lokaler. Stansutrustningen beräknas 

behöva kompletteras i mindre omfattning. 

Mot bakgrund av detta föreslår kammarkollegiet att utgiftsposterna i den 

särskilda driftstaten för kollegiets redovisningscentral ökas med samman

lagt 874000 kr. om förslaget att verksamheten vid riksarkivets redovis

ningscentral överförs till kammarkollegiets redovisningscentral genom

förs. Kostnaderna fördelar sig på lönekostnader med 550000 kr.. sjukvård 

I 000 kr.. reseersättningar 18000 kr.. expenser 30000 kr. samt kostnader 

för datamaskintid och stansutrustning med 250000 resp. 25 000 kr. Vidare 

uppkommer ett utökat behov av medel hos myndigheterna inom riksarki

vets redovisningsgrupp om dessa ansluts till den avgiftsfinansierade redo

visningscentralcn vid kammarkollegiet. Kollegiets beräkning härav uppgår 

till I 275 000 kr. En sådan beräkning är emellertid mycket osäker. 

Fiiredraganden 

Den modernisering av statens budget som enligt statsmakternas beslut 

genomfördes till innevarande budgetår innebär dels en budgetteknisk om

läggning, dels en allmän höjning av den ekonomiadministrativa nivån i 

statsförvaltningen. Budgetmod..::rniseringens inriktning på en höjning av 

den ekonomiadministrativa nivån i statsförvaltningen kommer att ställa 

större krav på redovisningscentralernas medverkan i myndigheternas ut

vecklingsarbete. Små myndigheter kan inte förväntas ha detaljerad kun

skap om system S eller övriga delar av statens ekonomiadministrativa 

system 1SEA-systemet). Detta innebär ökade krav på redovisningscentra

lernas service gentemot de små myndigheterna. 

Mot bl. a. denna bakgrund har riksrevisionsverket tagit initiativ till en 

översyn av verksamheten vid den redovisningscentral som är knuten till 

riksarkivet. Denna redovisningscentral betjänar inemot 50 myndigheter, 

de flesta mycket små. som är verksamma inom arkiv- och museisektorerna 

och övriga kulturområden. Vid redovisningscentralen finns f. n. sex tjäns

ter. Av översynen framgår att redovisningscentralen hos riksarkivet har en 

för liten omfattning för att kunna fungera på avsett sätt oberoende av 

semester och annan frånvaro hos personalen och att systemdriften till 

största delen har måst utföras vid en annan redovisningscentral. Vidare 

har ett stort behov av utbildning och rådgivning i ekonomiadministrativa 
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frågor hos de myndigheter som är anslutna till redovisningscentralen kun

nat konstateras. Detta behov är emellertid svårt att tillgodose med tillgäng

liga resurser. 

Riksrevisionsverket har - i samråd med riksarkivet och kammarkolle

giet - föreslagit att verksamheten vid redovisningscentralen hos riksarki

vet den I juli 1981 uppgår i redovisningscentralen hos kammarkollegiet. 

varvid berörd personal förs över från riksarkivet till kammarkollegiet. 

Kammarkollegiet har i sin anslagsframstiillning för nästa budgetår begärt 

de förstärkningar som verket anser sig bi:höva för att ta över verksamheten 

vid riksarkivets redovisningscentral. Härav framgår att det ytterligare 

personalbehovet uppgår till fyra tjänster i stället för de sex som f. n. finns 

hos riksarkivet. I inledningsskedt:t behövs också medel för tillfällig perso

nal. Däremot behöver kollegiet inte något lokaltillskott. Vidare föreslås 

ökade medelsanvisningar för resor och expenser m. m. 

Riksrevisionsvcrket har i sin årliga rapport över den statliga redovis

nings- och revisionsorganisationen yttrat sig över kammarkollegiets yrkan

den. Verket tillstyrker därvid den föreslagna tjänsteorganisationen och 

finner det rimligt med ett tillfalligt resurstillskott under det första året. 

Behovet av medel för resor kan enligt riksrevisionsverkets mening öka mot 

bakgrund av den stora efterfrågan pä rådgivning. utbildning och informa

tion hos myndigheterna i riksarkivets nuvarande redovisningsgrupp. Myn

digheterna i gruppen är spridda över hela landet. Verket anser det vidare 

lämpligt att registreringsutrustningen vid riksarkivet förs över till kammar

kollegiet. 

När det gäller frågan om att kompensera de anslutna myndigheterna för 

den taxedebitering som kammarkollegiets redovisningscentral till skillnad 

från riksarkivets redovisningscentral försöksvis tilHimpar anför riksrevi

sionsverkct ntt medclsbehovd vid anslutna myndigheter iir beroende av 

dels transaktionsmängden. dels utnyttjandet av redovisningscentralens 

tjänster. Verket kan f. n. inte bedöma i vilken utsträckning anslutna myn

digheter kommer att utnyttja dessa tjänster. Riksrevisionsverket föreslår 

därför att verksamheten vid kammarkollegiets redovisningscentral får 

uppvisa ett underskott det inledande äret. Diirefter föreligger ett bättre 

underlag för att beräkna medelsbehovet vid anslutna myndigheter. Kam

markollegiet bör enligt riksrevisionsverkets uppfattning i anslutning till an

slagsframställningen för budgetåret I 982/83 lämna en särskild analys av 

underskottet vid redovisningseentralcn. 

För t:gen del vill jag - efter att ha samrått med chefen för utbildningsde

partementct - anföra följande. Den översyn som har ägt rum genom 

riksrevisionsverki:ts försorg har visat att redovisningscentralcn vid riksar

kivet iir för liten för att driftmässigt kunna fungera på ett tillfredsställande 

sätt och att oberoendt: av exempelvis semestrar och sjukfrånvaro kunna ge 

den kamerala service som dt: till redovisningsgruppt:n anslutna myndighe

terna är beroende av. inte minst i ett statsfinansiellt läge där allt störTt: krav 

ställs på myndigheterna i ekonomiadministrativt avseende. 
8 Riksdagen 1980il!I. I .101111. Nr IUO. Bilaga 11 
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för all tillgodose kravet pft en viil fungerande n:dovisningscentral kan 

olika lösningar diskuteras. En möjlighet skulle vara att knyta redovisnings

centralen till en ny viirdmyndighet inom nuvarande redovisningsgrupp. 

Detta <tlternativ kan doi..:k knappast bidra till en rörbiittring eftersom redo

visningscentralen fortfarande skulle vara liten och siirbar. Jag har diirför 

funnit att förslaget att lttla verksamheten uppgå i den som bedrivs vid 

kammarkollegiets redovisningscentral innebiir den biista lösningen pi't pro

blemet. 

Redovisningsi..:entrakn vid kammarkollegiet har en väl fungerande drift

organisation oi..:h god kompetens inom det ckonomiadministrativa områ

det. Dessutom finns en utbyggd utvecklings- och utbildningsrunktion. Vi

dare k<tn niimnas att denna redovisningsi..:entral f. n. har en viss överkapa

citet. Sammantaget innebiir detta att myndigheterna inom riksarkivets 

redovisningsgrupp kan erbjudas en bättre servicc till en lägre sammanlagd 

kostnad för statsverket. 

"Ijiinsterna vid riksarkivets redovisningseentral bör alltsfa niista budgettir 

tillröras kammarkollegiet. Övertaliga tjänster bör vid vakanser inte äterbe

siittas. Jag beräknar det sammanlagda medelstillskottet till kammarkolle

giet till 725 000 kr. Jag har därvid bl. a. beaktat att iivcn kostnaderna för 

datorbearbctningar sjunker om det inte bchövs några siirskilda körningar 

för rik~arkivets del. Chefen för utbildningsdepartcmentet kommer att vid 

sin anmälan av anslag till riksarkivet för nästa budgetiir ta upp dct minska

de anslagsbehovet hos riksarkivet. Den diirvid beriiknade anslagsminsk

ningcn uppgår till 992 000 kr. 

Vid kollcgit:ts redovisningsccntral bedrivs försöksv.::rksamhct med taxc

beläggning. vilket innebär att myndighcterna i redovisningsgruppen betalar 

för den service som redovisningscentralcn tillhandahilller enligt taxa. Ef

tersom taxcprincipen inte tillämpas inom riksarkivets redovisningscentral 

borde anslagslinansicrade myndigheter i denna redovisningsgrupp fä me

del på rcsp. anslag för att betala taxorna. 

Som riksrevisionsverket har anrört iir det emellertid mycket svlirt att i 

förväg uppskatta i vilken omfattning de nytillkommande myndigheterna 

kan tiinkas utnyttja redovisning~;centralens tjiinster. Jag ansluter mig där

för till riksrevisionsverkcts förslag som går ut p{t att de myndigheter som 

f. n. tillhör riksarkivets redovisningsgrupp inte skall delta i försliksvcrk

samhcten med taxedebitering förrän dct finns ctt tillförlitligare underlag för 

ati beriikna de anslagsförstärkningar som skulle behövas. Det bör framhål

las att denna lösning inte innebär n{1gon ytterligare belastning p11 statsbud

geten även om ett hokföringsmiissigt underskott uppkommer i staten för 

redovisningscentralen. 

I övrigt beräknar jag kammarkollcgicts anslag för niista budgetär med 

utgångspunkt i huvudförslaget. Min medclsberiikning framgilr av samman

ställningen. Med hänvisning till vad jag anfört oi..:h till denna hemstiiller jag 

att regeringen föreslår riksdagcn 

;1tt till Kamm11rkollcgic1 för budget{1ret 1981/82 anvisa ett förs\ags

anslag av 16 812 000 kr. 
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G 2. Statens förhandlingsnämnd 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

2719322 

2 940 000 

3 300000 

115 

Statens förhandlingsniimnd har till uppgift att efter uppdrag av regering

en eller dief för departement föra förhandlingar med kommun. landstings

kommun eller annan icke-statlig huvudman. friimst om villkor för samver

kan mellan staten och huvudman inom sjuk värd. uthildning eller forskning. 

Överenskommelse som triiffas av nämnden skall regclmiissigt understiillas 

regeringens prövning. Nämnden skall vidare efter uppdrag av markförval

tande myndighet föra förhandlingar om övcrbtelsc av staten tillhörig mark 

till kommun eller landstingskommun för samhtillshyggnadsiindamiil. 

Niimndcn svarar iiven för viss samordning i iircnden om fiirviirv av mark 

fn'tn kommun och iiverlfttelse av statlig eller kyrklig mark till kommun. 

Statens förhandlingsniimnd best;\r av en överdirektör och vissa siirskilt 

förordnade ledamöter. Hos nämnden finns ett kansli. För att bitriida niimn

den i olika förhandlingsfn\gor anlitar niimnden dcssutl1m ett stort antal 

experter. 

Personal 

Handliiggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Kostnader för utrednings
och forhandlingsarbete 

Statens .fi"ir/w ndl ing.rnii 11111(/ 

IYHOiH I 

12 
4. 

16 

2940000 

Lkriiknad iindring 19Hl/H2 

Statens för
handlings
niimnd 

+360000 

riirc
dragandcn 

+360000 

Omfattningen av niimndens verksamhet styrs viiscntligen av i vilken 

utsträckning nämnden fftr förhandlingsuppdrag och uppdragens karaktiir. 

Det iir f. n. inte möjligt att iiverblicka i vilken utstriickning p{1giiende 

större utrednings- och förhandlingsuppdrag kommer att kunna slutföras 

under innevarande budgetiir eller vilka fri!gor som eljest kommer att kriiva 

utrednings- och förhandlingsarbctc under budgetiiret 1981/82. Niimmlen 

räknar med en i allt viiscntligt oföriindrad verksamhet under ntista budget

~1r. 

I. Anslagsbehovet ökar med 398 000 kr. till följd av pris- och löncom

riikning. 
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2. Niimmlen skall enligt gällande anvisningar redovisa ett besparingsal

ternativ. Ett sådant alternativ innebär ett med ca 60000 kr. minskat an

slagsbehov. Vid bedömningen av möjligheten alt genomföra detta bespa

ringsalternativ vill nämnden fästa uppmiirksamheten på att verksamheten 

vid nämnden kännetecknas av sttindiga omprioriteringar av arbetsinsatser

na mellan de skilda förhandlingsomr{\dena. Karakteristiskt för fiirhand

lingsverksamheten iir att tidtabell och tidsåtgång endast i begränsad ut

striickning kan påverkas av nämnden. Nämnden måste också vara beredd 

att med kort varsel disponera om resursinsaterna. 

Mot denna bakgrund föresli1r niimnden all anslaget för niimndens verk

samhet räknas till avrundat 3.3 milj. kr. för nästa budgetfir. 

Fiiredrai.:anden 

Jag biträder förhandlingsniimndens förslag till anslag för niista budgetår. 

Jag hemstiiller alt regeringen förl~slår riksdagen 

att till Statens .fi'irlwndling.rniimnd för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 3 300000. 

G 3. Nämnden för samhällsinformation: Förvaltningskostnader 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

Personal 

l landliiggandc personal 
Övrig personal 

Ansla~ 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcseersiittningar 

diirav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expens.:r 

2 368 381 
2535 000 

I 388000 

1980i8 I 

') 

5 

14 

I 997000 
9000 

38000 
18000) 

233 000 
25K 000 

25.,5000 

Niimndcn Ji"ir sa111hiill.1i1(fcmnati<111 

l:leriiknad iindring l'J8 l/82 

Nämnden för 
samhiills
informalilin 

+246000 
+ 1000 
+ 5000 

+ 56500 
+ 33 500 

+342000 

Före
draganden 

- 88600(1 
4000 

29000 

88000 
- 140000 

-1147000 

Nämnden anser att verksamheten skall bedrivas med samma underlag 

som för budgetåret 1980/81 och all inga omprioriteringar av verksamheten 

är aktuella. 
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Nämnden avser under hudget~iret 1981/82 att fullfölja och avsluta tidi

gan: påhörjade projd.:t inom patient- och sjukvilrdsomrädet samt ett pro

jekt om förbättrad information till äldre i samhiillet. 

I. Pris- oeh löneomriikning 341 605 kr. 

2. Nämnden redovisar ett huvudalternativ men hegiir att besparingsbe

loppet inte skall avräknas. 

Fiiredragandc•n 

I samband med förslag om åtgärder för att fä till stånd en vidgad sam

hällsinformation fastslog riksdagen ftr 1971 vissa riktlinjer för samhällets 

informationsåtgärder (prop. 1971: 56. fiU 1971: 23. rskr 1971: 182). Dessa 

innebar i korthet följande. lnformationsåtgiirder iir en integrerad del av 

myndigheternas verksamhet. Information bör ses som ett medel bland 

andra för all uppnå de mål som gäller för vederbörande myndighets verk

samhet. Avgörande för om informationsåtgärder väljs bör alltså vara om 

dessa kan antas vara det mest effektiva medlet med beaktande av resultat 

och kostnader. Informations verksamheten bör därför planeras och budge

teras samordnat med övriga åtgärder. 

När det giiller information om sådan verksamhet som på ett avg(irande 

siitt berör den enskilde medborgaren måste kraven på samhällets informa

tion ställas högt. Detta giiller siirskilt sädan information som berör medbor

garnas rättigheter och skyldigheter. exempelvis sociala förmåner. riitt att 

delta i allm~inna val och skyldigheten att avge sjiilvdeklaration. M111ct bör 

hiir vara att nå samtliga medborgare. I den män dagspressannonsering 

anviinds för att nå samtliga medborgare hör denna ske i samtliga dagstid

ningar. Motsvarande bör giilla regionalt. då annonseringen avser befolk

ningen i ett visst geografiskt omriide. 

Niimnden för samhiillsinformation (NSJ) inriittades hudgetiiret 1971172 

som ett led i det då aktuella arbetet med att fä till stftml en vidgad 

samhällsinformation. Niimnden gavs i uppgift att verka för samordning av 

de offentliga organens informationshehov och i syfte att samhällets re

surser för samhiillsinformation utnyttjades effektivt. Nämnden skulle diir

vid fortlöpande httlla sig underrättad om myndigheternas och andra offent

liga organs informationsplaner och ta de initiativ som niimnden farm nöd

viindiga med hiinsyn till sin samordningsuppgift. Vidare skulle niimnden 

yttra sig till regeringen över ansökningar om medel fiir informationsiinda

m{il samt insamla och bearbeta erfarenheterna p[i samhiillsinformationens 

omrftde oeh förmedla resultaten till dem som kunde antas ha nytta av dem. 

Niimnden skulle även lämna rekommendationer rörande omfattningen av 

och metoderna för annonsering. I ndn av resurser kunde nämnden pii 

begiiran ge myndigheter oeh andra offentliga organ rt1d i friigor om infor

mationsverksamhet. 

Samtidigt med att NSI inriittades anvisades ett reservationsanslag. Viss 

informationsverksamhet. om 15 milj. kr. under hudgett1ret 197117~. Avsik-

') Rik.1d<1g<"11 19fi0!81. I s11111I. Nr ll!O. /Jilllg<1 11 
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ten var all N SI efter framställning från berörda myndigheter skulle kunna 

ansl[1 medel till informationsprnjekt som myndigheterna inte sjiilva dispo

nerade medel för. NSI skulle oeks[i kunna la initiativ till informationsin

satser. De informationsprojekt som i första hand avs{1gs var siidana som 

syftade till att upplysa medborgarna om deras riitligheter och skyldigheter. 

Siirskild vikt borde läggas vid siidana projekt som innebar en samordning 

av olika myndigheters informalionsverksamhet. 

Niimnden iir vidare administrativ huvudman för den för riksdagen och 

departementen gemensamma tidningen FrCm Riksdag & Departement. 

Niimnden består av tio ledamöter. 

Hos nämnden finns ett kansli med 14 anstiillda och dessutom {1t1a an

ställda för tidningsutgivningen. 

Niimnden för samhiillsinformation utarbetade p<l regeringens uppdrag år 

1977 en diskussionspromemoria där olika alternativ beträffande samhiills

informationens inriktning och niimndens verksamhet redovisades. Prome

morian remitterades till ett stort antal myndigheter och organ. Promemo

rian och de synpunkter som framkom under remissbehandlingen behand

lades i budgetpropositionen 1979. De riktlinjer som tidigare giillt för sam

hiillets information till medborgarna och som antagits av 1971 ilrs riksdag 

lades i allt viisentligt fast (prop. 1978/79: 100 bil. 11 s. 47, KU 1978/79: 27. 

rskr 1978/79:2211. 

lkträffande verksamheten vid NSI konstaterades diirvid att formerna 

för niimndens verksamhet delvis kommit att föriindras under senare ilr. 

Den informationstekniska kunskapen inom statsförvaltningen befanns 

vara störn:: iin niir niimnden inriittades. Siirskilda befattningar för informa

tion hade inriitlats vid llertalct större myndigheter. Myndigheternas anslag 

för informationsverksamhet hade ökat. Niimmkn kunde därför iigna större 

utrymme för en kvalitativ. övergripande och metodutvecklande verksam

het iin tidigare. Den riidgivande verksamheten kunde begriinsas betydligt. 

Fiiredraganden framhöll att det var angeWget all niimnden höll sig under

riittad om ut vecklingen inom informationsomriidet och att forskningsresul

tat och erfarenheter inom informationsomrftdct förmedlades till bl. a. de 

statliga myndigheterna. Föredraganden framhiill vidare all det var en 

angeliigen uppgift för niimnden att samordna de informationsinsalser som 

staten. landstingen och kommunerna gör. 

De medel som niimnden förfogat över för alt stödja myndigheternas 

informationsprojekt bl•nk successivt minskas i takt med att myndigheter

nas egna anslag för informationsiindamiil ökades. Jag {1terkommcr senare 

denna dag till behtivet av ~Hrskilda medel för inforrnationsinsatser vid min 

anmiilan av anslaget Viss informationsverksamhet. 

I propositionen t 19l:\O/~l: 201 om besparingar i statsverksamheten. m. m. 

berörde jag frilgan om samhiillsinformationens administration (bil. 7 till 

niimnda prop. ). Jag konstaterade dit alt de olika myndigheternas egen 

kompetens inom infprmationsomri[det successivt har byggts ut och nume-
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ra är förhållamlevis stor. En avveckling av nämnden för samhiillsinforma

tion kunde därför enligt min mening övervägas. Eventuella kvarstående 

behov av insatser för samordning och ddgivning liksom utgivningen av 

tidningen kunde förHiggas till en annan, befintlig myndighet. Jag avsåg att 

ta initiativ till en översyn med denna inriktning. Riksdagen har vid sin 

behandling av besparingspropositionen !KU 1980/81:9. rskr 1980/81:58) 

för sin del tillstyrkt den översyn av NSI:s ställning och verksamhet som 

föreslogs i propositionen. Därvid anfördes att en sådan utvärdering borde 

genomföras förutsiittningslöst och med beaktande av föreliggande behov 

av samordning av olika informationsinstanser. bl. a. mellan statliga och 

kommunala instanser. 

Ett sådant översynsarbete som jag aviserade i besparingspropositionen 

har bedrivits inom regeringskansliet. Jag vill därför nu återkomma till 

denna fråga. 

De principer för samhällets information till medborgarna som antagits av 

riksdagen senast i samband med behandlingen av 1979 års budgetproposi

tion bör ligga fast. Jag har nyss redogjort för innebörden av dessa prin

ciper. Nämnden har enligt sin instruktion haft att verka för samordning av 

de offentliga organens informationsinsatser med utgångspunkt i medbor

garnas samlade informationsbehov och i syfte att samhällets resurser för 

samhällsinformationen utnyttjas effektivt. Jag vill understryka att det inte 

minst av samhällsekonomiska skiil är viktigt att samhällets resurser för 

information samordnas och därmed utnyttjas effektivt. Även riksdagen 

har. som jag nyss nämnde. framhi\llit vikten av att informationen från 

samhällets olika organ samordnas. Jag återkommer i det följande till hur 

denna samordning skall administreras i fortsiittningen. 

I nämndens instruktion sägs vidare att nämnden skall yttra sig över 

framställningar hos regeringen om informationsmedel. Som jag niimnde 

har de flesta myndigheter numera egna medel för informationsändamf1l. 

Dessa medel ingår i myndigheternas anslag och önskemål om ytterligare 

medel framförs i myndigheternas anslagsframstiillningar. Jag anser inte att 

det finns hehov av att behandla framställningar om medel för informations

ändamål pä annat sätt ~in övriga önskemf1I frän myndigheterna. Flir infor

mationsinsatser i samhand med ny lagstiftning m. m. giiller att dessa skall 

hehandlas tillsammans med sakfrågorna. Vidare skall kommitteer samti

digt som de lämnar sina förslag i resp. sakfrågor föresli\ hur eventuella 

informationsbehov skall lösas. Remissinstanscrna får d{1 tillfälle att även 

lägga synpunkter på de informationsinsatser som kan behövas. 

NSI skall enligt sin instruktion insamla och bearbeta erfarenheter på 

samhällsinformationens område och förmedla resultaten till dt:m som kan 

antas ha nytta av dem. Det är enligt min mening angeläget att myndigheter

na håller sig underrättade om utveckligen inom informationsomrihkt lik

som att de fär del av de erfan:nheter andra myndigheter har gjort. NSI har 

dels utarbetat en informationshandledning, dels sammanställt en fiirteck-
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ning över undersökningar inom informationsområdet. Jag återkommer 

strax till hur detta material skall a jourforas samt till hur förmedlingen av 

erfarenheter skall organiseras i fortsättningen. 

NSl:s direkta rådgivningsverksamhet i informationstekniska frågor. som 

i ett tidigt skede var väsentlig. har kunnat begränsas i takt med att de 

offentliga organen fått tillgång till andra informationstekniska kunskaps

källor. Det behov av rådgivning i informationstekniska frågor som kan 

finnas kvar bör kunna lösas dels genom att den ovan nämnda informations

handledningen hålls aktuell och tillgänglig för myndigheterna. dels genom 

att berörda myndigheter får viinda sig till antingen utomsti'1ende konsulter 

eller till andra myndigheter. 

NSI har utarbetat ett budget- och planeringssystem för de statliga myn

digheternas information. Jag anser att denna uppgift faller inom ramen för 

den verksamhet som bedrivs vid riksrcvisionsverket och att denna uppgift 

därför naturligen bör tas över av denna myndighet. 

Enligt kungörandeförordningen ( 1977: 827) skall NSI dels tillhandahålla 

sådana uppgifter om dagstidningars spridning som behövs för tillämpning 

av lagen ( 1977: 654) om kungörande i mäl och ärenden hos myndighet 

m. m. (kungörandelagen). dels lämna allmänna råd till myndigheter och 

enskilda för tillämpningen av lagen. Uppgifter om dagstidningars spridning 

har nämnden saminanstiillt i en särskild publikation. Nämnden har även 

gett ut vägkdande anvisningar för handliiggningen av kungörandefrågor. 

Enskildas behov av allmän rådgivning i kungörandefrågor torde numera 

kunna tillgodoses genom en hänviindelse till den myndighet som närmast 

berörs av kungörandet. I fråga om myndigheternas kungörande förutsattes 

vid kungörandelagcns tillkomst att - förutom NSI - vederbörande cen

trala myndigheter skulle meddela vägledande anvisningar i den mån det 

behövdes. Detta torde i allmänhet ha skett när det gäller myndigheter som 

kungör i större omfattning. Eftersom behovet av allmän rådgivning i kun

görandefrågor sålunda har minskat anser jag det inte längre vara nödviin

digt att nägon särskild myndighet har ansvaret för detta. När det gäller att 

tillhandahålla erforderliga uppgifter om dagstidningars spridning enligt 

kungörandeförordningen föreslår jag att den uppgiften flyttas över på 

presstödsnämnden. Jag har i dessa frågor samrått med cheferna för justitie

och utbildningsdepartementen. 

Niir det gäller frågor rörande dagspressannonsering i tekniskt avseende 

förutsätter jag att myndigheterna numera besitter den kunskap som behövs 

för att följa Kungl. Maj:ts cirkulär ( 1971: 507) till statsmyndighetcrna om 

information genom dagsprcssannonsering. 

Tidningen Från Riksdag & Departement sorterar under nämnden i admi

nistrativt hänseende. Jag återkommer vid min anmälan av anslag för tid

ningens utgivning till frågan om ny administrativ anknytning för tidningen. 

Sammanfattningsvis anser jag att nämnden för samhällsinformation bör 

avvecklas. V erksainhcten vid nämnden bör kunna upphöra den 31 deccm-
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ber 1981. Jag räknar med att nämnden till dess hinner avsluta pågående 

projekt inom patient- och sjukvårdsområdet samt projektet om en förbätt

rad information till äldre i samhället. De tjänster som är eller blir vakanta 

vid nämndens kansli under tiden fram till avvecklingen bör inte återbesät

tas. Regeringen har därför i dag fattat ett beslut med bl. a. denna innebörd. 

Åtgiirder kommer att vidtas för att söka lösa de frågor som uppstår för den 

personal som blir övertalig i samband med att nämnden avvecklas. Bl. a. 

kommer statens arbetsmarknadsnämnd att engageras i arbetet med att 

försöka bereda nuvarande personal annan sysselsättning. 

För nämndens verksamhet under budgetåret 1981/82 har jag beräknat ett 

ans lagsbehov om I 388 000 kr. 

En väsentlig uppgift - inte minst i besparingshänseende - på samhälls

informationens område är att fä till stånd en effektiv samordning av myn

digheternas informationsverksamhet. Också i de fall då stat och kommun 

gemensamt svarar för viss samhällsservice är det viktigt att informationen 

samordnas. Jag anser att detta samordningsansvar bäst kan lösas inom 

ramen för en särskilt tillkallad delegation med företrädare för de offentliga 

huvudmännen för samhällsinformationen. dvs. staten och kommunerna. 

Delegationen hör inrättas under nästa budgetår och bör bedriva sitt arbete 

som en försöksverksamhet under tre år. Den skall därefter lämna en 

rapport över försöksverksamheten. Delegationen skall i sitt arbete ta till 

vara de erfarenheter som gjorts inom det här aktuella området hos NSI. 

Den skall också undersöka möjligheterna att på ett enkelt och rationellt 

sätt förmedla erfarenheter dels mellan olika myndigheter. dels mellan 

forskare inom universitet och högskolor m. m. och myndigheterna. 

Delegationen skall också överväga hur det material som NSI tagit fram 

bäst skall hållas aktuellt och tillgängligt för myndigheterna. 

Representanter för staten. landstingskommunerna och kommunerna bör 

ingå i delegationen. Antalet ledamöter kan begriinsas till ett fåtal. Till 

delegationen bör knytas ett mindre sekretariat. Vid behov bör delegatio

nen i informella former kunna kalla till sig företrädare för olika myndighe

ter. Delegationens verksamhet bör finansieras från budgetdepartementets 

kommittcanslag. 

Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående och till samman

stiillningen hemställer jag att regeringen föreslrir riksdagen att 

I. godkänna den av mig förordade avvecklingen av nämnden för 

samhällsinformation. 

2. godkänna de av mig förordade riktlinjerna för samordning av 

samhiillets informationsinsatser. 

3. till Niimndcn för samhiil/sil(/i:mnation: Fiin·a/tninJ.:skostnader 

för budgetåret 1981/82 anvisa ett förs lagsanslag av I 388 000 kr. 
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G 4. lltgiming av tidningen Från Riksdag & Departement 

1979/80 Utgift 1 

I 980/81 Anslag 1 

1981/82 Förslag 

1055 642 

I 583 000 

1668000 
1 Anslaget Nämnden för samhällsinformation: Tidningsutgivning. 

Vid 1975 års riksmöte beslutade riksdagen att en för departementen och 

riksdagen gemensam tidning skulle utges fr. o. m. januari 1976 (framställ

ning 1975: 15 till riksdagen. KU 1975:21. rskr 1975:228). Till följd härav 

utges tidningen från Riksdag & Departement. som kommer ut med 40 
nummer årligen. Tidningens syfte är att underlätta för personal i stat och 

kommun, företag och organisationer samt för förtroendevalda och övriga 

politiskt intresserade att följa verksamheten i riksdagen och regeringens 

kanli. Kostnaderna för utgivningen av denna tidning bestrids från detta 

anslag. 

Personal 

Handliiggande personal 
Övrig personal 

Ansla~ 

llrR(fier 
Lönekostnader 
Sjukviird 
Reseersiittningar 
I ,okalkostnadcr 
Tryckteknisk produktion 
Distributionskostnader 
Taltidningsproduktion 
Information och under-

sökningar 
Övriga kostnader 

IJpphiirJs111cdel 
Prenumerationsavgifter 

Ncuowgifi 

1980/81 

6 
2 

8 

l 039000 
7000 
8000 

143 000 
840000 
471000 

70000 

lh7000 
106000 

2851000 

1268000 

1583000 

N iim nJen Ji"ir .rn mhiillsit~fi mnmion 

I. Pris- och löneomräkning 272 750 kr. 

Beräknad ändring 1981/82 

Nämnden för 
samhälls
information 

+ 128000 
+ l 000 
+ l 000 
+ 35000 
+ 120000 
+ 82000 

+ 22000 
+ 14000 

+403000 

- HU 000 

+300000 

Före
draganden 

+117000 

- 3000 
+ 35 000 
+ 63000 
+ 2000 

+ 6000 

+220000 

-135 000 

+ 85000 

2. Prenumcrationspriset föresl{1s höjt till 105 kr. inkl. mervärdeskatt för 

årgång I 982. 

3. Friexemplarkretsen bör vidgas till ytterligare I 500 mottagare med två 

prenumerationer vardera inom delar av undervisningsviisendet ( + 130000 
kr.). 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 11 123 

FiiredraRa11de11 

Nämnden för samhiillsinformation fungerar som huvudman i administra

tiv mening for den för riksdagen och departementen gemensamma tidning

en Från Riksdag & Departement. Tidningens redaktion har dol'k en obero

ende ställning och utformar inneht1llet i enlighet med de riktlinjer som har 

angivits av statsmakterna. Ansvarig utgivari: iir tidningens chefredaktör. 

Vid min behandling av anslaget Niimndcn för samhiillsinformation: För

valtningskostnader har jag herört friigan om ny administrativ huvudman 

för tidningen efter utgfingen av ilr 1981. dft niimnden för samhiillsinforma

tion föreslås upphöra. 

Jag anser att tidningens redaktion iir för liten för att bilda en i:gen 

administrativ myndighet niir nämnden för samhiillsinformation upphör. Jag 

föreslår alt tidningen i ställd administrativt knyts till di:parti:mentens 

organisationsavdelning för att därifrån få den service som niimnden för 

samhällsinformation svarat för. Jag vill hiir niimna att organisationsavdel

ningen tidigare haft motsvarande uppgift beträffande föregfangarcn till Från 

Riksdag & Departement. Utgivningi:n av tidningen bör även i fortsiittning

en bekostas över ett särskilt anslag pil statsbudgeten. Diirigenom filr stats

makterna tillfälle att i samhand med den f1rliga budgetbehandlingcn disku

tera tidningens verksamhct. 

Redaktionen för tidningen skall iivcn fortsiittningsv:is ha en oberoende 

stiillning och sjiilv utforma innehtillet i enlighct mi:d de riktlinjer som giillt 

hittintills. Chefredaktören skall vara ansvarig utgivare för tidningen och 

skall tillsättas efter samråd mcd företriidarc för riksdagcn. Anknytningen 

till departementens organisationsavdelning skall enbart innefatta rent ad

ministrativa frftgor. Jag förutsätter diirvid att chefredaktören ges möjlighet 

att påverka valet av personal till tidningi:ns redaktion. Jag vill understryka 

att bytet av administrativ anknytning av tidningen enbart iir en praktisk 

konsekvens av att niimnden för samhiillsinformation upphör och inte har 

någon betydelse för tidningens utgivningsförhi\llandcn i övrigt. 

För niista budgetiir beriiknar jag utgifterna for tidningen till sammanlagt 

3 071 000 kr. med utgfingspunkt i hesparingsalternati vet. 

För fir 1982 bör prenumcrationspriset vara 110 kr. inkl. merviirdeskatt. 

Jag riiknar med att tidningen kommer att ges ut i samma omfattning under 

budgetärct 1981/82 som r. n. Till följd hiirav beriiknar jag inkomsterna för 

niista budgetfar till I 403 000 kr. 

Med hiinvisning till sammanställningen och till vad _jag har anfört hem

stiiller jag att rcgcringcn 

I. dels beredcr riksdagen tillfälle att ta dcl av vad jag anfört om den 

fortsatta utgivningen av tidningen Fri-in Riksdag & Departcmcnt. 

2. dels föresliir riksdagen att till Utgil'l1i11g a1· tid11i11ge11 Frt/11 Rik.i

dag & Departl'111c11t för budgetåret 1981/82 anvisa ett för

slagsanslag av I 668 000 kr. 
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G 5. Viss informationsYerksamhet 

1979/80 Utgift 
1980/81 Anslag 
1981/82 Förslag 

2065 462 

2 300000 
I 000000 

124 

Reservation 18133599 

Ansl<tget anvisades första gången budgetaret 1971/72 för att en vidgad 
samhällsinformation snabbt skulle komma till stånd (prop. 1971: 56. FiU 

1971: 23, rskr 1971: 182). Samtidigt beslutades att nämnden för samhällsin

formation (NSil skulle inrättas. 

N äm11de11 fiir sa mhiillsittfimna tion 

Utnyttjandet av medel inom anslaget har förändrats sedan budgdåret 

1979/80. Tyngdpunkten har efter hand förskjutits mot bredare utvecklings
insatser. Det föreligger emellertid fortfarande behov av medel till stöd för 

vid myndigheterna akut uppkomna informationsbehov. som inte kunnat 

förutses i deras anslagsframställningar. 
För att kunna fullfölja den inriktning av verksamheten som faststiillts av 

statsmakterna begär nämnden anslag enligt huvudalternativet (301 000-
52 ()()() =' 249 ()()()kr.). 

Föredraganden 

Jag har vid min anmälan av anslaget Nämnden för samhällsinformation: 
Förvaltningskostnader behandlat frågan om inriktningen av samhällets 
information i stort. Jag framhöll <lä att flertalet myndigheter disponerar 
medel för informationsverksamhet och att praktiskt taget alla större myn
digheter har informationsansvariga tjänstemän. Behovet av särskilda me
del för informationsinsatser, utöver vad som anvisas under resp. myndig
hetsanslag, har därför minskat. I anslutning till beslut av statsmakterna 
och till ikraftträdandet av nya lagar m. m. kan det emellertid finnas behov 
av medel för att möjliggöra snabba informationsinsatser av mera begränsad 
omfattning. Jag anser därför att det fortfarande bör finnas ett anslag till 
regeringens disposition för sådana ändamål. Anslaget bör för nästa budget

år föras upp med 1 milj. kr. Jag vill i detta sammanhang framhålla att behov 

av medel för information regelmässigt bör tas upp i samband med att det 

som ger anledning till informationen anmäls sa att riksdagen kan avväga 

informationsinsatserna mot kostnaden för en reform eller en annan infor
mationsanledning. 

Jag vill i detta sammanhang också ta upp frägan om statliga m_wulig

hcters 11tgh·11ing m· tidskr!fter. Riksdagen anhöll vid riksmötet 1975/76 - i 

anledning av en motion i ämnet - hos regeringen om en kartläggning samt 
eventuellt förslag om riktlinjer för den statliga tidskriftsutgivningen I mot. 
1975/76: 526, FiU 1975176: 24. rskr 1975/76: 225). Regeringen uppdrog ät 
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nämnden för samhällsinformation att kartlägga ek statliga tidskrifterna. 

dessas upplagor. pris. periodicitet. allmänna inriktning samt belysa tänk

bara konkurrensförhållanden med andra tidskrifter. Nämmkn redovisade i 

maj 1978 detta uppdrag. 

I budgetpropositionen 1979 anmälde min företrädare all han erfarit all 

riksrevisionsverket hade för avsikt att granska den statliga tidskriftsutgiv

ningen Cprop. 1978179: 100 bil. 11 s. 89). Han var därför inte beredd alt la 

ställning till de frågor som riksdagen hade aktualiserat innan resultatet av 

riksrevisionsverkets arbete förelåg. Riksrevisionsverket har i september 

_ _!980 redovisat resultatet av en förvaltningsrevi<;ion av tidskriftsutgivning

en hos statliga myndigheter. Huvudsyftet med revisionen har varit att 

kartlägga utgivningen. Vissa förslag till åtgärder har emellertid också an

mälts. 

Riksrevisionsverket har genom en enkiil frågat 140 myndigheter om 

deras informationsverksamhet under budgetåret 1978179. Enkiiten har be

svarats av 137 myndigheter. Av svaren framgår bl. a. följande. Samman

lagt disponerade dessa myndigheter ca 385 milj. kr. för informationsverk

samhet. Detta motsvarar ca I %· av myndigheternas totala verksamhet. 

Härav gick 66 milj. kr. till intern information. Enk[itsv<>.ren ger emellertid 

inte ullryck för informationsverksamhelens vakliga kostnader. flera 

myndigheter har inte riiknat in vissa kostnader i form av löner till personal 

som sysslar med information under en del av sin arbetstid. utgifter för den 

tekniska produktionen. m. m .. 

Myndigheternas egen rangordning av sina informationsåtgiirder ger vid 

handen att direkta personkontakter betraktas som det viktigaste sättet all 

föra ut information. Därefter kommer information genom meddelanden. 

rapporter och böcker och på tredje plats information genom kurser. konfe

renser och annan utbildning. Information via författningar m. m. samt 

genom broschyrer. annonser. direktreklam o. d. kommer diirniist. Myndig

heternas tidskrifter kommer först pf1 sjiitte plats. 

De undersökta myndigheterna har sammantaget redovisat att de ger ut 

148 tidskrifter varav 67 är personaltidningar. Övriga viinder sig till en 

läsekrets utanför den myndighet som ger ut tidningen. 

I propositionen ( 1980/81: 20) om besparingar i statsverksamheh:n m. m. 

berörde jag frågan om avgiftsbeliiggning av sådana tidskrifter som mera 

allmänt speglar en myndighets verksamhet och inte har till direkt syfte att 

informera om gällande rättsläge eller ny lagstiftning o. dyl. Jag vill i det 

följande något närmare ge min syn på hithörande frågor. 

De interna personaltidskrifterna skall enligt min mening syfta till att ge 

myndigheternas personal information om myndigheten;; verksamhet och 

dess interna frågor. Av enkäten framgiir att ca en ljiirdedel av personal

tidskrifternas upplaga distribueras utanför myndigheten. N[igra tidskrifter 

distribuerar t. o. m. si\ stor del som 40 'ci eller mer av sin upplaga till 

intressenter utanför myndigheten. Karaktiiren av personaltidskrift tcn-

10 Riksd11ge11 1980/XI. I .rn111I. Nr 1011. Rilt1g11 11 
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derar onekligen att suddas ut då nära hälften av upplagan avser andra än 

myndighetens personal. Det finns därför anledning att berörda myndighe

ter med beaktande av bestämmelserna i det statliga medbestiimmandeavta

lct omprövar personaltidskrifternas innehåll, mål och spridning så att de 

bättre svarar mot det behov myndigheten kan ha av att informera sin 

personal om verksamheten vid myndigheten. Kostnaden för personaltid

ningarna har av myndigheterna beräknats till ca 14 milj. kr. Jag vill betona 

betydelsen av en enkel utformning för att ytterligare siinka kostnaderna för 

personaltidskrifterna utan att för den skull det innehåll som tidningarna 

skall förmedla förloras. Åtskilliga personaltidskrifter har redan ett enkelt 

utförande. 

De tidskrifter som viinder sig till en liisekrcts utanför utgivningsmyn

digheten uppgår till drygt 80. Dessas sammanlagda upplaga per utgivnings

tillfällc var budgetåret 1978179 ca 1.2 miljoner exemplar. Kostnaden för 

den externa tidskriftsutgivningcn har av myndigheterna beriiknats till ca 31 

milj. kr. 

Syftet med myndigheternas utåtriktade tidskrifter varierar. lnforma

tionsåtgiirder bör ses som elt medel bland andra för att uppnå de m[il som 

gäller för en myndighets verksamhet. När det. gäller information i frågor 

som berör de enskilda medborgarna pf1 ett avgörande siitt mfrste krawt på 

samhället ställas högt. Jag tänker df1 på information om medborgarnas 

rättigheter och skyldigheter, t. ex. rätten att delta i allmiinna val och 

skyldigheten all avge sjiilvdeklaration. Av svaren på riksrevisionsverkets 

enkiit framgår emdlertid att information om riittigheter och skyldigheter 

har en underordnad betydelse för myndigheternas externa tidskrifter. En

dast för tre tidskrifter har denmi uppgift angetts vara den viktigaste. 

Betriiffande tlcrtalet av de tidskrifter som omfattas av enkaten anses 

uppgiften att informera om medborgarnas riittigheter och skyldighelt!r 

sakna betydelse. Att informera i syfie att påverka attityder eller beteenden 

har däremot angetts vara en viktig uppgift för över hälften av tidskrifterna. 

I flera fall har detta ansetts som den allra viktigaste uppgiften. För en 

fjärdedel av tidskrifterna har det främsta syftet angetts vara att mera 

allmänt informera om myndigheten, dess verksamhet och verksamhetsom

riidc. 

Det nu sagda visar ett markant intresse hos myndigheterna för attitydpå

vcrkandc information liksom mera allmiin information om myndighetens 

verksamhetsområde. Intresset att informera om medborgarnas r[ittigheter 

och skyldigheter är däremot betydligt mindre. Jag anser att det är nödvän

digt att myndigheterna ser över m~1len för sin information och prövar om 

det över huvud tagel [ir motiverat att ge ut en tidskrift. I de fall tidskriftsut

givning bedöms vara motiverad hör den i större utstriickning kunna anviin

das för att förbiittra medborgarnas kunskaper om sina rlittighter och skyl

digheter. Den attitydpåvcrkande uppgift som åtskilliga myndigheter tagit 

pft sig bör inte förekomma vid andra myndigheter iin de som av statsmak

terna ålagts en sfidan roll. t. ex. invandrarverket och SIDA. 
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Som jag nyss nämnt skall informationsverksamheten vid myndigheterna 

ses som ett av flera medel att nå myndighetens mål. De äsikter som förs 

fram i myndigheternas externa tidskrifter uppfattas ofta av läsaren som 

myndighetens egna även om de är ett uttryck för författarens personliga 

uppfattning. Jag vill diirför betona att myndigheterna skall ha ansvaret för 

tidskriftsutgivningcn och för tidskrifternas innehåll. Detta är särskilt vik

tigt för de myndigheter som anviinder tidskrifter för att pilverka attityder 

eller beteenden. Om det anses motiverat att nfigon för fram sin personliga 

åsikt i tidskriften skall detta klart framgå. Detta bör giilla även om myndig

heten i och för sig delar författarens uppfattning. 

Av riksrevisionsverkets enkät framgår vidare att ätskilliga myndigheter 

ger ut tidskrifter som bedöms konkurrera med andra. både statliga och 

privata. tidskrifter. Verket föreslttr att man för dessa prövar om tidskrifter

na verkligen fyller en funktion som inte andra tidskrifter klarar av. Jag 

delar denna uppfattning. 

Myndigheterna har uppgivit att endast ca 20 ';·~·av kostnaderna för deras 

externa tidskrifter. 6.5 milj. kr. av 31 milj. kr.. finansieras genom avgifter. 

Riksrevisionsverket anser att myndigheterna i större utsträckning än f. n. 

bör tiicka kostnaderna för tidskriftsutgivningen genom avgifter. För egen 

del anser jag att huvudprincipen bör vara att statliga myndigheters tidskrif

ter skall finansieras helt genom avgifter. Jag bortser diirvid från de interna 

personaltidningarna och frän de fall där statsmakterna ansett att det ligger i 

statens intresse att tillhandah{dla tidskrifter för medborgarna till ett sub

ventionerat pris. Myndigheterna bör ges anvisningar för hur tid

skriftsverksamheten skall redovisas i anslagsframstiillningarna i de anvis

ningar för myndigheternas anslagsframst~illningar för budgetäret 1982/83 

som det inom kort blir aktuellt att tillställa samtliga myndigheter. Eventu

ella avsteg från huvudprincipen. i form av t. ex. lägre pn:numcrationspris. 

hör motiveras särskilt och får prövas frfin fall till fall. 

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

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag anfört om statliga 

myndigheters tidskriftsutgivning. 

dels föresl{tr riksdagen att till Viss i1~fc>mwtion.1·1·erk.rnmhl't för bud

getåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av I 000000 kr. 

G 6. Bidrag till lnstituM för storhushållens rationalisering 

1979/80 lJ tgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

555 000 

555 ()()() 

595 000 

Institutet för storhushällens rationalisering har till huvudsaklig uppgift 

att främja och samordna st1dan rationaliserings- och utvecklingsverksam

het som v~isentligt kan bidra till att höja produktiviteten inom storhus-
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hällen. Institutet skall dessutom bedriva informations- och utbildnings

verksamhet inom sitt område. 

Institutet är organiserat som ett fristående organ. som drivs gemensamt 

av staten och en för ändamålet bildad stiftelse med företriidare för Lands

tingsförbundet, Svenska kommunförbundet och restaurangnHringen. 

Verksamheten vid institutet regleras genom avtal som staten har slutit med 

stiftelsen. Avtalet gäller - efter att ha fiirliingts senast år 1980 - t. o. m. 

budgetån:t 1985/86. 

J nstiTll tct .fi'ir storl111shållc11s rn tionalisering föreslår för budgetåret 1981/ 

82 ett statsbidrag av 630 000 kr. Detta innebär en höjning med 75 000 kr. i 

förh~illande till innevarande budgetår. 

Fiir('(/rag and c 11 

Jag förordar en höjning av statens bidrag till institutet med 40000 kr. till 

595 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen. 

att till Bidrag till Institutet .får storh11slullle11s ratio1111/icri11g för 

budgetf1ret 1981/82 anvisa ett anslag av 595000 kr. 

G 7. Bidrag till \•issa internationella b~-råer och organisationer m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

151 125 

170 000 

170000 

Frf\r1 anslaget bestrids f. n. utgifter för Sveriges bidrag till nordiska 

skattevetenskapliga forskningsrådet. 

Medelsbehovet för niista budgetiir beriiknar jag till avrundat 170 000 kr. 

Anslaget biir sf1ledes föras upp i statsbudgelförslaget med oföriindrat be

lopp. 

Jag hemstiiller att regeringen föresl<lr riksdagen 

alt till /Jidrng till rissa i11tcm11tici111'll11 hyrda och org1111is11tio11er 

m. 111. för budget[1ret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 170000 

kr. 

c; 8. Bidrag till \'issa handikappadl• ägare a\' motorfordon 

197lJ/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

7 173 170 

8 750000 

10400000 

Enligt förordningen ( 1960: 6031 om bidrag till vissa handikappade iigare 

av motorfordon utgår bidrag av statsmedel till s<ldana handikappade mo-
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torfordonsägare som har befriats från årlig vägtralikskatt. Bidragen mot

svarar skattekostnaderna för viss mängd bensin som för ägare av bil 

uppgår till 700 liter och för ägare av motorcykel till 250 liter för helt år. 

Bidragen utgår i efterskott för budgetår. Ärenden om bidrag handläggs av 

riksskatteverket. 

Riksskattel'erket föreslår - med utgångspunkt i de skattesatser som 

gällde vid tiden för anslagsframställningen - att anslaget beräknas med 

oförändrat belopp till nästa budgetår. Antalet bidragsberättigade beräknas 

därvid av verket till ca 10450. Den övervägande delen av dessa erhäller 

helt bidrag. 

f 'iiredragandt•n s 61 ·en·äganden 

Riksdagen beslutade under riksmötet 1979/80 (prop. 1979/80: 30. SkU 

1979/80: 15. rskr 1979/80:71) om en höjning av bensinskatten den 18 de

cember 1979 med 25 öre per liter. Vidare har riksdagen under 1980 års 

urtima riksmöte beslutat höja bensinskatkn med ytterligare 20 öre den I 

oktober 1980 (prop. 1980 U: I. SkU 1980 U: 2, rskr 1980 U: 2). Genom 

bidragsreglernas utformning resulterar en höjning av bensinskatten auto

matiskt i att bidraget till de handikappade motorfordonsägarna höjs. Efter 

den senaste skatte höjningen uppgår det maximala bidraget till I 030 kr. per 

år. 

Vid beräkningen av medelsbehovet under nästa budgetår måste hänsyn 

tas till dels att den skattehöjning som skedde i december 1979 får fullt 

helårsgenomslag först under nästa budgetår. dels att skattehöjningen den I 

oktober 1980 delvis påverkar budgetåret 1981/82. 

Reglerna för hur bidraget betalas ut medför att endast tre fjärdedelar av 

kostnaden för den senaste bidragshöjningen kommer att belasta anslaget 

under nästa budgetår. Den fulla kostnaden för de höjda bidragen kommer 
att belasta statsbudgeten först under budgetåret 1982/83. 

Med ledning av riksskatteverkets beräkning av antalet bidragsberiitti

gadc beräknar jag medelsbehovet under detta anslag under nästa budgetår 

till avrundat 10.4 milj. kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till l'issa handikappade iigare m· mot01:fi1rdon för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 10400000 kr. 

G 9. Bidrag till vissa investeringar 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

183675502 

230000000 

85000000 

Från detta anslag bekostas statliga investeringsbidrag enligt dels lagen 

( 1975: 1149) om· statligt investeringsbidrag för inventarieanskaffning, dels 

lagen ( 1978: 951) om statligt investeringsbidrag för vissa byggnadsarbeten. 
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Investeringsbidrag för inventarieanskaffning 

För att stimulera näringslivets investeringar i maskiner och inventarier 

beslutade riksdagen i slutet av år 1975 att införa ett särskilt investeringsav

drag vid taxeringen till statlig inkomstskatt och ett statligt investeringsbi

drag för inventarieanskaffning lprop. 1975/76: 61. SkU 1975176: 26. rskr 

1975/76: 101 ). Såväl avdraget som bidraget begränsades ursprungligen till 

ansk<tffningar eller tillverkning som skedde under perioden den 15 oktober 

1975-den 31december1976. Denna period har emellertid sedermera för

längts. först till den 31mars1977 (prop. 1976177:25. SkU 1976/77:9. rskr 

1976177: 61 ). därefter till utgången av år 1977 (prop. 1976177: 73. SkU 1976/ 

77: 33, rskr 1976/77: 173) och till utgången av år 1978 lprop. 1977178: 52. 

SkU 1977/78: 15. rskr 1977/78:49). och slutligen till utgången av år 1979 

(prop. 1978/79: 50 bil. 2. SkU 1978179: 19. rskr 1978179: 107). 

Skattskyldiga, som driver rörelse. jordbruk eller skogsbruk och som 

under perioden den 15 oktober 1975-den 31 december 1979 anskaffat eller 

tillverkat maskiner och andra döda inventarier för stadigvarande bruk i 

verksamheten, medges ett särskilt im·estcri11g.1·m·drag vid taxeringen till 

statlig inkomstskatt med ett belopp som motsvarar I 0 %· av anskaffnings

och tillverkningskostnaden för investeringar under tiden den 15 oktober 

1975-den 30 april 1976 och 25 % av dessa kostnader under tiden den I maj 

1976-den 31 december 1979. Som förutsättning för rätt till avdrag gäller 

bl. a. att kostnaden under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt 

minst 10000 kr. 

En skattskyldig, som inte alls eller endast delvis har kunnat utnyttja 

investeringsavdraget, kan i stället få ett statligt skattefritt im·t'.1·teringshi

drag motsvarande 4 % av anskaffnings- eller tillverkningskostnaden för 

investeringar under tiden den 15 oktober 1975-den 30 april 1976 och 10% 

av denna kostnad under tiden den I m~~j 1976-den 31 decembt:r 1979. En 

förutsättning är att anskaffnings·· eller tillvakningskostnaden har uppgått 

till minst 10000 kr. Bidraget kan utgå under högst fem beskattningsår inom 

den ifrågavarande tidsperioden och får för varje beskattningsår inte beräk

nas på högre anskaffnings- eller tillverkningskostnad än 500000 kr. Bidrag 

och avdrag kan inte förekomma ;;amtidigt. Ansökningar om bidrag prövas 

av riksskattevcrket efter taxcringsperiodens utgång. 

Jnvestcringsbidrag för vissa byggnadsinvesteringar 

Riksdagen beslutade vid riksmötet 1978/79 att införa ett särskilt, tidsbe

gränsat m·Jrag vid taxering till statlig !nkomstskatt för att ge extra stimu

lans åt näringslivets byggnadsinvesteringar (prop. 1978/79: 50 bil. 2. SkU 

1978/79: 19, rskr 1978/79: 107). Avdraget medges med 10% av kostnaderna 

för ny-, till- eller ombyggnad av fastighet som används i rörelse, jordbruk 

eller skogsbruk. Som förutsättning för att avdrag skall kunna medges gäller 

att kostnaderna har nedlagts under perioden den I oktober 1978 - den 31 

mars 1980. Avdrag medges dock endast för sådana byggnadsarbetcn som 

sattes igång· under denna period före utgången av september 1979. 
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Samtidigt med beslutet om byggnadsinvesteringsavdraget beslutade 

riksdagen vidare att företag som inte kan utnyttja avdragsrätten för bygg

nadsinvesteringar skall kunna få ett statligt im·esteringsbidrag för bygg

nadsarbeten. Bidraget beräknas till 4 % av kostnaderna om dessa inte har 

varit alltför obetydliga. Kostnaden för ett och samma byggnadsarbete skall 

ha uppgått till minst I 0 000 kr. under året. Bidraget är vidare maximerat så 

att det kan utgå för en anskaffnings- eller tillverkningskostnad av högst I 

milj. kr. om året. Lagen (1978: 951) om statligt investeringsbidrag för vissa 

byggnadsarbeten är utformad efter mönster av lagstiftningen om statligt 

investeringsbidrag för inventarieanskaffning. Detta innebär att avdrag och 

bidrag inte kan åtnjutas på samma gång och att ansökningar om bidrag kan 

prövas av riksskatteverket först sedan taxeringsnämnden har avslutat ar

betet med taxeringen för beskattningsåret. 

Riksskatteverket 

Det totala antalet ansökningar om investeringsbidrag uppgick till 17 500 

under hudgetäret 1979180. Under nämnda budgetår utbetalades ca 183,7 

milj. kr. i bidrag för maskiner och inventarier. För hudgetäret 1980181 hade 

vid tiden för anslagsframställningens avgivande inkommit ca 11 000 ansök

ningar avseende inventarieanskaffningar och ca I 000 avseende byggnads

investeringar. Det totala antalet ansökningar under budgetåret I 980/81 

beräknas till ca 15000 med ett sammanlagt bidragsbelopp om ca 170 milj. 

kr. 

Även under budgetåret 1981182 kommer det dominerande antalet ansök

ningar att gälla bidrag för maskiner och inventarier. Riksskatteverket 

beräknar att kostnaderna för dessa bidrag kommer att uppgå till ca 80 milj. 

kr. Bidragen för byggnadsinvesteringar beräknas till ca 5 milj. kr. Medels

hehovet för nästan budgetår beräknar verket således till 85 milj. kr. 

Fiiredrag11nde11 

Grunden för investeringsbidrag upphörde såvitt gäller maskininveste

ringar i m:h med utgången av år 1979 och såvitt gäller byggnadsinvestering

ar i och med utgången av mars 1980. Ansökningar om bidrag för ett visst 

beskattningsår kan göras först sedan taxeringen i första instans har avslu

tats. Under nästa budgetår torde i stort sett endast företag med brutet 

räkenskapsår komma att ansöka om bidrag. Antalet ansökningar bör där-· 

för komma att reduceras betydligt jämfört med under innevarande budget

år. Den beräkning av anslagsbehovet som riksskatteverket har gjort föran

leder ingen erinran från min sida. 

Jag vill i detta sammanhang nämna att riksdagen nyligen har beslutat att 

införa ett nytt investeringsavdrag vid inkomsttaxeringen för dels investe

ringar i inventarier under tiden den I november 1980 - den 31 december 

1981, dels byggnadsinvesteringar under tiden den I november 1980 - den 

31mars1982 (prop. 1980/81:60. SkU 1980/81: 13, rskr 1980/81:66). Något 
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investeringsbidrag som är samordnat med dessa avdragsmöjligheter har 

emellertid inte införts. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till l'issa inl'esteringar anvisa ett förslagsanslag av 

85 000 000 kr. 

G 10. Exportkreditbidrag 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I 000 

I 000 

Från detta anslag bekostas exportkreditbidrag enligt lagen (! 978: 40 I J 

om exportkreditstöd. 

Vid riksmötet 1977/78 beslutade statsmakterna om olika åtgärder för att 

ge svenska företag ökade möjligheter att konkurrera på likartade villkor 

som företag i andra länder i fråga om krediter vid export (prop. 1977/ 

78: 155. NU 1977/78: 73. rskr 1977178: 379). Besluten innebar bl. a. att det 

export kreditstöd i form av ett extra avdrag vid inkomsttaxeringen för vissa 

räntekostnader. som tidigare gällde för exportkreditavtal som ingås före 

utgången av år 1979. förlängdes till att gälla även avtal som ingås under 

åren 1980 och 1981. Vidare kompletterades exportkreditstödet med en 

möjlighet för sådana företag, som inte har tillräckligt vinstunderlag för att 
kunna utnyttja avdraget. att i stället få ett statligt s. k. cxportkreditbidrag. 

Gällande regler för exportkreditstödct återfinns i lagen (1978: 40 I) om 

exportkreditstöd och förordningen ( 1978: 402) om villkor för exportkrcdit

stöd. 
Exportkreditstöd kan alltså utgå i form av avdrag vid inkomsttaxeringen 

eller som bidrag. Ansökan om stöd görs i första hand hos exportkredit

nämnden som prövar om de allmänna förutsättningarna för stöd föreligger. 

Ansökan skall göras hos nämnden före utgången av den tid inom vilken det 

sökande företaget skall lämna allmän självdeklaration för det beskattnings

år då exportkreditavtalet har ingåtts. På grundval av exportkreditnämn

dens beslut kan exportföretaget sedan yrka avdrag eller ansöka om bidrag. 

Expartkredita\'draget innebär att exportföretaget vid beräkning av net

tointäkt enligt kommunalskattelagen ( 1928: 370) och lagen ( 1947: 576) om 

statlig inkomstskatt får ett extra a•1drag för stödberättigade kostnader. Ett 

yrkande om extra avdrag prövas i vanlig ordning vid företagets inkomst

taxering. 

Erportkredithidraget innebär att exportföretaget i stället för att erhålla 

exportkreditavdrag får uppbära ett statligt, skattefritt bidrag som motsva

rar hälften av avdraget. Bidraget är ett substitut till avdraget och skall bara 
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betalas ut när avdraget inte har kunnat utnyttjas i sin helhet och inte heller 

har utnyttjats till viss del. Däremot finns det inget hinder mot att ett företag 

i fråga om en och samma exportkredit får avdrag ett år och bidrag ett annat 

år. Avgörande för stödformen är för varje år om det då finns utrymme för 

avdrag eller inte. Bedömningen av frågan om avdragsmöjligheten har kun

nat utnyttjas eller inte grundas på lagakraflvunnet beslut om taxering enligt 

kommunalskattelagen och lagen om statlig inkomstskatt. 

Ansökan om exportkreditbidrag prövas av riksskatteverket. som också 

betalar ut bidragen. Ansökningshandlingen skall komma in senast en må

nad efter det att exportföretagets taxeringar för beskattningsåret har vun

nit laga kraft. Innan utbetalning sker måste riksskatteverket undersöka om 

utrymme för fullt avdrag finns eller om företaget delvis har utnyttjat 

avdraget. Denna prövning sker i först hand på grundval av lagakraftvunnet 

beslut om företagets taxering. Om företaget begiir det får prövningen dock 

grundas på det beslut angående företagets taxering som föreligger när 

riksskatteverket tar ställning till yrkandet om bidrag. Finns det enligt detta 

beslut inte utrymme för fullt avdrag kan bidrag således medges och utbeta

las utan hinder av att taxeringen inte har vunnit laga kraft. 

R iksska t te1·erket 

Några ansökningar om exportkreditbidrag har inte inkommit till verket 

vid tiden för anslagsframställningen. Någon prognos för budgetåret 1981/ 

82 låter sig heller inte göras. Riksskatteverket föreslår diirför att anslaget i 

likhet med innevarande budgetår tas upp med I 000 kr. i statsbudgeten. 

Fiiredra!{anden 

Någon tillförlitlig beräkning av medelsbehovet under detta anslag är inte 

möjlig att göra. Förutom svårigheten att överblicka omfattningen av under

laget för exportkreditstödet är det omöjligt all förutse taxeringsutfallet och 

de därav föranledda yrkandena om bidrag. Med hänsyn till osäkerheten om 

vilket medelsbehov som kan bli aktuellt förordar jag att anslaget förs upp 

med ett formellt belopp av I 000 kr. också i statsbudgeten för budgetåret 

1981/82. Det faktiska utfallet av bidragsbetalningarna får i stället redovisas 

för riksdagen i lämpligt sammanhang när underlag finns för detta. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Etportkredithidrag för budgetäret 1981 /82 anvisa ett förslags

anslag av I 000 kr. 
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G 11. Kostnader för vissa nämnder m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

760934 

870000 

800000 

134 

Från anslaget bestrids kostnader - i regel arvoden till ledamöter och 

suppleanter m. m. - för regeringskansliets förhandlingsdclcgation. stats

tjänstcnämnden (såvitt avser statsverkets andel). kontraktsdelegationen. 

statens tjänstebostadsniimnd, offentliga arbetsgivares samarbetsnämnd 

(såvitt avser statsverkets andel), statens grupplivnämnd, statsförvaltning

ens centrala förslagsnämnd. statens arbetsmiljönämnd (såvitt avser stats

verkets andel). trygghetsnämnden. lönedelcgationen för bercdskapsarbe

tare m. n .. skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor, skiljenämnden för ar

betsmiljöfrågor, statens ljänstepensionsnämnd, statens ansvarsniimnd. 

rådgivande nämnden i medbestiimmandefrågor. offentliga sektorns särskil

da niimnd. statens utlandslönenämnd. statens chefslöneniimnd samt ge

mensamma förslagskommitten för regeringskansliet utom utrikesdeparte

mentet. 

Med hänsyn till belastningen hudgelåret 1979/80 beriiknar jag medelshe

hovet till 800000 kr. under budgetåret 1981/82. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader fi"ir l'issa niimnder 111. 111. för budgetåret 1981 /82 

anvisa ett förslagsanslag av 800000 kr. 

G 12. Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m. 

1979/80 u lgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

253 303 945 

2 000 000 000 

2 000 000 000 

Till grund för beräkningen av anslagsmedlen till avlöningar och pen

sioner under nästa budgetår har. som jag tidigare denna dag har redovisat 

vid min anmälan av punkt I i För flera huvudtitlar gemensamma frågor (bil. 

3 till budgetpropositionen). lagts de lönebelopp som enligt gällande avtal 

tillämpas fr. o. m. den I juli 1980. Lönekostnadspåläggct har beräknats 

med 39% av lönebeloppen. I beräkningarna av anslagsmedlen har. där så 

har varit möjligt, hänsyn tagits även till de ekonomiska ramar för lokala 

löneförhandlingar som myndigheterna har disponerat. 

De löneavtal som f. n. tillämpas upphör att gälla den 31 december 1980. 

Det är inte möjligt att nu beräkna vilket medelsbehov för nästa budgetår 

som kan uppkomma på grund av nya avtal mellan parterna på den statliga 

arbetsmarknaden. Förevarande anslag skulle därför kunna föras upp med 
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endast ett formellt belopp i förslaget till statsbudgt:t. För att man skall få 
ett något bättre uttryck för statens utgiftsbehov under niista budgetår bör 

emellertid täckningsanslaget föras upp med ett rent schablonmiissigt be

räknat belopp. Jag förordar att anslaget tas upp med samma belopp som i 

statsbudgeten för innevarande hudgetår. dvs. 2 miljarder kr. Jag vill dock 

understryka att detta inte innebär någon prognos över utfallet av de kom

mande löneförhandlingarna. 

Regeringen bör i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har gällt 

beträffande tidigare anvisade täckningsanslag - efter prövning i varje 

särskilt fall - kunna från anslaget anvisa de medel som behövs utöver 

reservationsanslag rn.:h obetecknade anslag på grund av lönehöjningar 

m. m. som föranleds av avtal som har godkänts av riksdagens lönedelega

tion eller regeringen. På motsvarande sätt hör medel kunna anvisas. när 

merbclastning inte bör ske av förslagsanslag och förslagsvis betecknade 

anslagsposter som har maximerats av regeringen. Merkostnaderna för de 

affärsdrivande verken bör dock betalas på samma sätt som verkens övriga 

utgifter. Merkostnader för löner som faller på anslag inom utgiftsramarna 

för det militära försvaret och civilförsvaret hör täckas av ljärde huvudti

telns anslag för reglering av prisstegringar. 

Regeringen bör slutligen i likhet med vad som gäller för innevarande 

budgetår ha möjlighet att - efter prövning i varje särskilt fall - från 

anslaget kunna anvisa de medel som behövs, när reservationsanslag, obe

tecknade anslag eller affärsverk belastas med större utgifter än som har 

beräknats i budgetproposition eller särskild anslagsproposition på grund av 

att personliga tjänster har inrättats för tjänstemän som enligt beslut bör 

undantas från flyttning från stockholmsområdet i samband med myndig

hets omlokalisering ltjänstemän meds. k. NOM-garanti). 

Under hänvisning till vad jag sålunda har anfört hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till TäckninR m· merkostnader Ji"ir /iina och pensioner m.111. 

under budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 

2 000 000 000 kr. 

G 13. Förberedelser för omlokalisering av statlig verksamhet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

7178009 

2900000 

1950000 

Från anslaget bestrids utgifter för främst planerings- och utredningsarbe

te i samband med omlokalisering av statliga myndigheter ljfr prop. 

1971: 29, InU 1971: 15. rskr 1971: 196 och prop. 1973: 55. InU 1973: 22, rskr 

1973: 220). Utgifterna för förberedelserna för omlokaliseringen av förs va-



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 11 136 

rets myndigheter bekostas inom utgiftsramen för det militiira försvaret. 

Utgifterna under detta anslag avser bl. a. organisations- och ortskommit

tecrnas verksamhet samt arbetshitriide åt och konsultinsatser hos omlo

kaliscringsmyndigheterna. Dessutom bestrids utgifter för vissa hesöksre

sor för anhöriga till statligt anstiillda som omlokaliseras. Vidare bestrids 

från anslaget utgifter för insatser av vissa myndigheter som har centrala 

samordnings- och planeringsuppgifter i samband med omlokaliseringarna. 

Kostnauerna för genomförandet av omlokaliseringen. t. ex. för de siir

skilda förmåner som utgår till de anställda som flyttar med till lokalise

ringsorterna eller för myndighets llyttning eller utrustning. skall i allmän

het betalas från myndighctsanslaget. I fråga om affärsurivande verk eller 

myndighet för vars drift enuast anvisas ett formellt anslag av 1 000 kr. bör 

dock iiven kostnader som hänger samman med genomförandet av omloka

liseringen kunna betalas från detta anslag. 

Belastningen på anslaget torde komma att uppgå till inemot 2.9 milj. kr. 

för budgetåret 1980/81. Jag heriiknar medelsbehovet for niista budgetår till 

610000 kr. för förberedelser. De kostnauer för genomförandet av omlokali

seringen som hör betalas från detta anslag har jag beriiknat till 1340000 kr. 

Huvuddelen av detta belopp avser kostnader for omstationering av perso

nal vid stiftelsen Institutet för företagsutveckling. Det sammanlagda me

dclshehovet för nästa budgetår uppgår således till I 950000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föresf[l!' riksdagen 

att till Fiirhacdt!lsa .f("ir 11111/okali.1·cri11g ar statlig 1·crk\'llmlll't för 

budget~lret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 1950000 kr. 
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Register 
Sid. 

(hersikt 

A. Budgetdepartementet m. m. 

11 Budgetdeparkmentet 
12 Gemensamma iindamiil för departementen 
14 Kommillfrr m. m. 
14 Extra utgifter 

B. Statlig rationalisering och reYision m. m. 
I .'i Statskontoret 
18 Anskaffning av ADB-utrustning 
21 Datamaskim:entralen for administrativ databehandling 
21 I DAFA:s verksamhet 
27 2 Statsmakternas riktlinjer för anviindning av ADH i statsför-

valtningen 
29 3 Monopolutredningen 
lh 4 Utredning av Statskonsult Adrninistrationsutveckling AH 
39 .'i Fön.:draganden 
46 6 Hrn1sliillan 
46 Viss rationaliserings- l>ch utvccklingsvcrk!><llnhct 
47 Riksrevisionsverket 

C. Skalk- och kontrolh·äsen 

'i.• Riksskatleverket 
6' Stilmpelornkostnader 
''' Kostnader för iirlig taxering m. m. 
65 Kostnader för 1981 {l!'s allmiinna fostighehtaxering 
66 Ersiittning till postverket m. Il. for bestvrct med 

skatteuppbörd 111. m. 

D. Bidrag och ersättningar till kommunerna 
68 Ersilttning till Trelleborgs kL>mn11111 för mistad !olag 
l>S Skattcutjiirnningsbidrag till kommunerna rn. rn. 
69 Skattehortfall,bidrag till kommuner m.11. 
70 Kompensation till komn11mer m. fl. i anledning av 

1974 <trs skattereform 

E. Statli!( lok:tlförsörjning 

72 llyggnadsstyrelsen 
H I Byggnadsarbeten for statlig förvaltning 
HK lrll"L'dning av byggnader för statlig förvaltning 
9.• Inköp av fastigheter m. rn. 

F. Statlig personalpolitik m. m. 

95 Stall'ns arbetsgivarverk 
96 Statens liinc- lH:h pcnsionsverk 
91) Statlig personaladministrativ informationshehandling 
99 A vll\ningar till personal pi1 indragningsstat m. n1. 

100 Statens pnsonalbostadsdelegation 
Personaladministration och personaluthildning 

I Il I Förvaltningskostnadcr 
I o.• U ppdragsvcrksamhct 

* lkrilknal b.:l11pp 

137 

Anslag kr. 

.•2 <>05 000 
110334000 

13 .'iOOOOO 
625000 

157064000 

62 753 000 
115000000 

I 000 

4000000 
56 331 000 

238085000 

214 170000 
I 770000 

110000000 
.'i 000000 

2H200000 

359140000 

5110000 
*l) 3.1..1000 000 

70000000 

I 4'i5 000000 

I 0 1159 580 000 

I 000 
27'i000000 
30000000 
,'i,'i 000000 

360001 000 

261149000 
42 337 000 

I 000 
50000 

962 000 

l'i 040000 
I 0110 
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Sid. 

I 03 Statens arhetsmarknadsniimnd 
105 Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering 
I 07 Jämställdhet inom statsförvaltningen 
107 Statens förhandlingsråd 
108 Bidrag till stiftelsen Statshälsan 
109 Viss förslagsverksamhct m. m. 
109 Vissa skadeersättningar nL m. 

G. Övriga ändamål 
110 Kammarkollegiet 
115 Statens förhandlingsnämnd 
I lfi Niimmkn för samhällsinformation: Förvaltningskostnader 
122 Utgivning av tidningen Frfin Riksuag & Departement 
124 Viss informationsverksamhct 
124 fråga om statliga mynuighcters utgivning av tiuskrifter 
127 Biurag till Institutet för storhushållens rationalisering 
128 Bidrag till vissa internationella byräer och organisa-

tioner m. m. 
128 Bidrag till vissa handikappat.le ägare av motorfordon 
129 Bidrag till vissa investeringar 
132 Exportkreuithiurag 
134 Kostnader for vissa nämnder 111. m. 
134 Tiickning av merkostnader för löner och pensioner rn. m. 
135 Förberedelser för omlokalisering av statlig verksamhet 

138 

Anslag kr. 

17 483 000 
107000000 

I 000000 
2 152000 

96 575 000 
350000 
100000 

309900000 

16812000 
3 300000 
I 388000 
1668000 
I 000000 

595000 

170000 
10400000 
85 000000 

1000 
800000 

2000000000 
1950000 

2123084000 

Totalt för hudgetuepartcmentct 14 406 854 000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm t980 



Bilaga 12 till budgetpropositionen 1981 

U tbildningsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1980/81: 100 
Bilaga 12 

Till utbildningsdepartemcntet hör skolväsendet. högskoleutbildningen 

och forskningen, vuxenutbildningen. studiestödet. kullurverksamhetcn, 

internationellt kulturutbyte, radio och television samt press- och tidskrifts

stödet. 

Utbildningsdepartcmentcts huvudtitel präglas av den återhallsamhet 

som det sar ':illsekonomiska och statsfinansiella Higet kräver. I proposi

tion (prop. 1980/8 I: 20) om besparingar i statsverksamheten. m. m. har 

redan förslag lagts fram till besparingar inom samtliga sektorer av departe

mentets ansvarsområde. Förslagen preciseras nu ytterligare i budgetpro

positionen. Anslagsnedskärningarna har utformats s{1 att malen för tidigare 

reformer inte påverkas. De satsningar som bedömts nödvändiga för att 

bibehålla den kvalitet som kiinnetecknar den svenska utbildnings- och 

kulturpolitiken har med några undantag finansierats genom omprioritering

ar. 

De krav den omedelbara framtiden ställer pii utbildnings- och kulturpoli

tiken är att dels bidra till förnyelse. dels göra det till relativt sett Higrc 

kostnader. De förslag som redan lagts fram i besparingspropositionen och 

som nu läggs fram i budgetpropositionen belyser de planeringsproblem 

som måste bemästras. 

En central plancringsuppgift är att inom tillgängliga ramar lösa de pro
blem som det stora antalet födda under åren 1964-1967. den s. k. ung

domspuckeln, skapar. De kvantitativa problemen har hittills varit lokalise

rade till gymnasieskolan. De förskjuts nu stegvis till högskolan som under 

den senare hälften av 1980-talet kommer att ställas inför en växande 

efterfrågan på utbildning. Detta planeringsproblcm har även en kvalitativ 

sida. Fördelningen av individer mellan linjer och sektorer är av central 

betydelse både för individens sysselsättning och samhällets produktions

förmåga. 
En av utbildningspolitikens många uppgifter är att bidra till strävandena 

att stärka landets utvecklings- och konkurrensförmaga genom att skapa 

den nödvändiga kunskapsbasen. Ett centralt politiskt mål är att under 

1980-talet stärka den konkurrensutsatta sektorn. Det ställer direkta krav 

på utbildningsväsendet. Resurserna skall omfördelas så att en styrning 

sker i riktning mot industrin. Utbildningssystcmet skall också svara för att 

existerande arbetskraft tillförs nya kunskaper och färdigheter. Kraven på 

forskningen är likartade. Den skall svara för ny kunskap och skall kunna 

I Riksdagen 1980181. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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omsiittas i utvecklingsarhete som hl. a. har industriella tillämpningar. Den

na ut veckling har förutsatts ske utan alt de fastlagda utbildningspolitiska 

miilen förändras samtidigt som kostnaderna inte får öka. 

De första stegen i denna utveckling tas i denna proposition. Planeringen 

t'ör gymnasieskolan ger ett ökat utrymme t'ör yrkesinriktad utbildning. Den 

grundläggande uthildningen inom högskolan måste i fortsättningen också 

inriktas så att de indragningar av utbildningsplatser som.där sker förstärker 

inriktningen mot klart yrkesinriktad utbildning. 

Kulturpolitikens mål och roller spänner över ett vidare spektrum än 

utbildningspolitikcns. Inom ramen för de miil som stiills upp för den 

statliga kulturpolitiken ryms varierande uppgifter för staten. Att staten 

söker hålla målen för dessa aktiviteter vid makt är ett uttryck inte bara for 

en generell värdering utan en medveten striivan alt möta människors 

livsförväntningar. ge kulturaktiviteter en lokal spridning och skapa arbets

tillfällen för kulwrarbetarna. 

Den allmänm1 återhållsamhet som präglar budgetförslaget innebär inte 

att t'örnyelsearbctet avstannat. Enskilda förslag vittnar om att så inte är 

fallet. Förnyelsearbetet har emellertid måst bedrivas inom snävare ramar 

och de reformer som föreslås för budgetåret 1981/82 är till sin huvuddel 

finansierade genom motsvarande besparingar. 

Förnyelsearbetet inom gmnclskolan präglas av strävan att åstadkomma 

en behovsrelaterad resursfördelning till kommuner med särskilda problem 

inom skolväsendet. Genom att en viss del av den besparing som föreslås på 

grund- och gymnasieskolcbidragen sammanförs med den s. k. länsskol

nämndsresursen hör det vara möjligt ati hiittrc främja en likviirdig utbild

ningsstandard mellan olika skolor. I samma riktning verkar de iltgärder 

som föreslås för att öka andelen hehöriga lärare i kommuner som har en 

stor andel icke behöriga lärare. Mot detta mftl siktar också åtgiirder för att 

underlätta skolgången för de handikappade elever som integreras i det 

allmänna skolviisendet. Vissa iltgärdcr för invandrarbarn och ungdom kan 

även de ses som förnyelsearbete under samma rubrik. 

Gymnasieskolan.i· planering har inriktats på att öka kapaciteten för de 

direkt yrkesinriktade linjerna. Avsikten är att påverka den faktiska dimen

sioneringen så att den bättre svarar mot vad som bedömts vara arbets

marknadens behov. Det är angeläget att påverka utvecklingen i den rikt

ningen för att minska det tryck på högskolan som den s. k. ungdoms

puckeln ger upphov till. 

Högskolan möter under de närmaste flren betydande planeringsproblem 

som kan orsaka målkonllikter. när ett besparingsprngram samtidigt ge

nomförs. Den önskade ekonomisk-politiska utvecklingen ställer på hög

skolan kravet att variera utbildningsutbudet och utveckla nya forsknings

områden. Samtidigt möter högskolan uppgiften att ta hand om de stora 

ungdomskullar som nu går igenom gymnasieskolan. Dessa förhållanden 

kräver hög planeringsbercdskap inom högskolan för att resurserna skall 



Prop. 1980/81: IOO Bilaga 12 Utbildningsdepartementet -~ 

kunna användas för utbildning och forskning som svarar mot angeliigna 

samhällsbehov. 

Den forskningssatsning som påbörjades föregående år är av särskild 

betydelse för bl. a. kunskapsuppbyggnaden för att långsiktigt stärka Sveri

ges internationella konkurrenskraft. Det är därför nödviindigt att forsk

ningssatsningen kan fortsätta. För budgetåret 1981/82 föreslås en förstärk

ning av forskarutbildning och forskning med ca 70 milj. kr. 

\iuxenutbi/JninRen är den sektor av utbildningsväsendet som i år blivit 

föremål för de relativt sett största besparingarna. Balansen mellan upp

ställda mål och ekonomiska ramar har därför uppmärksammats starkare än 

på andra områden. Därvid har särskilt beaktats behoven av resurser till 

följande två områden. nämligen yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning 

och grundutbildning för vuxna. Stödet till studiecirkelverksamhet och 

studieförbund. liksom besparingar inom detsamma. kommer att behandlas 

i en särskild proposition till riksdagen. 

Inom kulturområdet har mindre förändringar och reformer kunnat före

slås genom omfördelningar inom den givna ramen. De fria grupperna 

föreslås sålunda få ett något ökat stöd. Biblioteksersättningen bör också 

kunna höjas genom en sådan metod. Begriinsade satsningar på handikapp

området kan också finansieras på delta vis. 

En särskild proposition om byggnadsvård kommer att föreläggas riksda

gen. Större dekn av förslagen, som har begränsad ekonomisk räckvidd, 

finansieras genom omfördelningar. 

Sammanställning m. m. 

Totalheloppen för de olika hudgetavsnitten framgår av nedanstående 

tahell. Beloppen anges i miljoner kr. 
Tabdlcn tar inte hänsyn till medel anvi:.ade på tilläggsbudget. Det hör 

vidare påpekas att beloppen för budgetåren 1980/81 och 1981/82 inte är helt 

jämförbara eftersom några anslag tillkommit medan andra utgått och över

föringar skett mellan olika anslag i budgetförslaget för budgetåret 1981/82. 

Bland förändringarna kan nämnas att anslaget "Bidrag till kulturpro

gram inom fön:ningslivet m. m ... under littera B. avsnittet '"Allmänna 

kulturändamäl". föreslås upphöra från och med nästa budgetår. Medlen 

föreslås fördelas på andra anslag under littera B och littera E. Under littera 

C. ''För skolväsendet gemensamma frågor"'. föreslås ett nytt anslag. '"Sär

skilda åtgärder på skolområdet". I detta anslag sammanförs dels den s. k. 

länsskolniimndsresursen och vissa andra medel från anslaget "Bidrag till 

driften av grundskolor m. m.". dels medel från anslaget '"Bidrag till driften 

av gymnasieskolor'". Övriga förändringar framgår under resp. anslag. 

Under budgetåret 1979/80 har ur behållningen av de särskilda lotteri

er som anordnats till förmån for konst. teater och andra kulturella ända

mål beviljats bidrag med tillhopa 4 564000. kr.. varav 3 310000 kr. avser 
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byggnadsarbeten och utrustning inom teater-. dans- och musikområdet. 

614000 kr. avser invcsteringsändamål inom musei- och arkivområdet samt 

640000 kr. avser restaurerings- och byggnadsarheten inom kulturminncs

vårdsornrådet. 

Anvisat Förslag Förändring 
1980/81 1981/82 
milj. kr. rriilj. kr. milj. kr. 

A. Utbildningsdepartementet 47.5 45.7 I.X 

B. Kulturändamål 1605.3 1630.5 + 25.2 
Allmänna kulturändamål !22.3 !03.0 19.3 
Teater. dans och musik 513.1 561.1 + 48,0 
Film 24.0 26,5 + 2.5 
Dagspress och tidskrifter 400.0 376.0 24.0 
Litteratur och folkbibliotek 75,3 80.0 + 4.7 
Bildkonst 24.5 24.7 + 0.2 
Arkiv. kulturminnesv:ird. museer och 
utställningar 279.7 300.8 + 21.1 
LI ngdoms- och nykterhetsorganisa-
tioner 166.4 158.4 8.0 

c. Skolväsendet 15789.2 16 766.4 + 977.2 
Centrala och regionala myndig-
heter m. m. 178.9 192.1 + l.U 
För skolvä~endet gemensamma frågor 21\!U 424.11 + 21 '\,3 
Det obligatoriska skolväsendet 
m.m. 11901.1 12 208.7 + 307,6 
Gymnasiala skolorm. m. 3131.4 3 640.4 + 509.0 
lnvesteringsbidrag 369.1. 301.3 67.8 

D. Högskola och forskning 4614.0 5 041.9 + 427.9 
Centrala och regionala myndigheter 
för högskolan m. m. 63.3 75.7 + 12.4 
Uthildning och forskning inom 
högskolan m. m. 4042.8 4417.7 + 374.9 
Vissa forskningsändamål .'i07.9 548.6 + 40,7 

E. Vuxenutbildning 1993,2 2073,8 + 80.6 

F. Studiestöd m. m. 3 865,9 4396.1 + 530.2 

G. lnternationellt-lrnlturellt samarbete 49,9 53.K + 3.9 
Kulturellt uthvte med utlandet 15.7 17.3 + 1.6 
Nordiskt kulturellt samarbete 34.2 36,5 + 2.3 

H. Vissa inom utbildningsdepartemen-
tets verksamhetsområde gemensamma 
ändamål 260.0 335,0 + 75.0 
Byggnads<irbeten inom utbildnings-
departementets verksamheisområde 170.0 170.0 + 0 
Inredning och utrustning 90.0 165.0 + 75,0 

Totalt för utbildningsdepartementet 28225,0 30343,2 +2118,2 
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UTBILDNINGSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1980-12-23 

Föredragande: statsrådet Wikström såvitt avser frågorna under littera A. B 

punkterna I - 72 samt 78 och 79. D utom vad avser punkterna 8 och 30, E. 

F,GochH: 

statsrådet Mogård såvitt avser frågorna under littera B punkterna 

73-77, C och D punkterna 8 och 30. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser utbildnings

departementets verksamhetsområde. 

Nionde huvudtiteln 

A. UTBILDNINGSDEPARTEMENTET M. M. 

A l. Utbildningsdepartementet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Reseersättningar 

(även utrikes resor) 
Expenser 

26582490 

24817000 

26586000 

1980/81 

115 
62 

177 

22267000 

I 000000 
1550000 

24817000 

Beräknad ändring 
1981/82 

of. 
of. 

of. 

+1595000 

+ 50000 
+ 124000 

+1769000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 26 586 000 kr. Jag har under an slagsposten Lönekostnader 

räknat med en besparing på 543000 kr. Under anslagsposten Reseersätt

ningar har jag även beräknat medel för svenskt deltagande i möten inom 

vissa internationella organisationer. 
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Jag vill i detta sammanhang anmäla att en översyn av utbildningsdepar
tementets organisation pågår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utbild11i11gsdepartemn1tet för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 26 586 000 kr. 

A 2. Kommitteer m. m. 

1979/80 Utgift 
1980/81 Anslag 
1981/82 Förslag 

25437458 

21958000 
18458000 

Reservation 35810 

Jag räknar med att utredningsverksamheten under nästa år kommer att 
minska. Med hänsyn härtill beräknar jag anslaget för nästa budgetår till 
18458000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kommitteer m.m. för budgetåret 1981182 anvisa ett reserva

tionsanslag av I 8 458 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1979/80 Utgift 
1980/81 Anslag 
1981/82 Förslag 

417168 
709000 
609000 

Reservation 317601 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 609000 kr. Jag har därvid 
beräknat medel till åtaganden inom vissa internationella organisationer. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Extra utgifter för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservations

anslag av 609000 kr. 
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B. KULTURÄNDAMÅL 

Vissa gemensamma frågor 

Statsrådet Wikstriim 

Budgetförslaget för kulturområdet priiglas i likhet med vad som gäller 

för andra områden av det samhällsekonomiska läget. De reformförslag 

som jag presenterar i det följande har i huvudsak - bortsett från ett 

reformtillskott på 3,5 milj. kr. - kunnat åstadkommas genom omfördel

ningar inom den givna ekonomiska ramen eller genom att kostnadsökning

ar inte har kompenserats fullt ut. På det sättet har det blivit möjligt att 

föreslå ökningar av stödet till fria teater-. dans- m:h musikgrupper. att höja 

biblioteksersättningen. att införa ett distributionsstöd till bokhandeln samt 

att lägga fram förslag till en byggnadsvfirdsrcform. Därigenom har vissa 

angelägna behov på kulturområdet kunnat tillgodoses även i ett ansträngt 

budgetläge. Vidare har mot bakgrund bl. a. av att Sverige deltar i arbetet 

inför det internationella handikappårct 1981 medel avdelats för vissa sats

ningar på handikappområdet. 

Som redan uttalades i 1980 års budgetproposition stöder en bred remiss

opinion byggnadsvårdsutredningens förslag i betänkandet ISOU 1979: 171 

Kulturhistorisk bebyggelse - värd att värda. Jag avser att föreslå regering

en att under våren 1981 förelägga riksdagen en proposition om formerna 

för stöd till vård m:h bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. I 

propositionen kommer att föreslås en satsning för budgetf1ret 1981 /82 på 

totalt 13.4 milj. kr. Jag riiknar vidare med att för budgetäret 1982/83 kunna 

avsätta ytterligare 5 milj. kr. för detta ändamål. Även dessa medel riiknar 

jag med skall kunna tas fram genom omprioriteringar inom kultursektorn. 

I propositionen ( 1980/81: 20) om besparingar i statsverksamheten.m. m. 

har aviserats besparingar i stöden till bl. a. dagspress och organisations

tidskrifter. Jag kommer att i det följande närmare redogöra för hur bespa

ringen om 15 milj. kr. på stödet till organisationstidskrifkr bör genomfö

ras. I en till våren 1981 planerad särskild proposition avser jag att äter

komma till dagspresstödet. 

Som jag också kommer att redovisa senare avser jag att föresl{1 regering

en att under våren 1981 lägga fram en särskild proposition i anledning av 

folkbildningsutredningens betänkande ISOU 1979: 85) Folkbildning för 80-

talet. Inom ramen för de medel som därvid ställs till förfogande blir det bli 

möjligt att tillgodose de ändamål som f. n. erhåller stöd från anslaget 

Bidrag till kulturprogram inom föreningslivet resp. anslagsposten Experi

ment- och utvecklingsarhcte inom kulturell verksamhet blam.l amatörer 

under anslaget Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer. Detta 
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innebär att anslaget Bidrag till kulturprogram inom föreningslivet kan 

upphöra med utgången av budgetåret 1980/81. 

Jag föreslår en höjning av biblioteksersättningen med 2 öre för 

varje hemlån av svenskt originalverk. 

Det är av stor vikt att utvecklingen på musikområdet gär mot ett ökat 

regionalt ansvarstagande. Kulturrådet. som har i uppdrag alt utreda re

gionmusikens och Rikskonserters roll i den regionala musik verksamheten, 

har nu hemställt om uppdrag all i samverkan med berörda parter utarbeta 

förslag till avtal om en regional musikorganisation i Norrbottens län som 

en försöks verksamhet. Jag anser att det är angeläget att en sådan försöks

verksamhet i Norrbottens län påbörjas. Jag har däJfor för avsikt att i annat 

sammanhang föreslå regeringen all ge kulturrådet i uppdrag all medverka 

till att ett avtal träffas mellan regionmusiken. Rikskonserter och Norrbot

tens läns landsting om en försöksverksamhct i Norrbotlt:ns län. 

Statens kulturråd har lagt fram förslag om nya grunder för statsbidrag till 

fria teater-. dans- och musikgrupper. Förslaget har remissbe

handlats. Jag finner med hänsyn till det ekonomiska läget det inte möjligt 

att lägga förslaget till grund för åtgärder på området. men föreslår likväl att 

stödet till fria grupper i dess nuvarande form byggs ut. 

Enligt riksdagens beslut organiseras verksamheten vid Musikaliska aka

demiens bibliotek. Musikmuseet m:h Svenskt musikhistoriskt arkiv från 

den I juli J 981 som en statlig myndighet - statens musiksam 1 in g

a r. Tillsammans täcker institutionerna de väsentligaste områdena för 

biblioteks-. musei-. arkiv- och dokumentationsverksamhet på musikområ

det. 
På f i I mo m rådet riiknar jag med att förhandlingar inom kort skall 

kunna inledas mellan staten och filmbranschen om ett fortsatt avtalsförhål

lande efter den 30 juni 1983 när nu gällande filmavtal löper ut. I avvaktan 
på att dessa förhandlingar skall fullföljas föreslås för budgetåret 1981 /82 

vissa resursförstärkningar för barnfilmen. 

Ambitionsnivån för radio - o e h TV- verksamheten under avtals
perioden fram t. o. m. budgetåret 1985/86 fastställdes av riksdagen år 1978. 

Det har sedermera framkommit att kostnaderna för verksamhell:!n kan 
väntas öka betydligt mer än vad man tidigare har utgått från. För att 

undvika alltför kraftiga höjningar av TV-avgiften bör förverkligandet av 

1978 års beslut slås ut över en längre period. förslagsvis ytterligare tre år. 
Vidare bör i likhet med vad som gäller för statliga myndigheter rationali

seringskrav om 2 % per år ställas pil Sveriges Radio-koncernen. Genom att 

moderbolaget och dess programholag för klargjort hur stora reformtillskott 

man kan emotse per budgetfö· för hela perioden. sker en avsevärd förbätt

ring av planeringsförutsiittningarna. 

Ett nytt distrihutionsstöd till bokhandeln föresliis för nyut

komna böcker som erhållit utgivningsstöd och ingår i förlagens abonne

mangserbjudande till bokhandeln. Bibehållandet av detta s. k. ahonne-
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mangssystem är det viktigaste resultatet av det nya fackbokhandelsavtalet 

som bokbranschens parter nu har enats om under medverkan av en statlig 

medlare. Denne har också haft i uppdrag att göra en översyn av det statliga 

bok branschstödet, vilken redovisats i betänkandet (Os U 1980: 11) Samver

kan i bokbranschen. Utöver distributionsstödet föreslår jag med anledning 

av utredningens förslag även en mer flexibel användning av kreditstödet 

till bokhandeln samt ökat stöd till utbildningsinsatser. Mina förslag bör 

göra det lättare för förlagen att sprida litteraturstödda böcker samtidigt 

som bokhandeln åtar sig att hålla en viss sortimentsbredd. 

Folkbiblioteksutredningen har i september 1980 överlämnat förslag till 

de på funktioner vid landets tre lånecentraler i Malmö. Stockholm och 

Umeå. Depåerna skall insamla, lagerhålla och omfördela sådan äldre litte

ratur som de skilda folkbiblioteksenheterna reguljärt inte behöver ha till

gång till. Verksamheten bedöms leda till betydande besparingar för folk

biblioteken i form av dels frigjorda magasinsutrymmen. dels minskade 

förvärvskostnader. Med tanke på att stora besparingar härigenom kan 

uppnås vid folkbiblioteken bör verksamheten finansieras genom omfördel

ning av de statliga bidrag som nu utgår till lokal folkbiblioteks verksamhet. 

På handikapp området föreslår jag insatser för videogramproduk

tion för döva i anledning av videogramutredningens förslag (Os U 1980:9) 

De hörselhandikappade och videogrammen. Därmed får Sveriges dövas 

riksförbund möjlighet att bedriva en produktion av videogram på de dövas 

eget språk, teckenspråket. Den kraftiga utbyggnaden av talboks- och 

punktskriftsbibliotekets basresurser i samband med bibliotekets förs(atli

gande har fortsatt. För nästa budgetår föreslår jag en uppräkning av biblio

tekets anslag för produktionskostnader som gör det möjligt för biblioteket 

att vidmakthålla den uppnådda ambitionsnivån i fråga om medier för 

läshandikappade. Som jag tidigare nämnt möjliggörs denna satsning genom 

en omfördelning av resurser inom kultursektorn. Genom avtal mellan 

staten och Stockholms kommun kommer den lokala talboksförsörjningen i 

Stockholm fr. o. m. budgetåret 1981/82 att helt överföras till kommunen. 

Därmed kan biblioteket bättre än hittills fungera som lånecentral för tal

boksverksamheten i landet som helhet. Hur de synskadades och andra 

läshandikappades försörjning med litteratur och dagstidningar kan lösas i 

ett längre tidsperspektiv övervägs f. n. av talbokskommitten och utred

ningen om distribution av innehållet i dagstidningar till synskadade. 

Kulturrådets rapport ( 1979: 2) Stöd till konstutställnings verksamhet har 

remissbehandlats. Remissopinionen är splittrad. Enligt min mening bör 

förslagen i rapporten övervägas ytterligare. Utredningen om visningser

sättning beräknas lämna sina förslag under våren 198 l. Med hänsyn till att 

båda utredningarna rör bildkonstnärerna finner jag det naturligt att ställ

ningstagande till dem sker samtidigt. 

Rcmissbehandlingcn av kulturrådets rapport ( 1979: 5) Skydd mot utför

sel av kulturföremål har nyss avslutats. Frågan bereds f. n. inom utbild

ningsdepartementet. 
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Kulturrådet har i sin rapport I 1979: 1) Fonogrammen i kulturpolitiken 

lagt fram förslag om stöd till fonogramutgivning. Förslaget har remisshe

handlats. Enligt min mening finns det anledning att se kullurriltlets förslag i 

ett vidare sammanhang. Som påpekas i flera remissvar över rapporten har 

kassettekniken lett till att privatkopieringen av musik i olika former ökat. 

Rättighetsinnehavare av olika slag tillfogas härigenom en viss ekonomisk 

skada. Mot denna bakgrund har aktualiserats huruvida man genom en 

avgift på s. k. tomkassetter kan kompensera riittighetsinnehavarna som 

grupp för denna skada. Beredningen av denna fråga pågår f. n. inom 

regeringens kansli. 

Statsrådet MoRård 

I den av utbildningsministern nyss nämnda propositionen om besparing

ar i stats verksamheten. m. m. har en inskriinkning av bidraget till ung

domsorganisationernas centrala verksamhet även aviserats. Jag f1terkom

mer i denna budgetproposition till frågan om den tekniska utformningen av 

besparingsförslaget. 

Behovet av fcrieverksamhet för barn och ungdomar har ökat mycket 

kraftigt under senare år. Sedan år 1973 har regeringen beviljat medel ur 

allmänna arvsfonden till en försöksverksamhet med sommaraktiviteter. 

företriidesvis för barn i åldern 7-12 år. En stor del av dessa aktiviteter har 

organiserats och genomförts av föreningslivet. Erfarenheterna av för

eningslivets engagemang i sommaraktiviteterna är mycket goda. Såväl 

organisationerna som statens ungdomsråd har framhållit behovet av ett 

reguljärt stöd för verksamheten. Mot bakgrund av de erfarenheter som 

framkommit under förs()ksverksamheten föreslås nu ett reguljärt stöd till 

ferieaktiviteter. Därmed avses aktiviteter under skolornas sommar- och 

vinterlov samt de något längre perioderna av ledighet under terminerna. 

Verksamheten skall i första hand omfalla barn i åldern 7- 12 år. men kan 

även rikta sig till ungdomar i de lägre tonåren. Behovet av ett reguljärt stöd 

till ferieaktiviteter har kunnat tillgodoses genom att medel överförts från 

anslaget Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. 
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Allmänna kulturändamål 

B I. Statens kulturråd: Förvaltningskostnader 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

9928835 

9607000 

10322000 

Enligt förordningen (1974: 644) med instruktion för stakns kulturråd 

skall rådet främja förverkligandet av målen för den statliga kulturpolitiken. 

Därvid skall rådet särskilt verka för samordning av och utarbeta planer för 

de statliga insatserna inom kulturområdet. Rådet skall vidare genomföra 

utredningar som syftar till att kartlägga behovet av reformer och i övrigt 

följa forsknings- och utvecklingsarbetet rå området samt samla och sprida 

information om kulturell verksamhet. Rådet handlägger ärenden om stat

liga åtgärder som rör teater, dans och musik. litteratur och folkbibliotek 

samt konst, museer och utställningar. I anslutning till sin egen anslags

framställning skall rådet varje år granska förslag till sådana framställningar 

från andra myndigheter och organ inom nämnda delar av kulturområdet 

samt göra en sammanfattande bedömning av anslagsbehoven. 

Rådet leds av en styrelse bestående av en ordförande och högst 14 andra 

ledamöter. För ledamöterna får finnas fem ersättare. Inom rådet finns som 

rådgivande och beredande organ tre nämnder, nämligen en nämnd för 

teater, dans och musik. en nämnd för litterär verksamhet och folkbibliotek 

och en nämnd för konst. museer och utställningar. Dessutom finns hos 

rådet en delegation för lokal- och utrustningsfrågor. Ordförande. leda

möter och ersättare i styrelse och nämnder samt i delegationen för lokal

och utrustningsfrågor titses av regeringen. 

Rådets kansli är uppdelat på en sekretariatsenhet och en utredningsen

het. vartill kommer personal för gemensamma administrativa funktioner. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Statens Före-
kulturråd draganden 

Personal 

lfandläggande personal 36.5 +2 of. 
Ovrig personal 22 +0.5 of. 

58,5 +2,5 of. 

Anslag 

Lönekostnader 7524000 + 1307000 +716000 
Sjukvård 19000 + 2000 of. 
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Reseersiittningar 
därav utrikes resor 

Lokalkostnader 
Expenser 
Besparingar 

Statens kulturråd 

1980/81 

556000 
(60000) 
94(1000 
562000 

9607000 

Beräknad ändring 1981/82 

Statens 
kulturrad 

+ 56000 
( uf. I 

+ 164000 
+ 271000 

+1800000 

Före
draganden 

+ 28000 
(of.I 

+138000 
+ 44000 
-211000 

+715000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. I 144000 kr. 

2. En besparing enligt huvud a 1 ter nativ e t innebär i forsla hand att 

arvodcsmedlen minskas. Detta leder till all tvä referensgrupper för hi

dragsfördelning och rådgivning upphör. niimligen en grupp på teater-. 

dans- och musikområdet samt folkbildningskommillen. Därtill tvingas kul

turrådet minska resekostnaderna för rådets förtroendevalda och anslags

posten till lönekostnader. ( - 215 000 kr.) 

3. Den del av rådets administrativa personal som arbetar med per so

n a 1- och ekonomiadministration behöver förstärkas med en 

handläggare i lönefältet F 11-15 l + 120 000 kr.). 

4. För handläggning av det föreslagna nya stödet till fonogram verk

s a m het föreslås en halvtidstjänst som handläggare i lönefältct F 11 -15 

( + 60000 kr.). Vidare behövs arvodesmcdel för en rådgivande arbetsgrupp 

för fonogramfrågor ( + 15 000 kr. J. 

5. På I it ter a tur området bör en redan befintlig tjänst som assistent 

med halvtidstjänstgöring omvandlas till en heltidstjänst ( + 46000 kr.). 

Vidare begärs en ökning av lektörsarvoden för litteraturstödet ( + 75 000 

kr.). 

6. Arbetsuppgifterna inom konst-. musei- och utställnings-

o m rådet som redan i dag är mycket omfattande kräver en arbetskrafts

förstärkning ( + 40000 kr.) för att klara den rtterligarc ökade arbetsbelast

ning som handläggningen av del föreslagna stödet till konstutslällnings

verksamhet kommer all innebära. Vidare begärs arvodesmedel för en 

rådgivande arbetsgrupp för utställningsbidrag ( + 15 000 kr.). 

7. Förhandläggningavfrågorrörande kultur för invandrare och 

handikappade och vissa andra gemensamma frågor bör en redan be

fintlig halvti<lstjänst i lönefältet F 11-15 omvandlas till en hcltidstjänst 

( + 60000 kr.). Den befintliga tjänsten bekostas nu från anslaget Bidrag till 

kulturverksamhet bland organisationer. anslagsposten 2. Experiment- och 

utvecklingsarbete inom kulturell verksamhet bland amatörer. 

Rådet föreslår också arvodesmedel för en utökad folkbildningskommitle 

(+ 15000 kr.). 

8. En musikpolitisk referensgrupp har inrättats vid rådet. Till 

denna begärs medel för arvoden ( + 15 000 kr.). 
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9. Under ans lagsposten till expenser föreslås ökade medel med hän

syn till föreslagna nya tjänster. för ett återtagande av det ålagda 

besparingsalternativet för budgetåret 1981 /82 samt för utbyte av försliten 

utrustning (+215000 kr.). 

Föredrar:anden 

För nästa budgetår bör medel för kulturrådets verksamhet beräknas med 

utgångspunkt i huvudförslaget. dvs. med en besparing på 2 %. Besparingen 

uppgår sammanlagt till 211 000 kr. Det bör ankomma på kulturrådet att i 

anslutning till att myndigheten redovisar sina förslag till reglcringsbrevs

bestämmelser för budgetåret 1981 /82 föreslå hur besparingen skall fördelas 

på förevarande anslag och anslaget Statens kulturråd: Utrednings-. ut

vecklings- och informationsverksamhet. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens ku/111rråd: Förl'llltningskostnadcr för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 10322000 kr. 

B 2. Statens kulturråd: Utrednings-, utvecklings- och informationsverk

samhet 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

2564560 

4467000 

4467000 

Reservation 1224 765 

Från anslaget bestrids kostnader för experter och tillfällig personal. 

reseersättningar, publikationstryck samt övriga kostnader som har sam

band med utredningar. forsknings- och utvecklingsverksamhet. informa

tionsverksamhet resp. kontakt- och konferensverksamhet inom statens 

kulturråds ansvarsområde. Medel för fast anställd personal vid rådets 

utredningsenhet anvisas under rådets förvaltningskostnadsanslag. 

Utrednings- och utvecklings
verksamhet 

Utrednings-, utvecklings
och informationsverksam
het inom barnkultur
områdct 

Informations verksamhet 
Kontakt- och konferens

vcrksamhet 
Kulturpolitiskt 

erfarenhetsutbyte 

1980/81 

2 529000 

I 000000 
337 000 

551000 

50000 

4467000 

Beräknad ändring I 98 l/K2 

Starens 
kulturräd 

+ 1653000 

+ .~50000 

+ 259000 

+ 55000 

+ 5000 

+2322000 

Före
draganden 

of. 

of. 
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Statens kulturråd 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 447 000 kr. 

2. Huvud a 1 ter nativ e t inne här en realminskning av utrednings-, 

utvecklings- och informationsverksamheten. 

3. För budgetåret 1981/82 föreslår rådet en ökning av kostnaderna för 

utrednings verksamheten med 514000 kr. Utredningarna om Kul

turinsatser på lokal nivå och Vård och kultur avslutas. Efter olika slags 

förberedelsearbeten inleds utredningar om hl. a. initiativ för att motverka 

kommersialismens negativa verkningar. utvärdering av litteraturstödet och 

lokala arbetstillfällen för drama-. dans- och konstpedagoger samt författa

re. Kulturrådets förslag till en utredning om initiativ för att motverka 

kommersialismens negativa verkningar redovisades i kulturutskottets be

tänkande (KrU 1979/80:26 s. 5-6) med anledning av förslagen i prop. 1979/ 

80: 100 bil. 12. 

Inom forsknings- och utvecklingsverksamheten fortsätter 

projekten Kultur i arhetslivet och Kultur i boendemiljö ( + 734 000 kr.). 

Därutöver tillkommer kostnader för information om kontaktarbete för 

forskning- och utveckling samt övriga projekt!+ 157000 kr.). 

4. Budgetåret 1981/82 har rådet under tre år disponerat särskilda medel 

för utrednings-. utvecklings- och informationsverksam

het på barnkulturområdet. I propositionen (1978/79: 143 s. 57) om 

barn och kultur anförde föredraganden att kulturrådet borde överväga att 

efter exempelvis en treårsperiod lämna en översiktlig rapport över verk

samheten på barnkulturområdet. För denna utvärdering föreslår rådet en 

ökning av anslagsposten med 250000 kr. Utredningen om Kultur i försko

lan avslutas under det kommande budgetåret. 

5. För informationsverksamhet föreslår rådet en ökning med 

150000 kr. för ett intensifierat arbete med invandrarinformation och 75 000 

kr. i engångsanvisning för en utställning om kulturpolitik. Kravet på och 

behovet av en utställning. som kan användas i den kulturpolitiska opini

onsbildningen. har under rådets femåriga existens blivit allt starkare. Rå

det planerar därför en vandringsutställning. som också kan användas i 

samband med konferenser. studiecirklar etc. 

6. Inkomsterna för rådets publikationsverksamhet har beräknats till 

50000 kr. ( + 9000 kr.). 

Fåredraffandcn 

För nästa budgetår bör anslaget föras upp med oförändrat belopp. Det 

ankommer på kulturrådet att inom ramen för anslaget prioritera de förslag 

till utredningar som man föreslagit. 

Jag vill dessutom erinra om vad jag har anfört under föregående anslag 

angående förslag till fördelning av myndighetens besparing. 
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Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens kulturråd: Utrednings-, utvecklings- och informa

tionsverk.rnmhet för budgetåret 1981 /82 anvisa ett reservations

anslag av 4467000 kr. 

8 3. Bidrag till kulturverksamhet inom organisationer 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

11085 662 

12654000 

10004000 

Reservation 2 314925 

Ur detta anslag utgår bidrag dels direkt till organisationer. som bedriver 

en omfattande kulturverksamhet. dels till statens kulturråd för fördelning 

bland olika kulturprojekt inom organisationslivet. 

Enligt kungörelsen (1974: 453) om statsbidrag för experiment och ut

vecklingsarbctc inom kulturell verksamhet bland amatörer utgår bidrag 

främst till sådana projekt som syftar till att främja kulturell verksamhet 

bland dem som har ringa kontakt med kulturella aktiviteter. 

I. Centrala amatörorga
nisationer 

2. Experiment och utveck
lingsarbete inom kulturell 
verksamhet bland amatörer 

3. Centrumbildningar på 
teaterns. dansens. mu
sikens. filmens. bild
konstens och littera
turens områden 

4. Folkparkernas central
organisation för central 
service och andra ge
mensamma insatser samt 
för Folkparkernas artist
förmedling 

därav engångsanvisning 
5. Folkets husföreningar

nas riksorganisation 
för anordnande av bl. a. 
konstutställningar och 
s. k. kulturhörnor 

6. Kurser. konferenser. 
resor. festivaler och 
gästspel 

7. Kulturverksamhct bland 
språkliga minoriteter 

8. Särskilda kulturprojekt 

1980/81 

2355000 

2600000 

2803 000 

3 258000 
(250000) 

I 015000 

623000 

12654000 

Beräknad ändring 1981/82 

Statens 
kulturråd 

+ 636000 

- I 060000 

-2803000 

+1126000 

+ 352000 

+ 362000 

+ 500000 
+ 500000 

+1733000 

Före-
draganden 

+ 90000 

-2600000 

+ 110000 

- 250000 

of. 

of. 

-2650000 
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Statens kulturråd 

I. Ur anslagspostcn till centrala amatörorganisationer utgår 

bidrag i form av allmänt driftbidrag till Sveriges körförbund, Svenska 

sångarförbundet, Svenska arbetarsångarförbundet. Riksförbundet Svensk 

kyrkomusik, Svenska missionsförbundets sångarförbund, Svenska baptis

ternas sångarförbund. KÖRSAM. Riksförbundet Sveriges amatörorkest

rar. Sveriges orkesterföreningars riksförbund, Svenska missionsförbun

dets musikkårer. Sveriges spelmäns riksförbund. Sveriges dragspelares 

riksförbund. Amatörteatrarnas riksförbund. Riksförbundet Svensk foto

grafi/Sveriges fotoklubbar. Sveriges smalfilmförbund. Sveriges schackför

bund, Evangeliska fosterlandsstiftelsens musikvcrksamhet, Metodistkyr

kans sångarförbund, Riksförbundet för hemhygdsvård samt Svenska film

främjandct. 

Kulturrådet föreslår att anslagsrubrikcn ändras till "Centrala amatöror

ganisationer m. fl. ". För att bl. a. kunna möta behoven från nya organisa

tioner föreslår rådet en ökning av anslaget med 636000 kr., varav 236000 

kr. utgör kompensation för prisökningar. 

2. Bidraget experiment och utvccklingsarbetc inom kul

turell verksamhet bland amatörer avser att främja utvecklingen 

av nya och förbättrade metoder inom amatörområdet. Kulturrådet fram

håller att anslaget inte räcker till för att täcka de bidragsbehov som redovi

sas i ansökningarna. Rådet föreslår en höjning av anslaget med I 060000 

kr., varav 260000 kr. utgör kompensation för pris- och löneökningar. 

3. Ur anslaget till centrum bi Id ni n g ar utgår bidrag till Dans-, 

Film-, Fotografi-. Författar-, Illustratörs-, Konstnärs-. Musik-, Tcatcr

samt Översättarcentrum. Centrumbildningarna spelar en viktig roll för att 

utveckla nya vägar till kontakt mellan konstnärer och publik och mellan 

den fria sektorn och den institutionella kulturen. 

I promemorian Nytt statsbidrag till fria teater-. dans- och musikgrupper 

framhåller kulturrådet att det behövs en aktiv. uppsökande kulturförmed

ling med kulturpolitiskt viilorienterade och ämnesmässigt kunniga förmed

lare. Centrumbildningarna måste dä1för snabbt få möjligheter till en bred 

kulturförmedling och utökad arbetsförmedling. Utbyggnaden av statsstö

det till centrumbildningarna bör innefatta deras regionala verksamhet och 

deras informationsverksamhet. Rådet beräknar kostnaderna för tre re

formår till 1400000 kr. 

Statens kulturråd förestår att bidraget till centrumbildningarna höjs med 

1679000 kr., varav 279600 kr. utgör kompensation för pris- och löneök

ningar. Kulturrådet föreslår vidare att centrumbildningarna förs över till 

andra anslag och behandlas och redovisas under budgetavsnitt där de 

sakligt hör hemma. 

4. Bidraget till Folkparkernas centralorganisation !FCP) 

avser central service. metodutveckling. utbildning. lokal och regional för

söks verk sam het samt .stöd till artistförmedling. Bidraget bör också syfta 
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till att göra parkerna mindre kommersiellt beroende. Folkparkerna plane

rar nu att ytterligare utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet. Alterna

tiv dansmusik planeras också för att erbjuda ett kvalitativt alternativ till 

den i dag allt mer likriktade dansmusiken. Folkparkerna avser att i samar

bete med Handikapporganisationernas Centralkommitte (HCK) genomfö

ra aktiviteter för och med handikappade. Centralorganisationen begär 

också ökade medel för sin artistförmedling. Sammanlagt begärs en anslags

höjning med 7770250 kr. 

Kulturrådet tillstyrker en ökning av bidraget till folkparkerna med 

1126000 kr., varav 326000 kr. utgör kompensation för pris- och löneök

ningar. 

5. Folkets husföreningarnas riksorganisation (fHR) 

avser att ytterligare utveckla arbetet med "Folkets hus-hörnor" och begär 

ökade medel för detta. FHR vill också vidareutveckla utställningsverk

samheten i Folkets Hus kallad "Konst i Folkets Hus''. FHR har vidare 

begärt ett projektbidrag på 250000 kr .. för att bedriva utvecklingsarbete 

med dansverksamhet i drogfri miljö och en musikarrangörsvcrksamhet i 

avsikt att nå ut till en bredare publik med ett allsidigt musikutbud. Under 

innevarande budgetår disponerar FCP och FHR gemensamt ett engångsbe

lopp på 250000 kr. för musikarrangemang i parker och samlingslokaler. 

Sammanlagt begär FHR en ans lagsökning med 775 000 kr. 

Kulturrådet förordar att ytterligare bidrag ställs till förfogande för att 

stimulera ungdomar till dansaktiviteter i drogfri miljö. Rådet tillstyrker en 

anslagsökning med 352000 kr., varav 102000 kr. utgör kompensation för 

pris- och löneökningar. 

6. Kulturrådet begär en ökning av bidraget till kurser. konferen

ser, resor och festivaler inom Sverige med 362 000 kr .. varav 

62 000 kr. utgör kompensation för pris- och löneökningar. 

7. För fjärde året i följd begär kulturrådet särskilda medel för k u Itu r

v er k sam het bland språkliga minoriteter. Rådet framhåller att 

det idag finns mycket små möjligheter att göra insatser för de olika invan

drargruppernas kulturer. lnvandrarändamålen har svårt att hävda sig i den 

konkurrens som råder om redan befintliga bidrag. lnvandrarverket har i sin 

anslagsframställning betonat betydelsen av att detta nya bidrag inrättas. 

Kulturrådet begär 500000 kr. för ändamålet. 

8. Kulturrådet föreslår också att ett bidrag till särskilda kultur

projekt inrättas. Även här påpekar rådet att det är fjärde året i följd som 

krav på medel ställs. Kulturrådet avser att med bidraget stödja konstnärligt 

utvecklingsarbete, särskilt med social eller pedagogisk inriktning samt 

tvärinstitutionella och tvärkulturella projekt. Rådet begär 500000 kr. för 

detta ändamål. 

Sammanlagt begär kulturrådet under anslaget Bidrag till kulturverksam

het inom organisationer en ökning med I 733 000 kr. varav 986 000 kr. utgör 

kompensation för pris- och löneökningar. 

2 Riksd11ge11 19811181. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartcmentet 18 

Föredraganden 

Som jag kommer att anmäla i min inledande översikt om vuxenutbild

ning avser jag att senare föreslå regeringen att under våren 1981 lägga fram 

en särskild proposition om folkbildning m. m. I denna proposition kommer 

jag att behandla bl. a. de ändamål för vilka hittills beräknats medel under 

anslagsposten Experiment och utvccklingsarbete inom kulturell verksam

het bland amatörer. Av denna anledning minskas medelsbehovet under 

detta anslag med 2,6 milj. kr. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen· 

att till Bidrag till kultun·erksamhet inom organisationer för budget

året 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 10004000 kr. 

B 4. Bidrag till särskilda kulturella ändamål 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

4 748524 

6973000. 

11226000 

Reservation I 347 311 

Ur detta reservationsanslag. det s.k. kulturmedelsanslaget. utgår f. n. 

bidrag till vissa organisationer och institutioner. Vidare utgår bidrag ge

nom beslut av regeringen efter ansökan i varje särskilt fall. 

Disposition av anslaget budgetåret 1980181 

Ändamål 

I. Musikaliska akademiens styrelse för musikpeda
gogisk utbildningsverksamhet inom privata musik
skolor i Stockholm 

2. Stiftelsen Gerleshorgsskolan för verksamheten i 
Gerlesborg 

3. Riksförbundet Invandrarnas kulturcentrum för verk
samheten 

4. Skolöverstyrelsen för utvecklingsarbete för 
handikappade 

5. Sveriges dövas riksförbund för produktion av 
videogram för barn 

6. Investeringsändamål på kulturområdet 
7. Övriga ändamäl 

Belopp 

35000 

420000 

140000 

IOOOOO 

250000 
3 500000 
2528000 

6973000 

· 2. Stiftelsen Gerlesborgsskolan begär att statsbidraget för 

verksamheten i Gerlesborg höjs med 130000 kr. 

3. Riksförbundet Invandrarnas kulturcentrum begär en 

höjning av statsbidraget med 80000 kr., varav 40000 kr. utgör tilläggsbi

drag för reglering av underskott i tidigare års verksamhet. 

5. Sveriges dövas riksförbund begär en höjning med 50000 kr. 

av bidraget för produktion av videogram för barn. 
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Fiirl'llraga 11de11 

Ur anslaget Bidrag till särskilda kultun:lla iindam<ll liimnas stöd till ni"igra 

iindamål inom kulturomn!det för vilka bidragshchovct iir regelbundet ätcr

kommandc. Det finns också utrymme inom anslaget for att tillgodose nya 

behov och stödja nya initiativ. varigenom utveckling och förnyelse av 

kulturlivet friimjas. 

För nästa budgetår bör medel för bidraget till musikpedagogisk utbild

ningsvcrksamhct inom privata musikskolor i Stockholm beriiknas under 

anslaget Bidrag till Musikaliska akademien. Vidare bör bidrag till Sveriges 

dövas riksförbund för produktion av videogram för barn fr. o. m. niista 

budgetår utgti från anslaget Talboks- och punktskriftsbibliotekct: Produk

tionskostnadcr. Överföringarna innebär en minskning av förevarande an

slag med sammanlagt 285 000 kr. 

Medel för bidrag till regional muscivcrksamhct i Stockholms liin har 

innevarande hudgetår reserverats under detta anslag i avvaktan pil resulta

tet av överläggningar mellan herörda parter i organisationsfriigan. Dessa 

övcrliiggningar har nu avslutats och en ansökan har givits in om medel för 

verksamheten. Jag beräknar för ändamålet 440000 kr. under anslaget 

Bidrag till regionala museer. Förevarande anslag hör minskas med motsva

rande helopp. 

Innevarande budgetår utgår sammanlagt 49660001'r. i form av engiings

anvisningar, fördelade på ett fcmtontal anslag pä bl. a. arkiv- och mu

sciomrftdet. Den ökade omfattningen och spridningen av dessa engtingsan

visningar har medfört att de har blivit allt svf1rare att överhlicka. Jag 

förordar därför att ifrågavarande medel i fortsättningen redovisas samlat 

under detta anslag. I det följande kommer jag att under resp. anslag föreslå 

engångsanvisningar till en rad ändamf1l p[\ arkiv-. kulturminnesvårds- och 

musciomdulct för niista budgetår. Dessa hclopp, som sammanlagt uppgiir 

till 2 610000 kr., bör föras till en särskild anslags post under förevarande 

anslag. Resterande del av innevarande budget<lrs cngilngsanvisningar bör 

- i den mån de inte permanentas pä resp. anslag - ingfi i en post som står 

till regeringens disposition för ins:1 1 -,er till arkiv, kulturminncsvård. museer 

och utställningar. Jag beräknar heloppet till 1 On8000 kr. Inom denna ram 

bör bl. a. kunna tillgodoses medelhavsmuscets eventuella hehov av foi·tsat

ta engångsanvisningar. 

Sorn jag redan uttalade i föregäcnde budgetproposition under detta an

slag har regeringen sedan f1r 1953. med undantag för ett år, medgett att 

Sven!Ska penninglotteriet aktiebolag årligen får anordna ett siirskilt lotteri 

till förmån för kulturella ändamål. Regeringen beslutar från fall till fall om 

anvisande av medel ur behållningen av dessa lotterier för investeringsän

damiil av engångskaraktär på kulturområdet. t. ex. för byggnadsändamål. 

anskaffande av utrustning o. d. På ett område har det i praxis uthildats ett 

statsbidragssystem som bl. a. kommuner och landsting numera räknar 

med, nämligen bidrag med ca en femtedel av totalkostnaden vid ny- och 

ombyggnad samt restaurering av icke-statliga teater-, konserthus- och 
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museilokaler. Under senare dden av 1960-talct utgjorde nettointäkten av 

nämnda lotterier ca 7 milj. kr. rer är. Därefter har nettointäkten successivt 

minskat och utgjorde år 1980 4.8 milj. kr. För att denna utveckling i någon 

mftn skall motverkas har under senare ftr reserverats särskilda medel för 

investeringsändamål under förevarande anslag. I nncvarande budgetår har 

för sådana ändamål beräknats 3.5 milj. kr. Ett stort bidragsbehov förelig

ger bl. a. på grund av pågående och planerad byggnads verksamhet för 

teater-. konserthus- och museiändamål. Regeringen har under senare <lr 
fattat ett flertal principbeslut om bidrag till teater-. konserthus- och musei

byggen. Endast små belopp har med hiinsyn till de knappa tillgångarna 

hittills avbetalats på de anvisade bidragen. För att denna praxis i fortsätt

ningen skall kunna fullföljas fordras att investeringsmedlen under flireva

rande anslag höjs väsentligt. I rådande ekonomiska läge har jag inte ansett 

det möjligt att föreslå en sådan höjning. Det hittills utgående investerings

hidraget med 20 % av kostnaderna för teater-. konserthus- och museibyg

gen bör därför inte längre utgii. Avvecklingen bör ske på det sättet att 

ansökningar av detta slag som kommer in efter det denna proposition har 

avlämnats till riksdagen inte kommer att bifallas. Lotterimedlen och inves

teringsmedlen under detta anslag kan därefter användas till andra investe

ringsändamål av den typ som hittills fått stöd från dessa medel. 

För att få medel disponibla för omfördelning inom kulturavsnittet räknar 

jag med en minskning av anslaget med I 700000 kr. Med hänsyn härtill bör 

investeringsmedlen minskas med 1 milj. kr. till 2.5 milj. kr. 

Jag föreslår vidare att ett belopp om 3 milj. kr.. vilket frigjorts genom 

vissa omdisponeringar inom statsbudgeten. förs upp under detta anslag för 

att stä till regeringens disposition för särskilda ändamf1I av allmänkulturell 

natur. Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag rörande 

användningen av ifrågavarande medel. 

De förändringar jag har förordat medför sammantaget att anslaget ökar 

med 4 253 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till särskilda kulture/la ändamål för budgetåret I 9H 1 I 

82 anvisa ett reservationsanslag av 11226000 kr. 

8 5. Bidrag till samisk kultur 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1400858 

1600000 

1696000 

Genom riksdagens beslut (prop. 1976/77: 80. KrU 1976/77: 43. rskr 1976/ 

77: 289) infördes den I juli 1977 ett särskilt statsbidrag till samisk kultur. 
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Bidrag kan utgä till olika former av samisk kulturell wrksamhet och till 

de samiska organisationerna i enlighet med de i prop. 1976/77: 80 (s. 116. 

122. 128-132 och 148) angivna riktlinjerna. Medlen disponeras av same

fonden och beslut om bidrag fattas av samef"ondens kulturdelegation. 

Styrelsen j()r samcjimden 

Kulturdelegationen föreslår en höjning av anslaget med 100000 kr. för 

nästa budgetår. Delegationen framhåller att anspråken från organisationer 

och föreningar på bidrag ur anslaget är stora. Kulturdelegationen pekar 

också på tidningen Samefolkets behov av ökade medel. Vidare har nordis

ka samerådet ansökt om medel för kostnader i samband med deltagande i 

världsrådet för urbefolkningar. 

Fört>dragandt>n 

Jag anser att bidraget till samisk kulturell verksamhet är ett viktigt 

komplement till det stöd som i olika generella former kan komma det 

samiska kulturarbetet till del. Anslaget bör räknas upp med 96000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till samisk kultur för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

anslag av I 696000 kr. 

B 6. Bidrag till konstnärer m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

24620492 

27152000 

25 387000 

Reservation 3591 622 

Bidrag enligt förordningen ( 1976: 528) om bidrag till konstnärer kan utgå 

till konstnär som är svensk medborgare och till annan konstnär som är 

stadigvarande bosatt i Sverige. Bidrag kan ej tilldt:las den som deltar i 

grundläggande konstnärlig utbildning. 

Bidragen kan ha formen av konstnärsbidrag eller projektbidrag. Konst

n är s bidrag kan utgå för att ge aktiv konstnär en sftdan ekonomisk 

trygghet under viss tid att han kan ägna sig åt konstnärlig yrkesutövning 

utan avbrott eller åt experiment och nydanande inom konstnärlig verksam

het. Det kan också ge konstniir skydd av pensionskaraktär eller i vissa fall 

utgå till efterlevande till konstnär. Konstnärsbidrag kan också tilldelas 

konstnär för andra ändamål. 

Konstnärsbidrag får fr. o. m. den I januari 1979 uppgå till högst 33 000 

kr. om året för varje mottagare. Det kan utgå till samma konstnär för högst 

fem år i sänder utan omprövning. Bidrag av pensionskaraktär och bidrag 

till efterlevande får utgå tills vidare. 

Vid fördelningen av konstnärsbidrag till aktiva konstnärer skall hänsyn 
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tas till såväl konstnärlig kvalitet som mottagarens behov av ekonomiskt 

bidrag. Därvid är <let viktigt att konstnärer som är bosatta i olika delar av 

landet och företrädare för olika konstniirliga genrer. stilar och tekniker 

kommer i fråga. 

Projekt bi <l r ag skall avse målinriktat konstnärligt ut vecklingsarbete 

av mer kostna<lskrävande natur. Bidrag kan utgå för avgränsade projekt 

som antingen kan antas få betydelse för utvecklingen inom <let aktuella 

konstområdet eller som utgör försök <1tt vidga anviin<lningcn av konstnärlig 

verksamhet till nya områden i samhället. Som försöksverksamhct kan 

projektbidrag utgå till produktion av film som huvudsakligen är avse<l<l att 

distribueras pil annat sätt än genom de v<1nliga biograferna. 

Konstnärsbidrag och projektbidrag ut<le!<1s av styrelsen för Sveriges 

fö11'attarfon<l i fråga om författare. översättare och kultu1journalister och 

av konstnärsniimnden i fråga om övriga konstnärer. 

Konstnärs nämn <len inrättades <len J juli 1976. Enligt förordningen 

( 1976: 53 ! ) med instruktion för konstniirsnämn<lcn <än<lra<l 1980: 095 J skall 

nämnden vi<l sidan av uppgiften att handha ärenden om bidrag till konst

närer hålla sig underrättad om konstniirernas ekonomiska och sociala 

förhållanden. Niimnden skall också avge förslag till innehavare av in

komstgaranti för konstnärer. Konstniirsnämn<lcn består av ordförande och 

elva andra ledamöter samt åtta suppleanter. vilka alla utses av regeringen. 

Atta av ledamöterna samt suppleanterna utses efter förslag av Konstnär

liga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd ( Klys). 

Inom nämnden finns tre arbetsgrupper. nämligen en för ärenden rörande 

bild- och formkonstniirer. en för ärenden rörande tonkonstnärer och en för 

ärenden rörande scen- och filmkonstniirer. Arbetsgruppernas huvudupp

gift iir att fatta beslut om bidrag till konstnärer inom resp. verksamhetsom

råde. Varje arbetsgrupp består av ordförande och högst sju andra leda

möter samt sju suppleanter. vilka alla utses av regeringen. Sex av ledamö

terna och lika många av suppleanterna utses efter förslag av Klys bland 

företrädare for yrkesutövarna inom arbetsgruppens verksamhetsområde. 

Innevarande budgetår har för bidrag till författare. översättare. kultur

journalister m.fl. anvisats I 085 000 kr. För bidrag till andra konstniirer har 

anvisats sammanlagt 20067 000 kr.. varav I 965 000 kr. avser projektbidrag 

till produktion av film och 24 102 000 kr. konstniirshidrag och projekthi<lrag 

m. m. Av beloppet till konstniirsbidrag och projektbidrag m. m. fär högst 

I 692 000 kr. användas för konstnärsnämndcns förvaltningskostnader. Vi

dare får 100000 kr. användas för bidragsgivning till konstnärer inom hild

och formområdet för bl. a. utställningar utomlands. 

Styrelsenjår Sveriges fi"irfiittarjimd 

För budgetåret 1981182 begär styrelsen en ökning av medlen för bidrag 

till författare. översättare och kulturjournalister med 

180000 kr. för att möjliggöra en höjning av bidragsbcloppet från 18000 kr. 
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till 21 000 kr. Bidragens antal avses vara oförändrat 60 stycken. Vidare 

begärs ett med 10000 kr. förhöjt belopp till täckande av styrelsens kostna

der för bidragens fördelning. 

K 011.1·t11iirs11ämnde11 

I. Konstnärsnämnden redovisar användningen av medlen för konst

niirsbidrag och projektbidrag till andra konstnärer budgetåret 1979/ 

80. 

Konstnärsbidrag till aktiva konstnärer har fördelats på följande sätt. Till 

bild- och formkonstnärer har utgått 696 bidrag om sammanlagt 10480000 

kr. Tonkonstnärerna har erhållit 232 bidrag om tillsammans 2 783 000 kr. 

Till scen- och filmkonstnärer har utgått 178 bidrag till ett sammanlagt 

belopp av 2 540000 kr. De vanligaste typerna av konstnärsbidrag är arbets

bidrag för ett år och resebidrag. 12 bidrag har utdelats för den längsta 

möjliga tiden. fem år. 

U mler året har 22 bidrag av pensionskaraktär utdelats till nya innehava

re. Antalet bidrag av pensionskaraktär uppgår efter denna utdelning till 

359, varav två utgår till efterlevande. 

När det gäller projektbidragen har 64 bidrag om sammanlagt 2 041 000 kr. 

tillfallit bild- och formkonstnärer. fyra bidrag om tillsammans 175000 kr. 

tilldelats tonkonstnärer. fyra bidrag om sammanlagt 396000 kr. delats ut 

till scen- och filmkonstnärer och tre bidrag om tillsammans 150000 kr. 

utdelats förs. k. integrerad konst. 

För utställningar i utlandet har till enskilda konstnärer utdelats 28 pro

jektbidrag om sammanlagt 126500 kr. 

Till produktion av film har 11 projektbidrag om sammanlagt 1.5 milj. kr. 

utdelats. Härutöver har fem projektbidrag om tillsammans 345 000 kr. 

delats ut för produktion av barnfilm. 

2. Konstnärsnämnden föreslår att konstnärsbidrag, som enligt förord

ningen om bidrag till konstnärer f. n. får uppgå till högst 33 000 kr. om året, 

fr. o. m. nästa budgetår bestäms till högst 43 000 kr. 

Nämnden erinrar om att särskilda medel inte anvisats för de socialför

säkringsavgifter som nämnden fr. o. m. den I januari 1980 måste betala för 

de tre-. fyra- och femåriga konstnärsbidragen. Avgifterna innebär en be- . 

gränsning av m1Wigheterna att tillgodose angelägna bidragsbehov. 

Konstnärsbidrag av pensionskaraktär,. som f. n. enligt nämndens be

stämmande normalt utgår med 9000 kr. om året. bör höjas till att motsvara 

ett basbelopp. i augusti 1980 15 400 kr. 

Vidare begär nämnden ökade medel för projektbidrag till bl. a. utställ

ningar i utlandet och produktion av barn- och ungdomsfilm. 

Anslagsposten Bidrag till andra konstnärer m. m., vari ingår medel för 

nämndens administrationskostnader, föreslås bli uppräknad med 

11692000 kr. Av ökningen avser I 035 000 kr. delposten projektbidrag till 

produktion av film. 
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I skrivelse den 8 maj 1980 har avdelning I inom Svenska musikerförbun

det framhållit vikten av att konstnärsnämndens anslag ökas så att bidragen 

innebär en verklig ekonomisk hjälp för mottagarna. 

Föredraganden 

Innevarande budgetår disponerar konstnärsnämnden under förevarande 

anslag I 965 000 kr. för projektbidrag till produktion av film. Fr. o. m. nästa 

budgetår bör konstnärsnämnden i stället disponera medel för ifrågavaran

de ändamål under anslaget Filmstöd. Förevarande anslag bör därför mins

kas med nämnda belopp. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 25 387 000 kr. Med 

beaktande av den förordade överföringen innebär detta en höjning av 

anslaget med 200000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till konstnärer m. m. för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag av 25 387 000 kr. 

B 7. Inkomstgarantier för konstnärer 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

4606089 
4900000 
5 586000 

Enligt förordningen t 1976: 5041 om inkomstgarantier för konstnärer kan 

inkomstgaranti beviljas konstnärer som står för konstnärlig verksamhet av 

hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv. Beslut om innehavare 

av inkomstgaranti fattas av regeringen efter förslag från eller yttrande av 

konstnärsnämnden och skall avse kalenderår eller del därav. Den som 

innehar inkomstgaranti skall årligen under sin återstående livstid åter utses 

till innehavare av inkomstgaranti, om inte synnerliga skäl föranleder an

nat. 

Inkomstgaranti kan uppgå till högst fem gånger det basbelopp som enligt 

lagen ( 1962: 381 l om allmän försäkring gällde vid kalenderårets ingång. Det 

för januari 1981 fastställda basbeloppet är 16 I 00 kr. Garantins maximibe

lopp för år 1981 uppgår således till 80 500 kr. Detta maximibelopp minskas 

med innehavarens årsinkomst upp till ett basbelopp och med 75 % av 

årsinkomsten i övrigt. 

Antalet inkomstgarantier är innevarande budgetår 120. 
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Konstniirsniimnden 

Konstnärsnämnden föreslår oförändrat antal garantirum budgetåret 

1981/82. 

Föredraganden 

Med hänsyn till den ökade belastningen på anslaget, främst till följd av 

hasbeloppets höjning, beräknar jag ett ökat medelsbehov av 686000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till lnkomst{tarantier för konstnärer för budgetåret 1981/82 anvi

sa ett förslagsanslag av 5 586000 kr. 

B 8. Ersättning åt författare m. fl. för utlåning av deras verk genom biblio

tek m.m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

31 070000 

33 723 000 
34 279 ()()() 

Under anslaget har innevarande budgetår beräknats 32123000 kr. för 

ersättning åt författare m. fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek. 

Vidare utgår ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av 

deras verk i form av talböcker och taltidningar med I 600000 kr. 

Gällande bestämmelser om bi b I i o te k ser sätt ni n g finns i förord

ningen ( 1962: 652) om Sveriges författarfond (omtryckt 1979: 394, ändrad 

1980: 4851. Ersättning utgår för utlåning genom folkbibliotek och skolbib

liotek av litterärt verk i original av svensk upphovsman och litterärt verk i 

svensk översättning. Ersättning utg<lr även för böcker som ingår i bibliote

kens referenssamlingar. 

Frän detta anslag överförs årligen till Sveriges författarfond medel mot

svarande vissa grundbclopp för biblioteksersättningen. Innevarande bud

getär uppgår gnmdheloppen i fräga om originalverk till 30 öre för hemlån 

och till 120 öre för referensexemplar samt i fråga om översatt verk till 15 

öre för hemlån och till 60 öre för referensexemplar. Av fondens medel 

uthetalas individuell författarpenning till svenska författare av originalverk 

mcd 17 öre för hemlån och med 68 öre för referensexemplar av original

verk. För författarc med höga utlåningssiffror gäller vissa begränsningar. 

Styrelsen för Sveriges författarfond kan bestämma att författarpenning till 

viss upphovsman skall utgå med högrc belopp än det statistiskt beräknade. 

Denna möjlighet används för att ge f. n. ca 160 upphovsmäns. k. garante

rad författarpenning. vilken för innevarande budgetår av styrelsen fast

ställts till 36000 kr. Återstoden av fondens medel, den s. k. fria delen. 
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används efter styrelsens bestämmande till stipendier. pensioner. under

stöd och andra för författare. översättare m.11. gemensamma ändamål. 

Vad i gällande bestämmelser om biblioteksersättning och författarpen

ning sägs om svensk upphovsman avser fr. o. m. den I januari 1978 även 

sildan utländsk upphovsman som har sin vanliga vistelseort i Sverige. 

Ersättning åt författare och översättare för utnyttjnade av deras verk i 

form av talböcker och taltidningar fördelas av Sveriges författar

förbund enligt regler som förbundet fastställer. 

Styrt'lsen j("jr Sl'eri}:CS fi'ir.fi1ttw:fi111d 

I. Styrelsen räknar med en minskning av biblioteksutlåningen 

till 99.5 milj. lån {1r 1981. Bibliotekens referenssamlingar beräknas uppgll 

till 8.1 milj. volymer samma år. Denna utveckling medför vid oförändrade 

grund belopp att medels behovet minskar med I 484 000 kr. 

'2. Styrelsen föreslår att biblioteksersättningens grundbe

lopp höjs från 30 till 36 öre för hemlän av svenskt originalverk och att 

övriga ersättningar höjs i motsvarande mån ( + 6 128 000 kr.). Den begärda 

höjningen motiveras helt av nödvändigheten att erhålla kompensation för 

den urholkning av grundbeloppen som skett under de senaste tre ilren och 

att justera beloppen med hänsyn till den väntade inkomstutvecklingen 

under det kommande året. Styrelsen framhåller att en justering av biblio

teksersättningens grundbelopp i takt med den allmänna inkomstutveck

lingen är en förutsättning för att det trygghetssystem för de littcriira yrkes

utövarna som byggts upp inom ramen för fiirfattarfonden skall kunna 

hållas på oföriindrad nivå. 

Den ökning av anslaget som blir resultatet av den föreslagna uppjuste

ringen av grund beloppen vill styrelsen använda bl. a. till att införa en med 

författarpenningen samordnad, statistiskt beräknad ersiittning till översiit

tare (översättarpenning). 

Styrelsen förutsiittcr att överläggningar. i likhet med vad som har före

kommit tidigare år. kommer till ständ mellan upphovsmiinnens organisa

tioner od1 utbildningsdepartementet rörande fördelningen av hibliotekser

sättningen mellan författarpenning och den del som skall gå till fondens 

s. k. fria del. Preliminärt räknar styrelsen med att grundbeloppet om 36 öre 

för hemlån av originalverk fördelas sä att 15 öre förs till fondens fria del 

och 21 öre utgiir i författarpenning med samma procentuella avtrappning 

vid höga utlflningssiffror som f. n. tillämpas. Styrelsen riiknar vidare med 

att den planerade översättarpenningens grundbelopp skall utgöra hiilrtcn 

av författarpenningcns grundbelopp eller 10.5 öre. 

Styrelsens beräknade anviindning av fondens medel under nästa budget

år framgiir av följande sammanställning. 
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1979/80 1980/81 1981/82 
utgifter Beräknade Prel. beräk-

utgifter nade utgifter 
vid bifall 
till styrel-
scns förslag 

VtR(fter 

Författarpenningar 7 252000 7700000 9000000 
Översiittarpenningar 3 IOOOOO 
Garanterad författarpenning 5011000 5 200000 5 700000 
Långtidsstipendier 4913000 4800000 5 000000 
ATP-avgift på langtidsstipendier 81000 250000 300000 
Arbetsstipendier 2916000 2 600000 2200000 
Rescstipendier 1265000 1200000 ! 000000 
Tillfälliga bidrag 430000 500000 500000 
Pensioner 3 857 000 4000000 4100000 
Premier 300000 240000 120000 
Bidrag till särskilda ändamål 

(däribland organisationsbidragl 3065000 3 350000 3 700000 
Administration I 733 000 2 250000 2480000 
Disponibla medel 112000 

30823000 .12202000 37200000 

S1wige.1· fö1fa ttar.fårbund 

I. I anslutning till anslagsframstiillningen från styrelsen för Sveriges 

författarfond understryker förbundet ytterligare kravet på en höjning och 

värdesäkringav bibliotcksersättningen. 

2. För ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras 

verk i form av talböcker och taltidningar beräknar författarför

bundet medelsbchovet på grundval av uppgifter från talboks- och taltid

ningsproducenterna under nästa budgetår till I. 7 milj. kr. ( + 100000 kr.). 

Förbundet har vid beräkningen av medelsbehovet utgått bl. a. från ett 

grundbelopp av 2,75 kr. vid talboksframställning. 

Fiiredrai:anden 

Under åren 1977-1980 har bibliotckscrsättningens grundbclopp succes

sivt höjts från 26 öre till 30 öre för hemlån av svenskt originalverk. Jag 

finner det motiverat att trots det rådande ekonomiska läget åstadkomma en 

uppräkning av biblioteksersättningen för nästa år. Jag vill betona att denna 

uppräkning möjliggörs genom omprioritering inom kultursektorn. 

Jag förordar sålunda en höjning av biblioteksersättningens grundbelopp 

fr. o. m. den I januari 1981. Beloppen för originalverk bör vara 32 öre för 

hemlån och I 28 öre för referensexemplar. För översatta verk bör beloppen 

vara 16 öre för hemlån och 64 öre för referensexemplar. Det ankommer på 

regeringen att efter överläggningar med berörda upphovsmannaorganisa

tioner besluta om reglerna för fördelningen av det totalbelopp som tillförs 

författarfonden. Jag beräknar detta belopp till 32679000 kr. och utgår 

därvid från den av författarfondens styrelse uppskattade volymen på utlå

ning och reterensbokbestånd under år 1981. 
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För ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk 

i form av talböcker och taltidningar beräknar jag oförändrat 1600000 kr. 

Anslaget bör föras upp med 34279000 kr. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen att 
I. godkänna vad jag har anfört om biblioteksersiittningens grundbe

lopp. 

2. till l:rsiit111i11g åt .fårji11t11re m.jl. fiir 111/åninR m· deras 1·erk 

Rl'nvm hihliotd m. m. för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslags

anslag av 34279000 kr. 
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Teater, dans och musik 

B 9. Bidrag till Svenska riksteatern 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

82 912 000 
179905000 

81790000 

Reservation 

1 Härutöver har 3 158000 kr. anvisats på tilläggsbudget I till statsbudgeten för 
budgetåret 1980/81. 

Svenska riksteatern är en riksorganisation för lokala teaterföreningar. 

Till Riksteatern är länsteaterföreningar även knutna. 

Enligt de av Kungl. Maj:t den 28 juni 1974 utfärdade bestämmelserna 

angående statsbidraget till Svenska riksteaterns verksamhet skall bidraget 

användas för central och regional produktion och distribution av teater 
som komplettering till regional och lokal teaterverksamhet. Riksteatern 

skall vidare förmedla teaterföreställningar och gästspel av andra institutio

ner och ensembler samt ge allmän information och rådgivning till yrkes
mässigt arbetande teatrar och amatörteatrar. Teatern skall samarbeta med 

Institutet för rikskonserter, Operan och Dramatiska teatern och i övrigt 

samverka med myndigheter och folkbildningsorganisationer och med insti

tutioner inom teatern och andra konstområden. 

I teaterns styrelse utser regeringen ordförande och en ledamot jämte en 
suppleant. 

För budgetåret 1979/80 anvisades till Svenska riksteatern ett statligt 

bidrag av 72 448000 kr. Genom riksdagens beslut om ytterligare anslag på 
tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1979/80 (prop. 1979/80:25, 

KrU 1979/80:22. rskr 1979/80:76) höjdes ifrågavarande statsbidrag med 
8 392 000 kr. På tilläggsbudget III till statsbudgeten för samma budgetår 
(prop. 1979/80:125. KrU 1979/80:32, rskr 1979/80:313) höjdes statsbidraget 

med ytterligare 5 225 000 kr. avseende ökade kostnader till följd av avtals
enliga löneökningar, höjda sociala avgifter och höjda traktamenten. 

Svenska riksteatern har under spelåret 1979/80 framfört ca 3 537 före

ställningar. Antalet besök var ca 808 000. Riksteaterns utbud bestod av 10 I 

program varav den egna pr0duktionen omfattade 80 program. 
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1980/81 

Statsbidragsberäkning 

Uri:ifter 
Lönekostnader 55 552 000 
Traktamenten 8053000 
Sjukvård 115000 
Expenser 1312000 
Kostnader för köpta turne-

föreställningar 3 100000 
Materiel m. m. för produk-

tinnen 6088000 
Rese- och transportkost-

nader () 754000 
Reklam m. m. 2449000 
Lokalkostnader 4217000 
Diverse utgifter 560000 
Bidrag till verksamheten 

på Södra teatern i 
Stockholm 2 558 000 

Bidrag till teaterverksam-
heten för döva och hörsel-
skadade 1212000 

Finsk tcaterverksamhet 941000 
Besparingar 

92 911 000 

/11kom.1·1a 

Gager från arrangörer, 
recetter 12769000 

Medlemsavgifter 12000 
Perukmakeri 225000 
Statligt hidrag 79905000 

92911000 

Riksteatern 

Heräknad ändring 1981/82 

Svenska 
riksteatern 

+ 11032000 
+ J 327000 
+ 14000 
+ 308000 

+ 3 172 000 

+ 3 585 000 

+ 2 893 000 
+ 816000 
+ 678000 
+ 2717000 

+ 912000 

+ 655000 
+ 113000 

+30222000 

+ 3313000 
of. 
of. 

+26909000 

+30222000 

Före
draganden 

+2588000 
+ 485 000 
+ 14000 
+ 92000 

+ 248000 

+ 487000 

+ 338000 
+ 196000 
+ 421000 
+ 45000 

.+ 223 000 

.+ 61000 
+ 75000 
-1473000 

+3800000 

+1915000 
of. ,,r. 

+ 1885000 

+3800000 

I. För allmänna kostnadstcgringar beriiknas ett behov av 4319000 kr. 

2. Förslaget till besparing innebär att en turnc med kvällsföreställningar 

för medelstora och mindre platser måste utgå . Detta innebär för många 

platser att repertoaren minskar från tre till två program per termin. 

3. Medel begärs för en stor lyrisk ensemble för uppsökande 

t ca t c r bl. a. i glesbygd och uppsökande teater i litet format samt köpta 

föreställningar från Dramaten och Operan. Vidare begärs medel för 

ett samarbetsprojekt med Marionctteatern. Härigenom skulle 

Marioncttcatcrn få en riksomfattande turneverksamhet ( + I 0060000 kr.). 

4. Ökade medel föreslås för invandrartcater. utländska gäst

s pe 1 och för samarbete med Rikskonserter I +2 310000 kr.). 

5. När det gäller barn- och ungdomsteater föreslås ökade medel 

för familjeföreställningar i bl. a. folkparkerna. teater på fritidsgårdar och 

för barnteaterkonsulters verksamhet ( + 3 375 000 kr.). 
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6. Förstärkningar föreslås för de regionala ensemhlerna i Växjö och 

Örehro. För Södra teatern föreslås ökade medel för teaterns scenper

sonal samt för en ökad gästspelsverksamhet ( + I 010000 kr.). 

7. För Tyst te a t c r begärs mt:del för bl. a. ytterligare skådespelare. 

gästspclsuthyte och fortsatta produktionsresurser ( + 510 000 kr.). 

8. Riksteatern begär resurser för teknisk utrustning och utveckling. 

försöks- och utvecklingsarbete. projektstöd. ökat antal tekniker och fack- · 

ligt arbete(+ 2400000 kr.). 

9. När det gäller hl.a. teaterfrämjande verksamhet föreslfts 

medel för en studeikonsulent. produktionsanknutet informations- och stu

diematerial och annan teaterfrämjande verksamhet<+ 525 000 kr.). 

10. Riksteatern begär vidare n:surser för arbetsmiljö. arhetarskydd och 

företagshälsovård. vidareutbildning av personal. administrativ förstärk

ning. amatörteatervcrksamhet m. m. ( + 2 400000 kr.). 

11. I en särskild skrivelse har Riksteatern begärt medel för att Marionet

tcatern skulle kunna utnyttjas för turncverksamhet. I ärendet har statens 

kulturrad och Stockholms stadsteater yttrat sig. 

12. I en särskild skrivelse har Riksteatern begärt ett bidrag motsvarande 

två årsvcrken för en provisorisk verksamhet för olika balettintressenter. 

Uppgiften föreslås bestå i att förhereda en dansteater i Stockholm och att 

anordna så många balettillfällen som lokaltillgången kan medge. 

13. Riksteatern har i en särskild skrivelse uttalat bl. a. att en kraftig 

ökning av det statliga anslaget för produktion av barn- och ungdomsteater 

är nödvändig. 

14. I en skrivelse har Riksteatern hegärt ytterligare medel för finsk 

amatörteaterverksam het. 

Statens /.:11/turråd 

Enligt kulturrådet bör riksteaterns utbyggnad främst gynna den regionalt 

baserade teatern. Kulturrådet prioriterar vidare Riksteaterns konsulte

rande. rådgivande och utvecklande insatser. För Riksteaterns barnkonsul

terande verksamhet tillstyrker kulturrådet 175 000 kr. För invandrarteater 

tillstyrks 400000 kr. För den finska teatervcrksamheten tillstyrks 200000 

kr. för en fortsatt utbyggnad. För Växjö enscmhlen tillstyrks 190000 kr.. 

vilket skall göra det möjligt att ge elever på främst mellanstadiet tillfälle att 

arbeta konkret med teater hl. a. genom dramatisering av stycken som 

eleverna skrivit själva. Kulturrådet ser det som nödvändigt att Riksteatern 

får möjlighet att förnya sin tekniska utrustning. T.v. rekommenderar rådet 

att lotterimedel används. 

Fiiredraganden 

Anslaget bör föras upp med 81790000 kr. 

De ökade kostnader som följer av 1980 års löneavtal på teater- och 

musikområdena och förändringar beträffande de sociala avgifterna har inte 
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kunnat beräknas. Jag har inte heller kunnat beakta behovet av ökade 

medel för traktamenten. Jag avser att senare återkomma till dessa frågor. 

Jag erinrar i detta sammanhang om uttalandet i propositionen ( 1980/81 :20 

s. 631 om besparingar i statsverksamheten, m. m. om kompensation för 

träffade löneavtal. 

Jag har vid min beräkning av förevarande anslag räknat med en bespa

ring i stort sett i enlighet med huvudförslaget. Besparingen uppgår till 

sammanlagt 1473 000 kr. Det bör ankomma på Riksteatern att i anslutning 

till att teatern redovisar sina förslag till regleringsbrevsbestämmelser för 

budgetåret 1981/82 föreslå hur besparingen skall fördelas under detta an

slag. 

Jag har utgått från att behovet av ökade resurser till en del kommer att 

motsvaras av ökade intäkter från Riksteaterns föreställningsverksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Svenska riksteatern för budgetåret 1981182 anvisa 

ett reservationsanslag av 81 790 000 kr. 

B 10. Bidrag till Operan och Dramatiska teatern 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

161892000 
1153 780000 

161660000 

Reservation 1225000 

1 Härutöver har 6 773 000 kr. anvisats på tilläggsbudget I till statsbudgeten för 
bt1dgetårct 1980/ll 1. 

Operan och Dramatiska teatern bedriver sin verksamhet i aktiebolags

form. 
De för budgetåret 1979/80 anvisade statsbidragen till Operan och Drama

tiska teatern uppgick till 91 030000 kr. resp. 45 290000 kr. Riksdagen 

beslöt om ytterligare anslag på tilläggsbudget I till statsbudgeten för bud

getåret 1979/80 (prop. 1979/80: 25. KrU 1979/80: 22. rskr 1979/80: 76) var

igenom statsbidragen höjdes med I 0 407 000 kr. resp. 5 546 000 kr. och 

tilläggsbudget III till statsbudgeten för samma budgetår (prop .. 1979/ 

80: 125, KrU 1979/80: 32, rskr 1979/80: 313), varigenom statsbidragen 

höjdes med ytterligare 4 434 000 kr. resp. 1 424 000 kr. med hänsyn till 

kostnadsökningar till följd av avtalsenliga löneökningar och höjda sociala 

avgifter. För budgetåret 1980/81 uppgick de efter förslag i budgetproposi

tionen anvisade statsbidragen till Operan och Dramaten till 102 928000 kr. 

resp. 50 852 000 kr. Genom beslut om ytterligare anslag på tilläggs budget I 

till statsbudgeten för innevarande budgetår (prop. 1980/81: 25, KrU 1980/ 

81: 14, rskr 1980/81: 124) har på motsvarande sätt som under föregående 

budgetår statsbidragen höjts med 4 393 000 kr. resp. 2 380000 kr. 

Under spelåret 1979/80 gav Operan 333 föreställningar och konserter i 
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Operahuset. på Drottningholmsteatern och på andra scener samt 17 före

ställningar under turneer. Antalet premiiirer eller andra nyuppsiittningar 

uppgick till 17. Genomsnittligt har 84 'li· av platserna i Operahuset varit 

belagda. Antalet besök vid Operans föreställningar nch turneer uppgick 

sammanlagt till ca 240000. 

Dramatiska teatern hade under samma spelår 16 premiiirer och gav 

sammanlagt ca I 276 föreställningar. inkl. föreställningar på andra än 

teaterns egna scener. Det sammanlagda antalet besök uppgick till ca 

329000. Beläggningen beräknas till ca 88 % vid stora sct:nen och till i 

genomsnitt ca 78 % vid teaterns övriga fasta scener. 

Operan 

l9K0/81 

Statsbidragsberäkning 

UtKifit'r 

Liinekostna<ler. 82916000 
<lära v för löner 
högst 57 964 000 

Sjukvård 180000 
Lokalkostnader 200-B 000 
Expenser 1216000 
Inredning och utrustning 

av byggnader 575 000 
Materiel m. m. för teater-

verksamheten 3 859000 
Ersiillning åt förfallarc 

och övcrsällare I 113000 
Turne- och <1nnan teater-

verksamhet I 21.COOO 
Reklam 2 135000 
Diverse utgifter 750000 
Besparingar 

114069000 

Inkomster 

Receller 6200000 
Programförsäljning. 

reklam m. m. 341000 
Turne.- och annan teater-

verksamhet I 100000 
Räntor 3 500 0()() 
Statligt bidrag !02928000 

114069000 

Operan 

Beräknad <indring I '!K UC 
·-----------

Operan 

t 1217000 

+ 22000 
+ 1805000 
+ 146000 

+ 69000 

+ )79000 

+ 42000 

+ 192000 
+ 256000 
+ '10000 

+4418000 

-1 ~"""'] of. 

of. 
of. 

+6018000 

+4418000 

Före
draganden 

+4178000 

+ 22000 
+ 1952000 
+ 8.' 000 

+ 29000 

+ 209000 

58000 

.; 103000 
+ 171000 
+ 60000 
-2 200000 

+4551000 

-1600000 

+ 690000 

+:'461000 

+4551000 

I. för allmänna kostnadsökningar m. m. beräknas ett ökat mcdelsbchov 

av 4 626000 kr. 

2. Förslaget till besparing innebär en minskning av förestiillningsverk

samheten för Operan. 

3 Riksdagen 1980181. I s11ml. Nr 1110. Bil11K11 12 

KartonK: S. -~-' tah. Rccettcr kol. 2St:°tr:+1600000 Riittat till: -1600000 tah. efter 
klammer kol. 3 Står: + 1600000. -690000 R:ittat till: - I hOOOOll. 
+690000 
S. 34. tab. Besparingar kol. 3 St är: +I 077 000 Riillat till: - I 077 000 tab. 
efter klammer kol. 3 Står: -64.'i 000 Riillal till: +64.'i 000 
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3. Ökade medei begiirs för produktion,ledning och för teaterns iord

ningställande av sill arkiv ( + 89:' 000 kr. l. 

4. Medd nwtsvar:.inde fem arsvcrkcn hcgiir.., !"lir att kunna inrätta en 

personalmatsal ( + 500000 kr.). 

5. I Operahuset p{\gilr mellan i\ren 19~\l-!C den (j:irdc ombyggnadsetap

pen. Med anledning hiirav kommer dl produktionshortfall all uppstit under 

hudgetaret 1981/82. Operan hegiir alt det ~tatliga anslaget räknas upp med 

1 300 000 kr. med hiinsyn hiirtill. 

Dramatiska teatern 

Slalshidragsheräknin!( 

Utgifia 

Lönt·ko,tnader 
Sjuk\'ård 
I .llkalkost nadcr 
Expenser 
Inredning llch utrustni11g 

av hyggnader 
Materiel m. m. for teater-

verksamheten 
Ersiittning [it förfallare 

och översättare 
Uthyte med utländska 

teatrar 
Reklam 
Diverse ulgifter 
Hesparingar 

/11ko111ster 

Rccetter 
Programförsiiljning. 

reklam ni. m. 
Räntor 
Hvror 
St.,llligt bidrag 

Dramatiska teatern 

l'Jl<OiX I lkdknad iindring 19Kl'82 
-----·-------·-
Dranial i ska 
h:alern 

fiire
dragandcn 

--·---·------------------

41 '140000 
41000 

K (fö 000 
411000 

245 000 

I 99",000 

h)tiOOO 

lhHOOtl 
1411000 

933000 

55857000 

4 :lOOOOO 

222 000 
46HOOO 

15000 
50 852000 

55857000 

of. 
+ 5000 
+ 159000 
+ 50000 

+ 30000 

+299000 

+ 79000 

+ 20000 
+ 169000 
+ 112000 

+923000 

"') of. 
of. 
of. 

+923000 

+923000 

+2 2XlJll00 
+ 5000 
-+ 1420000 
~· 29 000 

+ 12000 

+ 160000 

+ .'9000 

of. 
+ 113000 
+ 74000 
-I 077000 

+3064000 

+ 645000 

+~419000 

+3064000 

I. För allmänna kostnadsstegringar m. m. beräknas en ökning av 

923000 kr. 

2. Förslaget till hesparing innebär p<ltagliga förändringar av verksamhe

ten. Dramaten har beslutat avstå från förslag som innebär utökade resurser 

för teatern. 

Statens kulturråd 

Statens kulturråd tillstyrker pris- och löneomräkningar för Operan och 

Dramatiska teatern. Dessutom tillstyrker kulturrådet att Operan genom 
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engångshöjning av statsbidraget under budgetåret 1981/82 erhåller kom

pensation med I milj. kr. för minskade inliikter under teaterns omhygg

nadsperiod. 

J- ·iirt'd raga nJ en 

Som framgår av sammar 'illningen ökar statsbidraget till Operan enligt 

min beräkning med 5461000 kr. och till Dramatiska teatern med 2419000 

kr. Beloppen bör ses mot bakgrund av att teatrarna redan innevarande 

budgetår på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 har 

anvisats 4393000 kr. resp. 2380000 kr. till följd av 1979 års löneavtal och 

ändrade sociala avgifter. Det ökade medelsbehov som kan uppkomma till 

följd av 1980 års löneavtal på teater- och musikområdena har iinnu ej 

kunnat beräknas. Jag avser att senare återkomma i denna fråga. Jag ilter

kommcr i det sammanhanget iiven till eventuella kostnadsflirändringar på 

grund av ändrade sociala avgifter. Jag erinrar i deHa sammanhang om 

uttalandet i propositionen ( 1980/81: 20 s. 63) om besparingar i stats verk

samheten. m. m. om kompensation för träffade löneavtal. 

Vid mina beräkningar av medelsbehovet har jag utg1'lt1 fr[m att behovet 

av ökade resurser till en del kommer att kunna täckas genom en ökning av 

teatrarnas intäkter. För Operan har jag vidare tagit hänsyn till att teatern 

på grund av ombyggnad kommer att få ett recettbortfall under budget~lret 

1981/82. Jag har vid min beriikning av förevarande anslag räknat med en 

besparing för Operan resp. Dramatiska teatern i stort sett i enlighet med 

huvudförslaget. Besparingen uppgår till sammanlagt 2 WO 000 kr. resp. 

I 077000 kr. Det bör ankomma på Operan resp. Dramatiska teatern att i 

anslutning till att teatrarna redovisar sina förslag till regleringsbrevsbe

stämmclser för budgetåret 1981/82 föreslå hur besparingarna skall fördelas 

under detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Operan och Dramatiska teatern för budgetåret 

1981 /82 anvisa ett rcservationsanslag av 161 660 000 kr. 

B 11. Rikskonsertverksamhet 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

31644000 
132318000 

35 527000 

Reservation 

1 Hiirutöver har 3 078000 kr. anvisats på tilläggsbuJget I till statsbudgeten för 
budgetåret 1980/81. 

Stiftelsen Institutet för rikskonserter har till uppgift att främja musiklivet 

genom att ge råd och informera i frågor om konsert verksamhet och andra 

musikframträdanden. anordna och förmedla konserter som komplettering 
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till annan musikverksamhet i landet samt i övrigt verka för musiklivets 

utveckling. Rikskonserter skall därvid särskilt informera om och främja 

nya tendenser i svenskt musikliv. verka för kontakter med musiklivet i 

utlandet samt främja utvccklingsarbete inom skolkonsertverksamheten. 

Vidare bedriver Rikskonserter försöksverksamhet med produktion och 

distribution av fonogram. 

Rikskonserters styrelse består av tio ledamöter. av vilka regeringen 

utser fyra. däribland ordföranden. 

Enligt de av regeringen meddelade föreskrifterna för anslaget är detta 

indelat i ans!agsposter som svarar mot Rikskonserters olika verksamhets

områden. Under varje anslagspost har medel beräknats dels för de direkta 

kostnaderna för produktion av konserter m. m. till den del dessa skall 

täckas med statsbidrag. dels för personalkostnader och omkostnader vid 

Rikskonserters administrativa och producerande enheter till de delar des

sas verksamhet avser området för resp. anslagspost. Posterna är beräkna

de med hänsyn till de ersättningar som Rikskonserter äger ta ut av lokala 

arrangörer av konserter samt med hänsyn till vissa övriga väntade inkoms

ter av verksamheten. 

Budgetåret 1979/80 uppgick arrangemangen under medverkan av Riks

konserter till följande antal. nämligen skolmusikaktiviteter till 13 325. var

av regionmusiken svarade för 8 111 I av dessa aktiviteter kan ca 4 200 

betecknas som skolkonserter), lägerkurser inom ramen för Musik för Ung

dom till 47. interna konserter inkl. interna ungdomskonserter till I 480. 

varav regionmusiken svarade för 705, och offentliga konserter till 969. 
van1v regionmusiken svarade för 197. 

Anslagspost/program 

I. Skolkonsertverksamhet 
:!. Musik för Ungdom 
3. Intern konsertverksamhct inom vård-

anstalter och föreningsliv m. m. 
4. Offentlig konsertverksamhet 
5. Utlandsvcrksamhet 
6. Försöksverksamhet med social och peda-

gogisk inriktning 
7. Produktion av fonogram 
8. Konsult- och informationsverksamhet 
9. Vidarcuthildning av regionmusiker 

Rikskonserter 

1980/81 

10111 ()()() 
903 000 

3 300000 
6656000 
1622000 

866000 
4884000 
3 787 000 

189000 

32318000 

I. För allmänna kostnadsstegringar beräknas ett ökat medelsbehov av 

1262000 kr. 

2. Förslagen till besparing innebär en minskning av vart och ett av 

verksamhetsprogrammen. 

3. För skolkonsert verksamheten planeras en fortsatt utveck

ling av såväl presentations- som aktivitetsformerna som produktionen av 
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läromedel. I första hand föreslås skolkonsertverksamheten få resurser så 

att 1978179 års nivå på grundskolan kan hållas. Vidare behövs en ökad 

insats på gymnasieskolan. (i- I 792 000 kr.) 

4. När det gäller Musik för ungdom föreslåsenvissökningföratt 
kunna behålla 1979/80 års reala nivå. ( + 440000 kr.) 

5. Rikskonserter har träffat en överenskommelse med folkbildningsför

bundet beträffande interna konserter. I överenskommelsen betonas 

metodutveckling och förnyelse. Bl. a. för del av ett nionde regionkontor 

beräknas en ökning. ( + 287 000 kr.) 

6. För o ff en t I i g a konserter har Rikskonserter utvecklat särskilda 

system för samverkan mellan flera primärkommuner som medför ett ökat 

ekonomiskt och personellt deltagande för kommunerna. En utveckling av 

dessa samverkansformer kräver ökade resurser för Rikskonserter. Medel 

behövs för att kunna tillgodose en ökad efterfrågan på konserter under 

vintersäsongen för att därmed kunna ge frilansartister ökade arbetstillfäl

len. ( + I 382 000 kr.) 

7. För att kunna fullfölja en planerad utveckling när det gäller Rikskon

scrters ut Ian d s verksamhet föreslås ökade medel. ( + 176000 kr. J 

8. Till försöks verksamhet med social och pedagogisk inriktning 

hör bl.a. ett projekt med musik i boendemiljö. Rikskonserter vill ha jämför

bara projekt i områden med ett stort inslag av_ invandrare. Medel begärs för 

ökad verksamhet.(+ 163000 kr.) 

9. Rikskonserter har i sitt remissvar över kulturrådets rapport 0979: !) 

Fonogrammen i kulturpolitiken i huvudsak anslutit sig till kulturrådets 

förslag. Rikskonserter föreslår för produktion och dis tribut i o n 

av fonogram att antalet LP-produktioner ökar från ca 24 till 36. Pro

duktion av skivor för barn planeras. Personal behövs för att Rikskonserter 

skall kunna åta sig uppgifter som konsultativt organ. Vidare föreslås inköp 
av mobil inspelningsutrustning. ( + 3 594000 kr.) 

10. När det gäller konsult- och informationsverksamhet be

gär Rikskonserter bl. a. en utbyggnad av den regionala informationsverk

samheten samt redaktionella resurser för en ökning och breddning av 

Tonfallets innehåll. Vidare behövs resurser för att göra det möjligt att 

vidga utgivningen av Rikskonserters internationella bulletin till flera språk
omrftden. (+574000kr.J 

11. En viss medelsökning av vidareutbildning av regionmu

siker föreslås. ( + 62 000 kr.) 

Statens kulturråd 

Kulturrådet nämner att en viktig del för kulturrådets utredning om 

regional musikplanering blir att föreslå ändringar i det nuvarande statsbi

dragssystemet så att det främjar det regionala ansvaret för regionmusiken 

och Rikskonserter. Utredningen räknar med att under innevarande budget

år kunna lägga fram vissa förslag som berör Rikskonserters och regionmu-
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sikens framtida organisation och uppgifter. Kulturrådet betonar vikten av 

Rikskonserters verksamhet inom förskolan och Rikskonserters stora bety

delse som arrangör och arbetsgivare för frilansande musiker och musik

grupper. Kulturrådet tillstyrker ytterligare 300000 kr. för förskoleverk

samhet. För att förbättra de frilansande musikernas och musikgruppernas 

situation tillstyrks under programmet offentliga konserter 300000 kr. När 

det gäller produktion och distribution av fonogram tillstyrker kulturrådet 

ytterligare 2 milj. kr. inkl. ett engångsanslag om 800000 kr. för investering i 

utrustning. Detta är i linje med kulturrådets förslag i rapporten Fonogram

men i kulturpolitiken dock med en något långsammare utbyggnadstakt för 

Rikskonserter. 

Fiiredra1;a11dcn 

Vid min beräkning av anslaget har jag tagit hänsyn till allmänna kost

nadsstcgringar. kostnader till följd av 1980 års löneavtal samt beslutade 

sociala avgifter. Jag har vidare vid min beräkning av anslaget räknat med 

en besparing i stort sett i enlighet med huvudförslaget. Besparingen uppgår 

till sammanlagt I milj. kr., som jag förutsätter främst får möjliggöras 

genom ökade intäkter. Jag förordar att det totala anslaget förs upp med 

totalt 35 527 000 kr. 
Som jag har angett i min inledning till avsnittet B. Kulturändamål anser 

jag det angeläget att en försöksverksamhet med regionalt musikpolitiskt 

ansvar i Norrbotten kan påbörjas. En sådan försöksverksamhet förutsätter 

Rikskonserters medverkan. Jag utgår från att en sådan samverkan kommer 

till ständ. 
J~g f"örutsätter att Rikskonsertcr liksom under innevarande budgetår kan 

fördela smärre stödbelopp till enskilda fonogramproducenter under bud

getåret 1981/82. 
De ökade kostnader som kan uppkomma till följd av avtal om 1981 års 

löner på musikområdet m. m. har inte kunnat beräknas. Jag avser att 

senare återkomma i dessa frågor. Jag erinrar i detta sammanhang om 

uttalandet i propositionen ( 1980/81: 20 s. 63) om besparingar i statsverk

samheten. m. m. om kompensation för träffade löneavtal. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksko11sert1·erksamhet för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

rescrvationsanslag av 35 527 000 kr. 

B 12. Regionmusiken 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

73154454 

72 506000 

81388000 

Regionmusiken har uppgifter inom både det allmänna musiklivet och 

försvaret. En övervägande del av regionmusikens insatser i det allmänna 
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musiklivet sker inom ramen för rikskonsertverksamheten. Viss kapacitet· 

disponeras dock för direkta lokala insatser. Verksamheten innefattar 

främst skolkonserter, framträdanden i föreningsliv och vid vårdanstalter 

m. m. samt insatser till stöd för amatörmusiken. 

Regionmusiken leds av en styrelse. som tillsätts av _regeringen. 

Organisationen omfattar 22 musikavdelningar fördelade på åtta regioner. 

På huvudorten i varje region finns förutom en musikavdelning även ett 

regionkansli. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Region- Före-
musiken dragandcn 

Personal 

Musikpersonal 616 +15 of. 
Övrig personal 47 +38 or. 

663 +53 of. 

Plan 

Kostnader for 
verksamheten 88 144000 +29332000 + 10542000 

Intäkter för 
verksamheten 15638000 of. of. 

Besparingar - I 743 000 - 1660000 

72506000 +27589000 + 8882000 

ReRi<mmusiken 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 14647000 kr. 

2. Förslaget till besparing motsvarar en indragning av en musikavdel

ning. 
3. En besparing om I 743 000 kr. bör återtas. 

4. Regionmusiken ger högsta prioritet åt kraven på ökade driftmedel till 

regionerna. Medel begärs för frilansartister. extra musiker och sjukvika

rier. ökad resevcrksamhet o_ch repertoarförnyelse. ( + 5 500 000 kr.) 

5. Ökade resurser föreslås för information. inventarier och civil tjiinste

driikt (+2000000 kr.). 

6. Regionmusiken begär medel för administrativa tjänster som delvis 

redan iir inrättade. Vidare föreslås medel för vaktmästartjänster vid avdel

ningarna. ( + 3 710000 kr.) 

7. Medel föreslås vidare för inrättande av specialtjänster för musiker 

med arbetshinder ( + I 732 000 kr.). 

Statens kulturråd 

Regionmusiken har i sin anslagsframställning framför allt pekat på den 

urholkning av anslaget till regionmusiken som skett de senaste ären. Kul

turrådet anser det väsentligt att regionmusiken på sikt får möjlighet till en 
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viss återhämtning. Rådet har därför beräknat 500000 kr. för ökad rese

verksamhet för de fast anställda musikerna. Kulturrådet. förutsätter att 
regionmusiken därutöver undersöker möjligheten att vidta olika åtgärder 

t.ex. omfördelning av medel, anställningsstopp där detta är möjligt för att 

redan under nästa år kunna förbättra den ekonomiska situationen. Kultur

rådet tillstyrker vidare 400000 kr. för frilansartister. Kulturrådet fram

håller att rådet avser att under innevarande budgetår återkomma angående 

regionmusikens framtida organisation och uppgifter i samband med över

lämnandet av en rapport från utredningen om den regionala musikplane

ringen. 

Fiiredraganden 

Regionmusiken anför i sin anslagsframställning bl. a. att de fasta kostna
derna tar så stor del av det ekonomiska utrymmet i anspråk att den 

anställda personalens kapacitet inte kan utnyttjas helt. Ofta får musikerna 

inskränka sin verksamhet till förläggningsorten eftersom medel saknas för 

resor och traktamenten. Denna situation har uppstått trots att regionmusi

ken omfördelat medel för vakanta musikertjänster till sådana ändamål. 

Regionmusiken framhåller vidare att även med de i anslagsframställningen 

begärda ökade driftmedlen blir det endast möjligt att i full utsträckning 

använda 540 musikertjänster i landet. 

I prop. 1970: 31 om regionmusiken uttalade föredragande statsrådet att 
regionmusiken borde omfatta sammanlagt 590 musikertjänster när organi

sationen blivit helt genomförd. Regionmusiken har f. n. ca 540 musiker 
anställda samt bl. a. en större andel administrativ personal än som ur
sprungligen planerades. Denna utveckling är i och för sig naturlig med 
hänsyn bl. a. till att organisationens adminstrativa resurser var lågt dimen
sionerade och därför efter hand behövde anpassas så att de tillgodosåg de 
krav som myndigheten ställdes inför. Som en följd därav har regionmusi
ken inom sina ekonomiska ramar behövt tillgodose behovet ·av rriedel för 

såväl musiker och frilansartister som administrativ personal m. m. 
I enlighet med riktlinjerna i 1974 års kulturproposition (prop. 1974: 28) 

fattade regionmusiken år 1975 beslut om att musikavdelningarna skulle 

bredda sitt musikaliska program genom att de olika ensemblerna steg för 

steg skulle inriktas mot skiftande musikaliska genrer. 

Uttalandet i 1970 års proposition får närmast ses som riktlinjer för 
regionmusikens verksamhet. Jag förutsätter därför att regionmusiken inom 

ramen för vid varje tidpunkt anvisat anslag på ett ändamålsenligt sätt 

fördelar resurserna mellan musiker. administration, expenser. resor etc. 

Jag utesluter inte möjligheten att regionmusiken kan behöva något minska 

sin personal. 
Statens kulturråd utreder f. n. frågan om regionmusikens och Rikskon

serters roll i det regionala musiklivet. Kulturrådet skall enligt sina direktiv 
bl. a. överväga olika alternativ för ökat regionalt ansvar. I en särskild 
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skrivelse har kuiturrådet hemställt att rtu få genomföra försöksverksamhei 

med ökat regionalt musikpolitiskt ansvar bl. a. i Norrbottens län. Enligt 

min mening är det angeläget att ett ökat regionalt ansvarstagande och en 

ökad regional samordning kommer tiii sti\nd på musikområdet. Som jag 
angett i min inledning till avsnittet B, K.uitufändamål anser jag därför att 

kulturrådets förslag om försöksvetksarrihet med ökat regionalt musikpoli

tiskt ansvar i bl. a. Norrbottens län bör påbörjas. Landstinget i Norrbotten 

har ställt sig positiv till detta och hat fätklarat sig berett att tä ett ökat 

ansvar för den verksamhet som tegionmi.isiken och Rikskonserter bedriver 

inom regionen samt stäiler ekonomiska resurser till förfogande för försöks

verksamheten. Regionmusiken har f. n, ävdelat medel motsvarande ca 17 

musikertjänster och vissa verksamhetsniedel i Norrbottens län. Om det vid 

planeringen av försöksverksamhcten visar sig att det ställs krav på ökade 

insatser i Norrbottens län förutsätter Jäg att regionmusiken beaktat detta 

inom ramen för det totala anslaget tili regionmusiken. 

För nästa budgetår bör medel for regtöfiinusikens verksamhet beräknas 

med utgångspunkt i huvudförslaget; dvs, med en besparing på 2 % av 

innevarande års anslag uppräknat med lotie- och prisomräkning. Bespa

ringen uppgår sammanlagt till 1660000 kr. Det bör ankomma på regionmu

siken att i anslutning till att myndigheten redovisar sina förslag till regle

ringsbrevsbestämmelser för budgetåret 1981/82 föreslå hur besparingen 

skall fördelas under detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Regionmusiken för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslags

anslag av 81 388 000 kr. 

B 13. Regionmusiken: Inköp av musikinstrument 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

662556 

840000 

840000 

Reservation 137 444 

U ndcr detta anslag utgår medel för regionmusikens inköp av instrument. 

Regionmusiken 

I. Prisomräkning m. m. 107000 kr. 

2. Besparingsförsla~et innebär en minskning av instrumentinköp. 

Statens kulturråd 

Statens kulturråd tillstyrker kompensation för prisomräkning. 
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FijrcdraRanden 

Anslaget för nästa budgetär bör föras upp med 840000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till ReRionmusiken: lnkiip a1· m11siki11strumc111 för budgetåret 

1981 /82 anvisa ett reservationsanslag av 840 000 kr. 

B 14. Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 För~lag 

137362420 

14605.5000 

163 143000 

Enligt förordningen ( 1974: 4.51 J om statsbidrag till teater-. dans- och 

musikinstitutioner samt regionala skådebanor får institution. som bedriver 

yrkesmässig teater-, dans- eller musikvcrksamhct och som uppbär bidrag 

från kommun eller landstingskommun. statsbidrag till kostnader för verk

samheten. om regeringen förklarat institutionen beriittigad till siidant. In

stitution som far bidrag står under tillsyn av statens kulturri1d. Med institu

tion som bedriver yrkesmässig teatervcrksamhet jämställs från den I juli 

1978 sådan regionalt verksam skådebana som uppbär bidrag från kommun 

eller landstingskommun och som regeringen förklarat beriittigad till stats

bidrag. 

Statsbidraget utgår i form av grund bidrag och för teater-. dans- och 

musikinstitutioner iiven i form av t i 11 ägg~ bidrag. Underlaget för be

räkningen av grund bidraget utgörs av det antal grund be I opp som varje 

år fastställs för institutionen eller den regionala skådebanan. Grundbelop

pet beräknas med utgångspunkt i den genomsnittliga lönekostnaden per 

anställd vid teater- och dansinstitutionerna resp. musikinstitutionerna. 

Enligt beslut av regeringen är f.n. 21 teater- och dansinstitutioner. 10 

musikinstitutioner och sju regionala skådebanor berättigade till bidrag. 

Antalet grund belopp är för budgetiiret 1980/81 fastställt till 1 810 för teatcr

och dansinstitutioner. till 621 för musikinstitutioner och till 62 för regionala 

skådebanor. Grund beloppet for teater- och <lansinstitutioner samt för re

gionala skådebanor är innevarande budgetår 111 100 kr. och för musikinsti

tutioner 136200 kr. varav 8500 kr. resp. 10400 kr. avser kostnader för 

lönekostnadspålägg. För institutioner diir lönekostnadspålägg ej skall bt!

räknas är grundbt!loppet 102 600 kr. resp. 12.5 800 kr. Regeringen har be

myndigat statens kulturråd att besluta om fördelningen av grundbeloppen 

på de enskilda statsbidragsberättigade institutionerna och Skådebanorna. 

Fördelningen skall redovisas för påföljandt! års riksmöte. 

Statsbidrag beräknas för varje institution på grundval av högst det antal 

grundbelopp som svarar mot det undt!r redovisningsåret genomsnittliga 

antalet arbetstagare vid institutionen eller den regionala skådebanan, be-
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räknat på sätt som anges i 19 kap. I~ tredje stycket lagen ( 1962: 381) om 

allmän försäkring. För kostnader för köp av tjänster får inräknas ett belopp 

motsvarande för teater- och dansinstitutioner högst I 0 r,:;- och för musikin

stitutioner samt regionala skådebanor högst 20% av det rrcliminära bi

dragsunderlaget för redovisningsåret. 

Grundbidrag utgår med 55 ':'fr. av bidragsunderlagct. Till nyinrättade insti

tutioner kan efter regeringens prövning grund bidrag utga med 60 ':It:· av 

bidragsundcrlaget under högst tre år. 
Teater-. dans- eller musikinstitution med regional verksamhet av väsent

lig omfattning kan efter prövning av statens kulturråd fä tilläggsbidrag 

inom ramen för tillgängliga medel. 

Statens kulturråd 

Statens kulturråd föreslår följande fördelning av statsbidraget till regio

nala och lokala teater-. dans- och musikinstitutioner samt till regionala 

skådebanor budgetåret 1981/82. 

Statens kulturråds .tiJrslaR 

Institution 

Teater- och dansinstitutioner 
Horas stadsteater 
Folkteatern. Göteborg 
Stora teatern. Göteborg 
Helsingborgs stadsteater 
U psala stadsteater 
Göteborgs stadsteater 
Malmö stadsteater 
Stiftelsen Östergötlands Länsteater 
Stockholms stadsteater 
Musikteatern i Värmland 
Norrbottensteatern 
Norrlandsoperan 
Länsteatern i Dalarna 
Västmanlands länsteater 
Älvsborgs läns barn- och 

ungdoms teater 
Stiftelsen Västerbottens Talteater 
Länsteatern i Blekinge 
Jönköpings länsteatt:r 
Stockholms läns- och skärgårds-

teater 
Västernorrlands regionteater 
Regionteatern i Säffie 

Ny institution 
Länsteatern i Gävle 

l:kslutad för
delning av an
talet grund
belopp 1980/81 

51 
64 

280 
68 
80 

191 
352 
154 
280 

19 
58 
34 
18 
35 

12 
26 
12 
12 

10 
42 
12 

1810 

Föreslagen 
ökning av an
talet grund
belopp 1981 /82 

+30 

+IO 

+JO 

+so 
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Institution 

Musikinstitutioner 

Gävleborgs läns orkesterförening 
Giiteborgs teater- och konsert AB 
Malmö konserthusstiftelse 
Helsingborgs konsertförening 
Norrköpings orkesterförening 
Kalmar läns kammarorkester 
Stockholms konserthusstiftelse 
Upplands musikstiftelse 
Västerås Musikstiftelse 
Örebro orkesterförening 

Regionala skådebanor 

Stiftelsen Skådebanan i Göteborg 
Skådebanan i Norrbottens län, Luleå 
Stiftelsen Skådebanan i Stockholms län 
Skådebanan i Södra regionen. Malmö 
Skådebanan i Uppsala 
Skådebanan i Linköping 
Skådebanan i Norrköping 

Ny skådebana: 
Örebro län 

Försöks verksamhet 

Beslutad för
delning av an
talet grund
belopp 1980/81 

57 
105 
85 
56 
75 
14 

17l 
12 
18 
28 

621 

5 
3 

37 
5 
4 
4 
4 

62 

Föreslagen 
ökning av an
talet grund
belopp 1981182 

+10 

+10 

+ 3 

+ 7 

+JO 

I. Till följd av avtalsenliga löneökningar och höjda sociala avgifter 

m. m. beräknas anslagsbehovet öka med 17966000 kr. Vid beräkningen av 

anslagsbchovet för nästa budgetår har rådet för teater- och dansinstitu

tioner samt för regionala skådebanor utgått från ett grundbelopp om 
J 11 100 kr. resp. ett om 102 600 kr. där lönekostnadspålägg inte skall 

beräknas. För musikinstitutioner har grundbeloppet beräknats till 136200 

kr. resp. 125 800 kr. där lönekostnadspålägg inte skall beräknas. 

2. För budgetåret 1981/82 föreslås dels medel för en ny teaterinstitution. 

dels ytterligare grund belopp att fördela på befintliga teatrar. På t ca ter
om rådet föreslås ytterligare I 0 grundbclopp till Västernorrlands region

teater som skall göra det möjligt att placera en del av ensemblen i Sunds

vall. Vidare föreslås 10 grundbelopp för att Gävle skall kunna börja sitt 

uppbyggnadsarbete av en ny länsteater. För tolv regionala teatrar föreslås 

totalt 30 nya grundbelopp. I+ 12 133 000 kr.) 

3. När det gäller regionala skådebanor föreslår kulturrådet en ny 

regional skådebana i Örebro län. Vidare tillstyrker kulturrådet sju grund

belopp för försöksverksamhet med samordnat och målinriktat publikar

bete i Stockholm och tre grundbelopp för fortsatt regional utbyggnad. 

(+610000 kr.I 

4. På musikområdet föreslår kulturrådet ytterligare tio grund be

lopp för nödvändiga produktionsresurser, bredare verksamhet och nya 

målgrupper ( + 750000 kr.). 
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5. För det särskilda bidraget till teater-, dans- och musikinstitutionernas 

regionala verksamhet föreslår kulturrådet en ökning med I 100000 kr. 

6. I en särskild skrivelse anhåller Upsala-Gävle stadsteaters styrelse 

om att statsbidragskonstruktionen till de statsunderstödda teater- och or

kesterinstitutionerna omprövas. Utgångspunkt bör därvid bl. a. vara att 

bidraget blir planeringsbart och speglar den verkliga kostnadsutvecklingen 

inom berörda branscher inkl. pensionsavgifter och återförs till den ur

sprungliga ambitionsnivån för bidraget. 

Fijredraganden 

Sedan det nya systemet för stöd till regionala och lokala institutioner 

infördes år 1974 har åtta nya teatrar och två nya musikinstitutioner förkla

rats berättigade till statsbidrag. Vidare har två regionala teatrar startats 

med Riksteatern som huvudman. 

För nästa budgetår räknar jag med ett oförändrat antal grundbelopp. 

Med hänsyn till alt det inte finns utrymme att öka antalet grundbelopp för 

budgetåret 1981/82 är det inte möjligt att införa en ny teaterinstitution i 

Gävleborgs län i statsbidragssystemet. Jag har för avsikt att i annat sam

manhang föreslå regeringen att uppdra åt kulturrådet att i samband med 

anslagsframställningarna för budgetåret 1982/83 redovisa om det är moti

verat att inom ramen för ett oförändrat antal grundbelopp göra en annan 

fördelning mellan institutionerna och om det därvid skulle kunna bli möj

ligt att ge grundbidrag till en ny institution i Gävleborgs län. 

Vid min beräkning av. medelsbehovet har jag utgått från ett preliminärt 

beräknat grundbelopp om 111 100 kr. för teater- och dansinstitutioner där 

lönekostnadspålägg skall beräknas. För de institutioner där lönekostnads

pålägg inte skall beräknas och för regionala skådebanor är grundbi;loppet 

102 600 kr. För musikinstitutioner är grund beloppet preliminärt 136 200 kr. 

och för institutioner där lönekostnadspålägg ej skall beräknas I 2;i 800 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till regionala och lokala teater-. dans- och 11wsikinsti

t11tioner för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslags'1nslag av 

163143000 kr. 

B IS. Bidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper 

1979/80 Utgift · 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

14256620 

15 885 000 

18385000 

Reservation 230583 

Enligt kungörelsen (1974: 452) om statsbidrag till teater-, dans- pch mu

sikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper utgår bidrag till ensem

ble eller grupp som bedriver sin verksamhet i yrkesmässiga former eller 

under liknande förhållanden. 
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Statens kulturråds promemoria med j(5rslag om nytt statsbidrag till fria 

teater-, dans- och m11sikr.:rupper 

Statens kulturråd har gjort en översyn av samhällets stöd till de fria 

teater-, dans- och musikgrupperna. I en promemoria har kulturrådet lagt 

fram förslag till lösningar som innehåller förslag till nytt statsbidrag till fria 

teater-, dans- och musikgrupper. I promemorian ges en översikt över de 

fria gruppernas verksamhet och ekonomi. 

Efter remiss har yttranden över förslaget avgivits av ko11stniirsniim11de11. 

Si·enska riksteatern. Stiftelsen institutet för rikskonserter, Svenska kom

m11nförbundet, Landsting.~fiirhundet, Stockholms kommun, Göteborgs 

kommun, Södertälje kommun, Umeå kommun, Eskilstuna kommun, Tea

trarnas riksfi"irhund, Riksskådehanan, Folkhildning.~förhundet, Svenska 

musikerfi'irhundet, .'frcnska teaterfiirhundet, Teatercentrum, Musikcent

rum. Danscentrum, Föreningen Sverir.:es jazz.musiker, Sl'enska jazzriks

fi.irb11ndet. Kontaktnätet och Folkparkernas centra/organisation. Härut

över har skrivelser kommit in från Arbetarnas bildningsförbund och 

Landskrona kulturnämnd. 

Kulturrådet.i· f<>rslag 

Enligt kulturrådets utredningsförslag behövs ett ökat samhällsstöd för 

de fria grupperna. Detta ökade stöd behöver sättas in i alla de tre leden 

produktion, förmedling och arrangörsskap. 

Grupper som söker anknytning till eller fast samarbete med landsting, 

kommun, organisation eller institution bör enligt kulturrådet få bidrag på 

samma grunder som grupper utan sådan anknytning. 
Kulturrådet föreslår inga statsbidragsvillkor som direkt eller indirekt 

reglerar landstingens och kommunernas insatser. Rådet räknar med att det 

ligger i dessas intresse att ta till vara de fria gruppernas verksamhet. 

När del gäller produktion bör staten i framtiden. enligt kulturrådet, 

ta ett större ansvar än i dag genom större och värdebeständiga årsanslag till 

grupperna. 
Kulturrådet framhåller att lokalfrågan bör falla under det kommunala 

ansvaret. Vidare framhåller rådet att primärkommuner och landsting bör ta 

en stor del av ansvaret för efterfrågesituationen dvs. för möjligheterna att 

arrangera föreställningar med grupperna. Även staten bör svara för ett 

ökat antal kulturarrangemang inom sina egna institutioner. 

I fråga om arrangörs I ed e t föreslås ökade medel till arrangerande 

musikföreningar samt, utan att belopp preciseras, ökade bidrag till kultur

program i föreningslivet. Vidare föreslås Rikskonserter, Folkparkernas 

centralorganisation och Folkets husföreningarnas riksorganistion få vissa 

ökade resurser. I fråga om förmedlingen föreslår rådet ökade bidrag till 

centrumbildningarna och till länsbildningsförbunden. 

Kulturrådet föreslår att statsbidraget till de yrkesverksamma fria teater-, 

dans- och musikgrupperna bör bestå av grundbidrag, turnebidrag och 
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cxperimenthidrag. Huvuddelen av statsbidraget bör utgä som grundbidrag. 

De grupper snm fi\r grundbidrag bör m:ksä ff1 turnebidrag. Vissa grupper 

kan fö enbart turnebidrag. Experimentbidrag bör främst gälla s[idant expe

riment- och utvccklingsarhcte som inte kan ske inllm ramen för de grupper 

som ffir grundhidrag. Teatergruppernas behov av bidrag för att täcka 

kostnaderna for pjiisrälligheter har av kulturrådet lagh in i bedömningarna 

av den totala statsbidragsnivån. 

Grund bidraget till de fria grupperna bör bygga på ett antal bidrags

rum. Ett bidragsrum h(ir lllg(>ra en viss andel av inknmstnivån för en 

gruppmedlem (ett årsvcrk). Kulturrt1det föreslår att bidragsrummet i 1979 

års pris- och lönenivå skall uppgå till 41 300 kr. vilket motwarar ell 

statsbidn1g pt1 50 ";~av tlrslönen för en skade~pelare med tvii års yrkes verk

sam het. Värdeheständighcten bör garanteras p;i samma sätt som i fråga om 

grundbidragen till institutionerna vilkrt innebär cn uppräkning motsvaran

de förändringen i löner och sociala avgifter inom det statligt reglerade 

avtalsområdet. Statsbidrag hör utgå för samtliga fasta medlemmar i grup

perna. Vi~sa undantag bör dock kunna göras. Grupper som arbetar deltid 

bör fä bidrag motsvarande andelen heltid.-;arbetande. Extra bidragsrum hör 

kunna utgå tör tillfälligt engagerade. 

Verksamhetsåret 1979/80 uppgick antalet ärwerken till ca 780. Kulturrå

det förordar att antalet hidragsrum under en treiirsperiod bör byggas ut 

frf111 ca 310 till 850. Av de 850 bidragsrummen beräknar kulturrådet 485 för 

teater. 75 för dans och 290 för musik. Ökningen av medlen för grundbidrag 

föreslils fördclas j:imnt över tre reformår med ca 180 bidragsrum per år. 

Kulturrådet föres lär vidare ett tu rn e h id r ag som skall täcka en del av 

kostnaderna för turncverksamheten. Bidraget skall giilla turncer både 

inom och utom gruppernas hemWn och dess storlek hör beriiknas med 

hänsyn till föreställningens storleksklass dvs. hur många som medverkar. 

Bidraget hör dessutom vara uppdelat på två resezoner. en inom det egna 

länet och en utom detta. T. ex. föreslås föreställningen utanför hemlänet få 
ett tre gånger högre bidrag än inom hemliinet. Turncbidrag hör även kunna 

utgä till grnppcr som inte för grund bidrag. Till de senare hör enligt kultur

rådet höra ett antal större deltidsverksamma musikgrupper med kvalifice

rade yrkesmusiker. Fullt utbyggt har kulturrådet beräknat kostnaden för 

turnebidrag till 5.6 milj. kr. 

För experiment och utvecklingsarhete föreslår kulturrädet ett ex per i

m en t h id r ag som beriiknas kosta 500000 kr. Detta stöd hör i första hand 

gt1 till grupper med enbart turnebidrag och till grupper helt utan andra 

statsbidrag. 

Kulturrädcts förslag till nytt statsbidrag har brräknats ge följande ökade 

kostnader totalt för en treårsperiod nämligen för grundbidrag 22.1 milj. kr.. 

för turnehidrag 5.6 milj. kr. och för experimenthidrag 0.5 milj. kr. Vidare 

beräknas ytterligare 1.4 milj. kr. för centrumbildningar och 4.5 milj. kr. för 

arrangerande musikföreningar. För det första året beräknas det nya stats-
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bidraget medföra ökade kostnader om 10, I milj. kr. jämfört med budget

året 1979/80 och för centrumhildningar samt arrangerande föreningar ytter

ligare :!.9 milj. kr. 

Remissyt t ram/en 

Av remissyttrandena framgår att kulturrådets förslag i huvudsak fått ett 

postitivt mottagande. Riksteatern framhåller bl. a. att det av kulturrådet 

föreslagna stödet till fria grupper kan medföra att utvecklingen av region

teatrar stoppas eftersom det kan bli mer attraktivt för kommuner och 

lnndsting att anlita fria grupper jämfört med att utveckla egna regionala 

teatrar. Tt'atrarnas rik.~förbund ser med oro på att förslaget saknar närma

re regler för kommunalt eller landstingskommunalt ansvarstagande. För

bundet anser att kulturrådet inte nöjaktigt beaktat konsekvenserna för 

framför allt regionteatrarnas del. :;;i.enska kommunförbundet instämmer i 

de kulturpolitiska motiveringar som anförs som grund för ett ökat statligt 

ansvarstagande. Land.1·ting.~fi)rhundet anser det värdefullt att de fria grup

pernas verksamhet får stöd och möjlighet att utvecklas men den resurs 

som de fria grupperna utgör hör i första hand utnyttjas till att komplettera 

länsinstitutionernas utbud inom resp. område. Rikskonsata som är posi

tiva till kulturrådets förslag instämmer också i kulturrådets uppfattning att 

kommuner och landsting måste dela ansvaret för de fria grupperna. 

Folkbildnin[:.~förlnmdet framhåller att förslaget bör genomföras samti

digt med en avsevärd förstärkning av stödet i förmedlings- och arrangörsle

det. S1·c11ska m11.\ikC1ji°irhundet menar att det är en större naturlig cirkula

tion av musiker mellan olika grupper än på teater- och danssidan. Duns
n·ntmm anser att kulturrådet i sin rapport borde ha gett dansen ett större 

utrymme. Vidare framhåller Danscentrum att primärkommunerna borde 

bidra till att dansarna får tillgång till träningslokaler och till en kostnadsfri 

daglig träning. Kontaktniitet önskar att staten skall påverka kommunerna i 

positiv riktning när det gäller lokalanskaffandet för sina lokalföreningar. 

S1·e11.1ka ja:.:rik.1:fi'irhu11de1 framhåller att det nya bidragssystcmet måste 

kompletteras med ett bättre samhällsstöd på arrangörssidan för att få 
önskvärd elTekt. Enligt Folkparkernas centra/organisation är det viktigt 

att nya grupper kan etablera sig och att man kan undvika ytterligare 

koncentration av kulturanslag till storstadsregionerna. 

När det gäller förslaget till utformning av statsbidraget till 

grupperna stöds detta av flertalet remissinstanser. 

Kom1111111fi'irhu11det, K11/turfiirrnltnin{?en i Södertii/je kommun, Kult11r-

11iim11de11 i t:skilstuna kommun och Teatercentrum tillstyrker den föreslag

na bidragskonstruktionen men h~ivdar att grundbidragen bör ligga på minst 

55 '.:;. av personalkostnaderna. Rikskonserter, som är positiv till förslaget. 

rekar på att det är viktigt att musiker även i fortsättningen kan spela i olika 

grupper. Även Giitehorgs kommun är positiv till förslaget men förutsätter 

att grupperna är hcrcdda all bygga upp ett redovisningssystem som glir det 
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möjligt att korrekt ange antalet årsverken. En ökning av turne- och experi
mentbidragen skulle kunna underlätta en önskvärd förnyelse av grupper. 
Svenska musikerförhundet anser att det är viktigt att statsbidraget inte 
konstrueras som ett prestationsbidrag, eftersom en sådan konstruktion 
skulle kunna tvinga grupperna att överproducera sig. Teaterförhundet och 
Teatercentrum föreslår att antalet bidragsrum för köpta tjänster och nya 
grupper höjs med totalt 180 bidragsrum. Teaterförbundet påpekar att kost
naderna för en teatergrupp är extra höga då gruppen själv står som arran
gör varför egna engagemang bör jämställas med turneföreställningar utom 
hemlänet. Musikcentrum pekar på problemet med att grundbidraget före
slås knytas till den individuella gruppmedlemmen. Gruppstödet bör bl. a. 
enligt Musikcentrum kompletteras med höjda rese- och traktamentsbidrag. 
Även de föreslagna beloppen för projekt- och experimentbidrag bör höjas. 
Föreningen Sveriges jaz;:,musiker påpekar att grupper hör kunna upplösas 
eller ombildas utan att musikanterna riskerar att mista de gruppstöd som 
man tidigare erhållit. Arbetarnas bifdningsförhund framhåller att det före
slagna taket för turnebidrag inte kommer att ge önskad effekt när det gäller 
geografisk spridning. 

Kulturrådets förslag i fråga om arrangörs I ed e t har också i allmän
het bemötts positivt. Riksteatern anser bl. a. att ansvaret för att ekono

miskt och annat stöd ges till arrangörerna främst bör åvila kommuner och 
landsting. Rikskonser,ter hoppas på att bl. a. utvärderingen av kulturpro
grambidraget skall leda till en ändring av bidraget som gör det möjligt att 
engagera större grupper än solist/duo. Folkbildning.~förhundet påpekar att 
statsbidraget till de arrangerande musikföreningarna bör avse deras cen
trala verksamhet. Kontaktnätet framhåller att ett kraftigt höjt stöd till 
arrangerande musikforum skulle innebära att musikgrupperna skulle erbju
das fler anständigt betalda arbetstillfällen. Folkparkernas centraforxanisa
tion anser att om de får ett ökat stöd för att subventionera ett mindre 
etablerat kulturutbud kan detta på sikt göra de fria grupperna kända och 
efterfrågade. 

Till de remissinstanser som tillstyrker att centrumbildningarna 
bör få ökade resurser hör bl. a. Rikskonserter. Stocklzofm.1· och Göteborgs 

kommuner, Folkbildninx~:förhundet, Svenska musikerfiirhundet, Teater

centrum, och Folkparkernas centralorganisation. Stockholms kommun 

anser att även Skådebanan bör få ett ökat stöd för att kunna rekrytera 
publik till fria grupper. Svenska teaterförhundet anser att arbetsmarknads
verket bör öka sina åtaganden vid centrumbildningarna i takt med att 
anslagen via kulturrådet ökar. 

Kulturrådets anslagsframstäffning .for budgetåret 198I182 

Kulturrådet hänvisar i sin anslagsframställning till sin promemoria Nytt 
statsbidrag till fria teater-, dans- och musikgrupper. 

4 Riksdagen 1980/8/. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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I anslagsframställningen föreslås att medel för yrkesverksamma fria 

grupper resp. för amatörgrupper förs upp under skilda delposter inom 

anslaget. 

För yrkesverksamma grupp c r föreslås all stödet under de tre 

föreslagna reformåren ökas med totalt drygt 28 milj. kr. För budgetåret 

t 9!W82 begärs en realökning med 9 750 000 kr. samt pris- och löneomriik

ning om 1 425 000 kr. 

När det gäller stöd till amatörgrupper anser kulturrådet att ett ökat 

stöd är angeliiget. Kulturrådet har för avsikt att under innevarande budget

år se över hela systemet för stöd till amatörteatern. Kulturrådet begär 

under detta anslag kompensation för pris- och löneomräkning med 164000 

kr. 

Föredraganden 

De fria grupperna har en stor betydelse för den konstnärliga utveckling

en och förnyelsen på teaterns, dansens och musikens områden. Grupperna 

spelar också en stor roll när del gäller atl nå ut med ett levande kulturutbud 

över hela landet och när det gäller verksamhet för barn och andra kulturellt 

eftersatta grupper. Oc fria grupperna svarar för ett omfattande inslag i 

kulturlivet. 

Kulturrådets reformförslag beträffande stödet till de fria grupperna inne

bär stora anspråk på statsmedel. Jag finner det därför inte möjligt att lägga 

det till grund för åtgärder på området. 

Trots det ekonomiska läget har jag funnit det möjligt att öka stödet till de 

fria grupperna. Detta har kunnat ske genom en omprioritering inom kultur

sektorn. Jag har räknat med en ökning av anslaget med 2,5 milj. kr. för 

nästa budgetår. Den ökning av anslaget som jag har beräknat bör avse 

grupper vars verksamhet kan bedömas vara av stort konstnärligt eller 

kulturpolitiskt värde. Även i övrigt bör bidragsgivningen särskilt inriktas 

mot sådana grupper så att de kan få bättre ekonomiska villkor än f. n. för 

sin verksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslf1r riksdagen 

att till Bidrag till fria teater-. dans- och 11111sikgr11pper för budgetåret 

1981/82 anvisa ett rcscrvationsanslag av 18 385 000 kr. 

B 16. Bidrag till Musikaliska akademien 

1981 /82 Nytt anslag (förslag) 1 454 000 

Innevarande budgetår finns i statsbudgeten ett förslagsanslag om 4 milj. 

kr. till Musikaliska akademien. I anslaget ingår även medel för verksamhe

ten vid Musikaliska akademiens bibliotek. Medel för detta ändamål är för 

nästa budgetår beräknade under anslagen till statens musiksamlingar. I 

enlighet med riksdagens beslut organiseras verksamheten vid Musikaliska 
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akademiens bibliotek, Musikmuseet och Svenskt musikhistoriskt arkiv 

från den I juli 1981 som en statlig myndighet under en gemensam styrelse 

(prop. 1979/80:134, KrU 1979/80:31. rskr 1979/80:312). Med anledning av 

förslagen i propositionen uppdrog regeringen den 27 mars 1980 åt statens 

förhandlingsnämnd att ta upp de förhandlingar som erfordras och, under 

förutsättning av godtagbara villkor, träffa erforderliga avtal för ett inord

nande av nämnda institutioner i den nya myndigheten. Statens förhand

lingsnämnd har i skrivelse den 27 november 1980 meddelat att förhandling

arna har a.vslutats och att avtal har träffats med berörda parter. Denna 

fråga behandlas vidare under anslaget till statens musiksamlingar. 

Musikaliska akademien skall enli5. Jina av regeringen fastställda stadgar 

(1971-05-27) främja tonkonsten och vårda musiklivet. Akademin skall även 

följa utvecklingen på musiklivets olika områden inom och utom landets 

gränser samt i övrigt ta initiativ som främjar den svenska musikkulturen. 

Musikaliska akademiens styrelse består av nio ledamöter och tre sup

pleanter, av vilka regeringen utser två ledamöter jämte en suppleant. 

Akademin har tidigare haft flera uppgifter på musiklivets område, bl. a. 

beträffande den högre musikutbildningen och vissa musikinstitutioner. 

Dessa uppgifter har avvecklats. Genom beslutet att inrätta myndigheten 

statens musiksamlingar kommer också akademins ansvar för biblioteks

verksamheten att upphöra. Detta innebär att akademin helt kan inrikta sin 

verksamhet på allmänt musikfrämjande uppgifter. 

En viktig del av dessa uppgifter är konferens- och kontaktverksamheten. 

I första hand avser denna verksamhet medverkan i den konstnärliga och 

vetenskapliga utvecklingen på musikområdet. En viktig del härav är vidare 

kontakterna med utländskt musikliv. För sistnämnda ändamål finns ett 

utlandssekretariat vid akademin. 

Akademin bedriver ett omfattande arbete genom egna kommitter för 

olika musikfrågor, däribland publikationsnämnden, musikutbildningskom

mittcn, orgelnämnden och musikakustiska nämnden. Genom kyrkomusik

kommitten svarar akademin i form av sommarkurser för en viktig del av 

den lägre kyrkomusikaliska utbildningen i landet. Akademin bedriver även 

en omfattande publikationsverksamhet. 
Ur särskilda fonder lämnar akademin betydande stöd till musikutbild

ningen genom stipendier till studerande efter avslutad grundutbildning vid 

musikhögskola. 

Musikaliska akademien 

För de delar av akademins verksamhet som kvarstår, sedan biblioteks

verksamheten och Musikhistoriska museet inordnats i den nya myndighe

ten statens musiksamlingar, har Musikaliska akademien lagt fram följande 

an slagsförslag. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 86000 kr. 
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2. Besparingsalternativet innebär bl. a. en minskning av medlen till 

löner och arvoden (- 28000 kr.). 

3. Akademin föreslår ökade resurser till publikationsverksamhet, admi

nistration, kontakt- och konferensverksamhet samt utgivning av äldre 

svenska tonsättares verk ( +487 000 kr.). 

4. Akademin föreslår i sin anslagsframställning och i särskilda skrivelser 

medel för utgivning av en svensk musikhistorisk skivantologi (+I 425 000 

kr.). 

Föredraganden 

Enligt min mening har Musikaliska akademien betydelsefulla uppgifter 

för utvecklingen inom svenskt musikliv. Genom avskiljandet av biblioteks

och museiverksamheten från Musikaliska akademien kommer akademins 

arbetsområde att koncentreras till de allmänt musikfrämjande åtgärderna. 

Med den anknytning akademin har till det konstnärliga skapandet på 

området kan akademin bäst fylla sin uppgift såsom ett från staten friståen

de och obundet organ. Detta innebär bl. a. att verksamhetens fortsatta 

organisation och utformning i första hand bör vara beroende av initiativ 

och planering från akademins sida. I här berörda avseenden bör ~kademins 
ställning i princip motsvara vad som redan gäller för Akademien för de fria 

konsterna. 
Mot denna bakgrund bör ett generellt utformat statligt bidrag utan bind

ning till särskilda ändamål utgå till Musikaliska akademien. Jag räknar 

därjämte med att staten även i fortsättningen skall ansvara för akademins 

lokalbehov. 
För nästa budgetår bör således under nionde huvudtiteln föras upp ett 

nytt obetecknat anslag Bidrag till Musikaliska akademien. Till det nya 

anslaget överförs akademins del av det nuvarande anslaget som i enlighet 

med akademins förslag bör beräknas till 1219000 kr. Musikaliska akade

miens styrelse disponerar under anslaget Bidrag till särskilda kulturella 

ändamål innevarande budgetår 35 000 kr. för musikpedagogisk uthildnings

verksamhet inom privata musikskolor i Stockholm. Dessa medel bör i 

fortsättningen beräknas under förevarande anslag. Jag har därutöver be

räknat medel med hänsyn till inträffade kostnadsstcgringar samt viss övrig 

medelsförstärkning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Musikaliska akademien för budgetåret 1981/82 

anvisa ett anslag av I 454000 kr. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 lltbildningsdepartementet 53 

B 17. Statens musiksamlingar: Fiirvaltningskostnader 

1981182 Nytt anslag (förslag) 8439000 

I prop. 1979/80: 134 har regeringen föreslagit att Musikaliska akademiens 

bibliotek. Musikmuseet och Svenskt musikhistoriskt arkiv från den I juli 

1981 organiseras som en statlig myndighet under en gemensam styrelse. 

Riksdagen har beslutat i enlighet med regeringens förslag ( KrU 1979/80: 31, 

rskr 1979/80:312). 

Genom beslut den 27 mars 1980 tillsatte regeringen en organisations

kommittc ( U 1980:06) med uppgift att utföra det förberedelsearbete som 

behövs för att den nya myndigheten skall kunna börja sin verksamhet den 

1 juli 1981. Kommitten har erhållit statskontorets medverkan beträffande 

förslag till organisation och personaldimensionering. 

Regeringen har den 27 mars 1980 givit statens förhandlingsnämnd i 

uppdrag att ta upp de förhandlingar om övertagandet av institutionernas 

samlingar m. m. som erfordras för att omorganisationen skall kunna ge

nomföras. Statens förhandlingsnämnd har i skrivelse den 27 november 

1980 meddelat att förhandlingarna har avslutats och att avtal har träffats 

med berörda parter. 

Den nya myndigheten skall överta de nuvarande verksamheterna vid 

Musikaliska akademiens bibliotek, Musikmuseet och Svenskt musikhisto

riskt arkiv. Musikaliska akademiens bibliotek är f. n. en del av Musikaliska 

akademiens verksamhet. Musikmuseet är en stiftelse knuten till Musika

liska akademien medan Svenskt musikhistoriskt arkiv stöds av humanis

tisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Statsbudgetanslaget till Musi

kaliska akademien omfattar innevarande budgetår 4 milj. kr.. varav 

2 673 000 kr. avser verksamheten vid biblioteket. Kostnaderna för Musik

museet finns redovisade under anslaget Bidrag till vissa museer punkt 5 

och omfattar budgetåret 1980/81 4 796 000 kr. Bidraget från humanistisk

samhällsvetenskapliga forskningsrådet till verksamheten vid Svenskt mu

sikhistoriskt arkiv uppgår till 510000 kr. Innevarande budgetår utgår såle

des sammanlagt 7979000 kr. 

Statens musiksamlingar, som inrättas fr. o. m. den I juli 1981. är en 

central myndighet på musikens område och skall främja musiken, musik

intresset och musikvetenskapen. Myndigheten står under ledning av en 

styrelse. som regeringen tillsätter. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

1980/81 1 

19,5 
16 

35,5 

Beräknad ändring 1981/82 

Organisations
kommittcn 

of. 
of. 

of. 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 
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1980/81 1 Beräknad ändring 1981 /82 

Anslag 

Lönekostnader 37.BOOO 
Sjukvård 9000 
Reseersättningar 38000 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 2941000 
Expenser 177000 
Besparingar 

6898000 

Organisations
kommitten 

+ 706000 
or. 

+ I 000 
(10000) 

+ 889000 
+ 7000 

+1603000 

Före
draganden 

+ 530000 
of. 

+ 2000 
(5000) 

+ 962000 
+ 97000 

50000 

+I 541000 

1 För budgetåret 1980/81 redovisas de beräkningar som har gjorts av organisations
kommitten. 
2 Organisationskommittens förslag till besparingar ingår i de redovisade beloppen 
under resp. anslagspost. 

Musikaliska akademien, Musikmuseet och Svenskt musikhistoriskt arkil' 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 186000 kr. 

2. De besparingar som redovisas innebär bl. a. en minskning av medlen 
till löner. lokaler och expenser (- 164000 kr.J. 

3. Musikaliska akademien begär för bibliotekets räkning tre nya 

tjänster. varav en bibliotekarie och två förste hibliotcksassistenter. Därut

över behövs medel för utfyllnad av en tjänst och för semestervikarier. 

Vidare föreslås en höjning av medlen till expenser. ( + 583 000 kr.) 

4. Musikmuseet begär nio nya tjänster. varav två assistenter. en 

arkivassistent. en ljudtekniker. två museiassistenter. två sekreterare samt 
en halvtidstjänst som intendent och en halvtidstjänst som assistent. Vidare 

föreslås medel för utökning av tjänster och medel för vikariat. ( + 990000 
kr.) 

Medlen till reseersättningar bör höjas med 29000 kr. 

Därutöver begärs ökade medel till expenser ( + 60000 kr.). 

5. Svenskt musikhistoriskt arkiv har i skrivelse till organisa

tionskommitten redovisat ett behov av totalt 767 000 kr. för budgetåret 

1981182. 

Organisationskommitten 

I organisationskommittens arbetsuppgifter har ingått utöver att ge för

slag till anslagsframställning för verksamheten avseende budgetåret 1981/ 

82 även ge förslag till detaljorganisation för den nya myndigheten. 1 detta 

arbete har statskontoret medverkat. Den nya myndigheten skall i enlighet 

med riksdagens beslut ledas av en styrelse, som tillsätts av regeringen. 

Uppgiften som chef för myndigheten förutsätts i enlighet med riktlinjerna i 

prop. 1979/80: 134 vara en deltidsuppgift för styrelsens ordförande. 

Organisationskommitten föreslår att myndigheten skall bestå av två 

institutioner. nämligen institutionen för biblioieksservice, benämnd musik-
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biblioteket, och institutionen för musei- och utställningsverksamhet, be

nämnd musikmuseet, en enhet för arkivsc:rvice och dokumentation. be

nämnd dokumentationsenheten, samt ett gemensamt kansli. 

Musikbiblioteket svarar för den musiklitteratur och de musikalier som 

tillhör myndigheten eller iir deponerade hos denna. Chef för musikbibliote

ket är en bibliotekschef. 

Musikmuseet svarar för de museala uppgifter som har anknytning till 

dess samlingar. Arbetet är fördelat på musciverksamhet och utställnings

verksamhet. Chef för museet iir en museichef. 

Dokumentationsenheten svarar för den dokumentations- och informa

tionsverksamht:t som avser svensk musik och svenskt musikliv. Chef för 

dokumentationsenheten är en enhetschef. 

Kansliet svarar för myndighetens gemensamma funktioner såsom eko

nomi- och personaladministration. service till styrelsen och medverkan i 

myndighetens planerings- och budgetarbete. För kansliets verksamhet 

svarar en särskild arbetsledande tjänsteman undcrstiilld styrelsens ordfö

rande. 

Statskontoret föreslår i sina förslag till kommitten att den nya myndighe

ten skall bestå av två huvudenheter där Musikaliska akademiens bibliotek 

och Svenskt musikhistoriskt arkiv bildar en huvudenhet och Musikmuseet 

en annan. 

Organisationskommittcn har dock för sin del ansett det vanskligt att nu 

göra en mer be~tiimd bedömning av hur dokumentations verksamheten hör 

organiseras inom ramen för den nya myndigheten. Statskontorets förslag 

om en omedelbar organisatorisk samordning kan enligt kommitten medfö

ra att samarbetet i stället försvåras under ett inledningsskede. Kommitten 

anser därför att de verksamhetsmässiga förutsiHtningarna för en närmare 

samordning av biblioteks- och dokumentationsfunktionerna bör prövas av 

den nya myndighetens styrelse. I avvaktan på resultatet av sådana övervä

ganden bör arkivets nuvarande verksamhet t.v. organiseras som en egen 

enhet inom den nya myndigheten. Organisationskommitten räknar inte 

med att en sadan ändring i förhållande till statskontorets förslag skall 

påverka kostnaderna för den nya myndighetens verksamhet. 

Organisationskommitten föreslår att verksamheten vid den nya myndig

heten fr. o. m. den I juli 1981 finansieras över tvi\ statsbudgetanslag, ett 

förslagsanslag med beteckningen Statens musiksamlingar: Förvaltnings

kostnadcr och ett reservationsanslag med beteckningen Statens musiksam

lingar: Bokinköp, utställningar samt underhf\11 och ökande av samlingarna. 

Organisationskommitten har räknat med att pris- och löneomräkningen 

under förevarande anslag för budgetåret 1981/82 uppgär till I .'i38 000 kr. 

Kommitten föreslår därutöver ökade medel för vikariatsersiillningar och 

arvoden samt medel för utbildning ( + 6.'i 000 kr.). 
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Statens kulturråd 

Kulturrädet har på grund av den korta remisstiden inte haft möjlighet att 

lämna synpunktt:r på de mer detaljerade förslag till ny organisation som 

presenteras av statskontoret. Kulturrådet tillstyrker att statens musiksam

lingar erhåller resurser som motsvarar dagens situation inkl. pris- och 

löneomräkning. 

A 1·tal vm ii1'ertagande lll' Kungl. Musikaliska akademiens bibliotek. Mu

sikhistoriska museet och S1·e11skt musikhistoriskt arki1· 

Med anledning av regeringens förslag i prop. 1979/80: 134 uppdrog rege

ringen den 27 mars 1980 åt statens förhandlingsnämnd att ta upp de 

förhandlingar som erfordras och. under förutsättning av godtagbara vill

kor. träffa erforderliga avtal för ett inordnande av Musikaliska akademiens 

bibliotek. Musikhistoriska museet (nu bcniimnt Musikmuseet) och Svenskt 

musikhistoriskt arkiv i den nya myndigheten. Statens förhandlingsniimnd 

har i skrivelse den 27 november 1980 överlämnat tre avtal mellan staten 

och berörda institutioner. Avtalen gäller under förbehåll av regeringens 

godkännande. 

Enligt de överlämnade avtalen har parterna enats om att samlingar och 

enskilda föremål som Musikmuseet resp. Svenskt musikhistoriskt arkiv 

äger skall övergå i statens ägo med undantag av donationer. som skall 

deponeras hos staten. Samlingar och enskilda föremål som Musikaliska 

akademien äger och som förvaltas av biblioteket och som förvärvats före 

år 1930 eller som akademin förvärvat genom donationshandling kvarblir i 

akademiens ägo men skall deponeras hos staten. Beträffande samlingar 

och enskilda föremål som finns deponerade hos resp. institution skall 

depositionen överföras till staten utom vad gäller samlingar och enskilda 

föremål som Musikaliska akademien äger och som deponerats hos Musik

museet. Dessa samlingar skall övergä i statens ägo. 

Akademin medger att den nya myndighetens bibliotek får använda be

nämningen Kungl. Musikaliska akademiens bibliotek. 

Avtalen innebär vidare att arbetstagare förtecknade i särskilda bilagor. 

som den 30 juni 1981 är anställda vid de tre institutionerna. skall erbjudas 

anställning hos staten. 

Föredraganden 

I en särskild skrivelse till regeringen från Musikaliska akademien i juni 

1978 föreslogs att Musikaliska akademiens bibliotek. Musikmuseet och 

Svenskt musikhistoriskt arkiv skulle sammanföras till en ny statlig myndig

het. Härigenom ~kulle akademin kunna avlastas uppgifter av myndighets

karaktär och mer fristående kunna fullfölja sin allmänt musikfrämjande 

verksamhet. Med anledning av bl. a. denna skrivelse har en särskild kom

mitte närmare utrett de allmänna forutsiittningarna för en gemensam orga

nisation för de tre berörda institutionerna. Regeringen föreslog i prop. 

1979/80: 134 att verksamheten vid Musikaliska akademiens bibliotek. Mu-
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sikmuseet och Svenskt musikhistoriskt arkiv fr. o. m. den I juli 1981 skall 

organiseras som en statlig myndighet under en gemensam styrelse. Riksda

gen beslutade i enlighet med regeringens förslag <KrU 1979/80:31. rskr 

1979/80:312). Mot den bakgrunden gav jag den 27 mars 1980 en särskild 

organisationskommitte i uppdrag att utföra det förberedelsearbete som 

behövs för att den nya myndigheten skall kunna börja sin verksamhet den 

I juli 1981. Samma dag uppdrogs åt -;latens förhandlingsnämnd att ta upp 

de förhandlingar som erfordras för att kunna träffa avtal för ett inordnande 

av nämnda institutioner i den nya myndigheten. Förhandlingarna mellan 

förhandlingsnämnden och de berörda institutionerna slutfördes under hös

ten 1980. De resulterade i tre avtal. som gäller under förbehåll av regering

ens godkännande. Avtalen bör fogas som bilagorna 12, 1-3 till regerings

protokollet i detta ärende. A vtalcn innebiir att väsentliga delar av de 

samlingar som nu ägs av Musikaliska akademien övergår i statens ägo. 

Stiftelsen Nordiska museet har f. n. vissa samlingar deponerade hos Mu

sikmuseet. Jag förutsätter att även dessa kommer att övergå i statens ägo, 

Organisationskommitten för en ny myndighet för verksamheten vid Mu

sikaliska akademiens bibliotek. Musikmuseet och Svenskt musikhistoriskt 

arkiv har med statskontorets bistånd sett över organisationen inför en 

samordning av de tre institutionerna. Kommitten har därefter föreslagit att 

den nya myndigheten skall hestå av två institutioner. nämligen institutio

nen för biblioteksservice och institutionen för musei- och utställningsverk

samhet. en enhet för arkiv- och dokumentation samt ett gemensamt kansli. 

Genom bildandet av den nya myndigheten skapas en central instans som 

täcker de väsentligaste områdena för biblioteks-. musei-. arkiv- och doku

mentationsverksamhet på musikområdet. Enligt min uppfattning kommer 

den nya myndigheten att utgöra ett viktigt stöd för musiklivet i Sverige. 

Myndigheten bör i enlighet med kommittens förslag benämnas statens 

musiksamlingar. 

Jag förordar att statens musiksamlingar organiseras enligt kommittens 

förslag. Beträffande formerna för Svenskt musikhistoriskt arkivs inord

nande i myndigheten biträder jag kommittens förslag att denna fråga ytter

ligare bör prövas av den nya myndighetens styrelse. Enligt min uppfattning 

bör man därvid i första hand överväga en organisatorisk samordning av 

dokumentationsverksamheten med verksamheten vid biblioteket. Jag 

avser att senare föreslå regeringen att ge styrelsen i uppdrag att komma in 

med förslag i denna fråga. 

Verksamheten vid den nya myndigheten hör finansieras över två stats

budgetanslag, ett förslagsanslag med bete<.:kningen Statens musiksam

lingar: Förvaltningskostnadcr och ett reservationsanslag med beteckning

en Statens musiksamlingar: Bokinköp. utställningar samt underhåll och 

ökande av samlingarna. 

Med hänvisning till sammanstiillningen beräknarjag anslaget till förvalt

ningskostnader till 8 439 000 kr. Jag har beräknat en besparing av 50 000 kr. 
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Hur besparingen skall fördelas på förevarande anslag och anslaget Statens 
musiksamlingar: Bokinköp, utställningar samt underhåll och ökande av 
samlingarna bör redovisas i förslag till regleringsbrevsbestämmelser för 

budgetåret 1981/82. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att godkänna de mellan staten och Musi
kaliska akademien, Stiftelsen Musikhistoriska museet och 
Svenskt musikhistoriskt arkiv träffade avtalen i vad de innebär 

ekonomiska åtaganden för staten, 
2. godkänna de riktlinjer för organisationen av den nya myndighe

ten statens musiksamlingar som jag har förordat, 
3. till Statens musiksamlingar: Förvaltningskostnader för budget

året 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 8439000 kr. 

B 18. Statens musiksamlingar: Bokinköp, utställningar samt underhåll och 

ökande av samlingarna 

1981/82 Nytt anslag (förslag) 720000 

Från anslaget bestrids kostnader för myndighetens behov av medel till 
bokinköp, utställningsverksamhet samt underhåll och ökande av samling
arna. Innevarande budgetår är 392 000 kr. redovisade under anslaget till 
Musikaliska akademien, 686000 kr. under anslaget Bidrag till vissa museer 

punkt 5 medan 3 000 kr. är en del av de medel som humanistisk-samhälls
vetenskapliga forskningsrådet tilldelat Svenskt musikhistoriskt arkiv. 

1980/81 1 Beräknad ändring 1981/82 

Organisa- Före-
tions- draganden 
kommitten 

Bokinköp 415000 + 33000 + 33000 
Utställningar 100000 + 108000 + 108000 
Underhåll och ökande 

av samlingarna 60000 + 5000 + 4000 
Uppbyggnad av utställ-

ningar 506000 -506000 -506000 
(engångsanvisning) 

I 081000 -360000 -361000 

1 För budgetåret 1980/81 redovisas de beräkningar som har gjorts av organisations
kommitten. 

Musikaliska akademien och Musikmuseet 

I. För allmänna kostnadsstegringar erfordras en ökning med 178 000 kr. 
2. Musik a I is k a akademien föreslår att medlen till bokinköp ökar 

med 100000 kr. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 59 

3. Musikmuseet begär en ökning med 155 000 kr. för underhåll och 

ökande av samlingarna samt forskningsverksamhet. Vidare föreslår mu

seet en ökning med 501 000 kr. till utåtriktad verksamhet. Av de medel om 

506 000 kr. som budgetåret 1980/81 tilldelats museet som en engångsan

visning för uppbyggnad av utställningar begär museet att 89000 kr. även 

för budgetåret 1981/82 skall tilldelas som engångsanvisning. 

Or1:anisationskommitten 

1. Kommitten föreslår en prisomräkning på 46000 kr. Kommitten har 

inte räknat med en fortsatt engångsanvisning för uppbyggnad av utställ

ningar. 

2. Kommitten föreslår 100000 kr. för utställningsverksamhet i musik

museets nya lokaler. 

Fiiredraganden 

Jag har tidigare förordat att medel till statens musiksamlingar för bokin

köp, utställningar samt underhåll och ökande av samlingarna anvisas från 

ett särskilt anslag. 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att 720000 kr. tas 

upp under ett nytt reservationsanslag benämnt Statens musiksamlingar: 

Bokinköp, utställningar samt underhåll och ökande av samlingarna. Jag 

vill erinra om vad jag har anfört under föregående anslag angående förslag 

till fördelning av myndighetens besparing. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens m11siksamlingar: Bokinkiip, utställningar samt 11n

derhå/I och iikande m· samlingarna för budgetåret 1981/82 anvisa 

ett reservationsanslag av 720000 kr. 

B 19. Vissa bidrag till teater-, dans- och musikverksamhet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I. Stiftelsen Riksskåde
banan 

7133500 

7 832 000 

7814000 

2. Stiftelsen Drottningholms 
teatermuseum för före
stiillningsverksamheten 

3. Stöd till sceniskt verk 

1980/81 

980000 

1660000 
I 100000 

Reservation 447331 

Beräknad ändring 19Hl/82 

Statens 
kulturråd 

+ 598000 

+ 166000 
of. 

Före
draganden 

+ 20000 

+ 75000 
-300000 
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4. Stiftelsen Elcktronmu
sikstudion <EMS) 

5. Stiftelsen Internatio
nella Vadstena-aka
demien 

6. Arrangerande musik
föreningar 

7. Teater- och musikor
ganisationer m.m. 

8. STIM:s informations
central 

9. Daglig träning för fri
lansdansare 

Statens k11lt11rråd 

1980/81 

1435 000 

320000 

1240000 

392000 

505 000 

200000 

7832000 

Heriiknad iindring 1981/82 

Statens Före-
kulturråd draganden 

+ 324000 + 70000 

+ 32000 + 15000 

+ 924000 + '8.7000 

+ 39000 llf. 

+ 51000 + 15000 

+ 20000 of. 

+2154000 18000 

I. Stiftelsen Riksskådebanan begär en ökning av statsbidraget 

med 980000 kr. bl. a. för en försöksverksamhct i Stockholms län och 

Örebro län med ett samordnat och målinriktat publikarbete. Kulturrådet 

betonar det nödvändiga i att Riksskådebanan får resurser för att kunna 

genomföra projektet med den föreslagna försöksverksamheten. Kulturrå

det föreslår att bidraget till Riksskådebanan höjs med 598 000 kr. varav 

98000 kr. avser kompensation för löne- och prisökningar. 

2. Stiftelsen Drottningholms teatermuseum begär från 

stat, landsting och kommun för föreställningsverksamheten vid Drottning
holmsteatern under spelsäsongen 1981 ett sammanlagt bidrag om 3424000 

kr .. vilket vid hittillsvarande fördelning mellan bidragsgivarna innebär en 

ökning av det statliga bidraget med 908 000 kr. Med hänvisning till den 

beslutade utredningen om Drottningholmsteatern förordar kulturrådet en

d<tst pris- och löneomräkning med 166000 kr. 

3. Kulturrådet gör f. n. en översyn av stödet till sceniskt verk. 

Resultatet av utredningen beriiknas vara klart under våren 1981. F. n. 

svarar medlen mot efterfrågan på stöd. Mot denna bakgrund föreslår 

kulturrådet f. n. inga ökningar på anslagsposten. 

4. Stiftelsen Elektronmusikstudion IEMSJ begiir att bidra

get för studioverksamheten höjs med I 238 000 kr. Kulturrådet framhåller 

att stora behov för den kontinuerliga driften och vidareutvecklingen av 

EMS kvarstår. De utrustningsinvesteringar som har gjorts förutsätter bL a. 

utökning av driftpersonalen. EMS har framhållit att det är särskilt angelä

get att få en programmerare/systemman samt en studioassistent/lärare. 

Kulturrådet tillstyrker en ökning av anslaget med 324000 kr., varav 

144 000 kr. utgör pris- och löneökning. 

5. Stiftelsen Internationella Vadstena-akademien begär 

från stat, landsting och kommun för verksamheten sommaren 1981 ett 
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sammanlagt bidrag om 1,2 milj. kr. I statsbidrag begärs 600000 kr. vilket 

innebär en ökning av det statliga bidraget med 280000 kr. Kulturrådet 

föreslår att anslaget ökas med 32 000 kr. vilket utgör kompensation för 

pris- och löneomräkning. 

6. Ur anslagsposten till arrangerande musikföreningar utgår 

innevarande budgetår bidrag till 11 föreningar och en riksorganisation. 

Bidrag utgår bl. a. till Svenska jazzriksförbundet med ett 50-tal medlems

föreningar, några jazzföreningar samt föreningar för mera experimentell 

verksamhet såsom Fylkingen. Ars nova och några andra kammarmusikför

eningar. Totalt finns ca 170 arrangerande musikföreningar spridda över 

hela landet. Dessa slår för huvuddelen av arbetstillfällena för musiker 

inom framför allt genrernajazz. pop och folkmusik. 

I kulturrådets promemoria Nytt statsbidrag till fria teater-. dans- och 

musikinstitutioner behandlas också arrangörsledet. Arrangörernas bety

delse är särskilt stor inom musikområdet där del fria föreningslivet gör de 

flesta beställningarna och konkurrensen med bl. a. det kommersiella mu

siklivet är påtaglig. Stödet till arrangörsledet är därför ett viktigt komple

ment till stödet till de fria musikgrupperna. 

Statsbidraget till de arrangerande musikföreningarna bör enligt rådet i 

första hand avse centrala kostnader. En av de viktigaste uppgifterna för 

Svenska Jazzriksförbundet är att organisera och samordna turncer samt 

svara för merparten av turnekostnaderna. Turncverksamheten bör därför 

enligt rådet ingå i statsbidragsunderlaget för dem. De större föreningarna 

med egna lokaler och kontinuerlig verksamhet - främst inom jazz- och 

kammarmusikområdena - bör också i fortsättningen få statligt bidrag. 1 
fråga om statligt stöd till de mindre, lokalt verksamma föreningarna kom

mer kulturrådet att lägga fram förslag i samband med förslag rörande den 

regionala musikplaneringen. Innevarande budgetår uppgår anslagsposten 

till arrangerande musikföreningar till I 240000 kr. Kulturrådet föreslår att 

anslagsposten för budgetåret 1981/82 ökas med 924000 kr. varav 124000 

kr. utgör pris- och löneökning. 

Svenska Jazzriksförbundet har i en skrivelse anhållit om att självt få 

fördela de av staten anslagna medlen för arrangerande jazzföreningar. 

Statens kulturråd har yttrat sig i frågan och bl. a. avstyrkt att jazzen 

särbehandlas inom anslaget för de arrangerande musikföreningarna. 

7. Ur anslagsposten till teater- och musikorganisationer ut

går bidrag till bl. a. sommarspel, Stockholms kyrkoopera. samarbetsnämn

den för folklig dans, Norrbottens bygdeteater samt Ung Nordisk musik. 

För ändamålen under denna anslagspost föreslår kulturrådet en ökning 

med 39000 kr. vilket motsvarar pris- och löneökning. 

8. Föreningen Svenska tonsättares internationella musikbyrå !STIM) 

begär ett anslag på I 35000 kr. för verksamheten vid STIM:s informations

central för svensk musik (Swedish Music Information Center). Ökningen 

avser bl. a. en fortsatt utgivning av nyare svensk musik. kostnader för 
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inspelningar. informations verksamhet och lokaler. I avvaktan på att frågan 

om tillgång till och distribution av noter utreds föreslår kulturrådet ingen 

ökning av anslaget utöver kompensation för kostnadsökningar med 51 000 

kr. 

9. Kulturrådet förfogar fr. o. m. innevarande budgetår över 200000 kr. 

för daglig träning för frilansdansare. Träningen bedrivs vid Balettakademin 

och Danscentrum där Balettakademin iir administrativt huvudansvarig. En 

samarbetskommitte med representanter för Balettakademin. Danscen

trum. Teaterförbundet samt kulturrådet svarar för organisation och utviir

dering. Verksamheten betraktas som en provisorisk lösning. På sikt bör 

den dagliga träningen för frilansdansare komma till stånd inom ramen för 

utbildningen av yrkesdansare. Kulturrådet beräknar en ökning av anslags

posten med 20000 kr. vilket motsvarar pris- och löneökning. 

Föredraganden 

Jag har beräknat en minskning av anslagspostcn Stöd till sceniskt verk 

med hänsyn till att anslagsposten inte helt har kunnat utnyttjas. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

7814000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa bidrag till teater-. dans- och nufsikrerksamhet för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 7814000 kr. 
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Film 

H 20. Statl'ns biografbyrå 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

2081429 

2940000 

2 295000 

Statens biografbyrå har som huvuduppgift att pröva frågor om godkän

nande av film som är avsedd att visas vid offentlig biografföreställning. 

Som rådgivande organ i denna verksamhet är till biografbyrån knutna 

statens filmgranskningsråd och statens barnfilmnämnd. 

Biografbyrån svarar vidare fr.o.m. budgetåret 1978/79 för en försöks

verksamhet med fraktstöd för film. Syftet är att undersöka om det är 

möjligt att med hjälp av fraktstöd till kvalitetsfilm förbättra repcrtoaren på 

biografcrna. Bestämmelser om försöksverksamheten återfinns i förord

ningen ( 1978:223) om försöksverksamhet med fraktstöd för film. 

Fraktstöd kan utgå till filmer som av biografbyrån har förklarats berätti

gade till sådant stöd och som den I januari 1979 eller senare har visats vid 

biografföreställning i Norrbottens. Jämtlands. Värmlands. Västmanlands, 

Kronobergs eller Gotlands län eller i landskapet Dalsland. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Statens Före-
biografbyrå draganden 

Personal 

Handläggande personal I of. of. 
Övrig personal 9 of. of. 

IO of. of. 

Anslag 

Lönekostnader I 273 000 + 143000 +123000 
Sjukvård 3 500 of. of. 
Reseersättningar 18600 + 1900 + I 000 

därav utrikes resor (4400l (+ 400) (of.> 
Lokalkostnader 558900 + 45100 + 49000 
Expenser 46000 + 5000 + 3000 
Fraktstöd för film I 040000 of. -800000 
Besparingar - 21000 

2940000 +195000 -645000 

Avgifterna för granskning av biograffilm, som redovisats på statsbudge

tens inkomstsida under rubriken 2 500 Offentligrättsliga avgifter. är i stats

budgeten för innevarande budgetår upptagna till 770000 kr. 
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Statens biogrqf7Jyrä 

I. Pris- och Jöneomräkning m.m. 195000 kr. 

2. Några möjligheter att göra besparingar på biogralbyråns utgifter finns 

knappast. Byrån framhåller att den är ett serviceorgan för vars arbete 

ersättning utgår. Avgifterna h~jdes fr.o.m. den 1 juli 1980 med 5o<lr och 

kan för innevarande budgetår beräknas till ca I milj. kr. 

3. Fraktstöd för värdefull film började betalas ut för filmvisningar 

fr.o.m. den I januari 1979. Fram till den I augusti 1980 har fraktstöd utgått 

vid ca 3 800 föreställningar med en publik av ca 275 000 personer. Medels

förbrukningen uppgår till 88 935 kr. under hudgetåret 1979/80. 

Föredraganden 

Försöksverksamheten med fraktstöd för film har nu påg[1tt i två år. Det 

bör därför inom kort vara möjligt att ta ställning till resultatet av verksam

heten. Jag avser därför att i annat sammanhang föresli'I regeringen att 

uppdra åt statens biografbyrå att. i anslutning till byråns anslagsframställ

ning för budgetåret 1982/83. komma in med en redovisning av erfarenheter

na av fraktstödsförsöket. 

Det står emellertid redan nu klart att medelsåtgången för fraktstödet har 

blivit betydligt lägre än beräknat. För budgetäret 1981 /82 beräknar jag 

240000 kr. för ändamålet. vilket är en minskning i förhållande till inneva

rande budgetår med 800 000 kr. 

Jag har beräknat en besparing av 21 000 kr. Det bör ankomma på statens 

biografbyrå att. i anslutning till att byrån redovisar sina förslag till reglc

ringsbrevsbestämmelser för budgetåret 1981182. föreslå hur besparingen 

skall fördelas under detta anslag. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen förordar jag att anslaget 

förs upp med 2 295 000 kr. 

I 1979 års budgetproposition (prop. 1978/79: 100 bil. 12 s. 90) uttalade jag 

att den avgift som tas ut för biogralbyråns granskning av film successivt 

borde höjas till en sådan nivå att kostnaderna för byråns granskning i 

princip täcks av avgifter senast budgetåret 198]/84. Avgiften har därefter 

höjts i två etapper. Jag har för avsikt att i annat sammanhang föreslå 

regeringen att höja dessa avgifter med ytterligare ca soq fr. o. m. den I juli 

1981. Till följd av höjningen kan inkomsterna beräknas till 1.5 milj. kr. 

budgetåret 1981 /82. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statrns hiowafbyrcl för budgctiiret 1981 /82 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 295 000 kr. 
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B 21. Filmstöd 

1979/80 Utgift 18440000 Reservation 11474 

1980/81 Anslag 12i 064000 

1981/82 Förslag 24229000 
1 Dessutom har I 965 000 kr. anvisats under anslaget Bidrag till konstnärer m. m. 

Stiftelsen Svenska filminstitutet grundades genom ett år 1963 träffat 

avtal mellan svenska staten och filmbranschens organisationer. Stiftelsens 

verksamhet finansieras genom en avgift om IOl?·i· på bruttobiljettintäkterna 

vid de större biograferna. Avgiftsmedlen skall enligt avtalet användas Jels 

till stöd åt svensk filmproduktion. dels till ett antal icke kommersiella 

lilmänuamål. Filminstitutets inkomster av biografavgifterna uppgick verk

samhetsåret 1979/80 till 38.7 milj. kr. 

Barnfilmrådet. som är administrativt knutet till statens ungdomsråd. 

bedriver granskning av barnfilm. utvecklingsarbete och rörsöksverksam

het samt informationsverksamhet pä barnfilmens område. Det består av 

ordförande och åtta övriga ledamöter. vilka utses av regeringen. Bestäm

melser för barnfilmrådet fastställdes genom beslut den 12 juni 1975. 

Från anslaget utgår ett bidrag om 15.4 milj. kr. till Svenska filminstitu

tets s.k. G-fond för produktion av svensk film. Av dessa medel skall lägst 

1,8 milj. kr. användas för produktion av kortfilm, företrLidesvis för barn. 

Filminstitutet erhåller också 675 000 kr. för import och distribution av 

barnlilm samt I milj. kr. för restaurering av lilm. Vidare utgår bidrag med 

800000 kr. till statens ungdomsråd för granskning av barnfilm m.m. och 

med 905 000 kr. till Folkets husföreningarnas riksorganisation för spridning 

av kvalitetsfilm (Bio Kontrast). Ur anslaget har också anvisats sammanlagt 

2 284000 kr. för bidrag till försök med filmvisning i nya former. 

Under anslaget Bidrag till konstnärer m. m. är för innevarande budgetår 

anvisat I 965 000 kr. för projektbidrag till produktion av film. Bidrag kan 

som försöksverksamhet utgå till prouuktion av film som huvudsakligen iir 

avsedd att distribueras på annat sätt än genom de vanliga biofgrafcrna. 

Frågor om bidrag prövas av konstnärsnämnucn. 

Ar 1977 inleddes inom uthildningsdepartementet en översyn av den 

statliga filmpolitiken. Som ett led i översynsarbetet framlades i maj 1979 

promemorian !Ds U 1979:5) Den svenska lilmpolitikcn. Ligesbeskrivning 

och probleminventering. Promemorian har remissbehandlats. En filmpoli

tisk beredning har vidare tillkallats för att delta i beredningen av vissa 

filmpolitiska frågor, främst sådana som aktualiseras i anslutning till att 

filmavtalet löper ut. 

Svenska filminstitutet 

I. Under verksamhetsåret 1979/80 har 23 svenska långfilmer haft bio

grafpremiär. Det jämförelsevis stora antalet kan till en del förklaras med 

5 Riksdll;!l'fl J9811i8/. I .1aml. Nr 1011. Bilt1;!a /:! 
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att vissa premiärer uppskjutits från första halvåret 1979 men är också ett 

resultat av en högre produktionsaktivitet än tidigare. Avcn under verksam

hetsåret 1980/81 kommer antalet premiärer att ligga på en hög nivå. För att 

kunna möta de anspråk på produktionsfinansicring som har riktats niot 

Filminstitutct har institutet emellertid tvingats förskottera delar av framti

da fondmedel. Om inte produktionsnivån skall sjunka åren 1981 och 1982 

måste statsbidraget till produktion av film ökas. Filminstitutet föreslår en 

ökning av statsbidraget till produktion av långfilm med 17.4 milj. kr., vilket 

skall mi~jliggöra en fortsatt produktionsvolym av ca 20 filmer om året. 

Institutet föreslår vidare statsbidrag med 550000 kr. till den filmverkstad 

som institutet driver i samverkan med Sveriges Television AB. 

1+17950000 kr.) 

2. Filrninstitutets barnfilmverksamhet omfattar i huvt1dsak inköp, ver

sioncring och distribution av svensk och utländsk barnfilm samt informa

tionsverksamhct. Under året har en kraftig ökning skett av antalet filmer i 

distribution. Institutet föreslår att statsbidraget skall ökas för inköp av 

film. konfcrensversamhet samt viss personalförstärkning. ( + 725 000 kr.) 

3. Fr. o. rn. innevarande budgetår erhåller Filminstitutet bidrag över 

statshudgetcn för restaurering av film. Under verksamhetsåret 1979/!iO 

restaurerades 28 äldre svenska långfilmer. För hudgetåret 1981/82 föreslås 

ett bidrag av I. I milj. kr. ( + 100000 kr.) 

4. Av medel som sttir till regeringens disposition för bidrag till försök 

med filmvisning i nya former erhåller Filminstitutet för innevarande bud

getår 850000 kr. för fortsatt försöks verksamhet med alternativ distribution 

av modern spelfilm (Bio 16). Säsongen 1980/Rl deltar närmare 120 kom

muner i verksamheten. Antalet besök kan uppskattas till över 200000. 

Personalförstärkning behövs för att klara en ökad uthyrningsvolym och 

krav på förbättrad information. ( +M2 000 kr.) 

Konst närs nii mnden 

Under hudgetårct 1979/80 behandlades sammanlagt 197 ansökningar om 

projekthidrag till produktion av film. 16 bidrag beviljades med ett samman

lagt belopp av I 845 000 kr. Fem av bidragen. om sammanlagt 345 000 kr.. 

delades ut av särskilda medel för produktion av film för barn. För budget

året 1981/82 föreslås en ökning till 3 milj. kr. med hänvisning till dels ökade 

råfilmskostnadcr. dels hchovct av att ge stöd till barn- och ungdomsfilm. 

(+1035000kr.) 

Statens 11111<domsråd 

För granskning av barnfilm. information och kontaktverksamhet samt 

utredningar och försöksverksamhet om barnfilm bör bidraget ökas till 

985 000 k.-. ( + 185 000 kr. l 
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Folket.1· hu.,jnreningarnas riks1nxanisa1i1111 

Kvalitetsfilmvisningar inom ramen för Bio Kontrast förekom under år 

1979 på 145 platser. Antalet besök var 172000, fördelade på 2745 föreställ

ningar. För budgetåret 1981 /82 föreslås ett statsbidrag om 1 370 000 kr. 

( +46.'i 000 kr.) 

Föredras:anden 

Jag vill först något beröra frågan om barn och fi I m. I prop. 1978/ 

79: 143 om barn och kultur (s. 33-34) konstaterade jag bl. a. att många 

filmer som vänder sig till barn och ungdom produceras med stor medveten

het om vad som slår an hos de åldersgrupper som de vänder sig till. 

samtidigt som de lanseras med omfattande insats av reklam och andra 

marknadsföringsåtgärder. Jag pekade på risken för att filmer som produ

ceras och marknadsförs på detta sätt helt kommer att dominera utbudet av 

film för barn och ungdom och att filmer som har producerats med andra 

ambitioner har sv~1rt att nå fram till publiken. Det borde därför vara en 

uppgift för den statliga kulturpolitiken att på olika sätt bidra till att den 

ambitiösa filmen för barn och ungdom får möjlighet att hävda sig bredvid 

de filmer som får stöd av en massiv marknadsföring. 

Dessa konstateranden är enligt min mening fortfarande giltiga. Den 

senaste tidens utveckling på videogramområdet är ännu ett skäl för att 

aktivt stimulera den goda barnfilmen. Jag förordar därför att de medel som 

genom omdisponeringar inom nuvarande ekonomiska utrymme kan dispo

neras för åtgärder inom filmområdet i första hand inriktas på lilm för barn. 

I det följande kommer jag därför att föreslå förstärkta resurser för produk

tion och import av barnfilm. Jag räknar också med att mina förslag beträf

fande barnfilmrådet i propositionen 1980/81 :20 om besparingar i stats verk

samheten. m. m. på sikt skall leda till vissa besparingar och en mer ända

målsenlig organisation. 

Innan jag går närmare in på de enskilda anslagsfrågorna vill jag ta upp 

vissa frågor med anledning av att avtalstiden för I 9 6 3 års fi I m avta I 

nu närmar sig sitt slut. Under hösten 1980 har vissa kontakter ägt rum 

mellan företrädare för utbildningsdepartementet och filmbranschens repre

sentanter. Jag räknar med att ett konkret förhandlingsarbete skall komma 

till stånd inom kort. Förhandlingarna bör i första hand syfta till att uppnå 

ett fortsatt avtalsförhållandc mellan staten och filmbranschen även efter 

den 30 juni 1983. när nuvarande avtalspcriod löper ut. 

Enligt nuvarande regler förlängs avtalspcrioden automatiskt med fem år 

om inte avtalet sägs upp senast två år före utgången av avtalstidcn. För den 

händelse förhandlingarna inte kan fullföljas i sådan tid att resultatet kan 

anmälas för riksdagen under 1980/81 års riksmöte avser jag att föreslå 

regeringen att nu gällande filmavtal sägs upp före utgången av juni 1981. 

Regeringen bör begära riksdagens bemyndigande att säga upp avtalet. om 

regeringen bedömer en uppsägning erforderlig. 
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Den verksamhet som finansieras av filmavtalets s. k. E-fond. dvs. bl. a. 

Filminstitutcts allmiinna förvaltning samt dess biblioteks-. arkiv- och mu

seifunktioner. har under budgetåret 1979/80 gått med ett underskott om ca 

2 milj. kr. Underskott förutses också under innevarande budgetår. Aven 

om underskotten f. n. kan betalas genom att överskott har reserverats från 

tidigare år. hör verksamheten i princip inte få ta i anspråk större resurser 

än som motsvaras av de löpande inkomsterna. Enligt vad jag har erfarit 

avser Filminstitutet att vidta åtgärder för att uppnå bättre balans i verk

samheten. Jag vill understryka angelägenheten av att man från institutets 

sida effektivt motverkar nuvarande underskott. 

Jag övergår nu till att behandla frågor om stöd till produktion av 

svensk fi I m. Enligt filmavtalet skall 65 % av biografavgifterna. för 

budgetåret 1979/80 ca 25 milj. kr.. användas för stöd i olika former till 

produktion av svensk film. Medlen används för kvalitetsbidrag. generella 

och selektiva förlustgarantier till filmproducenter samt för filminstitutets 

egen filmproduktion. Institutet erhåller också statsbidrag till sin filmpro

duktion. Detta uppgår för innevarande budgetår till sammanlagt 15,4 milj. 

kr. Av bidn1get skall lägst 1.8 milj. kr. användas för produktion av kort

film, företrädesvis för barn. 

Under budgetåren 1975/76-1979/80 ägde ett samarbete om produktions

frågor rum mellan Svenska filrninstitutct och Sveriges Radio AB inom 

ramen för den s. k. 1-fomlen. Samarbetet omfattade produktion av långfilm 

och kortfilm samt driften av en filmverkstad. Sedan avtalet om I-fonden 

har upphört. fortsätter en samverkan mellan Filminstitutet och Sveriges 

Television AB på grundval av särskilda avtal rörande de olika samarbets

omrädcna. för budgetiiret 1980/81 kan avtalen beräknas tillföra Filminsti

tlllet ca 7 milj. kr. 
I sin anslagsframstiillning pekar Filminstitutet på att den ökning av 

långfilmsproduktionen som har ~igt rum under de senaste åren har tvingat 

institutet att ta i anspråk kommande års inkomster. Mot denna bakgrund 

hedömer institutet att den enda möjligheten att ge förutsättningar för en 

rimlig produktionsnivå under åren 1981 och 1982 är att statsanslaget till 

filmproduktion ökas. I sin anslagsframställning beskriver Filminstitutet 

vilken niv[\ hos statsbidraget man anser behövs vid alternativa nivåer för 

filmproduktionen. 

Filminstitutet erhåller sina resurser för stöd till den svenska filmproduk

tionen genom dels biografavgifter. dels statsbidrag. Jag vill understryka att 

det ankommer på Filminstitutet att disponera tillgängliga resurser på det 

sätt som är mest iindamålsenligt för den svenska filmproduktionen. I 

nuvarande statsfinansiella läge finns inte förutsättningar för en bidragsök

ning av den omfattning som institutet föreslår. Genom lämpliga åtgärder 

såsom förhiittrad planering och kostnadskontroll och utökat samarbete 

med utomstående finansiärer bör institutet se till att institutets resurser 

används effektivt. Jag förordar att hidraget till Filminstitutet för produk-
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tion av film räknas upp med 400000 kr. Det bör ankomma på regaingen att 

besluta om den närmare fördelningen av bidraget mellan de olika fonder 

som Filminstitutet disponerar. Jag vill emellertid förutskicka att jag avser 

all föreslå regeringen all ökningen skall tillföras den del av bidraget som iir 

av~edd för produktion av kortfilm. företriidesvis för barn. 

Sedan budgetåret 1978/79 pågår en försöksverksamhet med projektbi

drag till produktion av sådan film som huvudsakligen är avsedd att distri

bueras på annat sätt än genom de vanliga biograferna. Det är konstnärs

nämnden som prövar frågor om bidrag. För innevarande budget<lr iir 

1965000 kr. anvisade för ändamålet. 

Försöks verksamheten pågår nu för tredje året. Det bör därför snart vara 

möjligt att dra vissa slutsatser om denna form av produktionsstöd. Jag 

avser därför att i annat sammanhang föreslå regeringen att uppdra åt 

konstnärsnämnden att. i anslutning till nämndens anslagsframstiillning för 

budgetåret 1982/83, komma in med en närmare redogörelse för uppnådda 

resultat. 

Fr. o. m. budgetåret 1981/82 bör medel för försöksverksamheten föras 

upp under anslaget Filmstöd. Jag beräknar för ändamålet en ökning med 

400000 kr. Ökningen bör i sin helhet användas till bidrag för produktion av 

barnfilm. Det sammanlagda bidragsbcloppet för produktion av barnfilm 

bör inte understiga I milj. kr. 

Barn fi 1 m rådet inrättades den I juli 1975. I min anmälan till proposi

tionen 1980/81 :20 om besparingar i statsverksamheten. m. m. inom utbild

ningsdepartementets verksamhetsområde gav jag uttryck för uppfattning

en att barnlilmrådet borde upphöra och att ansvaret för barnfilmfrågor 

borde övc1i"öras till andra organ. 

Många organisatoriska frågor inom filmområdet iir beroende av de kom

mande förhandlingarna mellan staten och filmbranschen. Ett förslag i fråga 

om barnfilmfrågorna kan därför läggas fram först i samband med dessa 

förhandlingar. Jag räknar med att dessa förhandlingar skall kunna av~lutas 

under våren 1981 och att regeringen därefter skall återkomma till riksdagen 

med de förslag som föranleds av förhandlingarna. Jag beräknar i avvaktan 

på detta förslag oförändrat 800000 kr. för barnfilmrådets verksamhet. 

En huvuduppgift för Filminstitutets barnfilm verksamhet ~lr 

att förvärva barnfilm av god kvalitet. att anpassa utländska filmer för 

svenska förhållanden samt att distribuera filmerna. Under de senaste åren 

har antalet filmer i distribution ökat kraftigt. Den tidigare snabba steg

ringen av antalet visningstillfällen synes dock ha mattats något. 

Enligt min mening är det önskvärt att de filmer som genom Filminstitu

tets försorg blir tillgängliga i Sverige kommer till anv~indning i sii stor 

utsträckning som m~jligt. Institutet bör därför eftersträva sådana former 

för samverkan med andra som är verksamma på barnfilmomrildet att ett 

ökat utnyttjande kan uppnås. För budgetåret 1981/82 riiknar jag med en 

ökning av bidraget till Filminstitutet för import m;h distribution av barnfilm 

med 200000 kr. 
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I övrigt räknar jag under dett;i anslag endast med sådana ökningar som 

betingas av inträffade kostnadsstegringar. Jag beräknar sålunda en höjning 

av bidraget till Folkets husföreningarnas riksorganisation för spridning av 

kvalitl!tsfilm (Bio Kontrast) med 55 000 kr. För bidrag i övrigt till filmvis

ning i nya former beräknar jag ytterligare 85 000 kr. Jag räknar slutligen 

med en höjning av bidraget till Svenska Filminstitutct för restaurering av 

äldre svenska filmer med 60000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

I. att bemyndiga regeringen att säga upp 1963 års filmavtal om 

regeringen bcdöml.!r det erforderligt, 

2. att till Filmstöd för budgetåret 1981182 anvisa ett reservations

anslag av 24229000 kr. 
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Radio och television 

I det följande ges först en kortfattad heskrivning av radio- och televi

sionsverksamhetens förutsiittningar. Därefter redogörs för medelsheräk

ningarna för nästa budgetår för Sveriges Radio-koncernen m;h berörda 

myndigheter i vad avser den avgiftsfinansierade verksamheten. 

Allmiinna riktlinjer 

Riktlinjerna för radio- och TY-verksamheten lades fast av riksdagen år 

1978 (prop. 1977178:91. KrU 1977178:24. rskr 1977178:337). 

Verksamheten regleras främst genom radiolagen ( 1966:755. omtryckt 

1972:240. ändrad senast 1980: 1351 och radioansvarighetslagen (1966:7561 

med förordningen ( 1967:2261 om tillämpningen av radioansvarighctslagen. 

I samband härmed bör också niimnas lagen ( 1978:478. ändrad senast 

1980: 134) om avgift för innehav av televisionsmottagarc och förordningen 

( 1978:4821 med instruktion för radionämnden. 

Sändningsrätt enligt radiolagen tillkommer f. n. Sveriges Television AB. 

Sveriges Riksradio AB. Sveriges Lokalradio AB och Sveriges Utbildnings

radio AB. Närmare bestämmelser om rättigheter och skyldigheter betriif

fande sändningsrätten och programverksamheten finns i avta I m e 11 an 

staten och programföretagen. I avtal mellan staten och 

Sveriges Radio AB regleras detta bolags uppgifter som moderholag i 

en koncern i vilken de nämnda programföretagen ingår och koncernens 

verksamhet under krig eller vid krigsfara. 

Radion ii m n den övervakar genom efterhandsgranskning att pro

gramföretagen iakttar föreskril'terna i radiolag och avtal. 

FinansierinR och an.1·1·arsförde/11ing 

Radio- och TV-verksamhetens drift- och investeringskostnader har se

dan starten huvudsakligen finansierats med mottagaravgifter. Undantagna 

från avgiftsfinansiering är utlandsprogramverksamheten och utbildnings

programverksamheten. Medelsbehoven för utbildningsprogramverksam

heten och programvcrksamheten för utlandet redovisas under anslaget 

Sveriges Utbildningsradio AB under utbildningsdepartementi:ts huvudti.tel 

resp. anslaget Information om Sverige i utlandet under utrikesdepartemen

tets huvudtitel. Radionämndens verksamhet finansieras med mottagarav

gifter. 

Televerket har ansvar för distribution av program. avstörningsverksam

het och avgiftsuppbörd. Avgiftsuppbörden är decentraliserad till telekon

toren och samordnad meu inkasseringen av telefonavgifter. Avgiftsmedien 

fonderas hos riksgäldskontoret. 

Byggnadsstyrelsen har ansvar för projektering och hyggande av större 
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byggnader för Sverige-; Radio-koncernen. Denna fär utan särskilt bemyn

digamlc göra byggnadsinvesteringar i de fall då byggnadskostnaderna inte 

iiverstiger 2 milj. kr. Televerkets drift- och investeringsutgifter samt bygg

nadsstyrelsens investeringsutgifter i samband med den allmänna program

verksamheten bestrids av avgiftsmedel. Investeringarna avskrivs omedel

bart i sin helhet. 

Riksdagen fattar beslut om såväl mottagaravgifter som drift- och inves

teringsanslag till den avgiftsfinansierade verksamheten. 

Kostnader .fl"ir hudgetäri'I 1979180 .fl"ir den 111·g(fhjintlllsierade 1·erksamhe-

ten 

Avgiftsmedel har för ljudradio- och telcvisionsvt:rksamheten under bud

getåret 1979/80 tagits i anspråk med 1565 milj. kr., varav (76.5 + 81,5 + 3 

=) 161 milj. kr. avsåg avskrivning av Sveriges Radio-koncernt:ns. telever

kets och byggnadsstyrelsens investeringar och ( 1 204 + 199 =) 1 403 milj. 

kr. Sveriges Radio-koncernens och televerkets kostnader för produktion 

och distribution av program. 

Kostnadt:n för radionämndens verksamhet uppgick för budgetåret 1979/ 

80 till I. I milj. kr. 

Under samma budgetår uppgick de totala intäkterna i rundradiorörclsen 

av mottagaravgifter och räntor på avgifter till 1 395 milj. kr. Totalt innebär 

resultatet under budgetåret 1979/80 ett undcrskoll med 170 milj. kr. Detta 

medför att behållningen i fonden per den 30 juni 1980 var 55 milj. kr. 

Den allmänna mottagaravgiften uppgår sedan den I juli 1980 till 412 kr. 

per år och tilläggsavgiften för färg-TV till 160 kr. pt:r år. Antalet allmänna 

avgifter uppgick den I juli 1980 till drygt 3, I miljoner och antalet tilläggsav

gifter för färg-TV till ca 2.5 miljoner. 

Medelsframställningar för den avgiftsfinansierade ra

d i o- o c h T V - v e r k s a m h e t e n bu d g e t å r e t I 9 8 I I 8 2 

Te/ererket 

För budgetåret 1980/81 anvisades 85.7 milj. kr. för investeringar i 

rundradioanläggningar. Televerket beräknar att det vid utgången av inne

varande budgetår skall föreligga en anslagsreservation om sammanlagt 8.6 

milj. kr., som helt hänför sig till ett belopp som av bl. a. konjunkturmässiga 

skäl anvisats utanför investeringsramen. 

Televerkets beräkningar i 1981/82 års kostnadsnivå av investeringskost

nader för den avgiftsfinansierade rundradioverksåmheten budgetåren 

1981/82-1985/86 redovisas i följande sammanställning. Disponeringen av 

erhållna medel för budgetåret 1980/81 redovisas också. 
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80/81 !W!C 82/83 83/84 84/85 85/86 

Siindarstationer }i"ir 
FM och TV 

Utbyggnad 
Utbyggnad av FM4-

niit I 6.0 10.U 20.0 RO 38.0 
Utbyggnad :iv regi<>-

n<1l-TV-niit 2.0 3.5 4.0 6,0 6,0 
Förhättrnd tiickning 

för FM 2.4 2,0 l.O 
Fiirhiittrad tiidrning 

for TV 9.8 12.1 6,0 5.0 .1.0 3.0 
Stationstillhygg-

nader t>,8 6,5 t>.0 2.0 2.0 2.0 
Reserv~ändan: för 

TV:! 12.5 11.2 9.0 5.5 4.0 2.0 
Flyttning av bef. 

!->tationer 11.2 8.5 6,0 7.5 .'i.5 
Arbctsskydd och ar-

hetsmiljö 0.5 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 

Rt'investering 

Siindare l:!.7 15.0 14,0 16,0 16.0 HUJ 
Antenner 9.7 7.6 8.5 7.0 7,0 t>.0 
ro.faster 8.3 9.7 9.0 10.0 8.0 8.0 
Elkraftsutrust-

ning m.m. 1,6 2.2 5.0 3.5 J.O J.O 

Sii11d<1rstatio11cr .fi'ir 
AM 

"G<Jtland I.V" 0,2 4.0 7.1 5.0 2.1 

Ut1diolii11klit!i<'f och 
OR-111mstni11g 

Utbyggnad 12.8 14.8 11.0 8,J 3.0 8.4 
Reinvestering 2.9 4.4 8.7 5,2 9.9 9 .. 'i 

U u f!c/rnc/i,1ce111 rale r 
samt lokal- och 
.f.iiirrkonlr< 11/111rus1-
nin.'! 5.7 6.:! 8,15 11.3 6,4 1.8 
Summa investeringar 85,7 112,l 114,5 116,4 115,3 113,8 

1 Inkl. förbindelser och tjärrkontroll 

Utöver tidigare igångsatta projekt och reinvesteringar innebär p Ian

er n a för budgetåret I 9 8 I I 8 2 bl. a. att televerket påbörjar utbygg

naden av ett tjärde FM-nät och en utbyggnad av TV 2-nätet för att förhättra 

täckningen vid regional-TY-sändningar samt projekterar en ny längvågs

station på Gotland. 

Televerket har ålagts att redovisa vilka följder en årlig minskning med 

15--20% av investeringsmedlcn under den kommande femårsperioden kan 

få. En reduktion med ca 15 ~>f, (ca 17 milj. kr.) under budgetåret 1981/82 

medför. enligt vt:rkets förslag. följande nedskärningar i förhållande till den 

nyss rt:dovisade planen. 

- Anläggning av nya TV 2-sändare redu1:eras från 30 till 18 stycken 
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- Anläggning av nya TV I-sändare reduceras från 20 till 15 stycken 

- Utbyggnaden av FM 4 utsträcks i tiden 

- Utbyggnad av sändarstationer för regional-TV senareläggs 

- Utbyggnaden av AM-stationen pii Gotland senareläggs 

- Tillbyggnad av en större FM-TV-station senareliiggs 

- Komplettering med reservsändare för större TV 2-stationcr reduceras 

fr{in 7 till 6 st. 

I femårsplanen för hudgctårcn 1981/82-1985/86 behandlar verket 

mera ingående frågan om utbyggnad av FM-nätet, regional-TV-nätet sann 

AM-sändare. 

Beträffande F M- nätet anför verket all de beslut som kommer att 

fattas vid en radiokonfcrens i Geneve år 1983 troligen kommer att innebära 

att nuvarande FM 1-3-nät kommer att kunna bibehållas intakta iiven om 

omfattande frekvensändringar kan bli nödvlindiga. Vidare räknar telever

ket med att det blir möjligt alt i den nya frekvensplaneringen inrymma ett 

ljärde FM-nät i princip i omradct 100-104 MHz och ett femte FM-nät i 

omriidet 104-108 MHz. 

Den nya frekvensplanen för ett tj~irde FM-nät bedöms kunna tas i bruk 

und·a i'ir 1984. Med hänsyn till att omriidet 104-108 MHz inom Sverige 

f. n. används av försvarsmakten måste ibruktagandet av frekvensplanen 

för FM-ljudradio i denna del av det nya bandet ske senare. 

Televcrki.:1 har under sistlidna halvår i samarbete med en siirskild planer

ingsgrupp inom Sveriges Radio-koncernen utrett friigan om hur i första 

hand ett ljärde F!\1-niit och i andra hand ett femte nät bör utformas. 

För att ett ljiirde niit skall kunna tas i bruk så fort som möjligt, dvs. år 

1984 eller successivt under åren 1984-1986 mftste beslut fattas beträffande 

nätets utformning i samband med stiillningstagandet till medelstilldelning

en för budgetåret 1981/82. 
Ett bcs!ut beträffande utformningen av det femte nätet kan däremot 

anstä något år. men rniisle dock fattas i god tid före 1982/83 års plankonfe

rens. Det finns emellertid en kostnadsmiissig och eventuellt en program

mässig koppling mellan fM4- och FM5-nätens utformning. varför det kan 

finnas anledning att atminstone preliminärt ta stiillning till utformningen av 

FM5-nätet redan nu. 

Del hör observeras att de beslut som träffas om ut.formningen av de nya 

FM-näten genom frekvensplanen låses for l~ing tid framät. Väsentliga 

föriindringar i nätens utformning bedöms inte kunna åstadkommas seqan 

frekvensplanen fastställts. 

De nya näten kan utformas på en mängd olika sätt med avseende på 

möjligheten till siindningar på olika nedbrytningsniv[1er (sändningsområ

den). Följande huvudalternativ beträffande FM4-niilet har utkristalliserats 

i samarbete med Sveriges Radio och dess dotterbolag. 
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Alt. 

3 

4 

Sändningsomnlde 

- Hela landet 

- Län (lokalradioområde)} 
- Hela landet 

- Näringsgeogratiska omn'iden l 
inom län Cl-() i varje län) 

- Län 1lokalradioomrade) 
- Hela landet 

- Enskild kommun } 
- Län (lokalradioområdel 
- Hela landet 

Investering 
milj. kr. 

4() 

65 

llll 

131 

J samtliga alternativ har förutsatts att nuvarande möjlighet till sändning

ar på lokalradioområdesnivå i FM3 bibehålls. Vidare har förutsatts stereo

sändningar i FM4 i samtliga alternativ. 

Ett FM4-nät enligt alternativ 1 eller 2 beräknas. under förutsättning att 

medel beviljas fr. o. m. budgetåret 1981/82, kunna färdigställas under ftr 

1984. Om FM4-nätet skall utformas enligt alternativ 3 eller 4 beräknas det 

under samma förutsiittning kunna tas i bruk successivt åren 1984-1986. 

Även FM5-nätet kan utformas på en mängd olika sätt. 

Med stöd av Sveriges Radios ställningstagande i frågan, förordar tele

verket utt FM4-nätet etableras i enlighet med ulternativ 4, vilket i huvud

sak innebär att sändningar över var och en av landets ca 280 kommuner i 

princip blir möjliga. FM5-nätet bör ges samma utformning som FM4-nätet. 

Utbyggnaden av regional-TV enligt riksdagens beslut skulle utöver 

nödvändiga omrangeringar i TV 2-nätet också kriivu en omfattande kom

plettering av nätet på grund av bristande överensstämmelse mellan region

gränser och täckningsområden. För att lösa de största problemen beräknas 

investeringar om 30-35 milj. kr. krävas. l föregående års anslagsfram

stiillning anfördes att anslag skulle erfordras först fr. o. m. budgetåret 1985/ 

86. Preliminära önskemål om en tidigareläggning av utbyggnaden har emel

lertid framförts av Sveriges Radio, varför televerket i den nu framlagda 

utbyggnadsplanen inräknat ett belopp om ca 22 milj. kr .. fördelat pii 

samtliga fem budgetår. 

Frågan kommer emellertid att utredas ytterligare i samråd med Sveriges 

Radio, speciellt som en utbyggnad förutsätter att konsumenterna anpassur 

sina antennarrangemang till de nya sändningsförhållandena. Som regel. 

måste också TV-mottagaren. när de nya sändarna tagits i bruk, ställas in på 

en särskild kanal under den korta tid regional-TV-sändning pågår. Därför 

kan det av ekonomiska och tekniska skäl vara lämpligt att. i stället för att 

nu genomföra en utbyggnad, t.v. låta regiongräns i många fall avvika från 

länsgriins. 

Beträffande s ii n dars ta tio ner för A M anför verket att man i sam

råd med Sveriges Radio har prioriterat en utbyggnad av "Skåne MV" 

högst. Eftersom "Skåne MV" utgör ersättning för MV-siindaren i Hörhy, 
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som numera används för utlandsprogram i stor utsträckning, har det be
dömts att ''Skåne MV" lämpligen finansieras på samma sätt som utlands

sändningarna på kortvåg, dvs. på tredje huvudtitt:ln under rubriken Sveri

ges Radios programverksamhet för utlandet (såväl kapitalkostnader som 

egentlig drift). 

I televerkets tidigare anslagsframställningar har angetts att de tre MV

stationerna i Göteborg, Hörby och Stockholm kan vara i drift längst intill 

år 1985 medan Motala LV bedöms kunna vara i bruk till 1980-talets slut 

utan större insatser. 

Masterna vid Stockholm MV är emellertid i så dåligt skick att avsevärda 

reinvesteringar (1-2 milj. kr.) krävs redan under år 1981 om stationen ska 

bibehållas. 

Tillgången på sändarrör för Göteborg MV. vilka ej längre tillverkas. har 

visat sig vara sämre än som tidigare har beräknats. Det är därför högst 

osäkert om stationen kan vara kvar i drift ända till år 1985, vilket televerket 

bedömt vara önskvärt. Denna sändare i täckningshänseende utgör nämli

gen ett komplement till Hörby MV i avvaktan på att "Skåne MV" etable

ras. Televerket undersöker emellertid möjligheterna att anskaffa ersätt

ningsrör från utländska teleförvaltningar som redan har bytt ut sina gamla 

sändare. 

Med anledning av det anförda bör Stockholm MV bibehållas endast om 

starka skäl framkommer. I annat fall föreslås nedläggning av Stockholm 

MV vid utgången av budgetåret 1980/81, varför medel för ovannämnda 

reinvestering ej förutses. Göteborg MV föreslås bibehållas i drift t.v. 
Uthyggnaden av tilldelningen "Gotland LV" har prioriterats högst efter 

"Skåne MV". Den är avsedd att ersätta Motala LV och ger med sin 

placering avsevärt större räckvidd till lägre driftkostnad än Motala LV. 

Om utbyggnad skall företas, bedömer televerket det angeläget att projekte

ring igångsätts redan under budgetåret 1981/82 så att stationens exakta 

lokalisering och utformning kan fastställas. För detta ändamål erfordras 
200 000 kr. under budgetåret 1981 /82. Stationen är kostnads beräknad till 

totalt 18.4 milj. kr. och kan färdigställas år 1986. 

Utbyggnaden av övriga tilldelningar, främst .. Kiruna LV", har behand

lats i tidigare anslagsframställningar. Medel härför förutses f. n. ej under 

budgetåret 1981/82. utan televerket avvaktar regeringens slutgiltiga över

väganden och redovisning av sin syn på behovet av AM-ljudradiosänd

ningar på MV- och LV-banden. 

En eventuell reduktion av anslagen under femårsperioden 

med 15 % bör enligt televerket i första hand drabba nya tjänster. dvs. 

utbyggnaden för bättn: regional-TV-täckning, utbyggnaden av en AM

station på Gotland samt utbyggnaden av FM4-nätet. Den sistnämnda skul

le därvid utsträckas ytterligare ett år i tiden. Tillsammans skulle detta 

innebära en minskning av anslagen under femårsperioden med ca 67 milj. 

kr., dvs. i genomsnitt ca 13,5 milj. kr. per budgetår. Vidare bör i ett trängt 

läge utbyggnaden av TV I- och TV 2-näten för att förbättra täckningen i 
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stort sett kunna halveras. vilket skulle innebära en reduktion med ca 14 

milj. kr. för hela femårsperioden. dvs. i genomsnitt ca 3 milj. kr. per 

budgetår. 

Slutligen erfordras för att uppfylla riktlinjen beträffande en eventuell 

minskning av anslagen med 15 % att utbyggnaden med reservsändare för 

TV 2 och därav betingad tillbyggnad reduceras med ca 5 milj. kr. under 

femårsperioden. 

För budgetåret 1981 /82 räknar verket med driftkostnader för den avgifts

finansierade radio- och TV-verksamheten om sammanlagt 223.3 milj. kr. 

Härav avser 156.1 milj. kr. ersättning för programdistribution. 55.5 milj. 

kr. ersättning för debitering och uppbörd av TV-avgifter samt 11,7 milj. kr. 

ersättning för avgiftskontroll. 

Vid beräkning av televerkets kostnader har hänsyn ej tagits till de förslag 

till ändrade former för avgiftsuppbörden som framlagts av TV-avgiftsut

redningen (U 1978: 15) i promemorian IDs U 1978: 16) TV-avgifter: inkasse

ring. kontroll och avgiftsskolk samt av den särskilde utredaren (U 1980:05) 

för en rättslig översyn av åtgärder mot avgiftsskolk i promemorian (Os U 

1980:7) Avgiftslinansiering av radio/teve. Inte heller har hänsyn tagits till 

det förslag till separat system för avgiftsuppbörd som ingivits till regering

en av televerket i maj 1980. 

Byggnadsstyrelsen 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1981/82 har byggnadsstyrelsen 

beräknat anslagsbehovet till 16 milj. kr. Beloppet avser bl. a. förvärv och 

ombyggnad av fastighet i Växjö. nybyggnad i Umeå, tillbyggnad i Luleå 

samt inlösen av fastigheter i Norrköping och Sundsvall. 

S1·eriges Radio 

I Sveriges Radio AB:s <SRl anslagsframställning för budgetåret 1981/82 

presenterar moderbolaget sin samlade bedömning av mcdelsbehovet. I 

bilagor redovisar de programproducerande dotterbolagen sina anslags

framställningar. 

Moderbolagets medclsframställning sammanfattas på följande sätt. 

Planeringsläget inom programföretagen 

Under de tre budgetår som har gått sedan riksdag och regering år 1978 

lade fast målsättningen för utvecklingen av rundradioverksamheten l. o. m. 

budgetåret 1985/86 har programföretagen vidtagit en rad åtgärder för att 

förverkliga målsättningen med användning av de medelstillskott som SR

koncernen fått för ändamålet. 

Sveriges Television AB <SvTVl räknar med att vid utgången av budget

året 1980/81 i stort sett ha förverkligat målsättningen för regionaliscringen 

av riksprogramproduktionen till den del den förutsätter medelstillskott. Av 

de 4 veckotimmar med vilk<t distriktens programproduktion skall öka 
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kommer man att i det närmaste ha förverkligat de 2 veckotimmar för vilka 

särskilda medel beräknas. Återstående 2 veckotimmar i distrikten skall 

komma till stånd genom en omstrukturering mellan Stockholm och distrik

ten under återstoden av avtalsperioden t. o. m. budgetåret 1985/86. Sveri

ges Riksradio AB:s <RRl plan för regionaliseringen av riksprogramproduk

tionen i radio innebär att denna är genomförd vid utgången av avtalsperi

oden. Planen innebär att det nettotillskott av 40 veckotimmar som skall 

tillföras distrikten fördelas jämnt över avtalsperioden med ca 6 veckotim

mar om året. T. o. m. budgetåret 1980/81 kommer distriktens riksprogram

produktion att ha ökat med 6.5 veckotimmar. Sveriges Utbildningsradio 

AB (UR) har påhö1jat en utbyggnad av den regionala verksamheten. 

Utbyggnaden av regional-TV-sändningarna sker enligt SvTV:s planer. 

Sändningar i Norrköping kom igång vid årsskiftet 1979/80. I Växjö har 

SvTV skaffat lokaler och håller på med förberedelser för att starta regio

nal-TV-sändningar i mars 1982. Enligt riksdagens uttalande våren 1980 

skall planeringen bygga på att Umeå blir nästa regional-TV-station. 

SvTV:s planering innebär att regional-TV-starten där kan ske 1983/84. 

SvTV räknar vidare med att regional-TV -sändningar skall kunna starta i 

Örebro våren 1985. För återstående områden (Karlstad. Falun. Stock

holm) räknar SvTV med att regional-TV-sändningar kan komma igång 

först under senare delen av 1980-talet. 

Sveriges Lokalradio AB:s (LRAB) utveckling baseras på en utvecklings

plan som arbetats fram inom företaget och som siktar till att skapa förut

sättningar till nyhets- och allmän programverksamhet sju dagar i veckan 

och för att decentralisera verksamheten till redaktioner utanför huvudor

terna. De resurstillskott som LRAB tillförts hittills har använts för att 

konsolidera verksamheten och för att påböi:_ja genomförandet av utveck

lingsplanen. 
Invandrarprogrammcn har byggts ut. SvTV har bl. a. utökat de finska 

sändningarna med ett egenproducerat magasinsprogram en gång i veckan. 

RR har fortlöpande byggt ut minoritctsspråken. Under budgetåret 1980/81 

ökar invandrarprogrammen i radion med ca 4 veckotimmar. Programverk

samhct på spanska startar. UR ökar hemspråksvcrksamheten på finska. 

Försöksvcrksamheten med text-TV pågår. SvTV ökar vidare utbudet av 

repriser. 

Programföretagen har på olika sätt vidtagit åtgärder för kvalitetsförbätt

ringar i programutbudet. SvTV:s insatser har framför allt inriktats på den 

tunga produktionen där målsättningen är att i första hand komma upp i den 

nivå som gällde i början av 1970-talet. En fast TV-ensemble har inrättats. 

RR har ökat utbudet av levande musik. Båda programföretagen har dessut

om ökat utrikesbevakningen. Programföretagens åtgärder inom ramen för 

kvalitetsförbättringar innebär att utomstående medverkar i större omfatt

ning. 

Programföretagens förslag för budgetåret 1981 /82 innebär åtgärder för 

att fortsätta den inledda utbyggnaden enligt statsmakternas målsättningar. 
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SR:s avvägningar 

Ett förverkligande av statsmakternas målsättningar förutsätter ytterliga

re resurstillskott. Redan en oförändrad verksamhet ställer anspråk på 

sådana bl. a. för att täcka in helårseffekter av hittills beslutade åtgärder. 

SR bedömer atl den fortsatta utbyggnaden bör bygga på ett årligt medels

tillskott om ca 5 % under återstoden av avtalsperioden t. o. m. 1985/86. 

En lägre medelstilldelning innebär att planerna måste omprövas och att 

statsmakternas målsättningar inte kommer att kunna uppnås. Det är emel

lertid nödvändigt att programföretagen ges ett fast underlag för sin plane

ring. De åtgärder som vidtas sker inom ramen för planer som omfattar tlera 

år. Prioriteringar som görs på grundval av ett års medelstilldelning blir 

orationella. 

Investeringarna har missgynnats i statsmakternas medelstilldelning hit

tills vilket har lett till en obalans mellan drift- och investeringsmedel. En 

fortsatt låg tilldelning av investeringsmedel leder till en orationell medcls

användning och äventyrar nuvarande verksamhet och genomförandet av 

utbyggnaden. 

Förslag till medelstilldelning 

SR föreslår att avgiftsmedlen för drift budgetåret 1981/82 ökas med 65 

milj. kr. till 1315 milj. kr. i genomsnittligt prisläge budgetåret 1979/80. 

Beloppen uppräknas automatiskt för utvecklingen av konsumentprisindex 

(KPI). SR föreslår att den avgiftsfinansierade verksamheten tillförs inves

teringsmedel om 135 milj. kr. 

Mott agara v gifterna 

Mottagaravgifterna påverkas främst av den allmänna kostnadsutveck

lingen. Beräkningarna av de etforderliga höjningarna bygger på vissa anta

ganden om utvecklingen av KPI. För budgetåret 1980/81 upptas KPI

ökningen till 8 % och för 1981/82 till 7 %. Var:jc procents avvikelse från 

antagandet betyder ca 12 milj. kr. per år. 

Med dessa antaganden om KPI-utvecklingen måste mottagaravgiften 

ökas fr. o. m. budgetåret 1981/82 även vid en oförändrad verksamhet. Den 

måste då höjas med 88 kr. varav 56 kr. avser den allmänna mottagaravgif

ten och 32 kr. avser färgtillägget. Mottagaravgiften inkl. färgtillägg skulle 

därmed uppgå till 660 kr. mot f. n. 572 kr. 

Den medelstilldelning SR föreslår innebär att avgiften budgetåret 1981/ 

82 måste höjas med 120 kr. varav 68 kr. avser den allmänna mottagaravgif

ten och 52 kr. avser färglilliigget. Mottagaravgiften inkl. färgtilliigg blir 

därmed 692 kr. 

Användningen av medelstillskotten 1978/79-1980/81 

I propositionen 1977/78:91 angavs en rad mål för radio- och TV-verk

samheten under den kommande avtalsperioden. Dessa är bl. a. följande. 
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- Regionalisering av riksprogramproduktionen i radio och TV sil att ande

len regionalt producerade riksprogram vid avtalsperiodens slut uppgär 

till 40% av den produktion i radio och TV som kan utlokaliseras 

- Permanentning och utbyggnad av regional-TV 

- Utbyggnad av programverksamheten för invandrare m. tl. 

- K valitctsförbättringar i produktionen. 

Till de angivna målen kommer de som angavs för lokalradion i lokalra

diopropositionen. 

rrån Sveriges Radio har i särskild ordning inhämtats uppgifter om med

lens användning. Nedanstående sammanställning bygger på programföre

tagens budgetar för de angivna åren. Eftersom budgetarna beaktar förvän

tade kostnadsförändringar under budgetåret är beloppen inte identiska 

med de i budgetpropositionerna upptagna medelstillskotten. Beloppen är 

uttryckta i olika penningvärden. 

1978179 1979/80 1980/81 

Regionalisering av riks-
produktion + 8.6 + 5.6 +13.0 

Regional-TV + 7.9 + 2.4 + l..'i 
Lokalradio + 9.1 + 13.3 +10.:'i 
Särskilda grupper + 5.4 + .'.i.O + 5.35 
I( valitetshöjningar +15.1 + 13.2 +20.4 
Ovrigt + 8.8 +25,8 + 7.~ 

+54,9 +65,3 +58,05 

Riksradion och televisionen har utarbetat planer för hur regionalisering

en skall genomföras. SvTV redovisade sin plan inför förra årets budgetpro

position. Riksradion har ökat sändningstiden i distrikten med 480 timmar. 

Detta innebär att inemot en fjärdedel av målsättningen för sändnings

tidsökningen i distrikten uppnåtts. Televisionen har ökat distriktens sänd

ningstid med 92 timmar. Detta innebär att inemot hälften av målsättningen 

realiserats. För dessa ändamål har i budgetarna avsatts tillhopa drygt 27 

milj. kr. 

Beträffande permanentningen och utbyggnaden av regional-TV konsta

terade riksdagen 1978 att det mål som angavs i propositionen tick ses som 

en rekommendation. SvTV:s plan för den regionala utbyggnaden omfattar 

även regional-TV. Inom ramen för denna plan har regional-TV-sändningar 

startat i Norrköping i januari 1980. Förberedelser pågår för att starta 

sändningar i Växjö i mars 1982. Som en del av permanentningen av 

regional-TV-sändningarna gjordes en standardhöjning för de fyra försöks

områden över vilka regional-TV sändes 1978. För regional-TV-utbyggna

den har SvTV avsatt inemot 12 milj. kr. av medelstillskotten i budgetarna. 

Lokalradion har under perioden 1978/79-1980/81 tillförts ca 33 milj. kr. 

av medelstillskotten för att konsolidera och förstärka lokalradioverksam

heten. Insatserna har dels siktat till en generell förstärkning av lokalradio-
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stationernas resurser, dels till särskilda insatser i storstadsområdena och i 

Övre Norrland. Några av syftena med den generella förstärkningen har 

varit att skapa förutsällningar för en bevakning av verksamheten utanför 

huvudorterna och till att öka medverkan av utomstående. 
Insatserna för särskilda grupper har avsett olika miilgrupper. Televisio

nen har gjort en kraftig ökning av reprisverksamheten särskilt vad avser 

den tunga produktionen. Repriserna har ökat från 12 till 16 veckotimmar 

under perioden. Kostnadsökningarna härför upptas till 6 milj. kr. Försöket 

med text-TV har påbörjats under perioden och försöket pågår alltjiimt. Av 

driftmedel har avsatts 1.7 milj. kr. härför. Härtill kommer vissa investe

ringskostnader. Insatserna för språkliga minoriteter har ökat både i lokal

radion, riksradion och i televisionen. Riksradion h<tr ökat sändningstiden 

för sådana program med 356 timmar. Ett nytt invandrarspräk (spanska) har 

tillkommit. Sändningstiden för minoritetsspråk i lokalradion ökade mellan 

1978/79 och 1979/80 med 325 timmar. I televisionen har tillkommit ett 

egenproducerat finskt magasin som sänds en gång i veckan under högsä

song. Kostnadsökningarna för dessa insatser för språkliga minoriteter 

uppgår till drygt 7 milj. kr. 

De största insatserna med hjälp av medelstillskotten har gjorts för kvali

tetshöjningar av skilda slag. Totalt har ca 57 milj. kr. av medelstillskotten 

använts härför. Det bör beaktas att även de insatser som lokalradion gjort 

för att förstärka sin verksamhet slår ut i form av kvalitetshöjningar i 

programutbudet. Både riksradion och televisionen har förbättrat utrikes

bevakningen. Radion har tillförts nya korrespondenter i Helsingfors. Oslo 

och Sydamerika. Televisionen har fått en ny korrespondent i Tokio och 

har förstärkt bevakningen i Rom, London och Moskva. För dessa ändamål 

har de båda bolagen använt ca 2,6 milj. kr. av medelstillskotten. Riksra

dion har upphävt restriktionerna beträffande spelandet av skyddad musik. 

Tillkomsten av Berwaldhallen under perioden har inneburit väsentligt 

förbättrade förutsättningar för den levande musiken. Hallen har ocksä 

redan blivit ett begrepp inom musiklivet. De största insatserna för k vali

tetsförbättringar har syftat till att öka förutsättningarna för gestaltande 

produktion och för medverkan av utomstående. Ett uttryck härför är 

tillkomsten av TV-ensemblen, för vilken resurstillskott har tillförts Stock

holm, Göteborg och Malmö med 6,3 milj. kr. De insatser som televisionen 

gjort för produktionen i Stockholm har inneburit en ökning av frilansfilmen 

med 25 % från 40 till 50 timmar och av utläggningar till fria producenter 

från 10 till 30 timmar. 

Omorganisationen har tagit i anspråk en del av medclstillskotten. Av de 

ca 10 milj. kr. som faller på sådana ändamål avser emellertid en del 

kostnader för att tillförsäkra riksradion en självständig ställning vilket var 

ett av målen för 1978 års proposition. 

De besvärliga lokalförhållandena för koncernen har inneburit att en del 

av medelstillskottet fått tas i anspråk för nyförhyrningar och för ökade 
6 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr /00. Bilaga 12 
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kostnader för fastighetsunderhåll. Totalt uppgår merkostnaderna för sii

dana ändamål till ca 14 milj. kr. 

Radionämnden 

Anslaget till radionämndcn för budgetåret 1980/81 uppgick ursprungligen 

till 1.3 milj. kr. Därutöwr har nämnden erhållit ett tilläggsanslag om 

110000 kr. för att täcka extraordinära kostnader som uppstitr när nämnden 

skall granska radions och televisionens programutbud i kärnkraftsfrågan 

inför folkomröstningen. 

För budgetåret 1981/82 har nämnden beräknat etl mcdclsbehov om 

sammanlagt I 438 000 kr.. vilket bl. a. möjliggör att en assistenttjänst på 

halvtid skulle kunna omvandlas till heltidstjänst och att en vikarie kan 

anlitas för föredragningar under en m:h en halv sommarmånad. 

A l'R(ft.~fina11sieri11g ai· radioltl'l'e. Rättslig 1l1·ersy11 

Efter regeringens bemyndigande uppdrogs M en siirskild utredare 1 att 

belysa vilka rättsliga åtgärder som kunde vidtagas för att nedbringa det s.k. 

avgiftsskolket. Utredaren har i maj 1980 överlämnat betänkandet !Ds U 

1980:7) Avgiftsfinansiering av radio/teve. En rättslig översyn. Betänkandet 

har remissbehandlats. I det följande ges en kort redovisning av vissa av 

utredarens förslag. I direkt anslutning till förslagen redovisas också re

missinstansernas synpunkter. 

I betänkandet föreslås att debiteringen av TV-avgifter liksom hittills i 

första hand skall grunda sig på anmälan. Dessutom föreslås ett alternativ 

som utgår från att betydligt mer än 90'.--i: av hushållen innehar TV-mottaga

re. Den alternativa dcbiteringsgrunden innebär att betalningsskyldighet 

skall åläggas den som skäligen kan antas inneha avgiftspliktig TV-mottaga

re. Denna prcsumtionsregcl kan brytas genom att den som ifrågasätts vara 

betalningsskyldig avger skriftlig försäkran på heder och samvete att han 

inte innehar någon avgiftspliktig TV-apparat. Oriktiga uppgifter i detta 

hänseende innebär normalt att man riskerar ansvar för bedrägeri enligt 

vanliga regler. 

En stor majoritet av remissinstanscrna.justitickans/em. kammarriillen i 

Sund.n·all, riksåk/agaren (RÅ). riksrel'isionsi·crkct (RRV). ko11sume11trer

ket. datainspektionen, televerket. data/agst(ft11i11gskommittc11 ( DALK J. 

Tjänstemiinnens centralorga11isatio11. ce11tralorgani.rntio11en SA COISR. 

SR. S\'eriges Radioluwdlares rik.1ji)rhund och Förc11i11Ren Si·eriges krono

fogdar. avstyrker den föreslagna presumtionsregeln på sinsemellan något 

olika grunder. Ciöta hovrätt. riksskattci·erket och statskontorN kan tänka 

sig att tillstyrka förslaget med vissa modifikationer. 

1 Rådmannen Rolf Nöteberg 
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Samtliga remissinstanser understryker behovet av åtgärder mot avgifts

skolket. Utredarens förslag om alternativa åtgärder inom det rådande 

systemets ram tillstyrks av ett flertal rcmissinstanser. Kammarriitten i 

Sundsl'all. RR~'. televerket, DALK. SACOISR och SR föreslår påföljds

skärpningar i form av att dagsböter införs för underlåten anmälan av TV

innehav och i form av retroaktivt betalningsansvar. RÅ. relel'erkct, DALK, 

SR och en rad kronofogdemyndigheter förordar skärpta kontrollåtgärder. 

framför allt genom pejling. 

Föredra1;anden 

Enligt 1978 års riksdagsbeslut om radions och televisionens verksamhet 

under perioden 1978/79-1985/86 skall verksamheten byggas ut och förbätt

ras. En regional utbyggnad skall ske. så att distriktens andel av 

riksprogramproduktionen för radio och TV ökar från ca 30'.>c till ca 40%·. 

Satsningen innebär också att de regionala nyhctssändningarna i TV -

regional-TV - byggs ut så att de omfattar s<lmtliga distrikt. Denna senare 

utbyggnad behöver dock inte vara helt genomförd vid avtalsperiodens slut. 

En rad k va I it e t s förbättringar skall vidare genomföras. Bl. a. moti

verar radions och televisionens kulturansvar en ökad frilansmedverkan. 

liksom en större andel gestaltande inslag. Sändningstiden i TV skall i stort 

vara oförändrad. bortsett från att ett mindre dagblock med repriser på 

försök skall införas. En ökad program verksamhet för vissa pub 1 i kg ru p

p er såsom språkliga och etniska minoriteter. hörselhandikappade och 

synskadade skall också eftersträvas. Riksdagen har vidare betonat att det 

är angeläget att I ok a 1 radio v c r k sam hete n tillförs personella och 

ekonomiska resurser, som gör det möjligt att successivt förverkliga de mål 

som sattes upp för lokalradion i 1975 års riksdagsbeslut. 

I förra årets budgetproposition anförde jag att de kostnadsberäkningar 

för reform verksamheten under avtalsperioden som Sveriges Radio redovi

sat i den då aktuella anslagsframställningen vida översteg de beräkningar 

som legat till grund för regeringens och riksdagens ställningstagande år 

1978. Jag anförde vidare bl. a. följande. 

Med hänsyn både till förutsättningarna vid riksdagens ställningstagande 
och det samhällsekonomiska läget. nu och inom överskådlig framtid. anser 
jag det uteslutet att avgifterna höjs på det sätt som Sveriges Radio har 
skisserat i sin anslagsframställning. Skulle det program för radio- och TV
verksamhetens utbyggnad som riksdagen har uttalat sig för inte kunna 
genomföras utan att kostnaderna ökar i den takt som Sveriges Radio anger. 
finns det enligt min mening risk för att reforminsatserna måste begränsas 
eller fördelas över en betydligt längre tidsperiod än vad som ursprungligen 
var avsikten. Mot bakgrund av det hittills anförda anser jag det vara 
nödvändigt att Sveriges Radio inför nästa års anslagsframställning gör en 
noggrann genomgång av olika reforminsatser och särskilt undersöker kost
nader för dessa och deras konsekvenser för TV-avgiftens utveckling. I 
anslagsframställningen bör alternativa planer för reforminsatser under av-
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talspcrioden presenteras vilka även medger betydligt långsammare höj
ningar av TV-avgiften under avtalspcrioden än enligt årets anslagsfram
ställning. Det finns anledning att också från regeringens sida noga följa 
kostnadsutvecklingen på radio- och TV-området. 

Mot det anförda hade riksdagen inget att erinra. 

I den nu aktuella anslagsframställningcn från Sveriges Radio tas proble

met upp. Bl. a. framkommer att Sveriges Radios beräkningar av reform

kostnadsutveckling och nödvändiga TV-avgiftshöjningar under avtals

perioden i stort sett stämmer överens med dem som redovisades ett år 

tidigare. 

Mot denna bakgrund och mot bakgrunden av att det samhällsekonomis

ka läget ytterligare har försämrats under det senaste året, anser jag det 

vara nödvändigt att regering och riksdag omprövar sina ställningstaganden 

till den framtida radio- och TV-verksamheten. En sådan omprövning bör 

omfatta Sveriges Radios verksamhet. men också den radio- och TV-verk·· 

samhet som handhas av televerket och byggnadsstyrelsc_n. Ställningsta

gandet bör gälla bl. a. rcformverksamheten. frågan om rationaliseringskrav 

på radio- och TV-verksamheten, formerna för kostnadsökningskompensa

tion samt förutsättningarna för planering m. m. r det senare avseendet 

delar jag Sveriges Radios bedömning att det är angeläget att koncernen kan 

bygga sin planering på en realistisk uppfattning om hur medelstilldelningen 

kan komma att utvecklas. 

Jag har tidigare kortfattat redogjort för de r c form insatser som är 

planerade för innevarande avtalsperiod, dvs. fram t. o. m. budgetåret 1985/ 

86. Jag anser inte att det finns anledning att ifrågasätta huvudlinjerna i 

dessa ambitionshöjningar. En omprövning bör i stället innebära att reform

insatserna slås ut över en längre period. En treårig förlängning innebär att 

förverkligandet skjuts fram från budgetåret 1985/86 till budgetåret 1988/89. 

Sveriges Radio har beräknat att ett förverkligande 1985/86 förutsätter ett 

årligt reformmedclstillskott om 4,3 %. Ökas perioden med tre år. skulle 

motsvarande tillskott behöva bli 2,6 %. Enligt min bedömning bör ett årligt 

påslag under den aktuella perioden om 2,3 % möjliggöra ett genomförande 

av det i radiopropositionen angivna reformprogrammet. Jag har därvid 

beaktat att det ligger stora fördelar i att Sveriges Radio känner till hur 

medelstilldelningen kan komma att utvecklas. Jag förordar således att 

regering och riksdag ger Sveriges Radio uppdraget att planera sin verksam

het efter förutsättningen att företaget erh<'lller ett årligt reformtillskott om 

2,3 %. Om statens avtal med Sveriges Radio och dess programbolag skulle 

komma att förlängas efter budgetåret 1985/86 bör företaget kunna räkna 

med samma årliga reformtillskott för perioden fram t. o. m. budgetåret 

1988/89. 

Som jag tidigare har anfört bör förändringarna i reformplanerna också 

återverka på byggnadsstyrelsens och televerkets verksamhet. För bygg-
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nadsstyrelsen blir detta ganska självklart genom att byggnadsplancrna 
anpassas till Sveriges Radios behov. Till televerkets investeringar åter

kommer jag senare, men jag vill redan nu anmäla som min åsikt att en 

utbyggnad av nya FM-nät inte bör genomföras under den reformperiod 

som nu diskuteras. 
Senare års ekonomiska utveckling har medfört ett ökat krav på r a tio

n a I is er inga r inom alla samhällets verksamhetsgrenar. På det statliga 

området har myndigheter och institutioner krav på sig att genomföra 
rationaliseringar motsvarande en årlig anslagsminskning med 2 %. 

Jag anser det vara naturligt att också radio- och TV-verksamheten 

omfattas av ett rationaliseringskrav: Den nivå som har tillämpats på den 

statliga sektorn bör inledningsvis tillämpas även för Sveriges Radio och 

televerket. Med tanke bl. a. på att planeringsförutsättningarna för Sveriges 

Radio kommer att förbättras genom de åtgärder jag här föreslår, .vill jag 

dock redan nu förutskicka att rationaliseringskraven enligt min mening bör 

ställas högre under kommande budgetår. 
Den årliga kompensationen av Sveriges Radios automatiska pris -

och I ön e ökningar på driftsidan har sedan år 1978 bestämts av den 

allmänna kostnadsutvecklingen som den avspeglar sig i konsumentprisin

dex (KPI). 
KPI har använts för att bestämma värdeökningen på ett stort antal andra 

områden, bl. a. för pensioner och andra sociala förmåner. Senare års 

ekonomiska utveckling, inte minst oljeprisernas förändringar, har medfört 

att man har ifrågasatt KPI:s lämplighet som värdemätare. Regeringen har 

därför i propositionen (prop. 1980/81: 20) om besparingar i stats verksamhe

ten, m. m. föreslagit att man vid beräkningen av basbelopp etc. övergår till 

en justerad index. Riksdagen har bifallit förslaget (SfU 1980/81: 14, rskr 
84). Vid beräkningen av denna justerade index skall man bortse från 
indirekta skatter, tullar och avgifter, men göra tillägg för subventioner. 
Dessutom skall man bortse från förändringar i energipriser efter oktober 
1980. De nya reglerna gäller i princip vid beräkning av basbeloppsanknutna 

förmåner från den I januari 1981. 
För Sveriges Radios del innebär KPI-kompcnsationen f. n. en mycket 

förmånlig behandling. Enligt mina beräkningar kan skillnaden mellan KPl

utveckling och faktisk kostnadsutveckling beräknas bli sådan att Sveriges 

Radio för innevarande budgetår erhåller en överkompensation om ca 3 %. 

Detta motsvarar ca 35 milj. kr. Även för kommande budgetår kan man 

räkna med att KPI-relaterade driftmedel skulle ge en överkompensation. 

Mot denna bakgrund anser jag det vara nödvändigt alt lägga om det nu 

gällande kompensationssystemet. Man bör emellertid. bl. a. med hänsyn 

till Sveriges Radios plancringsförutsättningar, behålla ett automatiskt ver

kande system. I detta läge har jag funnit det lämpligt att preliminärt knyta 

an till den nya index som regeringen har föreslagit skall gälla för basbe

loppsberäkningarna. Jag har för avsikt att under det närmaste året nog-
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grant följa kostnads- och.indexutveckling. Jag kommer även att undersöka 

lämpligheten av att använda andra former av index. l. ex. lönebaserade 

sådana. vid fastställandet av kompensationen för kostnadsökningar. 

Sveriges Radio har planerat sin verksamhet för innevarande budgetår 

med hänsyn till gällande kompensationsförutsättningar. Jag vill därför inte 

förorda all man tar tillbaka ett belopp motsvarande den överkompensation 

som Sveriges Radio kan beräknas få under innevarande år. Denna över

kompensation bör emellertid inte följa med som bas i kommande års 

medelstilldelning. För medelstilldelning för tid fr. o. m. den I juli 1981 bör 

man alltså ta hänsyn till detta. 

I medelstilldelningen till Sveriges Radio har drift- och investeringsmedel 

hittills redovisats var för sig. En sådan uppdelning kan vara motiverad, 

men den medför att sambandet mellan åtgärder på investeringsområdet 

och driftmässiga vinster av sådana åtgärder inte alltid beaktas tillräckligt 

vid planeringen av investeringsmedlens användning. Åtskillnaden kan ock

så få andra ogynnsamma följder. t. ex. att man hyr utrustning när det är 

ekonomiskt fördelaktigare att köpa densamma. 

Mot bakgrund av detta vill Jag förorda att anslagen för drift och investe

ring slås samman till ett. En sådan sammankoppling är särskilt motiverad 

genom att den bör öka Sveriges Radio-koncernens möjlighet att hantera ett 

rationaliseringskrav på ett meningsfullt sätt. 

Ett givet villkor för en sådan sammanslagning är att Sveriges Radio och 

dotterbolagen svarar för en god investeringsplanering. så att t. ex. återan

skaffningen sker planmässigt och så att inga behov eftersätts och kumu

leras. 

Det sammanslagna anslaget bör behandlas som ett driftmedelsanslag. 

Kompensation för prisökningar bör alltså ske på det sätt som jag tidigare 

har föreslagit. Framtida reformmedel liksom besparingskrav bör bestäm

mas med det sammanslagna anslaget som bas. 

Ett genomförande ·av de olika förslag till ändringar som jag nu har 

redovisat bör ge Sveriges Radio radikalt förbättrade planeringsförutsätt

ningar. Det är angeläget att Sveriges Radio och programbolagen utnyttjar 

dessa förutsättningar och det är också angeläget att man utåt redovisar sina 

planer. 

Jag utgår alltså från att Sveriges Radio i kommande anslagsframställ

ningar redovisar relativt detaljerade planer för verksamheten och hur man 

skall förverkliga de uppsatta reformmålen. I detta sammanhang bör även 

rationaliseringsplaner för de olika bolagen redovisas. 

Det är också angeläget att Sveriges Radio i kommande anslagsframställ

ningar redovisar hur man har förverkligat sina planer, hur erhållna reform

påslag har använts samt vilka investeringar som har gjorts. Jag har tidigare 

redovisat denna min inställning. senast .i förra årets budgetproposition. 

men de redovisningar som hittills har lämnats i anslagsframställningarna 

har inte uppfyllt de krav som jag anser att man bör ställa. 



Prop. 1980/81~ 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 87 

Det har anförts att Sveriges Radios integritet skulle hotas om man 

redovisade sina planer och utfallet av dessa till regering och riksdag. Jag 

ser inte att något sådant problem skulle behöva uppstå med nu gällande 

former för medelstilldclning och än mindre om de förslag till förändringar 

som jag nu har redovisat skulle genomföras. 

Jag har i det föregående tagit upp Sveriges Radios planeringsvillkor. 

Även televerkets villkor bör förbättras så att man framför allt när det gäller 

investeringssidan kan utgå från en säkrare uppfattning om framtida 

medelstilldelning. Jag återkommer till detta längre fram. 

Det nuvarande linansieringssystemet för radio- och TV-verksamheten 

innebär att avgiftsmedel inte kommer verksamheten tillgodo i avsedd 

omfattning. För det första är kostnaden för uppbördsadministration etc. 

alltför hög. En jämförelse med övriga nordiska länder visar att kostnaden 

per licens är mer än dubbelt så hög i Sverige. För det andra har undersök

ningar visat att skolket från TV-avgiftsbetalning är otillständigt högt. Ca 

10% av hushållen beräknas skolka från avgift. vilket medför en årlig 

intäktsförlust för radio- TY-verksamheten om ca 150 milj. kr. 

Jag anser att det är nödvändigt att alla berörda parter gör ansträngningar 

att komma till rätta med de angivna problemen. Detta innebär bl. a. att 

I. kostnaden för uppbörden bör reduceras avsevärt. 

2. kontroll av ev. TY-innehav bör skärpas. 

3. allmänheten bör informeras om avgiftsskyldighet och konsekvenser

na av skolket. 

4. skärpta sanktioner bör införas för dem som ertappas med skolk. 

Beträffande organisationen av avgiftsuppbörden vill jag an

föra följande. 

TV-m·g1ji.rntred11ingen IU 1978: 15) föreslog i januari 1979 i sitt betänkan

de <Os U 1978: 16) TY-avgifter: inkassering, kontroll och avgiftsskolk. att 
uppbörden av TY-avgifterna skall kopplas bort från systemet för uppbörd 

av teleavgifterna och att en särskild uppbönlsorganisation skall svara för 

TV-avgifterna. Avgifterna skulle då infordras via separata räkningar och 

inte som nu via räkningar som för de flesta TV-innehavare är gemensamma 

med teleavgifterna. Flertalet remissinstanser var kritiska till utredningens 

förslag att införa en separat uppbörd av TV-avgifterna. 

I förra årets budgetproposition anmälde jag att jag inte var beredd att ta 

ställning till frågan utan avsåg att återkomma när ytterligare underlagsma

terial hade kommit in, bl. a. från televerket och Sveriges Radio AB. I sitt 

remissvar till betänkandet hade Sveriges Radio antytt möjligheten att 

företaget självt kunde handha avgiftsuppbörd och kontroll. Vid min beräk

ning av televerkets driftkostnader förutsatte jag att verket redan under 

innevarande bugetår skulle kunna vidta sådana åtgärder för att effektivise

ra avgiftsuppbörden att besparingar kunde göras till ett värde av 3 milj. kr. 

Televerket inkom i maj 1980 med ett erbjudande att inom televerket 

utveckla och ansvara för ett separat system för TV-avgiftsuppbörd. Enligt 
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offerten skall verksamheten helt separeras från övrig verksamhet inom 

televerket och bedrivas i en särskild organisation med televerket som 

chefsmyndighet. Uppbörd och inkassering av TV-avgifter skall ske i ett 

separat system. Ett särskilt terminalbaserat ADB-system skulle upprättas 

och ett system med separat räkning (masskorsband) utnyttjas. Uppgifter 

om adressändring m. m. inhämtas från det statliga adressregistret SPAR. 

Som fördelar med ett separat system anför televerket bättre överblick 

och statistisk bevakning samt möjligheten att genom kompetens. samlad 

erfarenhet och enhetlig praxis åstadkomma en mer effektiv bekämpning av 

avgiftsskolket. För egen del räknar verket med att en separering av TV

avgiften från teleräkningen leder till en intäktsökning för telefonrörelsen 

om minst 140 milj. kr. Enligt verkets bedömning medför nämligen det höga 

totalbeloppet på den gemensamma räkningen att telefontjänsterna möter 

ett "köpmotstånd". 

Televerkets kostnadskalkyl bygger bl. a. på förutsättningen att TV-av

gifter utformas som en offentligrättslig avgift som av kronofogdemyndighe

ten kan behandlas som s. k. allmänt mål. Den årliga drift- och kapitalkost

naden för ett separat system beräknas till 59,5 milj. kr. 

I televerkets offert tillkommer utöver drift- och kapitalkostnader en

gångsutgifter för utrednings- och genomförandekostnader om totalt 21,6 

milj. kr. Verket förutsätter dessutom att årligen 600000 kr. utgår till verket 

för varje ökning av antalet mottagaravgifter med 10000. En sådan avgift 

avses täcka marginalkostnader för de åtgärder som fordras för att minska 

avgiftsskolket såsom t. ex. kampanjer eller utökat antal kontrollanter. Av

giften skall också ge televerket viss stimulans att effektivisera verksamhe

ten. 

Sl'eriges Radio har i skrivelse den 13 juni 1980 förordat att man i nuläget 

prioriterar åtgärder mot avgiftsskolk och att därför en så genomgripande 
förändring som en överföring av uppbördsorganisationen från televerket 

till Sveriges Radio är olämplig. Sveriges Radio finner televerkets förslag 
om ett ekonomiskt incitament principiellt betänkligt som avsteg från ver

kets myndighetsansvar för uppbörden. Kostnaderna för televerkets förslag 

bedöms - liksom i nuvarande system - som oacceptabelt höga. Därmed 

innebär offerten inte någon förbättring jämfört med nuläget. 

TV-ai•giftsutredningen (TV AU) har i september 1980 till regeringen 

överlämnat en slutrapport Uppbörden av TV-avgifter - framtida organisa

tion. I rapporten preciserar utredningen sin analys av de olika faktorer som 

är av betydelse för val av uppbördssystem och -organisation samt lämnar 

effektbedömningar och kalkyler. I sina överväganden konstaterar TVAU 

att båda de aktuella alternativen för den framtida uppbörden - en ratio

naliserad fortsatt gemensam räkning resp. separat TV-uppbörd - är ge

nomförbara och fördelaktiga i förhållande till dagsläget. Det finns skäl som 

talar för båda lösningarna. Enligt utredningen överväger dock fördelarna 

med ett separat uppbördssystem. 
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Jag delar Sveriges Radios uppfattning att de alternativ som diskuteras 

inte medför någon egentlig bättring. Jag är diirför inte beredd att förorda att 

man övergår till någon ny org;misationsform för avgiftsuppbörden. Man 

bör istället t. v. behålla den nuvarande organisationen och genomföra de 
rationaliseringar som televerket och utredningen har pekat på. Det är 

angeläget att bevaka möjligheterna att vidta ytterligare rationaliseringsåt

gärder. 

Jag delar också Sveriges Radios uppfattning att kostnaderna i det nuva

rande systemet är orimligt höga och jag anser inte heller att den nivå som 

beräknas när rationaliseringarna har genomförts är acceptabel. l detta läge 

måste nya och radikala lösningar för ett uppbönlssystcm undersökas. Jag 

har för avsikt att fortsätta beredningen av denna fråga inom regeringskans

liet och återkomma med förslag så snart denna är avslutad. 

Redan i föregående års budgetproposition pekade jag på vikten av olika 

former av upplysningskampanjcr om avgifts sko I k c t s omfattning. Te

leverket har med extra tilldelning av mcdd under innevarande budgetår 

genomfört särskilda informationskampanjer på detta område. Enligt vad 

jag har inhiimtat är utfallet av denna verksamhet mycket gott. Det är 

viktigt att dessa insatser fullföljs och utvecklas under kommande år. Även 

programbolagen inom Sveriges Radio har ett ansvar att informera om 

skyldigheten att erlägga TV-avgiften. Detta har också skett under senare 

tid och jag förutsätter att denna verksamhet fortsätter och intensifieras. 
Regeringen utfärdade under våren bestämmelser om s. k. pejling, dvs. 

förfarandet att med särskilda mätinstrument utröna om en påslagen TV

apparat finns i en viss lokal. Genom de nämnda bestämmelserna har 

televerket möjlighet att under en försöksperiod om tre år fr. o. m. den I juli 

1980 bedriva särskild avgiftskontroll genom pejling. Den särskilda avgifts

kontrollen skall enligt bestämmelserna avse samtliga de hushåll inom ett 
bostadsområde som inte har anmält innehav av TV-mottagare. Enligt vad 

jag har inhämtat från televerket skall verksamht!ten inom kort börja bedri

vas i full omfattning. Denna försöksvcrksamhet tillsammans med den 

annonskampanj och övriga publicitet som föregått verksamheten har redan 

medfört ett stort antal frivilliga anmälningar av TV-innehav. Pejlingen 

ingår enligt min uppfattning som ett viktigt moment i en effektivisering av . 

avgiftskontrollen hos den enskilde TV-innehavaren. 

Betänkandet (Os U 1980:7) Avgijt.1ji11ansiering av radio/teve. l::."t1 rättslig 

översyn avgavs i maj 1980 och har därefter remissbehandlats. I det följande 

redovisar jag mina synpunkter med anledning av några av utredarens 

förslag. 

Betänkandet innehåller exempel på hur televerkets inkassoarbete när

mare kan anpassas till de möjligheter som nu gällande regler ger. Jag 

förutsätter att frågan om hur inkassoarbetet kan effektiviseras följs med 

uppmärksamhet inom verket. 

Åtskilliga remissinstanser har uttalat sig för att TV-handelns skyldighet 
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att lämna uppgifter om enskilda personers TV-inköp skall kvarstå. Jag 

delar uppfattningen att detta anmälningsförfarande fortfarande fylh:r en 

viktig påminnelse- och kontrollfunktion. 

Utredarens förslag om införande av en regel som innebär att dt:n enskil

de under vissa förhållanden skall presumeras inneha en avgiftspliktig TV

mottagare har avvisats av huvuddelen av remissinstansi:rna. Även jag 

anser att förslaget i dessa delar får uppfattas som alltför långtgående. 

Utredaren pekar emellertid på olika alternativa åtgärder som enligt min 

mening bör kunna bidra verksamt till att avgiftsskolket nedbringas. Lik

som flera remissinstanser anser jag att en allmän skärpning av den straff

rättsliga påföljden för underlåten anmälan av innehav av TV-mottagare bör 

kunna fylla l.!n sådan funktion. Jag förordar diirför att påföljden i lagen 

( 1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare ändras från böter, 

högst femhundra kronor. till dagsböter. Den nu föronladi: ändringi:n av 

påföljdsreglerna innebär att de rättstillämpande myndigheterna ges ökad 

möjlighet att vid straffmätningen fästa avseende vid hur lång tid vederbö

rande har innehaft TV-mottagare utan att ha anmält detta. Genom att på 

detta sätt anpassa påföljden efter förseelsens grovhet bör tendensen att 

uppfatta avgiftsskolk som Tönsamt för den enskilde effektivt kunna mot~ 

verkas. Regeringen har nyligen (prop. 1980/81 :38) föreslagit riksdagen att 

anta förslag om ändring i brottsbalken m. m. enligt vilka de minimi- och 

maximibelopp för böter som anges i brottsbalken skall justeras med hän

syn till penningvärdets förändring. Den nu nämnda höjningen av de be

loppsmässiga ramarna för de olika bötesstraffen i förening med den av mig 

förordade ändringen av påföljdssystemet i lagen ( 1978:478) om avgift för 

innehav av televisionsmottagare torde särskilt i vissa inkomstlägen medfö

ra en avsevärd skärpning av den straffrättsliga reaktionen mot avgiftsskol

ket. 
Jag vill i detta sammanhang understryka att den som avslöjas och straf

fas som skolkare naturligtvis också är skyldig att erlägga avgift för hela den 

tid som innehavet har pågått. Det bör ingå i televerkets normala rutiner att 

i samband med polisutredning av uppdagat skolk noga undersöka och 

bevaka omfattningen av verkets fordran på obetalda TV-avgifter. 
Vad jag har förordat i det föregåt!nde kräver ändring i lagen ( 1978:478) 

om avgift för innehav av telcvisionsmottagare. Ett förslag till erforderlig 

ändring i denna lag har därför upprättats inom uthildningsdepartementet 

och bör fogas till protokollet som bilaga 12 .4. Med hänsyn till karaktären 

av den föreslagna lagändringen får lagrådets hörande i ärendet anses sakna 

betydelse. 

Jag går nu över till frågan om medelstilldelning till den avgiftsfinansie

rade verksamheten för nästa budgetår. Mina förslag framgår av följande 

sammanställning. 
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1980/81 1981/8:! 

Sveriges Radio. Före-
televerket. bygg- dr:iganden 
nadsstvrclscn. 
radiun~mndcn 

retn·ed.et 
I nvesteringskostnadcr 85.7 11~.1 87,7 
Driftkostnader :!18.9 2~3.3 :!19.J 

Byggnadsstyrelscn 12.0 lfl.0 16.0 

Sl'(•riges Radio 
I nvestcringskostnadcr 79.0 IJ5.0 } 1466.92 

Driftkostnader I :!50.0 1 I 315,0 1 

Rwli1111ii11111dc11 u I ,4J8 1.37 

1649.9 1802,838 1791,27 

1 Genomsnittligt prisläge 1979/80 
' Genom;nittligt prisläge 1980/81 

Som jag tidigare har anfört bör förilndringar i reformplaner och plane

ringsförutsättningar också gälla te I c verk t:t s in ve st er inga r. En all

män äterhållsamhet bör sålunda iakttas: inveskringar som hör samman 

med tidigare beslutade ambitionshöjningar bör slås ut över en längre 

period och reformplaner till vilka riksdagen inte har tagit ställning. bör 

endast i undantagsfall genomföras under perioden fram t. o. m. budgetåret 
1988/89. 

Televerket tar i sin anslagsframställning upp frågan om ett tjärde och ett 

femte FM-nät. 

Förberedelser pågi1r inom berörda internationella organ inför den fre

kvensplaneringskonferens som äger rum åren 1982 och 1983 och vid vilken 
fördelningen av frekvenser för FM-ljudradio inom ett nytt frekvensområde 

~kall göras. För Sveriges dd finns här möjlighet att inrymma ett fjärde och 

ett femte FM-nät. Eftersom förberedelserna till konferensen redan har 

börjat. är det nödvändigt att televerket nu erhåller riktlinjer beträffande 

önskad utformning av näten. Televerket förordar i sin anslagsframställning 

att det fjärde FM-nätet utformas så att en långtgåemlc regionalisering av 

~ändningarna blir möjlig och föreslår liksom Sveriges Radio att FM 4-niitet 

utformas så att det i princip medger sändningar på kommunnivå. 

Jag delar Sveriges Radios och televerkets syn på önskvärdheten av en 

långtgående regionalisering av eventuella nya nät. De frekvensplaner som 

fastställs vid 1982/83 års planeringskonfcrens kommer att för lång tid 

bestämma förutsättningarna för program verksamheten. 

De nya näten bör därför planeras så att de medger sändningar såväl av 

riksprogram och lokalradioprogram över nuvarande områden - dvs. i hu

vudsak län - som av lokalradioprogram över mindre områden än länen. 

Frågan om sådana nät skall byggas ut samt hur de i så fall skall utnyttjas 
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bör prövas i det beredningsarbete som kommer att föregå ett nytt radioav

tal. 

Under vissa speciella förutsättningar bör det nya frekvensområdet kun

na användas. Det nuvarande PM 3-nätet är i några områden av landet föga 

lämpat för lokalradions täckningsbehov. I stället för att göra kostsamma 

omplaneringar inom FM-3-nätet, hör nytt frekvensutrymme kunna använ

das. Ett sådant användande bör dock ske pä sådant sätt att det inte 

försvårar utbyggnaden av ev. kommande FM 4- eller PM 5-kanaler. 

Mitt förslag till medelsanvisning för televerkets investeringar uppgår till 

87, 7 milj. kr. För att förbättra televerkt:ts planeringsförutsättningar hör 

enligt min mening regering och riksdag ange sina avsikter när det gäller 

investeringsnivån under en femftrsperiod. För egen del anser jag att tele

verket bör kunna inrikta sin planering efter föruts~ittningen all investe

ringstilldelningen under de fyra budgetåren efter 1981/82 blir 83.7. 78,5, 

67,8 resp. 70 milj. kr., allt enligt 1981/82 ärs kostnadsnivå. 

Vid min beräkning av dessa nivåer har jag utgått från vad jag nyss har 

anfört om FM 4-utbyggnaden samt därutöver bl. a. att. 

utbyggnaden av särskilda sändare för regional-TV under fem-ftrsperio

den slopas utöver nödvändiga kompletteringar i förbindelser som kan 

föranledas av tillkomsten av nya regioner. 

utbyggnaden för förbättrad TV-täckning minst halveras i förhållande till 

televerkets ursprungliga planer, 

reservsändare för TV 2 i stort sett byggs ut enligt den fem-årsplan som 

televerket har redovisat, 
flyttning av befintliga stationer senareläggs i största möjliga utstriick

ning, 
reinvesteringsprogrammet enligt fem-årsplanen i huvudsak fullföljs samt 

utbyggnaden av radiolänklinjer. rundradiocentraler m. m. görs enligt 

fem-års planen. 
Beträffande AM-utbyggnaden vill jag anföra följande. 

Riksdagen begärde vid förra riksmötet att regeringen skulle överväga 

och för riksdagen redovisa sin syn på behovet av AM-ljudradiosändningar 

på mellan- och långvågsbanden och hur detta behov i framtiden skall 

tillgodoses (KrU 1979/80:27, rskr:247). 
Frågan har sedan dess beretts inom regeringskansliet. bl. a. av en sär

skild arbetsgrupp med representanter från berörda departement. Telever

ket och Sveriges Riksradio AB har biträtt gruppen med underlagsmatcrial 

och synpunkter. 

Televerket och Sveriges Radio AB har i sina anslagsframställningar 

anfört att det är särskilt angeläget att en ny mellanvägssändare i Skåne 

byggs upp. Av mindre angelägenhetsgrad anses en utbyggnad av långvågs

sändare på Gotland och i nordligask Sverige vara. 

Jag delar televerkets och Sveriges Radios uppfattning. Mellanvågssän

daren i Hörby har i dag en dubbel uppgift. På dagtid distribueras rikspro-
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grammet i PI över sändaren. Härigenom kan riksprogrammet nås av olika 

lyssnarkategorier som befinner sig utom FM-sändarnas räckvidd. Detta 

gäller bl. a. svenskar ombord på båtar i yrkestrafik eller på fritidsbåtar. 

svenskar som är bosatta i eller n:ser i närbelägna delar av Europa samt 
nordiska lyssnare. På kvällstid distribueras utlandsprogrammets sändning

ar över Hörbysändaren. Härigenom kan dessa program nå lyssnare i 

närliggande delar av Europa. i vilka områden de mera långtnående kort

vågssändarna inte kan tas in. 

Min bedömning är att de nu anförda behoven kommer att finnas kvar 

även i en framtid. Jag har för avsikt att föreslå regeringen att under 

innevarande riksmöte återkomma med förslag hur dessa behov skall tillgo

doses. Jag beräknar inte nu medel för uppförandet av en ny mellanvågssän

dare på Skånes ostkust. 

Bl. a. mot bakgrund av det samhällsekonomiska läget, är jag inte beredd 

att nu ta ställning till ett uppförande av två nya långvågssändare. En sådant 

ställningstagande bör ske mot bakgrund av det beredningsarbete som 

kommer att föregå ett nytt radioavtal. 

Jag anser det emellertid vara angeläget - bl. a. av säkerhetspolitiska 

skäl - att det finns en fungerande långvågssändare inom landet. Sändaren i 

Motala, som kan förväntas ha en livslängd fram till nästa sekel. bör därför 

t. v. hållas i drift. 

Beträffande övriga nu existerande AM-sändare delar jag televerkets 

uppfattning. Mellanvågssändaren i Stockholm bör alltså läggas ner under 

innevarande år och mellanvågssändaren i Göteborg bör hållas i drift om 

möjligt fram till dess att ersättningsfrågan för Hörbysändaren har lösts. 

Vid mitt ställningstagande i frågan om AM-sändare har jag samrått med 

cheferna för utrikes-. försvars-. kommunikations-. budget- och industride
partementena. 

Jag förordar vidare att ett beställningsbemyndigande om 30 milj. kr. för 

budgetåret 1982/83 lämnas till televerket. 

Vid mina beräkningar av televerkets drift med e 1 s behov har jag 

utgått från att de totala kostnaderna för testbildssändningarna skall kunna 

minskas med drygt 50%. Denna besparing. som även kan motiveras från 

energimässiga utgångspunkter. kan beräknas uppgå till ca 4 milj. kr. 

De sammanlagda driftkostnaderna för televerket blir därmed 219.3 milj. 

kr. 

I enlighet med vad jag tidigare har föreslagit, bör televerket i sin framtida 

planering utgå från att verksamheten skall rationaliseras. En ambitionsnivå 

motsvarande en årlig besparing om minst 2 % bör därvid gälla. 

Jag övergår nu till frågan om Sveriges Radios lokalbehov och medelstill

delningen till byggnadsstyrelsen. För nästa budgetår har jag gjort 

upp följande förslag till investeringsplan. 
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Investeringsplan (I 000 kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medclsförbrukningeri Byggslart 
år-mån 

1979-04-0 I 1980-04-0 I Faktisk Beräknad för 
t.o. m. 
1980-06-30 1980/81 1981/82 

Objekt färdig-
ställda 
1979-07-01 men 
ej slutredovi-
sade 69300 69450 68090 1360 0 

Förvärv och 
ombyggnad av 
fastighet i Växjö 12000 12800 0 9900 2100 81-02 

Projektering och 
fastighetsförvärv 1800 14500 

Summa 81350 82250 68092 13060 16600 

Erfarenhetsmässig 
reducering av 
medels behovet I 060 600 

Beräknat 
medelsbehov 12000 16000 

Som framgår av investeringsplanen beräknar jag en medelsförbrukning 

av 16 milj. kr. för nästa budgetår. 

Regeringen bör ges bemyndigande att av konjunkturmässiga eller andra 

skäl anvisa ytterligare högst 10 % av nu föreslagna totala (televerket och 

byggnadsstyrelsen) investeringsmedel. 

I det föregående har jag ingående redogjort för de förutsättningar jag 
anser bör gälla för medelstilldelningen till Sveriges Radio. 

Dessa innebär bl. a. att investeringar och drift inte längre bör särredovisas 

och att den gemensamma anslagsposten behandlas som ett driflmedelsan

slag. Vidare bör den överkompensation för prisökningar som Sveriges 

Radio till följd av nuvarande regler kan väntas få för innevarande budgetår 

tas bort vid beräkningen av anslaget för 1981/82. Jag föreslår därför att 

priskompensationen för innevarande budgetår i detta sammanhang beräk

nas till 9%. Utöver denna reduktion ställs ett rationaliseringskrav motsva

rande besparing om 2 % på Sveriges Radio vilket tillsammans kan väntas 

medföra en reduktion med ca 5 %. De angivna förutsättningarna innebär 

vidare att företaget erhåller ett reformpåslag om 2,3 %. 
Vid mina beräkningar har jag vidare utgått från att det investeringsbe

lopp som skall utgöra engångsbelopp i det sammanhållna anslaget höjs 

relativt kraftigt från nuvarande nivå om 79,0 milj. kr. till 100 milj. kr. 

Höjningen motiveras bl. a. med att utrymmet för rationaliseringsinveste

ringar bör kunna ökas. 

Med dessa utgångspunkter har jag för budgetåret 1981/82 beräknat me

delsbehovet för Sveriges Radio till I 466,9 milj. kr. (genomsnittligt prisläge 

1980/81). 

Färdig-
stäl-
!ande 
år-mån 

81-10 
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Sveriges Radio har på regeringens uppdrag redovisat en verksamhets

plan för perioden I 980/8 I - I 984/85 för försvarsberedskapen vid koncer- · 

nen. Jag anser att de åtgärder härför. som Sveriges Radio föreslår. står i 

överensstämmelse med de riktlinjer som har angivits i 1977 års försvars

beslut <prop. 1976/77:77. FöU 1976/77:13. rskr 1976/77:311). I medelsbe

räkningarna för den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten har 

hänsyn tagits till kostnader för beredskapsåtgärder. 

Sveriges Radio bör ha möjlighet att i kostnadsutjämnande syfte från 

rundradiofonden rekvirera högst 30 milj. kr. med skyldighet att under 

nästföljande budgetår återbetala motsvarande belopp. Denna dragningsrätt 

skall avse en kortare tidsperiod. De medel som erhålls genom utnyttjande 

av dragningsrätten får ej behållas som ett permanent lån till koncernen. 

Mitt förslag avseende radion ä m n den innebär att jag bl. a. med hän

syn till nämndens arbetsförhållanden inte har hävdat något besparings

krav. 

Jag har tidigare denna dag i tilläggsbudget Il till statsbudgeten för bud

getåret 1980/81 ( prop. 1980/81: I 0 Il föreslagit att den a 11 män n a motta

gar avgiften höjs med 96 kr. från 412 kr. till 508 kr. per år från den I 

april 1981 samt att tilläggsavgiften för innehav av färg-TV bör vara oför

ändrad, 160 kr. per år. 

Med de villkor jag nu har angivit beträffande ambitioner för radio- och 

TV-verksamheten och de förutsättningar man i övrigt har att räkna med. 

bör den nu föreslagna avgiftsnivån kunna hållas oförändrad under budget

åren 1981/82 och 1982/83. 

Under åberopande av det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen att 

I. antaga förslag till lag om ändring i lagen ( 1978:478) om avgift för 

innehav av televisionsmottagare. 
2. godkänna de riktlinjer i fråga om reformverksamhet, rationalise

ringskrav. kompensation för kostnadsökningar och om plane

ringsförutsättningar för radio- och TV-verksamheten som jag har 

angett i det föregående. 

3. godkänna vad jag har förordat angående sammanslagning av 

anslagen för drift och investering i medelstilldclningen till Sveri

ges Radio. 

4. godkänna mitt förslag till den på grundval av investeringsplanen 

beräknade medelsförbrukningen för byggnadsstyrelsen, 

5. godkänna vad jag har förordat angående investeringsnivå och 

planeringsförutsättningar för televerket, 

6. godkänna mina förslag till medelsberäkningar för televerket, 

7. bemyndiga regeringen att av konjunkturmässiga eller andra skäl 

anvisa ytterligare högst 10% av föreslagna totala investcrings

medel till televerket och byggnadsstyrelsen, 
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8. medge att televerket lämnas det bcställningsbemyndigande som 

jag hur förordat. 
9. godkänna mitt förslag till medclsheräkning för den avgiftsfinan

sierade delen av verksamheten inom Sveriges Radio-koncernen, 

10. godkänna mitt förslag till medelsberäkning för radionärnndens 

verksamhet. 
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Dagspress och tidskrifter 

B 22. Presstödsnämnden 

1979/80 utgift 
1980/81 Anslag 
1981/82 Förslag 

1367690 

1725000 
1815000 

Presstödsnämnden har till uppgift att fördela det statliga stödet till dags
press och organisationstidskrifter. Därutöver åligger det presstödsnämn
den att följa och analysera den ekonomiska utvecklingen för olika tidnings
grupper och övriga väsentliga förändringar inom pressen samt att rapporte
ra om utfallet av de presstödjande åtgärderna och om förändringar inom 
tidningsägandet. 

Nämnden består av åtta ledamöter. Hos nämnden finns ett kansli under 
ledning av en kanslichef. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Presstöds- Före-
nämnden draganden 

Personal 

Handläggande personal 5 of. of. 
Övrig personal I of. of. 

6 of. of. 

Anslag 

Lönekostnader 1343000 +81000 "-80000 
Sjukvård I 000 of. of. 
Rescersättningar 88000 of. of. 
Lokalkostnader 124000 +12000 + 12000 
Expenser 169000 - I 000 - 2000 

1725000 +92000 +90000 

Presstöd.vnämnden 

Pris- och löneomräkning m. m. 92000 kr. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för presstödsnämndens verksamhet beräk

nas med utgångspunkt i huvudförslaget, dvs. med en besparing på 2 % av 
innevarande års anslag uppräknat med löne- och prisomräkning. Bespa
ringen uppgår sammanlagt till 37 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Presstöds11äm11de11 för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslags
anslag av 1815000kr. 

7 Riksdai:en 1980181. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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B 23. Stöd till dagspressen 

f"iiredraga11Je11 

I statsbudgeten för innevarande budgehir linns uppfört ett förslagsanslag 

av 310800000 kr. till Stöd till dagspressen. 

I propositionen (1980/81 :20 bil. 8) om besparingar i statsverksamheten. 

m. m. har jag föreslagit en besparing i stödet till dagspressen med totalt 30 

milj. kr. och anfört att denna besparing till sin huvuddel skall kunna tas ut 

genom en siinkning av samdistrihutionsrabatten. 

Dagspresskommittcn (8 1978:0 I) lade sommaren 1980 fram sitt slutbe

tänkande (SOU 1980:32) Stödet till dagspressen. Betänkandet har därefter 

rcmissbchandlats. Beredningen av utredningens förslag och presstöds

nämndens anslagsframsUillning beträffande stöd till dagspressen för nästa 

budgetår är ännu inte avslutad. Jag avser att senare föreslå regeringen alt 

för riksdagen vid 1980/81 års riksmöte lägga fram en särskild proposition i 

ämnet. I detta sammanhang bör även konsekvenserna av föreslagna bespa

ringar tas upp. I avvaktan härpå bör anslaget Stöd till dagspressen tas upp 

med ett preliminärt beräknat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Stiid till dags

pressen för budgetåret 1981/82 beräkna ett förslagsanslag av 

298 300 000 kr. 

B 24. Lån till dagspressen 1 

1 Tidigare anslagsbeteckning Pressens Lånefond. 

Fiiredraga11Je11 

I statsbudgeten för innevarande budgetiir finns uppfört ett reservations

anslag av 15000000 kr. till Pressens länefond. 

Som jag tidigare har anfört under anslaget Stöd till dagspressen. avser 

jag att senare föreslå regeringen att för riksdagen vid 1980/81 års riksmöte 

lägga fram en särskild proposition ang{iende statens insatser på dagspress

området. I avvaktan hiirpå bör anslaget Lån till dagspressen föras upp med 

ett oförändrat belopp i förslaget till statsbudget för budgetåret 1981/82. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på siirskild proposition i ämnet, till Lån till davpre.1·

sen för budgetåret 1981 /82 beräkna ett reservationsanslag av 

15 000 000 kr. 
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B 25. Stöd lill organisationstidskrifter 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

62 266579 

60000000 

48000000 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen ( 1977:607) om stöd till 

organisationstidskriftcr (iindrad senast 1980: 147). 

Statligt stöd kan utgå till organisationstidskrift som i huvudsak distrihue

ras inom Sverige men även till annan organisationstidskrift om den utges 

av svensk organisation. är skriven pii svenska m:h distribueras frän svensk 

postanstalt till medlemmar utomlands. Med organisationstidskrift förstås 

dels tidskrift som utges av organisation för dess medlemmar (mcdlems

tidskriftl, dels tidskrift som är organ för organisation med huvudsakligt 

syfte att verka för religiöst. nyktcrhetsfrämjande. politiskt, miljövårdande. 

idrottsligt eller försvarsfrämjande ändamål eller att företräda handikappa

de eller arbetshindrade. dels tidskrift som har idemässig anknytning till 

politisk organisation. Stödet består av en fast och en rörlig del. Den fasta 

delen är 2 875 kr. per tidskrift. Den rörliga delen är 35 öre per exemplar för 

de första 300000 exemplaren, 31 öre för varje exemplar mellan 300000 och 

I 000000, 24 öre för varje exemplar mellan I 000000 och 3 000000, 18 öre 

för varje exemplar mellan 3000000 och 10000000 samt 14 öre för varje 

exemplar över 10000000. Summan av fast och rörligt bidrag höjs med 10 '.lr 
vid en periodicitet på mellan 10 och 15 utgivningar per år och med 20 % vid 

16 eller fler utgivningar per år. Stöd utgår ej för tidskrift som ges ut av 

enbart lokalt eller regionalt verksam organisation, ej heller för tidskrift 

som utkommer med färre än fyra nummer per år eller vars sammanlagda 

stödberättigade upplaga understiger 10 000 exemplar. 

Stödet gäller endast exemplar som distribueras som utgivarkorsband 

eller beträffande organisationstidskrift som inte i huvudsak distribueras 

inom Sverige, även för exemplar som distribueras som halvtariffkorsband 

eller genom postabonnemang. Medlemstidskrift som utges av organisation 

för anställd ombord på fartyg får stöd även om utgivarkorsband inte 

används. 

Om omfattande stöd till en eller flera organisationstidskrifter skulle leda 

till en allvarlig snedvridning av konkurrensförhållandena mellan olika tid

skrifter med likartat innehåll och inriktning kan presstödsnämnden efter 

ansökan bevilja stöd till annars ej stödberättigad tidskrift. Sådant stöd kan 

ej utgå med högre belopp än vad som för samma kalenderår har beviljats 

organisationstidskrift. 

Presstödsnämnden 

I. Under budgetåret 1979/80 utbetalades stöd enligt förordningens hu

vudregel med ca 57 milj. kr. till 414 organisationstidskrifter. vilket innebär 
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en ökning från föregäende år med 18 tidskrifter. Nämnden beräknar alt 

anslagsbehovet ökar med ca· 2 (:1 per år beroende på nytillkommande 

tidskrifter. upplage- och periodicitetsökningar m. m. 

2. Nämnden har under budgetiiret vidare utbetalat ca 5.1 milj. kr. enligt 

förordningens 7 ~ enligt vilken stöd efter ansökan kan beviljas annars ej 

stödberättigad tidskrift om allvarlig snedvridning av konkurrensförhf11lan

dena uppstår till följd av omfattande stöd till en eller flera organisations

tidskrifter. Nämnden uppskattar anslagsbehovet för fortsatt stöd enligt 

denna bestämmelse till ca 2.9 milj. kr. 

3. Niimnden beriiknar att medelsbehovet under anslaget för budgetåret 

1981/82 ökar med ca 3 milj. kr. (+3000000 kr.). 

f'iiredragandcn 

I propositionen (prop. 1980/81 :20l om besparingar i stats verksamheten. 

m. m. anmälde jag att jag hade för avsikt att i budgetpropositionen lägga 

fram förslag om en besparing i stödet till organisationstidskrifterna med 15 
milj. kr. Riksdagen har inte haft något att erinra mot detta !KrU 1980/ 

81: 13. rskr 1980/81:98). 

Det är angeläget att en sådan besparing inte drabbar tidskrifter som för 

sin existens är beroende av det utgående stödet. En reduktion bör därför i 

första hand omfatta stödet till tidskrifter som utges av stora och ekono

miskt starka organisationer och dii gälla de tidskrifter som har stora uppla

gor och utges med hög frekvens. Trots att reduktionen i första hand avser 

angivna tidskrifter kan effekterna vara svåra att överblicka. Jag kommer 

därför att noggrant följa utvecklingen. 

Mot denna bakgrund har jag funnit det lämpligt att siitta ett tak för stödet 

till den enskilda tidskriften vid I milj. kr. Härigenom uppnår man den 

föreslagna besparingen om 15 milj. kr. 

I övrigt bör anslaget beräknas i överensstiimmelse med presstödsnämn

dens förslag och föras upp med 48 milj. kr. för budgetiiret 1981/82. 

Jag hemställer att regeringen föreslftr riksdagen att 

I. godkänna den av mig förordade förändringen av grunderna för 

stödet till organisationstidskrifter. 

2. till Stiid till orRa11isatio11.1·tidskrifier för budgetåret 1981/82 anvisa 

ett flirslagsanslag av 48 000000 kr. 

B 26. Stöd till kulturtidskrifter 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

8236937 

8 264000 

8264000 

Reservation 

Från anslaget utgår stöd enligt förordningen ( 1977:393) om statligt stöd 

till kulturtidskrifter. Medlen fördelas av statens kulturråd. 
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Med kulturtidskrift avses tidskrift som med sitt huvudsakliga innehåll 

vänder sig till en allmän publik med samhällsinformation eller med ekono

misk. social eller kulturell debatt eller som huvudsakligen ger utrymme för 

analys och presentation inom de skilda konstarternas områden. Villkor för 

att bidrag skall kunna beviljas är bl.a. att tidskriftens intäkter ej bt:räknas 

täcka kostnaderna samt att det för dess utgivande e.i finns eller kan påräk

nas tillräckligt stöd från annat håll. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet konstaterar en kraftig ökning av stödbehovet. bl. a. genom 

tillkomsten av nya tidskrifter. För att kunna fördela stöd till nya kultur

tidskrifter begär rådet en ökning med 200000 kr. Enligt rådet bör anslaget 

förutom kompensation för kostnadsökningar ökas med ytterligare 100000 

kr. för stöd till barntidskrifter på invandrarspråk. (+I 374000 kr.) 

Fiiredragandcn 

Såsom jag anförde i prop. 1978i79:143 om barn och kultur liksom i 

föregående års budgetproposition (prop. 1979/80: 100 bil. 12) räknade jag 

med att det skall vara möjligt för statens kulturråd att bevilja stöd till 

tidningar som i huvudsak vänder sig till barn. Särskilt pekade jag pil 

behovet av tidningar på de viktigaste invandrarspråken. bland dem sådana 

tidningar som gör det möjligt för invandrarbarnen att vidmakthålla kontak

ten med sina ursprungsländer och stärka förtrogenheten med det egna 

språket och kulturen. 

Stödet till kulturtidskrifter är enligt nu gällande ordning avsett för svens

ka kulturtidskrifter som uppfyller vissa angivna villkor. Det stöd. som 

utgär under anslaget Stöd till tidningar på andra språk än svenska och 

beviljas av statens invandrarverk. förutsätter att tidningens innehåll i hu

vudsak berör förhållanden i Sverige. Av detta skäl har det i vissa fall inte 

varit möjligt att bevilja stöd till barntidskrifter på invandrarspråk från det 

anslaget. Enligt min mening bör stöd till barntidskrifter pä invandrarspräk i 

fortsiittningen kunna beviljas under förevarande anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen att 

I. godkänna den av mig förordade ändringen av grunderna för 

stödet till kulturtidskrifter. 

2. till Stiid till kulwrtidskr(fier för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

rcscrvationsanslag av 8 264000 kr. 
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B 27. Stöd till tidningar på andra språk än svenska 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

3 946250 

4225000 

4 575 000 

Från anlaget utgår stöd enligt förordningen 11977:.523) om stöd till tid

ningar på andra språk än svenska. Stödet beviljas av statens invandrarverk 

efter samräd med presstödsniimnden. 

Stöd kan utgå till tidningar m;h tidskrifter på andra språk än svenska 

under förutsättning all 

I. publikationen vänder sig till invandrare och språkliga minoriteter i 

Sverige. 

2. publikationens innehåll i huvudsak berör förhållanden i Sverige. 

3. publikationen har sin huvudredaktion i Sverige och 

4. annonsdelen i publikationen inte överstiger 25 q. genomsnitt för 

kalenderår. 

Stödet kan utgå till allmänna nyhetstidningar och medlemstidskrifter 

som uppfyller vissa i författningen angivna krav. Dessutom kan behovs

prövade bidrag utgå till tidningar och tidskrifter som inte uppfyller dessa 

krav. Stödet kan ha formen av produktionsbidrag eller etableringsstöd. 

Stöd till allmtinna nvhets-
tidningar . 

Stiid till mcdlemstidningar 
Stöd till övriga tidningar 

Statt'ns i11ra11dra1'\'1.'rk 

19R0/81 

3 6'i0000 
287 500 
287 500 

4225000 

Beräknad ändring 1981/82 

Statens in
vandrarvcrk 

+ 1850000 
+ 212500 
+ 212 500 

+2275000 

Före
draganden 

+350000 
of. 
of. 

+350000 

I. För i"lr 1980 har produktionsbidrag beviljats sex allmänna nyhetstid

ningar och etableringsstöd för en ny tidning. Totalt har från anslagsposten 

utbetalats 3 664000 kr. Stöd till medlemstidningar har utbetalats till fyra 

tidningar som produktionsstöd varav en tidning även erhållit etablerings

stöd till ett sammanlagt belopp av ca 110000 kr. 25 övriga tidningar har 

beviljats bidrag med totalt 215 000 kr. 

2. Enligt invandrarverket sker ständigt förändringar i fråga om invand

rartidningarnas utgivning vilket medför förskjutningar mellan de olika an

slag<;posterna. Det finns en tendens att riksorganisationer eftersträvar en 

utgivning var fjortonde dag för att kvalificera sig som allmän nyhetstid

ning. Grundhidrag och rörligt bidrag höjdes är 1979 utan att anslaget 

ökades i motsvarande mån. För budgetf1ret 1981/82 räknar verket med ett 
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anslagsbehov för allmänna nyhetstidningar av totalt 5.5 milj. kr. 

(+ 1850000 kr.). 

3. För att täcka de behov som uppkommer i och med att ett antal 

tidningar kvalificerar sig för med I cm st id ni n g s stödet bör an slags

posten ökas till totalt 500000 kr. (+212500 kr.). 

4. Medelsbehovet för stödet till övriga tidningar beräknar verket 

till totalt 500000 kr. (+212500 kr.). 

5. Invandrarverket anser att stöd även bör ges till svenska organi

sationers tidningar på andra språk än svenska. Verket hänvisar 

framför allt till behovet av information om arbetsmarknadsfrågor och 

fackliga frågor till invandrare på deras eget språk. De tidningar som ges ut 

av invandrarorganisationer fyller enligt verket endast till ringa del detta 

behov. Verket föreslår att möjlighet till ett sådant stöd skapas inom stödet 

till organisationstidskrifter. 

Fiiredraganden 

Jag räknar med att anslagsbchovet för allmänna nyhetstidningar skall 

öka med 350000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Stc'id till tidningar på andra språk än s1•enska för budgetåret 

1981 /82 anvisa ett förslagsanslag av 4 575 000 kr. 
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Litteratur och folkbibliotek 

B 28. Litteraturstöd 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

17 350978 

25429000 

25678000 

Reservation 7737 056 

Försöksverksamhct med statligt litteraturstöd inleddes år 1975. Stödet 

fick sin nuvarande form efter beslut av riksdagen våren 1978 (prop. 1977/ 

78:99, KrU 1977/78:22, rskr 1977/78:274). Stödet, som fördelas av statens 

kulturråd, utgår enligt bestämmelser i förordningen (1978:490) om statligt 

litteraturstöd. Följande litteraturkategorier kan erhålla stöd: ny svensk 

skönlitteratur för vuxna. skönlitteratur för vuxna i svensk översättning, 

klassiker. facklitteratur för vuxna, barn- och ungdomslitteratur och littera

tur på invandrar- och minoritetsspråk. Stödet utgår företrädesvis i efter

hand. Särskilt kostnadskrävande utgivning kan erhålla projektstöd i för

hand. Stöd till författarverkstäder kan utgå i särskild ordning. 

Ur detta anslag tilldelas även skolöverstyrelsen medel för framställning 

av lättläst litteratur. Vidare erhåller statens kulturråd medel för stöd till 

presentation av svensk litteratur i utlandet enligt förordningen (1978:491) 

om forsöksverksamhet med statsbidrag till översättning av svensk littera

tur. Diirutöver utgår medel till studie av hokhranschen och bidrag till 
läsfrämjandc åtgärder bland barn och ungdom samt till utgivning av August 

Strindbergs samlade verk. För utgivning och distribution av prisbillig 

kvalitctslittcratur dels för vuxna. dels för barn och ungdom utgår bidrag till 

Stiftelsen Litteraturfriimjandct. Slutligen ges bidrag till verksamheten vid 

Sigtunastiftelscns klipparkiv och Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet 

samt till Svenska Vitterhctssamfundet och Samfundet De nio. 
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19S0/81 Beräknad ändring 1981/82 

Statens kul!ur- Före-
råd. skol över- draganden 
styrelsen 

I. Utgivningsstöd (164!0000) 
aJ Ny svensk skön-

litteratur för vuxna 4400000 
bJ Skönlitteratur för 

vuxna i svensk 
översättning 2400000 

c) Klassiker 1900000 
dl Facklitteratur för 

vuxna 3 300000 
e) Barn- och ungdoms-

litteratur 2200000 
f) Barn- och ungdoms-

serier 365000 +2619000 + 884000 
g) Projektstöd rill 

särskilt kostnad~-
krävande utgivning 1110000 

h) Utgivning av August 
Strindbergs samlade 

(700000)2 verk 
i) Litteratur på in-

vandrar- och minori-
tetsspråk 560000 

j J Stöd till förfallar-
verkstäder 175 000 

därav engångsutgifter (-) (-) (+ 100000) 
2. Framsliillning av lätt-

låst litteratur 1 350000 + !06000 of. 
' Stöd till presentation -'· 

av svensk litteratur 
i utlandet 150000 + 22000 of. 

4. Studie av bokbranschen 200000 + 29000 or. 
5. Bidrag till läsfrämjan-

de åtgärder bland barn 
och ungdom 200000 + 29000 of. 

6. Utgivning och distribLi-
tion av prisbillig kva-
litetslitteratur, En bok 
för alla 2 880000 + 543 000 +2665000 

7. Sigtunastiftclsens 
klipparkiv 42000 + 6000 of. 

8. Stiftelsen Svenska barn-
boksinstitulct 765000 + 261000 + 65000 

9. Massmarknadsutgivning av 
kvalitetslitteratur för 
barn och ungdom 2 665 000 + 661000 -2665000 

JO. Stöd till produktion 
av serier för barn och 
ungdom (265 0001 1 (-11 (-1 

11. Nya ändam<\I 750000 + 209000 750000 
12. Svenska Vitterhets-

s<1mfundet för utgiv-
ningsverksamhet !50000)~ (+ 7000) + 500001 

13. Samfundet De nio 17000 + 22000 of. 

25429000 +4507000 + 249000 

1 Ingår i anslagsposten Utgivningsstöd. 
~Budgetåret 1980/81 anvisat under anslagsposten Nya ändamål. 
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Statens kulturräd, skolifrerstyrelsen 

I. Statens kulturråd anför att utgivnings stödet under budgetåret 

1979/80 i stort sett har fungerat tillfredsställande. Rådet konstaterar emel

lertid att kostnadsutvecklingen inom bokbranschen och den fortsatta lager

ökningen hos förlagen har gjort det nödvändigt att höja stödbeloppen per 

titel. Som följd härav kommer antalet titlar på svenskt språk som under 

innevarande budgetår kan tilldelas stöd att minska med ett hundratal titlar 

eller drygt 10 %. Med hänvisning till bl. a. den inom rådet under innev:iran

de budgetår inledda utvärderingen av utgivningsstödet begiir rådet för 

flertalet stödordningar inga andra ökningar än kostnadskompensation. 

Diirutöver föreslår rådet en ökning med 50000 kr. av stödet till barn- och 

ungdomsserier. en ökning med 100000 kr. av projektstödet till särskilt 

kostnadskrävande utgivning. en ökning med 40000 kr. av stödet till littera

tur på invandrar- och minoritctsspråk samt en ökning med 50000 kr. av 

stödet till författarverkstäder. Dessutom föreslår rådet att ::WOOOO kr. av 

stödet till barn- och ungdomslitteratur får användas till stöd för översätt

ning och utgivning på invandrar- och minoritetsspråk av svensk barn- och 

ungdomslittcratur. ( + 2 619000 kr.) 

2. Skolöverstyrelsen begiir för fram st ä 11 ni n g av I ii tt lii st I it te

ra tur medel för kostnadskompensation samt anser att tillgången till 

lättlästa böcker genom en successiv utbyggnad snabbt bör ökas I+ I 06 000 

kr.). 

3. Kulturrådet föreslår - utöver kostnadskompensation - en ökning av 

medlen till Stiftelsen Litteraturfrämjandet för utgivning och distri

bution av prisbillig kvalitctslitteratur med 125000 kr. för En 

bok för alla - vuxna och med 275 000 kr. för En bok för alla - barn och 

ungdomar. Enligt rådet kriivs de ökade medlen för att aktivt kunna mark

nadsföra böckerna till grupper som saknar kontakt med kvalitctslittera

turen. (+I 204000 kr.) 

4. Kulturrådet hänvisar till de avtal om utgivning av August 

St r in d bergs sam I ad e verk som rådet för godkiinnande ÖVl'rli:imnat 

till regeringen. Rådet åberopar de under inledningsfasen höga kostnaderna 

för upprättande av en manuskriptbank och begär en ökning av medlen med 

100000 kr. utöver kostnadskompensation (+ 202000 kr.). 

5. Kult:.;rrådet föreslår en ökning av bidraget till Svenska barnbok

s institut c t med 150000 kr. utöver kostnadskompensation för i första 

hand nya lokaler. Rådet vitsordar till alla delar institutets till regeringen 

framförda beskrivning av sin för både personal och besökare ytterst besvä

rande lokalsituation. ( + 261 000 kr.) 

6. För bidraget till Samfundet D c nio bcgiir kulturrådet en ökning 

med 20000 kr. utöver kostnadskompensation ( + 22 000 kr.). 

7. För övriga ändamål föreslår rådet ökade medel för kompensation för 

kostnadsut vecklingen ( + 93 000 kr .1. 
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Fiircdraf.:llnden 

Under nästföljande anslag kommer jag att föreslå ett nytt hokhamlt:ls

stöd i huvudsaklig överensstämmelse med vad 1980 års bokbranschutred

ning har föreslagit. I nuvarande liige är jag inte beredd att tillstyrka all 

dt:tta stöd finansieras genom en minskning av litteraturstödet. Detta far i 

stiillet ske genom andra omfördelningar inom kulturområdet. 

Utgivningen av August Strindbergs samlade verk har innevarande bud

getttr kunnat påbörjas sedan regeringen godkänt de avtal som statens 

kulturråd i enlighet med tidigare bemyndigande <prop. 1976/77:100 bil. 12 

s. 74. KrU 1976177:35. rskr 1976/77:213 I har träffat med dels Almqvist & 
Wiksell/Gebers Förlag AB och dels Strindbergssällskapet. Avtalen innebiir 

i huvudsak följande. Utgivningen skall ,1mfatta T!. band och pilgä under IU 

är. Förlaget skall tillförsäkras ett visst statligt stöd per utgiven volym. 

Därutöver förutsätts kulturrftdet ge ekonomiskt bidrag till det vetenskapli

ga. textkritiska och kommenterande arbete som i Strindbergssiillskapets 
regi utförs av fristående forskare. Det redaktionella arbetet leds av en 

huvudredaktör som iir anställd hos statens kulturråd. Va1:ie utgiven del av 

verket skall i datorläsbar form göras tillgänglig för språkforskning genom 

medverkan av institutionen för spri1kvetenskaplig databehandling !språk

data) i Göteborg. Jag har för Strindbergsutgivningen räknat med en total

ram av 700000 kr. per år under utgivningstiden ( 1980 iirs priser). För nästa 

budgetar har jag beräknat 884000 kr. under anslagsposten Utgivningsstöd. 

Av beloppet utgör 100000 kr. engångsutgifter för inom totalramen tidigare

lagda redaktionella kostnader. 

Kulturrådet pätalar en mycket stor hrist vad gäller barnböcker pä flera 

invandrarspråk. Det är svårt om inte omöjligt att importera höcker frän 

vissa invandrarländer liksom att få fram en tillräcklig egenproduktion från 

resp. invandrargrupp. A andra sidan har svenska förlag förklarat sig bered
da att utge översättningar av liimpliga svenska barnböcker. Riidet föresl{tr 

därför att medel från stödordningen Barn- och ungdornslitteratur delvis 

används för stöd till utgivning av sådana översättningar. Enligt rådet har 

företrädare för branschen inte niigot att erinra mot en sådan omfördelning. 

Jag anförde i prop. 1977/78:99 om statligt litteraturstöd rn. m. att sti.idd till 

barn- och ungdomslitteratur borde kunna utgå till titlar såviil i svenskt 

original som i översättning. Jag finner det emellertid i likhet med kulturrft

det angeläget all svenska barnböcker görs tillgängliga för invandrare ge

nom omfördelning inom anslaget. 1 de fall då barnlitteratur på invandrar

sprak i original inte finns att tillgii bör enligt min mening i viss utstriickning 

även medel avsedda för svensk harn- och ungdomslitteratur kunna anv~in

das för detta ändamål. 

I föregående års hudgetproposition lprop. 1979/80: 100 bil. 12) föreslog 

jag att utgivningen av En bok för alla genom Stiftelsen Litteratu1främjan

det borde fortsätta i permanenta former. Efter riksdagens bemyndigande 

( KrU 1979180:26. rskr 1979/80:249) har regeringen med Stiftelsen Littera-
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turfrämjandet träffat ett treårigt avtal om utgivningen med möjlighet till 

förlängning. För att höckcrna i större utstriickning skall nå läsare som 

saknar kontakt med kvalitctslitteratur åläggs Litteraturfrämjandet i avtalet 

särskilt att. förutom via de reguljära försäljningskanalerna. så långt möjligt 

sprida de utgivna böckerna via hokomhud och folkrörelser. 

I enlighet med riksdagens bemyndigande (KrU 1978/79:30. rskr 1978/ 

79:336) har regeringen slutit avtal med Litteraturfrämjandet om massmark

nadsutgivning av kvalitetslitteratur för barn och ungdom. Denna utgivning 

bör fortsätta även under kommande budgetår. Jag föreslår att regeringen 

bemyndigas att förlänga det avtal som regeringen har träffat med Stiftelsen 

Litteraturfrämjandet avseende innevarande års utgivning. Eftersom avta

let avseende En bok för alla - vuxna har ingåtts för en tid av tre år finner 

jag det ändamålsenligt att avtakt avseende barn- och ungdomsböcker får 

giltighet för samma tidsperiod. dvs. förlängs med två är. Medel för mass

marknadsutgivning av kvalitetslitteratur för barn och ungdom har jag be

räknat under anslagsposten Utgivning och dis(ribution av prisbillig kvali

tetslitteratur. En bok för alla. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat angående stöd till översättning av 

svensk barn- och ungdomslitteratur. 

,.., bemyndiga regeringen att förlänga avtalet med Stiftelsen Littera

turfrämjandet om utgivning av prisbilliga barn- och ungdoms

böcker med två år. 

3. till Litterat11rstiid för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservations

anslag av 25 678 000 kr. 

B 29. Bokhandelsstöd 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

1200958 

I 369000 

2 700000 

I enlighet med riksdagens beslut år 1977 (prop. 1976177: 81. KrU 1976/ 

77: 39. rskr 1976/77: 239) utgår från detta anslag under en försöksperiod 

t. o. m. innevarande budgetår statligt stöd till det kompletteringslager och 

reordersystem som grossistföretaget Aktiebolaget Seelig & Co (Seelig) 

driver. Användningen av stödet regleras genom ett avtal mellan staten och 

företaget. Stödet uppgår f. n. till 1250000 kr. 

Från anslaget utgår vidare under en försöksperiod t. o. m. budgetåret 

1980/81 bidrag till Bokbranschens finansieringsinstitut AB (BFI) för utbild

ningsinsatser inom bokhandeln. 
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I. Distributionsstöd 
~ Stöd till komplette

ringslager 
3. Utbildningsinsatser 

1980 års hokhranschutredning 

1980/81 

I 250000 
119000 

1369000 

Beräknad ändring 1981/8:! 

Statens 
kulturråd. 
bokbransch
utrcdningen 
m. tl. 

+1600000 

- 500000 
+ 181000 

+1281000 

Före
draganden 

+ 1600000 

- 450000 
+ 181000 

+1331000 

Efter regeringens bemyndigande tillkallade chefen för utbildningsdepar

tementet den JO januari 1980 en särskild utredare 1 med uppgift att biträda 

bokhandelns och förlagens representanter i deras pågående överläggningar 

om ett fackbokhandclsavtal samt den 17 april 1980 en särskild utredare 1 I U 

1980: 07) med uppdrag att utvärdera det statliga stödet till bokhandeln. Den 

stirskilda utredaren som för sitt utredningsarbete har antagit namnet 1980 

års bokbranschutredning har i oktober 1980 överlämnat betänkandet ( Ds U 

1980: 11 l Samverkan i bokbranschen. 

Bakgrund 

Efter beslut av riksdagen våren 1977 !prop. 1976/77: 81. KrU 1976/77: 39. 

rskr 1976177: 239) infördes-budgetåret 1977178 försöksvis ett statligt ekono-

1T1iskt stöd till bokhandeln. Stödet utgår enligt förordningen ( 1977: 395) om 

försöksverksamhet med statligt kreditstöd till bokhandel. Det utgörs 

främst av kreditstöd till mindre och medelstora fullsorterade boklådor. 
Statligt bidrag utgår även till det kompletteringslager som finns hos distri

butionsföretaget AB Sedig & Co. Statligt stöd ges vidare till utbildning av 

företagsledare inom bokhandelsbranschen. 

Översynen av det statliga stödet till branschen har i viss rnån varit 

berop1de av resultatet av förhandlingarna mellan förläggare och bokhand

lare men har också haft till syfte att utvärdera de statliga insatserna. 

Parterna i bokbranschen har nu enats om ett nytt fackbokhandelsavtal. 

Detta avtal bevarar viktiga delar av de kulturpolitiska branschåtaganden 

som de statliga insatserna ar 1977 knöts an till. Det nya avtalet kan enligt 

utredningens mening såled~s ligga till grund för fortsatta statliga åta~anden 

inom branschen, 

Utredningens fi.irslag 

Utrednin&en föreslår införandet av ett dis t r i hu I i o n s stöd t i Il 

bokhand e In. Detta knyter an till det s. k. abonnemanget. 
1 Sratssekreteran:n Gunnar Petri 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 110 

Genom abonnemangssystemet har hokhandeln möjlighet att ta hem åt

minstone ett exemplar av de nyutgivna bi.kkerna. Genom ahonnemangs

syskmet har förlag och hokhandel åtagit sig en kulturpolitiskt viktig upp

gift. Systemet tillförsiikrar nämligen allmänheh.:n tillgfrng till de nya böc

kerna. 

Abonnemanget kommer enligt det nya avtalet att omfatta minst 50'.>( av 

enskilt förlags utgivning. Bokförlagen lämnar enligt avtalet :n q. rabatt på 

nettopriset av ahonnemangsexemplaren mot tidigare 6 r;:;-. som höjdes till 

11 % i samband med att avtalet förliingdes. Oet förutsiitts i fackhokhan

delsavtalet att statligt hidrag utgår för att finansiera 23/33 av den rahatt 

som liimnas av hokförlagen vad avser sädana titlar som erhållit statligt 

litteraturstöd. Statens kostnad för det föreslagna stödet beräknas till 1.6 

milj. kr. 

Kreditstödet tillkom år 1977 i syfte att lö~a den krissituation som 

fullsortenide hoklådor pil mindre och medelstora orter befann sig i. 

Den utvärdering av kreditstödets effekter som utredningen genomfört 

ger vid h<mden att det ännu är för tidigt att avgöra dess hetydelse på lång 

sikt. d{t stödet hara utgått i tre år. 

Utvärderingen visar emellertid att krediterna i vissa avseenden haft 

avsedd verkan. De har alldeles tydligt underliittat ägarbyten av boklådor 

och därmed päskyndat ett för vissa delar av branschen nödvändigt genera

tionsskifte. 

Utredningen anser att det statliga kreditstödet skall ses som en tillfällig 

insats som ej hör permanentas. 

Samhället har dock fortfarande. enligt utredningens mening. anledning 

känna ansvar för mindre och medelstora hoklf\dor i kulturfattiga områden 

där marknadsanpassning ännu ej hunnit genomföras. Utredningen föreslilr 

därför att statligt bidrag till kreditstödet försöksvis skall utgi\ under ytterli

gare tre år. dock reducerat friln nuvarande 2.4 milj. kr. till 2.2 milj. kr. 

Utredningen föreslår ocksä att krediter skall kunna beviljas bokl;1dor i 

storstadsförorter samt nyetablerade 13-hokli'tdor och antikvariat. 

Utredningen anser att Seeligs kompletteringslager iK-lager) 

har ett betydande kulturpolitiskt viirde. Genom denna lagerservice utökas i 

själva verket fackbokhandclsavtalets begränsade lagerbehov med ett bak

omliggande reservlager uppgilende till drygt 12 000 titlar. 

Det statliga stödet till Sccligs K-lager avsåg ursprungligen att utgöra en 

introduceran<.le insats från statens sida. Det stöd som f. n. utg~lr till Seeligs 

K-lager iir uppdelat i ett allmänt underskottsbidrag om högst 450000 kr. 

och ett bidrag med syfte att möjliggöra l"ör K-lagret att ge bokhandlarna en 

viss rabatt pil inköpen tbonusstöd) om 800000 kr. 

Den stora titelhredden i K-lagret har ett kulturpolitiskt värde. Bonusstö

det innebär vidare en direkt förmån för bokhandeln. Samtidigt står det 

klart att K-lagret i dag har nätt en helt annan förankring i branschen än Jet 

hade niir det statliga stödet introducerades. Utredningen föresliir därför att 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 111 

det s. k. bonusstödet bibehålls men att det allmänna förlusttäckningsbidra

get upphör. 

En viktig förklaring till de svårigheter bokhandelshranschen befunnit sig 

i är att många bokhandlare. som tidigare genom konkurrensbegränsningar 

levde i en relativt skyddad miljö. har haft svårigheter att anpassa sig till 

den nya situationen. Man har varit allmiint enig om att det i många fall har 

saknats tillriickliga kunskaper i priskalkylering. ekonomisk kontroll och 

planering, marknadsföring m. m. 

Om man skall kunna räkna med att den svenska bokhandeln i framtiden 

framgångsrikt skall kunna möta b[1dc kulturpolitiska och ekonomiska krav 

är det önskviirt att de som svarar för denna verksamhet äger nödvändig 

kännedom om sin verksamhets förutsättningar. I dagens läge ser utred

ningen ingen annan möjlighet att uppnå ett sådant syfte än att statsmak

terna under en begränsad period fortsäth:r och i viss mån utvidgar sitt 

stödföagandc. Mot denna bakgrund föres läs att det statliga hidragct till BFI 

för Bok-. pappers- och kontorsvaruförbundets ( Bopako) ut bi Id ni n g s

o c h konsulcntverksamhet höjs från nuvarande 119000 kr. till 

300000 kr. 

Med de förutsättningar som givits utredningen har det ansetts nödvän

digt att något minska omfattningen av utgivnings stödet för att möj

liggöra ett distributionsstöd. Utredningen konstaterar att stödordningen 

Projektstöd till särskilt kostnadskrävande utgivning i första hand hör kom

ma i fråga om syftet är att så mycket som möjligt begränsa effekten i form 

av minskat antal titlar som får utgivningsstöd. Det bör emellertid enligt 

utredningen ankomma på kulturrådet att ange hur en minskning av utgiv

ningsstödet närmare bör fördelas. 

Remissyttrandena 

Efter remiss har yttranden över bokbranschutr'edningens betänkande 

avgivits av statens kulturråd. S1·e11ska hoMi"irliigwll"efiireningen. Bok-. 

pappers- och kontor.1·1·1mdi"irhum/ct I BopakoJ. Srcrige.1· allmänna hihlio

tek.1:fi"irening, Sl'erige.1· fi'ir.fi1ttwji'irhw1d och AB Sedig & Co (Seelig). 

Hiirutöver har skrivelse kommit in från Kooperatirn .f('irhu11det ( KFl. 

Sveriges förfottarförbund anser sig med hänsyn till den korta remissti

dcn inte kunna ta ställning till betänkandet. 

I remissvaren uttrycks överlag tillfredsställelse med såväl det nya fack

bokhandclsavtalet som med resultatet av utredningsarbetet. Statens k11/

rurråd konstaterar med tillfredsställelse att ett nytt fackhokhandelsavtal 

kommit till stånd. Hade inte avtalet förnyats skulle spridningen av kvali

tetslitteratur med eller utan litteraturstöd ha äventyrats. Bokfi'irliiggareji'ir

cningcn anser att utredningen med hänsyn till förutsättningarna lyckats väl 

främst därför att man med hjälp av de förslag som utarbetats fått parterna i 

fackbokhandelsavtalet att enas om ett nytt avtal som innebär att den 

statliga kulturpolitiken pft litteratun::ns omrt1de även fortsättningsvis har en 
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grund i branschen. Bopako påpekar att betänkandet åstadkommits under 

stor tidspress och med restriktioner att ytterligare statliga medel till bran~ 

schen inte kan anvisas. Med hänsyn till inskränkningarna i utredarens 

handlingsfrihet innehåller betänkandet en god kartläggning av problemen i 

branschen och lämnar konstruktiva förslag till lösningar. 

Utredningens förslag angående statligt stöd till abonnemanget 

reses det inga invändningar mot. Statens kulturråd tillstyrker att ett distri

butionsstöd tillfälligt införs. Rådet kan dock inte finna att utredningen 

presenterat någon varaktig lösning på litteraturdistributionens problem. 

Rådet framhåller vidare att lagerhållningen av abonnemangsexemplarcn 

ofta är så kort att många titlar pr;iktiskt taget blivit otillgängliga för läsarna. 

Bokj("irläggareförc11i11ge11 anser filt det nya fackbokhandelsavtalet framstår 

i fråga om abonnemangssysteme! som en trepartsuppgörelse. vilken med 

hänsyn till förutsättningarna är väl balanserad. Seelig anser att abonne

mangsstöd i reducerad omfattning om möjligt även borde ges till andrn 

ambitiösa bokhandlare än de till branschavtalet anslutna. 

Utredningens förslag till ett mera flexibelt utnyttjande av de stat I i g a 

k rc dit er n a till bokhandeln tillstyrks av remissinstansern~. Statens kul

turråd anser det vara ett positivt initiativ när utredningen fön:slår att också 

B-bokhandcl skall kunna komma i åtnjutande av statligt kredi~stöd. Kul

turrådet vill emellertid också fästa uppmärksamhet på den vilqiga sprid

ningskanal för kvalitetslitteratur som bokkafCerna utgör. Rådet framhåller 

att dessa och specialboklådor med inriktning på litteratur ino111 särskilda 

språkområden i dag saknar de statliga kreditmöjligheter som den fullsorte

rade fackbokhandeln har tillgån!l till. See/ig anser att ambitiösa bo!<handla
re bör få ta del av kreditstödet i ökad utsträckning även om de inte är 

fackbokhandlare. 
Såväl BokJ(:ir/iiggan~fiirt'ningen som Bopako ställer sig positiva till att 

förlag och bokhandel tillerkännes I i k a inflytande i Bok bra n

s c h ens finansieringsinstituts ·<BFll styrelse rörande beslut 

angående användningen av de statliga bidragen. 

I fråga om finansieringen av Se e I i g s K-1 ag er råder delad~ meningar. 

BoVörläggareföreningen anser att utredningens förslag till reducering av 

K-lagerstödet ter sig väl motiverat. Bopako menar att man fr~n bokhan

delns sida av kulturella och kommersiella skäl är angelägen on1 att K-lagrct 

blir kvar i oförändrad omfattning och förutsätter att förlage[l beaktar 

utredarens synpunkter om att ~e Seelig sådana inköpsvillkor att det också i 

framtiden blir möjligt för bolaget att bibehålla nuvarande servi<;~gra\:I till 

bokhandeln via K-lagret. KF finner det mindre välbetänkt <\lt stödet till K

lagret slopas. Sedig hävdar att utredningens förslag till slopande ;i.v för

lusttäckningsbidraget till K-lagret bygger på otillfredsställamlc utredning 

och därför helt eller delvis kan ifrågasättas. Seelig instämmer i utredning

ens uppfattning att branschen själv bör ta större arisvar för K-lagret och 

Seeligs reordersystem samt framhåller att bolaget vid olika tillfällen för-
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sökt få leverantörernas förståelse för detta. Seelig anser vidare att om 

förlusttäckningsbidraget upphör att utgå måste K-lagrets omfattning och 

bonusens totalvärde anpassas till bokhandlarnas behov och de ekonomiska 

förutsättningarna. Seelig föreslår också att 20 exemplar per titel av de 

litteraturstödda titlarna eller mer ställs till K-lagrcts förfogande med den 

abonnemangsrabatt som enligt utredningens förslag skall tillfalla bokhan

deln. 

Bokförlä1a:arefiireninRen tillstyrker förslaget att ut bi Id ni n g s bidra

g e t till Bopako höjs. Bopakv förordar att utbildningsbidraget liksom 

hittills administreras av BFI. med hänsyn till den nära kopplingen mellan 

utbildning och finansiering. 

Vissa invändningar förs fram mot utredningens förslag att minska på 

omfattningen av I it te ra turs tö det. Kulturråde1 vänder sig mot att 

medel tas från litteraturstödet för att bekosta en i och för sig kulturpolitiskt 

betydelsefull branschuppgörelse. Skulle projektstödet slopas anser kultur

rådet det påkallat att återskapa det inom övriga stödordningar. Bok.fiJrlii1:

gare.Fireningen menar att projektstödet är en värdefull stödform som om 

möjligt bör finnas kvar. Föreningen menar att det bör ankomma på statens 

kulturråd att pf1 annat sätt åstadkomma reduceringar i utgivningsstödet och 

genom omfördelningar söka tillse att samtliga nu existerande stödformer 

kan bibehållas. 

BoMvrliiggan'.fi'ireninROI fr.amhf1ller att föreningen inom ramen för ut

rednings- och förhandlingsarbetet framfört kritik mot den motprestation i 

form av förlagens åtagande att iaktta av statens kulturråd fastställda 

maxim i priser för litteraturstödda titlar. Bokförläggareföreningen för

utsätter att frågan om priseffekten blir föremål för ytterligare utredning. 

Föreningen påminner också om att den vid många tillfällen tidigare fram

ställt krav och synpunkter på merv~irdeskatten på böcker samt 

fräganom biblioteksersättning till förlagen. 

Seelig framställer i sitt yttrande också önskemål om bidrag till ett värde 

av 100000 kr. för apparatur att användas vid utvecklingen av kata-

1 o g sys t cm över tillgänglig litteratur av allmän karaktär. 

S1aten.1· k11/t11rråd 

I sin anslagsframstiillning har kulturrådet beräknat ett preliminärt belopp 

av 2.3 milj. kr. för ett nytt distributionsstöd till bokhandel. Rådet anför att 

ett sådant stöd är en förutsättning för att den litteratur som erhi:illit utgiv

ningsstöd också kan nå sina läsare. 

Sedig 

Seelig hemställer att medel reserveras för fortsättning av det statliga K

lagerstödet till värdet av stödet för budgetåret 1980/81 uppräknat med ett 

belopp motsvarande konsumentprisindex. 

8 Riksdagen !9XU/8/. I sam/. Nr /OU. Bila.~a 12 
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BFI 

BFI anhåller att statligt stöd till företagsledarutbildning skall utgå under 

budgetåret 1981/82. Med anledning av att Bopako administrerar utbildning

en anhåller BFI att stödet flyttas över till Bopako. Angående stödbelop

pets storlek hänvisar BFI till bokbranschutredningens förslag. 

Föredraganden 

Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att ett nytt fackbokhandels

avtal har kommit till stånd mellan parterna i bokbranschen. Ett fackbok

h<1ndelsavtal mellan Svenska bokförlägg<1rcföreningen och Bok-. pappers

och kontors varuförbundet ( Bopako) utgör en väsentlig förutsättning för att 

de böcker som ges ut i landet når de läsare som har tillgåi1g till fackbokhan

del. Jag delar bokbranschutredningens uppfattning all det nya avtalet kan 

ligga till grund för fortsatta statliga åtaganden. 

Utredningen föreslår all ett statligt stöd till det s. k. abonncnrnnget 

införs.· Abonnemanget innebär att bokhandeln tar emot f1tminstone ett 

exemplar av viss del av de nyutgivna böckerna. Jag delar utredningens 

uppfällning att förlag och bokhandel genom abonnemangssystemet åtagit 

sig att fortsätta med en kulturpolitiskt angelägen uppgift. 

Ett statligt stöd till abonnemanget löser visserligen inte alla problem som 

är förknippade med litteraturdistributionen. Del utgör emellertid ett vä

sentligt komplement till de statliga insatser som görs för utgivningen av 

litteratur. Genom konstruktionen av utredningens fön.lagerhälls dessutom 

ell sammanhängande statligt stöd till såviil utgivningen som distributionen 

av god litteratur. Distributionsstödet får en kulturpolitiskt viktig profil 

genom att det får den största ekonomi-;ka betydelsen för mindre boklådor. 

Detta innebär att stödet medverkar till att bevara ett regionalt spritt bok

handelsbesliind. Genom sin utformning innebiir stödet också el! incitament 

all läta abonnemanget omfatta främst de litteraturstödda boktitlarna. Jag 

ansluter mig därför till utredningens förslag att statligt bidrag bör utgf1 för 

att finansiera 23/33 av den rabatt som lämnas av bokförlagen vad avser 

sådana titlar som har erhållit statligt litteratursliid. Kostnmkrna för detla 

bidrag för budgetåret 198 I.182 beriiknar jag till 1.6 milj. kr. Det ankommer 

på regeringen att utfärda närmare bestämmelser härom. 

Rent praktiska skiil talar för att. som utredningen föreslagit. abonne

mangsrabatten utbetalas till förlagen. Statens kulturråd bör fö i uppdrag att 

precisera förutsättningarna för stödet och i förekommande fall teckna avtal 

med distributiirerna om villkoren för stödet. För förlag som ej iir anslutna 

till fackbokhandelsavtalet men får ta del av litteraturstödet bör dctla avtal 

bli riktningsgivande för de statliga insatserna. 

I fråga om kreditstödet till bokhandeln vill jag anföra följande. Kredit

stödet till bokhandeln är avsett att genom särskilda insatser bidra till 

upprustningen av krisdrabbade boklädor. Den ut värdering av kreditstödets 

effekter som utredningen har genomfört visar att stödet under de första 
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åren i allt väsentligt haft avsedda effekter. Det har alldeles tydligt underlät

tat ägarbyten av boklådor och därmed påskyndat ett för vissa delar av 

branschen nödvändigt generationsskifte. 

Jag delar utredningens uppfattning att det statliga kreditstödet inte bör 

permanentas utan skall ses som en tillfällig insats. En ny utvärdering av 

stödet, som bör komma till stånd efter ytterligare tre år. bör kunna lämna 

besked om stödets långsiktiga effekter. 

Jag ansluter mig till utredningens förslag att fullsorterade boklådor i 

storstadsförortcr skall kunna komma i åtnjutande av statliga krediter lik

som B-bokhandel som nyetableras på orter som helt saknar annan bokhan

del. Även till utredningens förslag att nystartade antikvariat skall kunna 

erhålla statliga krediter ställer jag mig positiv. 

Statens kulturråd påpekar i sitt yttrande att såväl bokkafeer som special

boklådor med inriktning på litteratur inom särskilda språkomr[lden i dag 

saknar de statliga kreditmöjligheter som den fullsorterade fackbokhandeln 

har tillgång till. Jag anser att de statliga krediterna under vissa villkor i 

fortsättningen skall kunna användas till att stödja bokkafCer som sprider 

kvalitetsböckcr. Vidare anser jag det lämpligt att boklådor, som specialise

rat sig på våra minoritetsspråk. skall kunna komma i åtnjutande av stat liga 

krediter. Det får ankomma på regeringen att efter förslag från kulturrådet 

och Bokbranschens finansieringsinstitut AB (BFIJ ange de närmare före

skrifter som bör gälla för de statliga kreditinsatserna. 

Vad gäller administrationen av kreditstödet föreslår utredningen att 

detta även fortsättningsvis skall förvaltas av BFI. Utredningen föreslår 

vidare ändring i BFI :s beslutsordning, så att lika inflytande i fråga om 

beslut rörande de statliga krediterna skapas mellan företrädarna för Bo

pako och företrädarna för Bokförläggareföreningen vilket inte heller har 

mött några invändningar från remissinstansernas sida. Jag finner den före

slagna ändringen i beslutsordningen motiverad. 

Med hänsyn till statens dominerande roll som finansiär av BFI:s verk

samhet och den kulturpoiitiska betydelsen av institutets verksamhet är det 

enligt min mening lämpligt att BFl:s ordförande utses av regeringen. 

Utredningen har föreslagit att förlusttiickningsbidragct till Seeligs K

lager slopas. K-lagret har ett kommersiellt värde för branschen samtidigt 

som det har kulturpolitisk betydelse. Avsikten med det statliga bidraget 

har varit att möjliggöra påbörjandet av denna verksamhet. Med hänsyn 

härtill anser jag det naturligt att branschen successivt tar över ansvaret för 

K-lagrets finansiering. Jag förordar därför att det allmänna underskottsbi

draget skall upphöra att utgå. 

För rabatten till bokhandeln bör samma principer som hittills giilla. Det 

statliga bidraget för att möjliggöra rabatterbjudanden till bokhandeln bör 

uppgå till högst 800000 kr. per år och utgii på försök i ytterligare tre ar. I 

samband med den därpå följande utvärderingen bör med tanke på att det 

här rör sig om en normal kommersiell verksamhet granskas under vilka 

betingelser bidraget skulle kunna avvecklas helt. 
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Det finns anledning att i likhet med utredningen fästa vikt vid frågor som 

rör utbildning för i första hand innehavare av mindre och medelstora 

boklådor. Jag ansluter mig därför till utredningens förslag att hidraget till 

Bopakos uthildningsinsatser fär utgå under en period av tre är samt alt det 

för denna period höjs från nuvarande 119000 kr. till 300000 kr. per år. Pä 

grund av det samhand som föreligger mellan utbildning och finansiering 

bör bidraget som hittills administreras av BFI. 

Enligt sina direktiv hade bokhransl:hutredningen att utgä ifrfin att de 

framlagda förslagen i helhet skulle rymmas inom ramen för nu anvisade 

medel för bokhandels- och litteraturstöd. Utredningen har föreslagit att de 

ökade kostnaderna för distrihutior.sstöd och utbildningsinsatser finansi

eras genom slopandet av underskottsbidraget till K-lagret samt vissa 

minskningar av kreditstödet till bokhandeln och av det statliga litteratur

stödet. Jag har tidigare berört frågan om anslag till statligt litteraturstöd för 

budgetåret 1981/82. Med hänsyn till den påg;1ende utvärderingen av det 

statliga utgivningsstödet är jag f. 11. inte beredd att förorda en minskning av 

medlen för detta ändamål. Den reform som här presenteras har möjlig

gjorts genom omprioriteringar inom kulturområdet. Vad gäller bidraget till 

Seclig ansluter jag mig till bokbranschutredningens förslag tKh räknar med 

ett medelsbehov av 800000 kr. som bidrag till bolagets rabatt på bokhan

delns inköp. Regeringen bör bemyndigas att liksom tidigare år ingå avtal 

med Seelig om de närmare villkoren för det statliga bidraget. Likasii 

beräknar jag för utbildningsinsatser ett medelsbehov av 300000 kr. Vad 

gäller behovet av anslag för kreditgarantier till bokhandel och för lån for 

investeringar i bokhandel återkommer .iag i det följande. I allt väsentligt 

har finansieringen av här redovisade åtgärder åstadkommits genom om

prioriteringar. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de av mig förordade riktlinjerna för st till bokhan-

del. 

2. bemyndiga regeringen att ingå avtal med Aktiebolaget Seelig & 

Co om användningen av stödet till Seeligs komplctteringslager i 

enlighet med vad jag har förordat. 

3. till BokhanJelsst<'id för budgetåret 1981 /82 anvisa ett förslags

anslag av 2 700000 kr. 

B 30. Kreditgarantier till förlag och bokhandel 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

697627 

I 000 

I 000 

Statliga kreditgarantier för lån till bokför I ag utgår enligt förordningen 

( 1978:490) om statligt litteraturstöd. Frågor om kreditgarantier till bokför-
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lag prövas av stakns industriverk. För innevarande budget~\r fiir garantier 

beviljas intill ett belopp av 2 milj. kr. 
Statliga kreditgarantier för liin till bokhand e I utgår enligt förordning

en ( 1977:395) om försöks verksamhet med statligt kreditstöd till bokhandel. 

Ansökan om kreditgaranti till bokhandel prövas av Bokbranschens finan

sieringsinstitut AB (BFl). För innevarande budgctilr för garantier beviljas 

intill ett belopp av 1.5 milj. kr. 
Under budgetaret 1979/80 beslöt statens industriverk om infriande av 

kreditgarantier till förlag om totalt 697 627 kr. 

Statens ind11stril"erk 

Sektionen för finansiellt stöd vid statens industriverk föreslår all ramen 

för beviljande av kreditgarantier till förlag för nästa budgetår skall vara 

oförändrad 2 milj. kr. 

BFI 

BFI anhåller att statligt kreditstöd till bokhandel skall utgå även under 

nästa budgetår. 

1980 års hokhranschutredning (V 1980: 71 

Utredningen föreslår att det statliga kreditstödet till bokhandel utsträcks 

till att gälla en period om ytterligare tre år och omfatta fler typer av 

boklådor än hittills. 

Föredraganden 

I direktiven till 1980 års bokbranschutredning ( U 1980: 07l anförde jag 

att i samband med utvärderingen också kreditstödet till mindre och medel

stora förlag borde kunna behandlas. Utredaren har nyligen påbör:iat ett 

sådant översynsarbetc. I avvaktan på utredarens förslag i detta avseende 

bör ramen för kreditgarantier för lån till bokförlag nästa budgetår föra-; upp 

med oförändrat belopp. 

Jag har tidigare under anslaget Bokhandelsstöd redovisa! mina ställ

ningstaganden i fråga om kreditstöd till bokhandel. De förslag jag har 

förordat innebär att de statliga insatserna också i form av kreditgarantier 

till bokhandel bör fortsätta under en tid av ytterligare tre år. Efter denna 

tid bör det enligt min mening vara möjligt att göra en bedömning av ett 

eventuellt fortsatt behov av denna stödform. Även ramen för kreditgaran

tier för län till bokhandel bör därför nästa budgetår föras upp med oföränd

rat belopp. 

Jag kommer i samband med mina ställningstaganden till det kreditstöd 

som utgår under anslaget Lån för investeringar i bokhandel att behandla 

frågan om ändring i de föreskrifter och avtal om utformningen av stödet 

och om Bokbranschens finansieringsinstituts AB (8FI) handhavande av 

detta som fordras vid en fortsatt försöksverksamhet. I det sammanhanget 
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kommer jag lH.:ksil all liigga fram förslag lill fiirliingning av den lag som 

behövs för att prövningen av frägor om kn:ditstöd skall kunna överliinmas 

till BFI. 

Jag hemställer alt regeringen föresliir riksdagen all 

I. medge att statsgaranti för li"in till nyetablering av förlag m. m. 

under buJgetfiret 1981/82 far beviljas intill ett belopp av 2000000 

kr.. 

2. medge alt statsgaranti för lån till bokhandel under budgetilret 

1981 /82 f:'tr beviljas intill ett belopp av I .'iOO 000 kr.. 

3. till l\rcditgaranticr till .f{"ir/ag och hok/w11dd för hudgetäret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

U 31. Lån för iinesteringar i bokhandel 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/X2 Förslag 

I 993000 

2 400 000 

2 200000 

I enlighet med riksdagens beslut är 1977 (prop. 1976177:81. KrU 1976/ 

77:39. rskr 1976/77:239) utgår frän delta anslag statligt stöd till investering

ar inom bokhandeln. Stödet utgilr under en försöksreriod t.o.m. budget

året 1980/81. Stöd kan utgit i form av <1vskrivningsliln eller i form av 

invcsteringslån. Högst hälften av grundhidraget filr anviindas till avskriv

ningslfrn. Niirmare föreskrifter återfinns i förordningen ( 1977:395! om för

söksverksamhet med statligt kreditstöd till bokhandel. Stödet handhas av 

Bokbranschens linansieringsinstitut AB (BFJJ enligt ett sarskilt avtal mel

lan staten och institutet. 

BFI 

Enligt BFl:s uppfattning har kreditstödet aktivt bidragit till att förhindra 

nedliiggning av boklildor p:t smil och medelstora orter. Br:I anhäller J~irför 

om att statligt kreditst(id till bokhandeln skall utgt1 iiven under budget~tret 

1981/82. Vad g~iller kreditstiidets storlek h;invisar BFI till 1980 i:irs hok

branschutredning ( U 1980:07 ). 

1980 1/r.1 hokhra11sc/11ttrn/11i11.~· 

Litredningcn' förslag (Os U 1980: 11) som utförligt redovisas under an

slaget Bokhandclsstiid avser iiven detta anslag. 

Fiir<'dr111.:a11de11 

Mina stiillningstaganden till 1980 års bokhranschutrednings förslag 

(Os U 1980: 11) Samvcrk<tn i hokbranschen. som jag tidigare har redovisat 

under anslaget Bokhandclsstiid, innebär att försiiksverksamheten med 

kreditstöd till bokhandel bör fortsätta under ytterligare en tre<lrsperiod. 
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Jag har vidare förordat att kreditstlid i fortsättningen även bör kunna utgfi 

till fullsorterade boklådor i storstadsförorter. nyetablering av 13-bokhandel 

på orter som saknar annan bokhandel. nyetablering av antikvariat samt 

även bokkafeer och bokliidor med särskild inriktning pii minoritetsspräk. 

Med en sådan större flexibilitet i anviindningen av kreditstiidet bör stödets 

kulturpolitiska effekt kunna ökas ytterligare. 

Utöver ett nytt distributionsstöd till bokhandeln har jag tidigare iiven 

föreslagit en kraftig ökning av det statliga bidraget till Bok-. pappers- och 

kontorsvaruförbundds ( Bopako) utbildningsvcrksamhet. Med hänsyn till 

dessa nya statliga åtaganden finner jag det liksom utredningen niidviindigt 

att räkna med en viss min~kning av stödutrymmct under förevarande 

anslag. Anslaget bör nästa budgetär föras upp med 2.2 milj. kr. 

Vad gäller handhavandet av kreditstödet har jag i överensstämmelse 

med utredningen och berörda parter funnit det lämpligt att företrädarna för 

Bopako och företriidarna för Svenska bokförliiggareföreningen i iirenden 

rörande de statliga bidragen ftir lika inflytande i BFI :s styrelse. Som jag 

tidigare har uttalat finner jag det ocksf1 liimpligt att ordföranden i institutets 

styrelse utses av regeringen. 

Jag avser senare att föreslå regeringen att utfärda föreskrifter om fortsatt 

försöksverksamhet med statligt kreditstöd till bokhandel i enlighet med de 

riktlinjer för utformningen av stödet och BFl:s handhavande av detta som 

jag har förordat. Utöver genom nu niimnda föreskrifter bör tilliimpningen 

av stödet liksom hittills iiven regleras i avtal mellan staten och 13FI. 

Regeringen bör dätfor bemyndigas att triiffa avtal med 13FI i huvudsaklig 

överensstämmelse med de riktlinjer som jag har förordat. 

Mina förslag i det förcgäende medför att lagen ( 1977:485) om tillfälligt 

överliimnande av förvaltningsuppgift inom utbildningsdepartementets 

vcrksamhetsomr{ide bör ges förlängd giltighet. Inom utbildningsdcparte

mentet har diitför uppriittats förslag till lag om ändring i denna lag. Försla

get hör fogas till protokollet som bilaga 12 .5. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen 

förcslifr riksdagen att 

I. antaga förslaget till lag om iindring i lagen ( 1977:48.'il om tillfälligt 

överlämnande av förvaltningsuppgift inom utbildningsdcparte

mentets verksamhctsomrildc. 

-, godkänna att försöksverksamheten med kreditstöd till bokhandel 

utstriicks till att gälla till utg;lngen av juni 1984. 

3. godkänna de riktlinjer för ändring av försöksverksamhetcn med 

kreditstödet till bokhandel som jag har förordat, 

4. bemyndiga regeringen att i huvudsaklig överensstämmelse med 

vad jag har förordat triiffa avtal med Bokbranschens finansie

ringsinstitut AH om bolagets handhavande av stödet till bokhan

del. 

5. till Län ji"ir im·cstcringar i hoklwnde/ budgctitret 1981/82 anvisa 

ett reservalionsanslag av 2 200000 kr. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 120 

B 32. Bidrag till folkbibliotek 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

14586688 

18 101000 

17155000 

Reservation 460356 

Stöd till folkbibliotekens verksamhet utgår enligt förordningen 

(1975:467) om statsbidrag till folkbibliotek. 

Statsbidragen till lokal folkbiblioteksverksamhet syftar till att utjämna 

skillnader i biblioteksstandard mellan kommunerna. Bidragen skall också 

göra det möjligt att nå ut till nya grupper med bibliotcksverksamhet. 

Statsbidrag kan utgå för kostnader som avser allmän upprustning. inköp av 

bokbuss. bokutlåning på arbetsplatser. inköp av litteratur på invandrar

och minoritetsspråk samt annan verksamhet som det finns anledning att 

stimulera med statligt stöd. Statsbidrag får dock inte utgå för kostnader 

som avser enbart adminstrativa funktioner. Bidrag till inköp av bokbuss 

utgår med hela inköpsbeloppet. För övriga ändamål utgår bidrag med del 

av kostnaden. Bidrag för samma ändamål kan beviljas en kommun endast 

en gång och får därvid fördelas på högst tre år. 

Särskilda bidrag utgår till såväl lokala bibliotek som länsbibliotek och 

lånecentraler för inköp av litteratur på invandrar- och minoritetsspråk. 

Ur anslaget utgår vidare bidrag till Tornedalens bibliotek och till biblio

teksverksamhet bland svenskar i utlandet samt till vissa gemensamma 

ändamäl i folkbiblioteksverksamheten. 

1980/81 lkräknad ändring 1981/82 

Statens Före-
kulturräd draganden 

1. Lokal biblioteksvcrk-
sam het 13010000 +2091000 -955000 

2. Inköp av litteratur 
pii invandrar- och 
minoritetsspräk 4473 000 + 581000 of. 

3. Torncdalens bibliotek 150000 + 20000 + 9 000 
4. Biblioteks verksamhet 

bland svenskar i ut-
landet :?.2000 + 203000 of. 

5. Vissa gemensamma ändamål 
i folkbibliotekens verk-
samhet 446000 + 58000 of. 

18101 000 +2953000 -946000 

Statens k11/t11rriid 

Regeringen tillsatte i december 1979 en kommittc (LJ 1979: 171 med 

uppdrag att bl. a. göra en kartläggning av folkbibliotekens verksamhet och 

lägga fram förslag om den framtida inriktningen av den statliga bidragsgiv

ningen till folkbiblioteken. r avvaktan på utredningens förslag föreslår 
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kulturrådet för budgetåret I 981/82 inga större reformer på folkbiblioteks

området. 

I. Syftet med den statliga bidragsgivningen till den I ok a I a bi b I i o

t eks verksamheten är bl. a. att utjämna skillnaderna i biblioteksstan

danJ kommunerna emellan och att stimulera de kommunala biblioteken att 

genom nya verksamhetsformer nå ut till nya grupper av låntagare. 

Kulturrådet föreslår liksom föregående budgetår en ändring av bestäm

melserna för bidragen f'ör inköp av bokbussar. Bidrag utgår f. n. med 

hela inköpskostnaden. Under budgetåret 1979/80 erhöll endast fyra kom

muner bidrag. Det ringa antalet ansökningar uppges bero på de höga 

driftkostnader som följer med bokbussverksamheten. Bidraget bör därför 

enligt kulturrådets förslag utgå för endast halva inköpskostnaden. Därut

över hör bidrag även kunna ges till driftkostnader för bokbussverksamhet 

under en period av högst tre år. 

Rådet anser att det finns anledning att även i fortsättningen lämna bidrag 

till inköp av I it t c r a tur för bokbussar. Bidrag har hittills utgått till 

kommuner som samtidigt ansökt om bidrag till inköp av bokbuss. 

Bidraget till a 11 män upp rustning är mycket efterfrågat. Enligt 

rådet är ytterligar~ ett stort antal mindre kommuner i behov av en allmän 

upprustning av mediebeståndet. 

Företagna utvärderingar har visat att man endast delvis lyckats med 

h i h I i o te k s verksamhet på arbets p I a t ser. Enligt rådet beror 

detta delvis på att man inte satsat tillräckliga resurser och inte heller 

förankrat verksamheten tillräckligt väl hos de fackliga organisationerna. 

Rådet anser det angeläget att bidragsgivningen till detta ändamål kan 

fortsätta. 

Fr. o. m. budgetåret 1979/80 har som följd av den s. k. barnkulturrefor

men anslagsposten tillförts ytterligare medel, nämligen för barn- och 

ungdomsbiblioteksverksamhet. Intresset för ökade satsningar 

på detta område är mycket stort, men riskerar enligt rådet att minska på 

grund av de begränsade möjligheterna att ge bidrag. 

Med tanke på folkbiblioteksutredningens uppdrag att utreda formerna 

for den statliga bidragsgivningen till folkbiblioteken anser kulturrådet det 

nödvändigt att ytterligare medel tillförs bidraget till projektverk

sam het. Rådet finner det angeläget att kunna stödja de kommunala 

kulturnämnder som vill medverka i att finna nya former för utveckling av 

biblioteksverksamheten. Rådet föreslår en ökning med 400000 kr. för 

försöksverksamhet i samarbete med folkbiblioteksutredningen. Totalt för 

anslagsposten begär rådet 2 091 000 kr.. varav I 691 000 kr. utgör kompen

sation för kostnadsutvecklingen. (+ 2091000 kr.) 
2. Bidragen till .i.nköp av litteratur på invandrar- och mi

nor it c t s språk avser uppbyggnaden av ett dylikt mediebestånd vid 

lokala bibliotek. länsbibliotck och lånecentraler enligt en plan som fram

lades gemensamt av litteraturutredningen ( U 1969:49) och invandrarutred-
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ningen Cln 1969:22). Kulturrådet har år 1979 gjort en undersökning av 

folkbibliotekens servicenivå för invandrare och minoriteter. Resultatet 

visar att servicen till de större invandrargrupperna avsevärt förbättrats 

genom tillkomsten av statsbidraget. Stora svårigheter föreligger enligt 

rådet emellertid för de mindre språkgrupperna. framför allt från asiatiska 

länder. Rådet räknar med att bidragen i fortsättningen i större utsträckning 

destineras till liinsbibliotek och lånecentraler för centrala inköps- och 

katalogiseringsåtglirder avseende litteratur for mindre språkgrupper. Rå

det begär i huvudsak kompensation för ökade bokpriser. ( + 581 000 kr.) 

3. Övertornei\. kommun övertog år 1980 ansvaret för den primärkom

munala delen av Torne d a I ens bi b I i o te k. I samband därmed utfär

dade kulturräckt nya bestämmelser för bidragsgivningen. Bibliotekets re

gionala och centrala funktioner bekostas med statsbidrag. Rådet begiir 

kompensation för kostnadsökningar. ( + 20000 kr.) 

4. För bibliotcksvcrksamhct bland svenskar i utlandet 

har lämnats bidrag till dels svenska utlandsförsamlingar. dels Svenska 

kyrkans i utlandet läsrum med bibliotek i cirka 25 hamnstäder. 

Kulturrådet har under våren 1980 gjort en översyn av behovet av biblio

teksservice till svenskar i utlandet. Rapporten visar att mellan 20000 och 

30000 svenskar under en tid överstigande ett år iir bosatta i utlandet. varav 

en stor andel är medföljande barn. För framför allt barnens spriikliga 

Utveckling iir det av Stl)r betydelse att de fär n;\gon form av biblioteksser

vice med böcker pil svenska. 

Kulturrildet t'öreslår att en försöksverksamhet med biblioteksservice till 

svenskar i utlandet kommer 1ill stånd. Försöket planeras genomföras un

der medverkan av handelsflottans kultur- och fritidsråd genom Sjömans

biblioteket i Göteborg. Riksföreningen Sverigekontakt och de svenska 

ambassaderna. Rådet avser att när synpunkter pä utredningen inhämtats 

komma in till regeringen med förslag om den närmare utformningen av 

försöket. För budgetåret 1981/82 föreslår blturrildet för ändamålet en 

ökning av anslagsposten med 200000 kr. utöver kompensation för kost

nadsut vecklingen. ( + 203 000 kr. I 

5. Rådet föreslår att bidraget till gemensamma ändamål i folk

biblioteksverksamheten m.m. som till cirka hälften utgår för ut

givning av centralt producerade bibliografiska hjälpmedel och publika

tioner riiknas upp med hiinsyn till kostnadsutvecklingen ( + 58 000 kr.). 

}''i)redrai-:1111de11 

Jag kommer under anslaget Bidrag till regional biblioteks verksamhet att 

föreslå att staten åtar sig det ekonomiska ansvaret för depåfunktioner vid 

fölkhiblioteken. Jag kommer även att förorda att detta nya statliga åta

gande bör finansieras genom omfördelning av medel som nu under föreva

ranck anslag utgår till lokal folkbiblioteksverksamhet. Jag har därför riik

nat med en motsvarande minskning av medel under denna anslagspost. 
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Mot bakgrund av folkbibliotcksutredningens pågående arbete finner jag i 

övrigt inte anledning att föreslå några ändringar i de bidragsforrner som 

gäller f. n. Jag har räknat med viss kompensation för kostnadsutvecklingen 

i fråga om Torncdalcns bibliotek. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till .folkhihliotck för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag av 17 155 000 kr. 

B 33. Bidrag till regional biblioteksverksamhet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

8872000 
9 160 ()()() 

10944000 

Det statliga stödet till länsbibliotek och lånecentraler har förändrats och 

byggts ut fr.o.m. budgetåret 1979/80 lprop. 1978/79:!00 bil. 12. KrU 1978/ 

79:24. rskr 1978179:234). 
Bidrag till regional biblioteksverksamhet utgär enligt förordningen 

( 1975:467) om statsbidrag till folkbibliotek. 

Underlaget för statsbidrag till kostnader för länsbiblioteken utgör 150 
grundbelopp. Beloppets storlek fastsliills årligen av regeringen. Innevaran

de budgetär uppgår beloppet till 93 700 kr. För verksamheten vid varje 

länsbibliotek beri.iknas lägst fein och högst sju grundbelopp. Statsbidrag 

utgår med 55 ~lav grundbcloppen. 

För verksamhet som lånecentral utgår innevarande budgetär till stads

biblioteken i Malmö och Stockholm vardera 873 000 kr. och till U mc:'i 

stadsbibliotek 384 000 kr. 

Efter regeringens bemyndigande tillkallade chefen för utbildningsdepar

tementet den 13 december 1979 en kommittc ( LJ 1979: 17) rörande folkbib

liotekens verksamhet 1• 

Kornmitten. som har antagit namnet folkbiblioteksutredningen, har den 
~4 september 1980 överlämnat promemorian Depåfunktioner vid folkbib

lioteken. 

I. Liinshihliotek 
., Lånecentraler 
3. Depåbihliotek 

Anslag enligt stats
budgeten 

1980/81 

77.11000 
2 130 000 

9 861 000 

9160000 

Beriiknad iindring 198lil:C 

Statens kul
turräd. folk
biblioteksut
redningen 

+ ()_~8000 

+ 72<,000 
+ 850000 

+2213000 

Före
draganden 

of. 
+ 128000 
+ 955 000 

+I 083000 

+1784000 

' Rektorn Birgit Rodhe. ordförande. riksdagsledamöterna Anna Eliasson. Elisabeth 
Flcctwood och Åke Grt:en. so1:iologen Barbro Jansson. sekreteraren Kent Johans
son samt kanslichefen .Jan Ristarp. 
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Folkbihlioteks11tred11i11gcns fi'irs/af? r<>rande depåhihliotek 

Förslag om depåbibliotek vid lånecentraler har tidigare framlagts av 

statens kulturråd i rapporten ( 1978: Il Regionala biblioteksuppgifter samt i 

rådets anslagsframställningar för föregående och innevarande budgetår. 

Frågan togs upp i 1979 års och 1980 års budgetpropositioner. I fiirra årets 

budgetproposition uttalade föredraganden att frågan krävde ytterligare 

överväganden och borde belysas av folkbiblioteksutredniilgen. 
-- ··--· 

Utredningen har till regeringen överlämnat promemorian Depåfunk-

tioner vid folkbiblioteken med förslag om depåfunktioner vid landets tre 

lånecentraler i Malmö. Stockholm och Umeå. Depåbiblioteken föreslås få 
fyra funktioner gentemot de primärkommunala folkbiblioteken: 

I. insamling och lagerhållning av sådan litteratur som biblioteken öns

kar avhända sig, 

2. omfördelning (clearing) av insamlad litteratur till bibliotek som sak-

nar den och i annat fall om möjligt genom köp skulle förvärvat den, 

3. fjärrlån av sådant material som lokalt inte permanent efterfrågas samt 

4. vägledning och rådgivning vid gallring av äldre bokbestånd. 

Enligt kommitten medför upprättandet av depåfunktioner en avsevärd 

besparing vid de lokala folkbiblioteken, för den första fyraårsperioden 

beräknad till totalt ca 4 milj. kr. per år. Kostnaden för dcpåbiblioteksverk

samheten beräknar kommitten för budgetåret 1981/82 till sammanlagt 

850000 kr. Kommitten anser att depåbiblioteksverksamheten i sin helhet 

bör finansieras med statliga medel. Den bör enligt kommitten nämligen 

uppfattas som en förlängning av lånecentralsverksamheten. 

Statens kulturråd 

I. Kulturrådet upprepar sitt i föregående års anslagsframställning fram

lagda förslag om en utökning av antalet grundbelopp till I än s bi b I i o te k. 

Enligt rådet har vid ett stort antal länsbibliotek inrättats nya tjänster. 

framför allt med inriktning på barn- och ungdomsområdet. Därigenom har 

statens andel av den totala kostnaden för den regionala bihlioteksverksam

heten sjunkit till i genomsnitt ca 30 %·. Vid de enskilda länsbihlioteken 

varierar statsbidragets andel mellan 21 och 45 ';7L Rådet finner det angelä

get att kunna ge ett ökat antal grundhelopp till sådana länsbibliotek som 

gjort särskilda satsningar inom den regionala verksamheten. ( + 638 000 

kr.) 

2. Vid uppräkningen av bidraget till lån c centra I c rn a bör enligt 

rådet hänsyn tas till de kommunala löne- och hyreshöjningarna. För anslut

ning av centralerna till det datorbaserade bibliotekssystemet LIURIS ge

nom terminaler för litteratursökning begär rådet en ökning med 150000 kr. 

(+ 725000 kr.) 

3. I avvaktan på folkbihlioteksutredningens förslag om depåbibliotek 

föreslår rådet i anslagsframstiillningen att för budgetåret 1981 /8:! 500 000 

kr. ställs till förfogande för detta ändamål. 
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Efter remiss har kulturrfalet avgivit yttrande över folkbihlioteksutred

ningens förslag angiiende depåbihliotck. Rädct tillstyrker att tre dcpäbib

liotck inrättas fr. o. m. budget[iret. 1981/82 i enlighet med utredningens 

förslag men anser att det av utredningen föreslagna anslaget om 850000 kr. 

behöver ökas till 955 000 kr.. i huvudsak pft grund av att kostnaderna för 

lokaler. utrustning od1 expensc:r bedöms bli större än vad utredningen 

räknat med. I fråga om finansiering av förslaget inom befintliga statliga 

resurser pii området förklarar kulturrådet sig berett att ta ansvar för en 

minskning av anslaget till lokal folkhihlioteksverksamhet. Rådet anser att 

de tillgängliga medlen under nämnda anslag i så fall hör fördelas på de olika 

ändamälen proportionellt till de senaste årens hidragsfördclning under 

förutsättning att ansökningarna i fortsiittningen ger samma bild av folkhih

liotckens behov av statligt stöd som hiHills. 

Fiiredraga11de11 

l föregående iirs budgetproposition (prop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 117) 

anförde jag att jag räknade med att frågan om depåhibliotcksverksarnhet 

skulle bli bc:handlad i folkbihlioteksutredningcns I U 1979: 17) arbete. Ut

redningen överlämnade i september 1980 en promemoria angilende depå

funktioner vid folkbihlioteken med förslag om depåfunktioner vid landets 

tre lånecentraler. 

Enligt kommitten skulle uppriittandet av depåfunktioner medföra en 

avsevärd besparing vid de lokala folkbiblioteken. för den första fyraärspe

riodcn beriiknad till totalt ca 4 milj. kr. per år. Kostnaden för depåbihlio

teksvcrksamhcten beräknar kommitten till 850000 kr. per är. Kommitten 

anser att verksamheten bör uppfattas som en förlängning av låneccntrals

verksamheten och således i sin helhet finansieras med statliga medel. 

För egen del finner jag det angeläget att folkbibliotekens mediebestånd 

på effektivaste sätt kan utnyttjas i bibliotekens totala liineverksamhet. 

Depåfunktioner med syfte att omfördela lokalt övertalig litteratur till bib

liotek som saknar den och i annat fall om möjligt genom köp skulle 

förvärva den kan enligt min hedömning därför vara en viktig rationalise

ringsåtgiird. 

De besparingar som pä det sättet kan åstadkommas kommer i sin helhet 

den kommunala hiblioteksverksamhetcn till godo. Av organisatoriska och 

praktiska skäl kan det trots detta vara rimligt att staten svarar för finansi

eringen av depåverksamheten om denna förläggs i anslutning till lånecen

tralerna . 

.lag förordar därför i enlighet med utredningens och kulturrådets förslag 

att depMunktioner inrättas fr. o. m. budgetåret 1981/82 vid lånecentralerna 

i Malmö. Stockholm och Umeå. 

Jag finner det emellertid med tanke på de betydande besparingar som 

därigenom kan tillgodogöras folkbihlioteksväsendct befogat att detta nya 

statliga åtagande finansieras genom omfördelning av de statliga medel som 
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f. n. utgår för bidrag till lokal folkhihlioteksverksamhet under föregilende 

anslag. Mitt förslag om finansiering övcrenssliimmer med vad folkhihlio

teksulrcdningen och kulturrådet har förordat. Kulturrådet har i yttrande 

över utredningens förslag anfört att rftdet iir berett alt ta ansv<lr för denna· 

minskning av medelsutrymmet. Rädct har vidare uttalat att fördelning av 

helinlliga resurser hör ske i proportion till bidragsfördeh1ingen under de 

senaste åren. Hiinsyn bör enligt rådet dock tas till bibliotekens aktuella 

behov siisom de avspeglar sig i till rädet inkomna ansökningar. Jag tillstyr

ker för egen del ett sil.dant förfaringssiitt. Jag finner i det sammanhanget 

anledning att erinra om vad riksdagen (KrU 1979/80:~6. rskr 1979/80:249) 

har uttalat om att den uppsökande verksamheten - hiir cxemplilierad med 

arbetsplatsutlåning och hokbussverksamhet - är så viktig alt den ocksf1 

under den tid då ut redningen arbetar bör fortlöpande uppmärksammas från 

regeringens och kulturrådets sida. 

Vid min medclsberäkning har jag utgiitt från den koslnadshedömning 

som kulturrftdet i sitt yttrande har redovisat. För inrättandet av depil.hihlio

lek har jag silledes beräknat en ökning med 955 000 kr. 

Mot b::ikgrund av att olika angcliigna iindamål konkurrerar om ett be

gränsat medelsutrymme är det enligt min mening av särskild vikt att 

verksamheten utformas på ett sätt som gör det möjligt att hålla kostnadsra

mcn även i fortsättningen på den nu föreslagna nivån. Det hör ankomma pä 

kulturrådet att ta de initiativ som fordras för genomförande och fortlö

pande uppföljning av depåfunktioner enligt de riktlinjer som jag har foror- · 

dat. 

Vid beräkning av mcdclsbehovet för bidraget till länsbibliotek har jag 

utgått frän ~It grundhelopp av 93 700 kr. Antalet grundbelopp hör även 

nästa budgetår vara 150. 

Med hiinvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

l. godkänna vad jag har anfört om depåfunktioner vid lånecentra

lerna i Malmö. Stockholm och Umeå . 

.., till Bidrag till regional hihliotcksi·erksamhet för budgetåret 1981/ 

82 anvisa ett förslagsanslag av 10944000 kr. 

B 34. Talboks- och punktskriftsbibliotekct: Förvaltningskostnader 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

13 804 237 

7812000 

8 576000 

1 Avser verksamheten under tiden den I januari-den 30 juni 1980. Medel fi\r 
verksamheten den I juli-den 31december1979 anvisades under anslaget Bidrag till 
Je handikappades kulturella verksamhet. 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket ITPB I inrättades den I januari 1980 

då hibliotcksverksamhetcn inom Synskadades riksförbund (SRf) över

fördes till statligt huvudmannaskap. 
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Enligt förordningen I 1979: I 07J I med instruktion for talboks- och 

punktskriftsbibliotekct har TPB till uppgift all i samverkan med andra 

bibliotek i landet arbeta för alt synskadade och andra handikappade får 

tillgång till litteratur. Det itligger biblioteket särskilt all framstiilla och lilna 

ut talböcker och punktskriftsböckcr samt att liimna information och rftd 

inom sitt verksamhetsområde. I fr{iga om utläningen av talböcker skall 

TPB inrikta sin verksamhet p{1 alt fungera som lånecentral. 

Biblioteket leds av en styrelse som tillsiilts av regeringen. Inom bibliote

ket finns enheter för produktion !förvärv>. utlåning. studiclittcraturser

vice. för utveckling och information samt ett kansli för gemensamma 

funktioner m. m. 

Personal 

H:rndliiggandt· personal 
()vrig per~,)(]al 

Ans la~ 

Lönekostnader 
därav eng{ingsutgifter 

Sjukvilnl 
Resccrsiillning 

diirav utrik~s resor 
engangsutgifter 

Lokalkostnader 
Expenser 

d~irav engångsutgifter 
Produktion'ikostnader for 

studielitteratur 
Besparingar 

19811/81 . 

18.5 
34 

52,5 

567hOOO 
1-) 

10000 
I 

t-l 
(-) 

I 046000 
I 080000 
( 150000) 

71112 000 

1 Under 1981liRI uppfört under Expenser 

lkriiknad iindring 1981iX:~ 

Tl'B 

+ J.'i 
+2.5 

+4 

+1273000 
(+ 5h000) 

of. 
+ 226 700 

(-+- 30000) 
(+ 10000) 
+ 397 200 

11600 
(- 790001 

+ 30000 

+1916000 

före
dragand,~n 

pf. 
of. 

of. 

+ 538 000 
(-1 

of. 
-+-182000 

(-) 

1-l 
+~88000 
-199000 

(-15000()) 

+ 30000 
-175000 

+764000 

~ Tl'B:s förslag till besraringar ingår i de redtwi<.ade bdopren under resp. an'>lags
post. 

Talhoks- och p1111ktskrifishihlio1eket 

Antalet registrerade synskadade har ökat med 5-10 ~;~ per är under de 

senaste åren. Ökningen av gruppen synskadade tillsammans med ett ökat 

utnyttjande av talböcker inom andra låneberättigade grupper för med sig 

en ökad efterfrågan på TPB:s tjän~ter. En fortsalt utbyggnad av talboks

verksamhcten ute i landet beräknas leda till en fortsatt ökning av de 

förmedlade lånen till bibliotek och andra låneförmedlande institutioner. De 

förmedlade l{inens andel i den totala utliiningen har ökat från ca 22 ':>;. år 

1977 till ca 38 '::·~ år 1980. Den totala utläningen beriiknas öka från ca 

114000 utl{rn år 1979 till ca 1:!0000 utlän ilr 1980. Ökningen beriiknas hell 

hänföra sig till förmedlade län. 
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Staten och Stockholms kommun har slutit avtal om att kommunen 

fr. o. m. den I juli 1981 tar över ansvaret för direktutli\.ningcn till trmtagarc i 

Stockholm. Denna direktutlåning utgör f. n. ca 3.'i '-~r av den totala utliining

en. I sam hand med överföringen överlåter staten mot ersättning ett grund

bestånd av högst 15000 talboksexemplar från TPB till Stockholms stads

bibliotek. 

Frågan om talboks- och punktskriflsförsiirjningen i landet som helhet i 

ett mer långsiktigt perspektiv utreds av talhokskommitten (lJ 1979:02). 

I. Pris- och löneomräkning m. m. ( + 1 086400 kr. l. 

2. De besparingar som TPB enligt huvud a It er nativ e t har n:dovi

sat innebär i första hand att medlen för semestervikarier minskar samt att 

vissa kostnader för köp av tjänster får belasta anslaget Produktionskost

nader. Konsekvenserna därav blir att utlåningsservicen i foiga om lal

höcker försämras under vissa perioder med eftersläpning i den praktiska 

hanteringen av böckerna och cll sämre utnyttjande av bokhcståmkt. 

En helastning av produktionsanslaget medför minskat utrymme för pro

duktion av talböcker och punktskriftsböcker. 

3. TPB saknar f.n. en tryckt grundkatalog över beståndet 

av ta I hö c k er på kassett. En sådan katalog hr en förutsiittning för ett 

rationellt utnyttjande av det samlade bokbeståndet i funktionen som länc

ccnlral. TPB begär under anslaget Produktionskostnader medel för fram

ställning av en grundkatalog i samarbete med Bibliotekst.iiinst AB och med 

utnyttjande av företagets bibliografiska databas <BUMS). För arbetet med 

genomgång av bokbeståndet och inliiggning av uppgifter i databasen kriivs 

som en engångskostnad en bibliotekarie på halvtid under 12 månader 

( + 56000 kr.). 

4. TPB finner det angeläget att börja producera ta I b ö c k c r p a in

v andrar språk. i ett första skede på finska (I 00 titlarl samt grekiska. 

turkiska och serhokratiska (sammanlagt 1()0 titlarl. I tH1ga om de finska 

böckerna skall inläsningar införskaffas från Finland. För arbetet kräv~ 

ytterligare per:;onal och medel for konsultmedverkan!+ 106000 kr. l. 

.'i. TPB räknar med att kunna öka ambitionsnivån för förviirv 

av ta I ho k st it I ar under budgetåret 1981 i82 inom ett realt oförändrat 

produktionsanslag. Därutöver hegärs medel för en ytterligare höjning upp 

till I 600 titlar vilket förutsätter ytterligare personal som till viss del beriik

nas kunna tillgodoses genom omfördelning inom hihliotekct. Behovet av 

helt ny personal beräknas uppgå till en halv tjiinst som redigerare och en 

halv tjänst som biträde ( + 101 900 kr. l. 

6. För att stimulera punktskriflsläsandet hör TPB få medel för att ge ut 

en punktskriftstidskrift som presenterar litteratur m.m. Personal

behovet för detta samt andra liisstimulcrande insatser heriiknas motsvara 

en halvtidstjiinst. Därutöver heriiknas 10000 kr. för författararvode. 

( + 69600 kr.) 

7. Medel begärs för att tjänster skall kunna inriittas flir tre befallnings-
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havare som tidigare varit arkivarbetare och för vilka fr. o. m. den I juli 

1980 har inrättats arvodestjänster med !önebidrag från arbets

marknadsverket ( + 175 200 kr.). För en fjärde tjänst beräknas en omfördel

ning kunna ske inom biblioteket. 

8. Vid utökad personal behövs ytterligre medel för sjuk- och semester

vikarier ( + 64000 kr.). 

9. Föreslagen personalökning gör att del av engångsanvisningen under 

anslagsposten Expenser bör omsättas. Vidare bör en del permanentas till 

följd av kostnaderna för hyllor vid den kontinuerliga ökningen av bokbe

ståndet. 

10. Medel för resor är innevarande budgetår uppförda under posten 

Expenser och bör fr. o. m. budgetåret 1981/82 föras upp under en särskild 

post. Den föreslagna personalökningen för med sig behov av ytterligare 

medel för resor. främst vad gäller arbetet med grund katalogen och invan

drartalböcker. ( + 31 000 kr.) 

11. Den produktion av studielitteratur som TPB svarar för finansieras 

med medel från arbetsmarknadsverket. Medlen utbetalas till TPB långt 

senare än när leverantörernas fakturor förfaller till betalning. TPB måste 

emellertid betala leverantörerna i avvaktan på ersättningen från arbets

marknadsverket. Dessa utbetalningar sker f. n. från TPB:s anslag för pro

duktionskostnader. Detta medför en avsevärd belastning av anslaget vilket 

hindrar biblioteket från att använda anvisade medel för produktion av 

litteratur för den allmänna biblioteksverksamheten. TPB har mot denna 

bakgrund i en särskild skrivelse - med ändring av vad som föreslagits i 

anslagsframställningen - hemställt att en särskild förslagsvis betecknad 

anslagspost förs upp under förevarande anslag för in- och utbetalningar 

avseende kostnader för produktion av studielitteratur. För att kunna finan

siera mindre underskott som kan uppkomma genom att påböi:jad produk

tion av studielitteratur i efterhand visar sig ej kunna finansieras med 

externa medel föreslår TPB att anslagsposten förs upp med ett belopp av 

30000 kr. TPB:s anslag för produktionskostnader föreslås minskas med 

motsvarande belopp. ( + 30000 kr.) 

Statens kulturråd 

Kulturrådet som har avgivit yttrande över TPB:s anslagsframstiillning 

finner den höjning av ambitionsnivån som avspeglas i TPB:s redovisade 

verksamhetsplanering tillfredsställande. Enligt rådet fordras att förstärk

ningar av TPB:s resurser kommer till stånd. i huvudsak i enlighet med vad 

som föreslås i anslagsframställningen. För folkbiblioteken som skall svara 

för den direkta kontakten med talbokslåntagarna pä lokal nivå är det 

angeläget att TPB får resurser för att kunna fungera som liinecentral och 

dcpositionsbibliotek for talböcker. 

9 Riksd11gc11 /980i8/. I sam/. Nr /00. Bilaga/:! 
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Föreclraganclen 

För nästa budgetår bör medel för talboks- och punktskriftsbibliotekets 

(TPB) verksamhet under detta anslag beräknas med utgångspunkt i huvud

förslaget, dvs. med en besparing på 2 Yf., av innevarande års anslag uppräk

nat med löne- och prisomräkning. Besparingen uppgår sammanlagt till 

175 000 kr. Det bör ankomma på TPB att i anslutning till att myndigheten 

redovisar sina förslag till regleringsbrevsbestämmelser för budgetåret 

1981/82 föreslå hur besparingen skall fördelas under detta anslag. 

I föregående års budgetproposition (prop. 1979/80:100 bil. 12) anförde 

jag att ökade insatser skulle kunna göras för att i fråga om talböcker inrikta 

TPB:s verksamhet mot funktionen som lånecentral. Det är därför med 

tillfredsställelse som jag konstaterar att avtal om den lokala talboksförsörj

ningen i Stockholm nu har träffats mellan staten och Stockholms kommun. 

Avtalet innebär bl. a. att staten mot viss ersättning överlåter åt kommunen 

ett grund bestånd av högst 15 000 talböcker samt att Stockholms kommun 

senast fr. o. m. den 1 juli 1981 övertar direktutlåningen av talhöcker till 

enskilda personer bosatta i kommunen. Enligt avtalet upphör fr. o. m. 

denna tidpunkt TPB:s ansvar för direktutlåning av talböcker till låntagare 

inom Stockholms kommun. 

Bibliotekets studielitteraturenhet anlitas av arbetsmarknadsverket för 

framställning av studielitteratur för studerande med särskilt utbildningsbi

drag samt av facklitteratur för yrkesverksamma. Beslutsordningen och 

rutinerna för ersättning till TPB är komplicerade och medför en temporär 

belastning av TPB:s produktionsanslag som visat sig hindra användningen 

av TPB:s medel för litteraturframställning. Den av biblioteket föreslagna 
lösningen med en förslagsvis betecknad anslagspost bör därför fr. o. m. 

nästa budgetår tillämpas. För att framställningen av studielitteratur skall 

kunna ske enligt de principer som hiblioteket föreslår bör visst underskott 

kunna täckas med medel frfln denna anslagspost. Posten bör därför föras 

upp med ett belopp av 30000 kr. 

Vid beräkningen av medelsbehovet har jag utgått från att 105000 kr. av 

en engångsanvisning om 150 000 kr. permanentas under förevarande an

slag. medan övriga 45 000 kr. förs över till anslaget Talboks- och punkt

skriftsbiblioteket: Produktionskostnader. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

8576000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen· 

att till Talhoks- och punktskr{ftsbihliotcket: Förrnltninf;skostnadcr 

för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 8 576 000 kr. 
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8 35. Talboks- och punktskriftsbiblioteket: Produktionskostnader 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

13 655 878 

10114000 

11 769000 

Reservation 281 122 

1 Avser verksamheten under tiden den I januari-den 30 juni 1980. Medel för 
verksamheten den I juli-den .l 1 december 1979 anvisades under anslaget Bidrag till 
de handikappades kulturella verksamhet. 

Ur anslaget bestrids kostnader för talboks- och punktskriftsbibliotekets 

ITPBJ produktion av talböcker och punktskriftsböcker samt kataloger och 

annat informationsmaterial. Av anslaget beräknas innevarande budgetår 

ca 5.8 milj. kr. användas för framställning av talböcker och ca 3.5 milj. kr. 

for framställning av punktskriftsböcker. 

Efter regeringens bemyndigande tillkallade chefen för utbildningsdepar

tementet den 21 april 1977 en kommitte ( U 1977:05) med uppdrag att utreda 

frågan om samhällets insatser på videogramområdet. 1 

Utredningen har överlämnat delbetänkandet (Os U 1980:9) De hörsel

handikappade och videogrammen. 

1980/81 

I. Produkt ionskostnader 
för talböcker och 
punktskriftsböcker 
m.m. JO 114000 

2. Bidrag till Sveriges 
dövas riksförbund för 
produktion av video-
gram för döva <250000) 1 

10114000 

Beräknad ändring 1981/82 

TPR. video
gramutred
ningen 

+2880000 

+ 700000 

+3580000 

Före
draganden 

+11.'i.'iOOO 

+ .'iOOOOO 

+1655000 

1 Budgct<'iret 1980/81 anvisat under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

Talboks- och punktskr{fisbihliotcket 

TPB räknar med att under innevarande budgetår låta framställa ca I 250 

nya talbokstitlar och ca 300 nya punktskriftstitlar. För den tekniska fram

ställningen av talböcker och punktskriftsböcker anlitas utomstående pro

ducenter då TPB inte har egna produktionsresurser. 

I. Prisomräkning I 315 000 kr. 

2. TPB begär totalt en ökning av anslaget utöver prisomräkning med 

1 565 000 kr. 

' Författaren Per Olof Sundman. ordförande. riksdagsledamöterna Anders Björck 
och Lennart Hladh. producenten Margareta lngelstam samt administrative chefen 
Gunnar Ström. 
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3. För framställning av en tryckt grundkatalog med utnyttjande av Bib

liotekstjänsts AB bibliografiska datahas behövs en engängsanvisning. 

Kostnaderna hänför sig till omprogrammering. tryckkostnader m. m. 

( + 225 000 kr.). 

4. Kostnaderna för framställning av talböcker på finska (ca 100 titlar) 

samt grekiska. turkiska och serhokroatiska (sammanlagt ca 100 titlar) 

beräkm1s uppgä till 620000 kr. 

5. TPB finner det angeläget att ytterligare öka framställningen av nya 

talbokstitlar. Amhitionsnivån bör för hudgetåret 1981/82 sättas till ca 1600 

titlar \-t63.5000 kr.L En viss ökning från I 250 titlar beräknas kunna ske 
inom ramen för innevarande budgetårs anslag efter prisomräkning. 

6. Ökade medel behövs för produktionen av en litterär tidskrift i 

punktskrift(+ 85000 kr.). 

7. TPB hänvisar till att den tekniska produktionen av talböcker och 

punktskriftsböcker upphandlas från externa leverantörer samt att leve

ranstiderna kan uppgå till ett par månader avseende talböcker och sex 

månader avseende punktskriftshöckcr. Därför behöver bihlioteket mot 

slutet av budgetåret göra heställningar som kommer att belasta nästföl

jande budgetftrs anslag. 

TPB begär ett bemyndigande att hudgetåret 1981 /82 få lägga ut heställ

ningar av talböcker. punktskriftsböcker och vissa tryckta publikationer 

som belastar anslaget budgetåret 1982/83 uppgående till ett värde av 2.5 

milj. kr. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet stöder hibliotekets förslag i allt väsentligt. R:idet framhäller 

särskilt vikten av att en tryckt grundkatalog över bibliotekets bestfmd av 

talböcker produceras utan dröjsmäl. Rådet finner det vidare synnerligen 

angeläget att TPB får resurser för att producera talböcker på invandrar

språken. såväl på nordiska som på övriga invandrarspriik. Slutligen föror

dar rädct ökade resurser för att TPB under budgetåret 1981/82 kan uppnä 

en höjning av antalet nya talhokstitlar till I nOO. 

Videogramutredningens förslag rörande videogram för 

döva. 

Bakgm11d 

Det finns i Sverige ca 10000 människor som iir födda döva eller med en 

så svår hörselnedsättning att de inte fått en spontan språkutvcckling. och 

som dii1for har svårigheter att tala och skriva svenska. Emellertid har döva 

och hörselskadade utvecklat ett eget språk. teckensprf1ket. Teckenspråket 

har hittills i stor utsträckning hegriinsats till direktkommunikation. då inget 

tillfredsställande grafiskt system har funnits att tillgå. Med videogrammen 

har man i dag fått tillgång till en teknik som medger dokumentation och 
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vidgad kommunikation på detta språk. Även om· filmen erbjuder vissa 

möjligheter i detta avset:nde. har videotekniken fördelen att man direkt 

med videospelarens hjälp kan gå tillbaka, se. fundera och iindra precis som 

med en skriven text. Genom videotekniken har den som arbetar med 

teckenspråk samma möjligheter att granska och bearbeta egna uttryck som 

den som arbetar med skriftlig framställning. 

Videogramverksamhet för döva bedrivs f. n. i huvudsak i Sveriges dövas 

riksförbunds (SDR) regi vid förbundets folkhögskola. Västanviks folkhög

skola i Leksand. Till en början användes en enkel utrustning till att göra 

inspelningar med elever vid skolan. År 1976 föreslog handikapputredning

en (S 1966:38) i sitt betänkande (SOU 1976:20) Kultur åt alla att SDR skulle 

beviljas bidrag till teknisk utrustning för vidcogramvcrksamhet. Med hjälp 

av bidrag från allmänna arvsfonden och insamlade medel kunde SDR 

bygga ut sin videostudio i Västanvik. De senaste iiren har man haft en 

programproduktion på teckenspråk omfattande läromedel, litteratur, te

ater, aktuell information. m. m. De program som hittills framställts för 

användning i specialskolor för döva har producerats bl. a. med medel från 

olika statliga myndigheter. Vissa program har helt bekostats av SDR. 

Genom riksdagens beslut (prop. 1978/79:143. KrU 1978/79:30, rskr 1978/ 

79:336) erhöll SDR för budgetåret 1979/80 ett statligt anslag på 250000 kr. 

för att producera program för döva barn. Budgetåret 1980/81 utgår ett lika 

stort belopp från anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

Videogram11tredningen 

Samhället erkänner numera allmänt teckenspråket som de dövas eget 

språk. Utredningen anser att de döva måste få möjligheter att själva 

dokumentera och utveckla teckenspråket. Därl'ör föreslås att staten me

delst årliga bidrag till SDR gör det möjligt för förbundt:t att bedriva en fast 

organiserad produktion av videogram för döva. Genom en egen vidco

gramproduktion får de möjlighet att sprida information, underhållning. 

debatt m. m. på sitt eget språk, varigenom förutsättningar skapas för att 

utveckla en egen språkkultur. Det bör ankomma på de dövas egen organi

sation att ansvara för och planera produktionen både med avseende på 

innehåll och utformning. På samma siitt bör SDR också ombesörja utltming 

och distribution av videogrammen. 

Utredningen föreslår att programverksamheten under en period av tre år 

byggs ut till att omfatta ca I 200 minuter per år. dvs. 40 halvtimmcspro

gram. till en total kostnad av drygt 3 milj. kr.. varav det statliga bidraget 

bör täcka 701i'r·. Utredningen förordar också att upphovsrättsutrcdningen 

(Ju 1976:02) tar upp de upphovsrättsliga problem som aktualiseras i sam

band med användning av videogram för döva och gravt hörselskadade. 

Det understryks i utredningen att ett ekonomiskt stöd frltn samhiilkts 

sida till en videostudio för döva på intet siitt för undandra Sveriges Radio 

och olika informationsgivare ansvaret att göra sina program och sitt infor-
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rnationsutbud tillgängligt för de döva. Ledig produktionskapacitet vid 

SDR:s studio kan l. ex. mot crsiittning ställas till förfogamh: för anpassning 

av speciell information till de döva. 

Utredningen stiiller sig positiv till ökade resurser for produktion av 

läromedel i videogramform vid Rikscentralen för pedagogiska hjiilpmedcl 

för hörselskadade i Örebro !RPH-HÖR). Denna produktion bör inriktas pil 

att tillgodose läromedelsbehov inom all undervisning av gravt hörselskada

de och döva. I satsningen innefattas förutom läromedel pf1 tcekcnspräk 

också videogram för landets ca 5000 vuxendöva. Dessutom· bör SDR:s 

nuvarande produktion av teckenspråksprogram för barn öka. och ökning

en bör finansieras av staten genom årliga bidrag. 

Eftersom många hörselskadade och alla döva star utan möjligheter att 

tillgodogöra sig svenskproducerad film. föreslår utredningen att särskilda 

resurser stiills till förfogande för att årligen låta textsiitta och till videogram 

föra över ett antal nya och äldre svenska filmer. Anslaget bör vara i 

storleksordningen 150000 kr.. vilket f. n. motsvarar kostnaderna för text

s~ittning av tio svenska långfilmer samt kopieringskostnader för fyra kopior 

av var:ie film. En sådan insats kräver att ett speciellt avtal uppriittas med 

berörda filmproducenter. 

Rt.'missyt tra 11(/ena 

Efter remiss har yttranden över videogramutrcdningcns dclbetiinkande 

avgivits av socialstyre/sen, statens lwndikapprtld, 1111ii·crsitets- och hiig

skoleiimhetet ( UHÄl - som har bifogat yttranden av vissa högskolor - . 

skolä1·erstyre/sen (SÖ). statens kulturråd, statens institut _fi"ir liin11nedds

il~f(1rnwt ion (SIL). stl/f cns ungdomsråd. 11pp/1111 ·.1·rii ttsu trl'd11i11gen IJ u 

1976:02) . . 'fraiges Tele1·ision AB (SvTVl, S1·crige.1· Uthildningsradio AB 

( U Rl. St(ftelsen S1·e11.1·ka filminstitutet. S1·crigcs diil'lls rik.1:fi"irhu11d ( SDRl. 
I /iirse(f i·iiniiandets rik.~fi"irlmnd ( HtR). Rik.1fiirh1111cfrt ji"ir iliirn och hiirsel

skadade harn IDHBl. S1·cnslw sii/lslwpet.for /11">rsel- och diirnndcrl'isning. 

l/a11Jikapp/årh1111dens ce11tralko111111itte ( HCKJ och Sreriges 1ecken

spräksto/kar.1· .fl"ircning. 

Härutöver har kommit in skrivelser bl. a. från statens handikappinstitut. 

Dl K-förbundet och enskilda personer. 

Betänkandet har fått ett positivt mottagande. De föreslagna ätgärdcrna 

stöds överlag. Ett stort antal remissinstanser anser att utredningen ger en 

riJ.;tig bild av de dövas livssituation och ser förslagen som ett viktigt 

erkännande av teckenspräket som självständigt medium. Förslagen anses 

därför kunna initiera ett kulturellt genombrott för teckenspråket. Med sin 

mtilinriktade programverksamhet for hörselhandikappade ses också utrcd

ningsförslaget som en högst befogad möjlighet för denna samhällsgrupp att 

erhålla tillträde till det svenska kulturutbudet i vidare bemärkelse. och 

därigenom verka för ökad kulturell jämlikhet mellan hörselhandikappade 

och hörande. Dessa synpunkter framförs av socialstyre/sen, stmens kul-
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turråd. statens 11ngdc1111.1nld. UR. SUR. DJ/B. l/CK. handikappinstit11tet 

och DIK-ji"irb1111dct. Sta1ens lwndikapprcid m:h 1-(fR anmärker all utred

ningen i viss mfin försummat de vuxendövas behov genom sin huvudsakli

ga inriktning på barndomsdöva. 

Utredningens förslag om årliga bidrag till SDR l\.ir fast videogramprn

duktion stöds uttryckligen av socia/.1tyrel.1·c11, statens hamlik11pprlid. SÖ. 

statens kulturråd. SIL, statens 11ngdom1n)d. UR. SDR. S1·cnska siillska

pet ji"ir hiirsd- och dii1w1derl"i.rning, S1·crigcs teckensprdksto/kars Ji"ir

ening och DIK~fi"irhundl't. Socialstyre/sen. SÖ. statens kulturrc/d och sta

tens 1111gdo111sräd understryker att den egna intresseorganisationen måste 

vara med och piiverka verksamheten. Kulturrådet och statens ungdoms

räd betonar vikten av videoproduktion för döva barn. !UR anser att 

befintliga resurser t. ex. hos Sveriges Radio tSRl. Filminstitutet eller UR 

biir utnyttjas. SÖ. SDR. S1·cnska siil/skapet fiir hiirsel- och dchwlllcn·is

ning och Dl K~filrbundet ser de föreslagna resurserna som mycket måttliga. 

och önskar all miilsättningen i framtiden sätts viisentligt högre. Socialsty

re/sen, SIL och UR framhåller all resurserna till RPH-HÖR i Örebro m[lste 

ökas. SIL påpekar att RPH-HÖR f. n. inte har nägra medel för videogram

produktion. UR hävdar att all erfarenhet talar mot samhälleliga investt:

ringar i utrustning på mänga små enheter. och antyder en centralt dirigerad 

verksamhet. Socialstyre/sen. statens handikappråd, statens 11ngdo111sräd, 

UR. SDR. HJR och S1·eriges tl'ckl.'n.1prclk.1tolkars.fi"ircning kräver samtliga 

ett snabbt förverkligande av utredningens förslag. 

Socialstyrclsc11. SÖ. statens ungdom.\Täd. SDR. fNR och DHR under

stryker att den föreslagna verksamheten iir ett komplement till. inte ersäll

ning för. annan produktion på området. 

Socialstyrelsl.'11, UHÄ. statens ungdo111.1·räd. SDR. Dl/B och S1·enska 

sr//fskapet.filr hörsel- och dcfrunden·isning framhåller att de upphovsrätts

liga problemen snarast mastc lösas. Statl.'ns k11/t11rrild anser att de hörsel

handikappades möjlighet att utnyttja folkbiblioteken skulle kunna öka om 

biblioteken vore en av distributionskanalerna för de videogram som sär

skilt framställs för denna grupp. Dl K~fi"irh11ndet är positivt till att det bildas 

ett centralt bibliotek för videogram för döva. och att detta knyts till SDR. 

Dock bör det redan i ett uppbyggnadsskedc vara möjligt för länsbibliote

ken att erhålla mindre depositioner och att förmedla lån av videogram för 

de hörselhandikappade. 

Utredningens förslag att resurser skall avsättas för att textsätta och till 

videogram överföra ett antal nya och äldre svenska filmer tillstyrks av 

.1·ocialst_n"l'iscn, SÖ. statens 1111gdomsråd. Svenska filminstitutet. SDR, 

H.fR. DHB och HCK. 

Föredraganden 

Talboks- och punktskriftsbibliotckct CTPB) har innevarande 

budgetår tillförts betydande resursförstärkningar. som skulle skapa en fast 
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grund för hihliotekets fortsatta verksamhet. bl. a. meu utgilngspunkt i den 

nivå för bihliotckcts nyförvärv av talböcker och punktskriftshtkker som 

riksdagen lprop. 1976177:87. KrU 1976177:44. rskr 1976/77:325) tiuigare 

angivit. 

För nästa buugetår har jag för TPB:s produktionskostnauer riiknat med 

en resursförstärkning av 250000 kr. utöver kostnadskompensation. Denna 

satsning har möjliggjorts genom en omprioritering inom kulturomrf1Jet. Jag 

utgår ifrån att det inom ramen för tilldelade resurser skall vara möjligt för 

biblioteket att framställa en grundkatalog över bibliotekets bestånd av 

talböcker pft kassett. I övrigt bör TPB:s prolluktion av talböcker. punkt

sl.:riftsböckcr och informationstryck nästa budgetår kunna hällas pä en i 

stort sett oförändrad nivå. 

Biblioteket har behov av att lägga ut bestiillningar av talböcker. punkt

sl.:riftshöcker och visst informationstryck pil externa leverantörer upp till 

ett halvt ilr innan produkterna kan levereras och förfaller till betalning. 

Detta gäller även talböcker m. m. som kommer att belasta anslaget under 

niistföljande budgetftr. Enligt min mening bör ett sådant förfarande kunna 

tillämpas iiven i fortsiittningen. Jag finner det därför påkallat att ett bcställ

ningshemynuigandt: liimnas TPB avseende beställningar som hdastar näst

följande budgetår upp till ett viirdc av·2.5 milj. kr. 

Anslagspostt:n Produktionskostnauer m. m. hör föras upp med ett be

lopp av 11 269 000 kr. Diirviu har jag räknat med att 45 000 kr. under 

niirmast föregående anslag överförs till förevarande anslag. 

Videogramutredningen IU 1977:05) som har i uppdrag att upp

märksamma siirskilda gruppers. hl. a. handikappades. behov av videogram 

har i sitt eldbetänkande (Ds U 1980:9) De hörsdhandikappade och video

grammen lagt fram förslag om statligt stöd till produktion av videogram för 

döva samt textsiittning och överförande till videogram av svenska filmer. 

Jag anser det rimligt att staten nu gör en ökad insats for att förbiittra de 

hörselhandikappades situation. Med hänsyn till det ekonomiska läget kan 

det t:mcllcrtid endast vara fråga om en jämfört meu behovet begränsad 

ekonomisk satsning. Jag finner det diirför nödvändigt att i nuläget koncen

trera nya statliga åtaganden till det område som jag i lik.hel med videogram

utredningt:n och handik.apporganisationerna bedömer som det mest ange

lägna. nämligen vidcogramverksamhet för döva med i huvudsak program 

på teckenspråk. Jag vill i dt:tta sammanhang erinra om vad jag i propositio

nen ( 1976177:87) om insatser för handikappades kulturella verksamhet har 

uttalat angåt:ndc Sveriges Radios utbud av textsatta TV-program samt 

myndigheters. institutioners och organisationers ansvar för att anpassa sin 

informations- och kommunikationsverksamhet till de hörselhandikappades 

behov. 
Innevarande budgetår utgilr ur anslaget Bidrag till särskilda kulturt:lla 

iindamttl ett bidrag om 250000 kr. till Sverigt:s dövas riksförbund ISDRl för 

produktion av videogram för barn. Dessa medel bör i fortsättningen batik-
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nas under förevarande anslag. Bi<lragsmedlcn hör hållas åtskilda frim 

TPB:s egna medel för produktion av talböcker m. m. och därför föras upp 

som en egen anslagspost. Jag föreslår därutöver att bidraget till SDR för 

nästa budgetår ökar med 250000 kr. Denna satsning har möjliggjorts ge

nom omprioriteringar inom kulturområdet. Det sålunda kraftigt ökade 

bidraget bör göra det m(~jligt för SDR att bygga upp en produktion av 

videogram för <löva. Jag ansluter mig till utredningens förslag att det bör 

ankomma på förbundet att ansvara för och planera produktionen med 

avseende på såväl inne häll som utformning. Av stor betydelse iir därvid att 

de döva själva kan använda sig av videotekniken för att pä teckenspråk 

författa och gestalta sin egen "litteratur ... 

Under överskådlig tid kommer videogrammen att i huvudsak utli'tnas till 

de lokala <lövföreningarna. Detta iir betingat av de höga kostnaderna för 

videoutrustning och distribution av videogram till enskilda läntagare. men 

också av alt sjiilva Je gemensamma mötena kring videoprogram i förening

armt upplevs som socialt värdefulla. Enligt min mening hör SDR diirfiir 

ansvara för distribution m:h förvaring av hos förbundet producerade video

gram. 

TPB:s verksamhet med talböcker och punktskriftsböckcr har vissa sam

band med SDR:s videogramvcrksamhet. Jag avser senare att föreslå rege

ringen att ge TPB i uppdrag att i samdd med SDR !tigga fram förslag om en 

mer organiserad samverkan i friiga om vissa likartade funktioner. F. n. 

finner jag det emellertid inte motiverat med någon annan anknytning än 

vad jag har förordat i fråga om medelsanvisningen. 

I fräga om statliga åtgärder för produktion av läromedel till hörselhandi

kappade hänvisar jag till vad statsrädet Mogi\rd senare kommer alt anföra 

under anslaget Rikscentralerna för pedagogiska hjiilpmedel för handikap

pade. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag all regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkiinna de av mig förordade riktlinjerna för videogramverk

samhet för döva . 

., medge att talboks- och punktskriftsbihliotcket li.imnas det be

ställningsbemyndigande som jag har förordat. 

3. till Talhoks- och punkts/.:.r(ftshibliotekct: Prod11/.:.tions/.:.ost11ader 

för budgetåret 1981182 anvisa ett reservationsanslag av 11 769000 

kr. 
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B 36. Bidrag till Svenska språknämnden 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

811000 

908000 

I 003000 

För statsbidraget gäller i ämhetsskrivelse den 7 juni 1974 till kammarkol

legiet föreskrivna villkor. Enligt dessa har språknämnden bl.a. till uppgift 

all följa det svenska språkets utveckling i tal och skrift samt utöva en 

språkvårdande verksamhet. Nämnden har vidare alt verka för nordiskt 

samarbete i syfte alt vidmakthålla och stärka den nordiska språkgemen

skapen. Nämnden skall fullgöra sin uppgift genom utredningar och skrifter 

av såväl populär som vetenskaplig art samt genom upplysande och rådgi

vande verksamhet i övrigt. För all främja den nordiska verksamheten skall 

nämnden söka samarbete med organisationer för samma ändamål i övriga 

nordiska länder samt med det Nordiska spri\ksekretariatet. 

F.n. utgår statsbidrag till lönerna fiir sex vetenskapligt skolade tjänste

män och till vissa kostnader· för lokaler 01.:h expenser. medan övriga 

kostnader täcks av särskilda anslag från olika fonder. prenumerationsav

gifter för tidskriften Språkvård m.m. 

Sl'enska sprt1k11iim11den 

Språknämnden begär en ökning av bidraget med 100000 kr .. i huvudsak 

för ökade lokal- och expenskostnader. 

Statens kulturråd 

Kulturrädet förordar en ökning av bidraget med 42 000 kr .. varav 32 000 

kr. avser pris- och lönekompensation och 10000 kr. avser ökade lokalkost

nader. 

f 'iiredra R 11 Il(/ en 

Jag har beräknat 95 000 kr. för att täcka kostnad sökningarna. 

Jag hemsliiller all regeringen föreslår riksdagen 

alt till BiclraR till S1·enska sprtlkniimnden för budgetilret 1981/82 

anvisa elt förslagsanslag av I 003 000 kr. 
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Bildkonst 

B 37. Statens konstråd 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I 139070 

1417000 

1508000 

Enligt förordningen ( 1965:746) med instruktion för statens konstråd (om

tryckt 1976:502) har statens konstråd till uppgift att genom förvärv av 

konstnärliga arbeten till statens byggnader och andra lokaler för statliga 

myndigheter verka för att konstnärliga värden införlivas med samhällsmil

jön. Rådet skall hålla sig underrättat om hur statliga organ vårdar sådana 

konstverk som är fast anbringade samt bistå dessa organ med råd. Vidare 

skall statens konstråd lämna statliga, kommunala och landstingskommuna

la myndigheter samt enskilda personer och företag information om förvärv 

av konstnärliga arbeten, som är av betydelse för samhällsmiljön, samt i 

övrigt om konsten i samhällsmiljön. 

Regeringen· tillkallade den 31 januari 1980 en särskild utredare med 

uppdrag att se över konstrådets organisation och verksamhctsformer. 

Utredaren har nyligen givit in sin rapport. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Resccrsättningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Information 
Besparingar 

Statens konstråd 

1980/81 

2 
4.5 

6,5 

859000 
2500 

72000 
(-) 

209000 
64000 

210500 

1417000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 183 000 kr. 

Beräknad ändring 1981/82 

Statens 
konstråd 

of. 
+2 

+2 

+.~43000 

+ 1500 
+ 18000 

(+ 10000) 
+ 21000 
+ 26000 
+ 39500 
- 32000 

+417000 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

+92000 
of. 

+ 4000 
(-) 

+ 3000 
+ 6000 
+ 17000 
-31000 

+91000 

2. Rådet har i enlighet med huvudalternativet redovisat en besparing 

motsvarande 32000 kr. 
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3. Rådet begär medel för två nya tjänster. en assistent för informations

verksamheten och en assistent med uppgift att biträda rådets kanslichef. 

Vidare begär rådet ökade medel till sammanträdesarvoden. ( + 255 000 kr.) 

4. Rescmcdlen bör höjas med 10000 kr. Rådet föreslår vidare att av 

medlen till resor 10000 kr. får användas till utrikes resor. 

5. Anslagsposten till expenser bör höjas med sammanlagt 16000 kr. 

varav 10000 kr. för inventarier och 6000 kr. för utbildning. 

6. För ökad informationsverksamhet begär rådet 18000 kr. 

Sta/<'ns kulturråd 

Kulturrådet tillstyrker att assistenttjänsten för informationsfrågor inrät

tas. Därutöver föreslås en viss ökning av medlen för resor. expenser och 

information. ( + 150000 kr.) 

Fiiredrt11;ande11 

Med hänvisning till sammanställningen beriiknar jag anslaget till 

1508000 kr. Jag har beräknat en besparing av 31 000 kr. Det bör ankomma 

på statens konstråd att i anslutning till att konstrådet redovisar sina förslag 

till reglcringsbrevsbestämmelser för budgetåret 1981/82 föreslå hur bespa

ringen skall fördelas under detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens konstrtld för budgetåret 1981 /82 anvisa ett förslags

anslag av I 508000 kr. 

B 38. förvärv av konst för statens byggnader m.m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

13 426 402 

16230000 

16230000 

Reservation 3071859 

Frän anslaget bekostas sådana förvärv av konst till statens byggnader 

och andra lokaler för statliga myndigheter som beslutas av statens konst

råd. Förvärven kan avse dels konst som särskilt beställts i anslutning till 

olika byggnader. dels stafflikonst, skulptur. grafik m.m. Till dessa ändamål 

har för budgetåret 1980/81 anvisats 13 .36 milj. kr. Utöver beställningar 

som är möjliga inom anslagets ram får konstrådet innevarande budgetår 

bestiilla konst intill ett belopp av högst 6.6 milj. kr. för betalning under 

följamk budgetår. 

Från anslaget utgår vidare bidrag med sammanlagt 2.87 milj. kr. för 

konstinköp till folkparker. fölkets hus. bygdegårdar och nykterhetsorgani

sationernas samlingslokaler. För budgetåret 1980/81 har bidrag utgått med 

1.01 milj. kr. till Folkparkernas centralorganisation och med 1,86 milj. kr. 
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till Samlingslokalorganisationernas samarhetskommitte att fördelas mellan 

allmänna samlingslokaler anslutna till Folkets husföreningarnas riksorga

nisation, Bygdegårdarnas riksförhund och Riksföreningen V{1ra gtirdar. 

Statens konstråd 

Konstrådets anslagsframställning avser endast de medel som konstrådet 

disponerar. 

I. Prisomräkning I 336000 kr. 

2. Konstrådet begär ökade resurser för konstförvärv med · totalt 

9304000 kr. 

3. Utöver de beställningar som blir möjliga inom anslagets ram bör 

konstrådet få beställa konst till ett belopp av högst 10 milj. kr. för hetalning 

under följande budgetår. 

4. Föreningen Handarbetets vänner har i särskild skrivelse anhållit om 

ett fortsatt stöd till verksamheten till ett belopp av 1,3 milj. kr. 

Statens kulturråd 

I. Kulturrådet föreslår att de medel för konstförviirv som konstrådet 

disponerar ökar med 1.2 milj. kr. 

2. När det gäller bidraget till samlingslokalägande organisationer för 

konstinköp föreslår kulturrådet en ökning med 250000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med 16230000 kr. Jag har därvid beräknat 

13 360000 kr. till statens konstråds inköp av konst. Utöver beställningar 

som blir möjliga inom anslagets ram bör rådet enligt samma principer som 

gäller för innevarande budgetår få beställa konst till ett hclopp av högst 

6600000 kr. för betalning under följande hudgetår. Jag räknar vidare med 

2870000 kr. för bidrag för konstförvärv till samlingslokaler och folk

parker. 

Föreningen Handarbetets vänner hör iiven för nästa budgetår tillförsiik

ras stöd genom att ett visst belopp av de medel för konstinköp som statens 

konstråd disponerar används för heställningar hos Handarhetets viinner. 

Det ankommer på regeringen att meddela de bestämmelser som hehövs. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagt:n att 

I. godkänna vad jag har anfört angående beställningar av konst som 

föranleder utgifter under senare budgetfir än budgetåret 1981/82. 

2. till Förviirl' av konst fi'ir statens h_vggnadcr m. m. för budgetåret 

1981 /82 anvisa ett reservationsanslag av 16 230 000 kr. 
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R 39. Bidrag till Akademien för de fria konsterna 

1979/80 Utgift 1 

1980/81 Anslag 1 

1981/82 Förslag 

969000 

I 032000 

I 042000 

1 Tidigare anslagsbeteckning Akademien för de fria konsterna. 

Akademien för de fria konsterna har till uppgift att inom Sverige främja 

utvecklingen av målar-. bildhuggar- och byggnadskonsten och övriga till 

den bildande konsten hänförliga konstarter, samt ait yttra sig i frågor som 

hör till akademins verksamhetsområde. 

Akademien j(>r de fria konsterna 

Akademin begär ökade medel med totalt 286000 kr.. av vilket 92000 kr. 

är kompensation för pris- och lönestegringar. Akademin begär att tjänsten 

som bibliotekarie på halvtid utökas till heltid. Vidare begär akademin 

100000 kr., som engångsanslag för restaurering och konservering av sam

lingarna samt 25 000 kr. som engångsanslag för ett internationellt symposi

um om parkvård.(+ 286000 kr.J 

Akademin har i särskild skrivelse begärt 7 000 kr. för L-ATF-avtal 

avseende åren 1978 och 1979. 

Statens kulturråd 

Kulturråde.t tillstyrker ett engångsanslag för restaurering och vård av 

akademins fasta samlingar samt ett engångsanslag för ett symposium om 

historiska parkmiljöers bevarande ( + 125 000 kr.). 

Föredraganden 

Anslaget b_ör fr. o. m. nästa budgetår benämnas Bidrag till Akademien 

för de fria konsterna. Anslaget bör föras upp med I 042 000 kr. Jag hem

ställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Akademien ft"ir de fria konsterna för budgetåret 

1981182 anvisa ett anslag av I 042 000 kr. 

B 40. Vissa bidrag till bildkonst 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

5 264000 

5 846000 

5966000 

Från anslaget utgår verksamhctsbidrag till vissa organisationer med 

uppgifter inom konstbildning och konstförmedling samt formgivning. 
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1980i8 I lkräknad ändring 198UC 

Statens Fön:-
kulturräLI dragandcn 

I. Konsll"riimjandet 3 967 000 +IN7ll00 + 80000 
~ Sveriges konstföre-

ningars riksförbund K53000 + 485000 + 20000 
3. Grafiska siillskapct 121000 - 121000 oL 
4 Föreningen for nu-

tida svenskt silver 30000 30000 llf. 
5. Föreningen Svcn~k form 800000 + 3_,0000 + 20000 
6. Konstnär,kooperativ +I 8h6000 
7. Eskilstuna kommun for 

ut veck I ingsarbete 75 000 of. of. 

5846000 +4277000 +120000 

Statens kulturråd 

I. Kulturrådet före lår <itt bidraget till Konstfrämjandet ökus med 

1 747 000 kr.. av vilket 397 000 kr. är kompensation för pris- och lönesleg

ringar. Av den föreslagna ökningen motsvaras 850000 kr. av de förslag 

som förs fram i kulturrådets rapport Stöd till konstutställningsverksamhet 

11979:2). Utöver detta föreslår kulturrådet 500000 kr. för täckande av 

momskostnader. ( + 1747000 kr.) 

2. Bidraget till Sveriges konstföreningars riksförbund bör 

ökas med 485 000 kr., varav 85 000 kr. avser kompensation för kostnadsut

vecklingen. 300000 kr. avser de förslag som förs fram i rapporten Stöd till 

konstutställningsverksamhet, medan 100000 kr. hänför sig till förstärk

ningar som behövs oavsett om reformen genomförs eller inte. ( + 485 000 

kr.) 

3. Bidraget till Grafiska s ä 11 ska p e t behandlas under punkt 6. 

4. Bidraget till Föreningen för nutida svenskt silver be

handlas under punkt 6. 

5. Kulturrådet föreslår fortsatt förstärkning av basverksamheten vid 

Föreningen Svensk forms kansli och för vissa kostnader i sam

band med det regionala arbetet. Kulturrådet föreslår en ökning med 

330000 kr.. varav 80000 kr. avser kompensation för kostnadsutveckling

en. ( + 330000 kr.) 

6. Kulturrådet föreslår att en ny anslags post, Bidrag t i 11 konst

n är skooperativ, förs upp under detta anslag. I rapporten Stöd till 

konstutställnings verksamhet framhålls att ett bidrag bör inrättas till de fria 

grupperna på bildkonstcns områden. Kulturrådet framhåller i sin anslags

framställning att bidraget bör utformas som verksamhetsbidrag och utgå 

efter särskild prövning. Bidraget bör fördelas av statens kulturråd. Kultur

rådet betraktar Grafiska sällskapet och Föreningen för nutida svenskt 

silver som konstnärskooperativ och föreslår att medlen under punkterna 3 

och 4 förs över till denna anslagspost. Kulturrådet föreslår att det nya 
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bidraget till konstnärskooperativ beräknas till I 866900 kr .. varav 166000 

kr. är överföringar. 

FöredmRanden ! 
I 

Anslaget bör höjas med sammanlagt 120000 kr.1 Med hänvisning till 
I 

sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
I 

att till \/issa hidraR till hildkonst för budgetåret 1981 /82 anvisa ett 

rcservationsanslag av 5 966 000 kr. 
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Arkiv, kulturminnesvård, museer och utställningar 

B 41. Riksarkivet: Förvaltningskostnadcr 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

193.50 049 

22 309000 

23488000 

Riksarkivet är central förvaltningsmyndighet för arkivfrågor och chefs

myndighet för landsarkiven. I riksarkivets uppgifter ingår att vara arkiv

depå och att främja forskning. 

Riksarkivet leds av en styrelse. statens arkivstyrelse. Chef för riksarki

vet är en riksarkivarie. Riksarkivet har två byråer. en administrativ enhet 

samt en fristående heraldisk sektion. Till riksarkivet är knutna en nämnd 

för enskilda arkiv, en nämnd för Svenskt diplomatarium samt statens 

heraldiska nämnd. Till riksarkivet har vidare förlagts en rcdovisningsccn

tral och ett revisionskontor. Riksarkivets kansli lämnar administrativt 

biträde åt myndigheten dialekt- och ortnamnsarkiven sam! svenskt visar

kiv. 

Personal 
Handläggande personal 
()vrig personal 

Anslag 

l.!tgijier 
Lönekostnader 
Sjukv~\rd 
Rcsccrsättningar 

därav utrikes resor 
I ,okalkoslnader 
Expenser 

därav engängsutgifter 
Reproduktionsverksamheten 
Hidrag till Nordisk 

Arkivnyt m.m. 
Riksarkivets nämnd för 

enskilda arkiv 
Hesparingar 

1980/81 

58 
51 

109 

12643000 
45000 

250000 
!31000) 

8033000 
746000 
!50000) 
151000 

22 000 

716000 

22606000 

JO Ri/.:sdagen IWW/8/. I sam/. Nr /00. Ri/11g11 /2 

Beräknad iindring 1981 /82 

Riksarkivet 

+I 
or. 
+I 

+1832000 
of. 

+ 71000 
(+ 4 ()()()) 
+ 888 500 
+ 600000 

(+ 660000) 
+ 105 000 

+ 3000 

+ 299000 

+3798500 

före
draganden 

-2 
-4 

-6 

+ 73fi000 
of. 

+ 13 000 
(of.) 

+1137000 
- 261000 

1(- 50000) 
+ 15000 

+ 200() 

+ 47000 
480000 

+1209000 
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1980/81 HcriiknaJ iinJring 1981/82 

Riksarkivet Fiin:-
Jragandcn 

Inkomster 
Publikationer '!000 of. + I 000 
ReproJukti1msverksamheten 158000 of. + 16000 
Hokbinderieh bestiill-

ningsarbeten 15000 of. + '.!000 
Heraldiska verksamheten 107000 of. + 11000 
Konsult verksamheten 8000 or. nf. 

Neuoutgift 22309000 +3798500 +1179000 

1 En engängsanvisning om '.!5 000 kr. för inredning och utrustning har beriiknals 
under anslaget Hidrag till särskilda kulturella ändamål. 
~ Riksarkivets förslag till besparingar ingi!r i de redovisade beloppen under resp. 
anslags post. 

Rik.rnrkii·et 

I. Pris- och löneomräkning m.m. 3067000 kr. 

2. De besparingar som riksarkivet enligt huvudförslaget har redovisat 

åstadkommes genom att två tjänster sparas in vid redovisningscentralcn i 

samband med hopslagning med kammarkollegiets redovisningscentral m:h 

genom att vissa kontorslokaler kan lämnas (- 354 000 kr.). Riksarkivet har 

i sina beräkningar utgått ifrån att lokalkostnaderna skall fdnriiknas det 

belopp på vilket besparingen skall grunda sig. 

3. Riksarkivet begär medel för sju nya tjänster. varav två byrådirektö

rer, en arkivarie. två byråassistenter. en förste arkivassisti.:nt och en c.xpi.:

ditionsvakt. 

Av tjiinsterna som hyrådirektör bi.:hövs en för att bevaka den td.:niska 

utvecklingen och en for att ta hand om och registrera magnethand. För 

sistnämnda ändamäl behövs ocksa en hyriiassistent. Ytterligare en byråas

sistent behövs för utbildningsändamål. Tjänsten som arkivarie behövs för 

de statliga bolagens arkivfrågor. 'ljiinsten som förste arkivassistent hehövs 

för enheten Svi.:riges pressarkiv. Därutöver hegärs medel för anlitande av 

personalsociala tjiinster. ( + 855 000 kr.) 

4. Medlen till reseersättningar bör höjas med 41 000 kr., varav med 4 000 

kr. för utrikes ri.:sor. Ökningen har begärts med hänsyn till fältverksamhi.:

ten utanför Stockholm. revisionskontorets reseverksamhet m.m. 

5. Anslagsposten till expenser hör enligt riksarkivet. höjas med. utöver 

en förnyad engångsanvisning om 50000 kr .. sammanlagt 794000 kr .. varav 

med 710000 kr. i form av ett engångsbelopp för inköp av kartskåp. en ny 

telefonväxel och en mikrofilmkamera m.m. 

6. Medlen till reproduktionsverksamheten hör höjas med 871100 kr. för 

vård av hildmaterial och för mikrofilmning m.m. av förslitna arkivalier. 

7. Anslag<>posten Bidrag till Nordisk Arkivnyt m.m. bör höjas med) 000 

kr. för att täcka kostnaderna för höjda årsavgifter till det internationella 

arkivrådet (Conseil lnternational des An.:hivesl. 
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8. F o I kr öre Is e arkiven kan sedan budgetåret 1972173 stödjas ge

nom bidrag till huvudman för depå vars verksamhet riktar sig till alla 

folkrörelser och som har liin eller landskap till verksamhetsfält samt är den 

enda läns- eller landskapsdepån bland folkrörelsearkiven inom länet eller 

landskapet. Bidrag utgår för avlöning av föreståndare vid sådan läns- eller 

landskapsdepå med högst 60% av lönen enligt löncklass F U. Antalet 

bidragsberättigade arkivdepåer är f.n. åtta. Riksarkivet begär medel för 

ytterligare en läns/landskapsarkivdepå. Därutöver föreslås ökade medel 

för bidrag till folkrörelsearkiv som inte uppfyller nyssnämnda villkor. 

Vidare förordas en höjning av medlen för inventering av enskilda arkiv. 

däribland invandrarorganisationernas arkiv. samt medel för att tiicka vissa 

resekostnader för arkivföreståndare. ( + 207 000 kr.) I en särskild skrivelse 

den 24 november 1980 hemställer riksarkivet att regeringen skall fastställa 

löneklass F 16: 5 som maximigräns för statligt bidrag till lön for förestånda

re vid folkrörelsearkiv. 

9. Riksrevisionsverket (RRVl har efter översyn av verksamheten vid 

riksarkivets redovisningscentral föreslagit att verksamheten skall föras 

över till kammarkollegiet. Riksarkivet. som har deltagit i översynen, 

stödjer de förslag som har framförts. 

Genom beslut den 12 juni 1980 uppdrog regeringen åt kammarkollegiet 

och riksarkivet att utforma sina anslagsframställningar för budgetåret 1981/ 

82 med utgångspunkt i de förslag som RRV har framfört i översynen. Med 

anledning därav hemstiiller riksarkivet att verksamheten vid riksarkivets 

redovisningscentral skall föras över till kammarkollegiet och att fyra tjäns

ter jiimte medel för automatisk databehandling. sjukvård m.m. förs över 

från riksarkivets an\lag till kammarkollegiet. I - 648 000 kr. l 

10. Den administrativa enheten föreslås omvandlas till en administrativ 

byrå och chefen föreslås få titeln byråchef. 

Fiircdragandcn 

För nästa budgetår bör medel för riksarkivets verksamhet berliknas med 

utgångspunkt i huvudförslaget. dvs. med en besparing pä 2 % av inneva

rande års anslag uppräknat med löne- och prisomräkning. Besparingen 

uppgår sammanlagt till 480000 kr. Det bör ankomma på riksarkivet all i 

anslutning till att myndigheten redovisar sina förslag till regleringsbrevs

bestiimmclser för budgetåret 1981 /82 föreslå hur besparingen skall fördelas 

pil förevarande anslag och anslagen Riksarkivet: Datamediekontroll m. m. 

och Riksarkivet: Inköp av arkivalier och böcker m. m. 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1980/81 föreslog riksarkivet att 

ämbetsverket skulle tilldelas medel för att ;mskaffa en ny telefonväxel. 

Utrustningsnämndcn för universitet och högskolor IUUH) avgav den 9 

oktober 1979 yttrande över riksarkivets framstiillning. Med utgångspunkt 

fd\n UUH:s yttrande har jag för ändamålet beräknat medel under anslaget 

Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. 
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För inredning och utrustning m. m. har jag vidare beräknat en 

engångsanvisning om 25 000 kr. under anslaget Bidrag till särskilda kultu

rella ändamål. 
Jag delar riksarkivets uppfattning att verksamheten vid riksarkivets 

redovisningscentral bör föras över till kammarkollegiet. Jag har i denna 

fråga samrått med chefen för budgetdepartementet. Vid min beräkning av 

förevarande anslag har jag med anledning härav dragit frän totalt 992 000 

kr. Besparingen innebär att totalt sex tjänster dras in, nämligen en byrådi

rektör. en byråsekreterare. tre byråassistenter och en kansliskrivare/assi

stent. Vidare begränsas medlen till sjukvård. lokaler och expenser. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen föreslår jag att anslaget 

för nästa budgetår förs upp med 23 488 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rik.rnrkiret: Fiirm/tni111;skost11ader för budgetåret 1981/82 

anvisa ett försfagsanslag av 23 488 000 kr. 

B 42. Riksarkivet: Datamediekontroll m.m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

434607 

312000 

:BOOOO 

Reservation 83 336 

Från anslaget bestrids kostnader för undersökning och kontroll av tek

niska medier <ADB-band. ljud- och videohand. mikrofilm m.m.) och för 

anskaffning av teknisk utrustning till riksarkivet och tandsarkiven. 

Riksarkh·et 

Anslaget föreslås bli hi.W med 178 000 kr. Av ökningen hänför sig 33 000 

kr. till kostnadsökningar och 110000 kr. till utökad undersöknings- och 

kontrollverksamhet. Riksarkivet begär vidare, utöver en förnyad engångs

anvisning om 54000 kr.. 17000 kr. för vård och tillhandahållande m.m. av 

ADB-hand och 18 000 kr. för anskaffning av teknisk utrustning till riksarki

vet och tandsarkiven. 

Fiiredra{:amlcn 

Anslaget bör höjas med 18 000 kr. med hänsyn till inträffade kostnads

stegringar. Riksarkivet disponerar innevarande budgetår en engångsan

visning om 54000 kr. under förevarande anslag. Jag räknar med att detta 

belopp i fortsättningen skall tillföras anslaget för att bl. a. bestrida de 

löpande kostnaderna för viird och tillhandahållande av ADB-hand m. m. 

Jag vill erinra om vad jag har anfört under föregående anslag angående 

förslag till fördelning av myndighetens besparing. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksarkiret: Datamediekomroll m.111. för budgetåret 1981/82 

anvisa ett reservationsanslag av 330000 kr. 
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B 43. Riksarkivet: Inköp av arkivalier och böcker m.m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

339 338 

532000 

275000 

Reservation 508979 

Från anslaget bestrids kostnader för inköp av arkivalier och böcker till 

riksarkivet. för riksarkivets publicering av källskrifter samt för konserve

ring av arkivalier. bokbindning samt reproduktion av arkivhandlingar vid 

landsarkiven. 

Riksarkii·et 

Anslaget föreslås bli höjt med 210000 kr. Av ökningen hänför sig 60000 

kr. till kostnadsökningar. En besparing enligt huvudalternativet skulle 

enligt riksarkivet motverka syftet med verksamheten. Riksarkivet har 

därför under detta anslag inte redovisat något huvudalternativ. 

Riksarkivet begär 130000 kr. för tryckningsverksamheten vid riksarki

vet. bl.a. för utgivningen av Svenskt diplomatarium. och 20000 kr. för 

kostnader i anslutning till anskaffande av brukskopior av mikrofilmade 

kyrkoskrivningshandlingar m. m. 

Den reservation som finns under anslaget beräknas innevarande budget

år tas i anspråk dels för publiceringsverksamhet. dels för drift av bokbin

deriverksamheten och reproduktion samt för inköp av arkivalier och 

böcker vid landsarkiven. 

Fiiredraganden 

Med hänsyn till intriiffade kostnadsstegringar bör anslaget höjas med 

43000 kr. 

Sedan budgetåret 1978/79 har landsarkiven disponerat medel under före

varande anslag för anskaffande av brukskopior av mikrofilmade kyrko

skrivningshandlingar m. m. För innevarande budgetår disponerar landsar

kiven 300000 kr. för detta ändamål. Som jag anförde i budgetpropositionen 

1980 (prop. 1979/80: 100 bil. 12) har beloppet karaktären av engångsanvis

ning som hör anvisas till dess skyddskopieringen av kyrkoskrivningshand

lingarna är avslutad. För nästa budgetår har jag därför beräknat en ny 

engångsanvisning om 300000 kr. för ifrågavarande ändamål. Medlen har 

bcriiknats under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. Föreva

rande anslag hör därför minskas med motsvarande belopp. 

Jag vill erinra om vad jag har anfört under anslaget _Riksarkivet: Förvalt

ningskostnadcr angående förslag till fördelning av riksarkivets besparing. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rik.rnrkfret: Inköp m· arkil'ldier oclt hiickcr 111. m. för budget

året 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 275 000 kr. 
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B 44. Landsarkh·en 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

15 044485 

15808000 

17601000 

De sju landsarkiven i Uppsala. Vadstena. Visby. Lund. Göteborg, Här

nii'iand och Östersund är regionala arkivmyndigheter m:h arkivdepåer. Till 

ett tandsarkivs verksamhetsområde hör ett eller flera län. Riksarkivet är 

chefsmyndighet för landsarkiven. 

1980/81 Berliknad ändring 1981/82 

Riksarkivet Före-
draganden 

Personal 

l}andll1ggande personal 35.5 of. of. 
Ovrig personal 49 +IO of. 

84,5 +10 of. 

Ans la i: 
Lönekostnader 9846000 + 1995000 +I 090000 
Sjukvård 22000 + 53000 + 2000 
Keseersiittningar 124000 + 38000 + 6000 
Lokalkostnader 5 355 000 + 1322000 +I 007000 
Expenser 394000 + 135000 - 160000 

diirav engiingsutgifter ( 173000) (+ 83000) (- 1730001 1 

Vissa transportkostnader 
m.m. 67000 + 33000 + 26000 

Besparingar 178000 

1511011000 +3576000 +1793000 

1 En engiings:11wisning om 110000 kr. för inredning och utrustning har berllknats 
under ansbget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 
-~ Kiksarkivets förslag till besparingar ing~ir i de redovisade heloppcn under resp. 
anslags post. 

Rik.rnrki1·1.'/ 

I. Pris- och löneomräkning m.m. 1690000 kr. 

2. De besparingar som riksarkivet enligt huvudförslaget har redovisat 

innebiir en minskning av lönekostnaderna. Riksarkivet. som i sina beräk

ningar har utgått ifrån att lokalkostnaderna skall frånräknas det belopp på 

vilket besparingen skall grunda sig. menar att reduceringen måste göras på 

de avlöningsmedel som landsarkiven har för vikariats- och övertidstilliigg 

samt för extra personal. Konsekvenserna för verksamheten beräknas bli 

en begriinsning av bl.a. forskarservicen i form av inskriinkningar i öppet

hållandet. ( - 262 000 kr. l 

3. Med hänvisning till sin i samråd med statskontoret år 1970 framlagda 

utredning om landsarkivens uppgifter och organisation och med påpekan

de att arbetsbelastningen pä senare tid har ökat i sådan omfattning alt 
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situationen f.n. kan betraktas som krisartad föreslår riksarkivet att vid 

landsarkiven inrättas sammanlagt tio nya tjänster, varav fyra förste arkiv

assistenter, en byråassistent, en hokbindare, tre tekniker och en expedi

tionsvakt ( + 986000 kr.). 

4. Riksarkivet föreslår vidare att 11 000 kr. anvisas för personalhälso

vård samt att medlen till reseersättningar höjs med 23 000 kr. Anslags pos

ten till expenser bör. utöver en förnyad engångsanvisning om 173 000 kr., 

ökas med 93 000 kr. för bl.a. översyn och ersättning av inventarier. 

5. Anslagsposten till vissa transportkostnader m.m. bör öka med 25 000 

kr. för att kunna bekosta det ökade antalet transporter till landsarkiven. 

6. I en särskild skrivelse den 13 oktober 1980 hemställer riksarkivet om 

190000 kr. för utrustning till landsarkivet i Östersund. 

Fiiredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

17 60 I 000 kr. Jag har därvid beräknat en besparing av 178 000 kr. Det bör 

ankomma på riksarkivet att i anslutning till att ämbetsverket redovisar sina 

förslag till regleringsbrevsbestämmelser för budgt:tåret 1981 /82 föreslå hur 

hesparingen skall fördelas under detta anslag. Jag har vidare under ansla

get Bidrag till särskilda kulturella ändamål beräknat medel för en engångs

anvisning om 110000 kr. för viss inredning och utrustning. bl. a. till land

sarkivet i Östersund. Samtidigt faller en för innevarande budgetår anvisad 

engångsanvisning om 173 000 kr. hor! från förevarande anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Landsarkii·en för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag 

av 17601000 kr. 

H 45. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkh·: Förvaltnings

kostnader 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

7 370652 

8 002 000 

8890000 

I myndigheten dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv 

<DOV Al ingår dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, ortnamnsarkivet i 

Uppsala. dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, dialekt- och ortnamnsarki

vet i Göteborg, dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå samt svenskt visar

kiv. Myndigheten har till uppgift att samla in. bevara och publicera materi

al om svenska, samiska och finska dialekter och folkminnen samt ortnamn 

i riket. ombesör:ja statliga ortnamnsundersökningar. handlägga ärenden om 

fastställande av ortnamn m. m. samt insamla Ol:h sammanställa material 
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om svensk vis- och folkmusik. Myndigheten leds av statens arkivstyrelse 

som tillsätts av regeringen. Hos myndigheten finns ocksii en nämnd för 

bl. a. samordning av verksamheten. Även nämnden förordnas av regering

en. 

1980/81 l:kräknad ändring 1981/82 

Personal 
Handläggande personal 33 
Övrig personal 15 

48 

Anslag 
Lönekostnader 5921000 
Sjukvård 9000 
Lokalkostnader 1686000 
Till DOVA-nämndens 
disposition 386000 

därav engångsutgifter 1200000) 
Besparingar 

8002000 

DOVA 

+I 
+2 

+3 

+ 944401 
of. 

+ 343 200 

+ 50000 
(Of.) 

I 

+1337601 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

+627000 
of. 

+329000 

+ 35000 
<of.l 

-1()3 000 

+888000 

1 DOVA:s förslag till besparingar ingår i de redovisade beloppen under resp. an
slagspost. 

Dialekt- och ort1u11n11.rnrki1•et1 samt .1Te11skt Fis arkiv ( DO\/A) 

I. Pris- och löneomräkning m. m. I 153 700 kr. 

2. De besparingar som DOVA enligt huvudalternativet har redovisat 
innebär att en nedskärning i första hand måste gå ut över lönekostnaderna. 

Detta medför att arkivens möjligheter att anställa tillfälliga vetenskapliga 

medarbetare begränsas. 
3. Arbetet med att lägga upp ett nytt fastighetsregister beriiknas pågå 

under en följd av år. Den engångsanvisning om 200000 kr. som DOVA 

tilldelats för budgetåret 1980/81 för kostnader i samband med fastighetsre

gistret föreslås därför förnyad. 

4. DOVA anser att bristen på basresurser är ett allvarligt problem 

speciellt för de mindre arkiven och begär medel för två tjänster varav en 

kansliskrivare/assistent till vardera dialekt-, ortnamns- och folkminnesar

kivet i Göteborg och Umeå. Man begär också medel för en förste arkivarie 

till dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. ( + 333 901 kr.) 

5. DOVA hemställer att dialekt- och ortnamnsarkiven i Göteborg och 

Umea får ändra namnen till dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkiven i 

Göteborg resp. Umeå. Samtidigt föreslås kortnamnen DAG respektive 

DAUM kvarstå oförändrade. 

6. DOVA återkommer i årets anslagsframställning med förslag om inrät

tande av ett personnamnsarkiv. 
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Fiiredn11::anden 

Redan förra ilret aktualiserades förslaget om inrättande av ett arkiv för 

personnamn. Jag fann då inte möjlighet att föreslä n{1gon åtgärd. Jag har ej 

heller i årets budgetarbete funnit det möjligt utt genomföra förslaget. 

Jag biträder fi.irslaget från dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt 

visarkiv !DOV Al om namniindring för dialekt- och ortnamnsarkiven i 

Göteborg och Umeå och avser att senare föreslt1 regeringen att nödvändiga 

ändringar görs i instruktionen. 

Med hänvisning till sammanstiillningen beräknar jag anslaget till 

8890000 kr. 

.lag har härvid beriiknat en besparing av IOJ 000 kr. Det bör ankomma på 

DOVA att i anslutning till att DOVA redovisar sina förslag till reglerings

brevsbestämmelser för budgetåret 1981 /82 föreslå hur besparingen skall 

fördelas på förevarande anslag och anslaget Dialekt- och ort namnsarkiven 

samt svenskt visarkiv: Insamlingsverksamhet m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Dialekt- och ortnamn.rnrkiren samt .1'\'l!fl.\'kt vi.rnrkil'.· Fiirrnlt-

11in1::skostnader för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag 

av 8 890000 kr. 

B 46. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt s\'enskt visarkiv: lnsamlingsverk

samhet m.m. 

1979/80 U Lgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I 095996 

I 258000 

1495000 

Reservation 139479 

Från anslaget bestrids bl.a. kostnader för arvoden till tillfälliga veten

skapliga medarbetare. inlösen av samlingar. resor och expenser. 

Dialekt- och ort1um111.rnrkii'en sal/I/ s1·e11sk1 1·i.rnrkfr ([)()\/AJ 

I. Prisomräkning m. m. 140000 kr. 

2. De besparingar som redovisats enligt huvudalternativet kommer att 

medföra en begränsning i arkivens möjligheter att utnyttja vetenskapliga 

medarbetare samt minska möjligheterna till inspelningar i fält. 

3. Anslaget föreslås bli höjt med 340000 kr. Av ökningen hänför sig 

300000 kr. till publiceringsverksamhet och 10000 kr. till utökad internor

disk verksamhet samt 30000 kr. för ökade kostnader i samband med 

tryl:kning av den tredje och sista delen av sydsamisk ordbok. 

4. Den engångsanvisning om 46000 kr. för anskaffande av inredning och 

utrustning m. m. som DOVA tilldelats för innevarande budgetår föreslås 

förnyas. 
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Siirskild skri1-dse 0111 i11riiHllt1de m• ja;:.:;.arkir 

Red:in i förra fm:ts budgetproposition (prop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 137) 

redogjordes för förslag om inrättande av ett jazzarkiv. I en särskild skrivel

se den 13 juni 1979 föreslog gruppen för svenskjazzhistoria att permanenta 

resurser skulle -;tiillas till förfogande för svensk jazzforskning och att 

denna forskning skulle förläggas till svenskt visarkiv. Skrivelsen remissbe

handlades. Statens kulturriid och humanistisk-samhiillsvetenskapliga 

forskningsrädet tHSFRl tillstyrkte förslaget. DOVA ansåg det angeliiget 

all dokumentationen av den svenska jazzen kunde f\Jrtsiitta och all verk

samheten kunde inordnas i svenskt visarkiv men päpekade att resursbeho

vet för verksamheten i så fall m:'tste vägas mot andra angelägna resursbe

hov inom DOVA-området. 

I en siirskild skrivelse den 2h september 1980 har gruppen for svensk 

jaahistoria återkommit i frågan. Enligt heriikningar i skrivelsen erfordras 

totalt 22.5 000 kr. för verksamheten. varav 17.5 000 kr. för tjänster och 

tillfälliga vetenskapliga medarbetare och .50000 kr. för verksamheten i 

övrigt. DOVA har i {irets anslagsframstiillning liksom i siirskilt yttrande 

framhållit att man i dagens h<trt ansträngda ekonomiska läge ej anser det 

möjligt all prioritera jazzarkivet. 

FiireJr11gandcn 

Gruppen för svensk jazzhistoria har föreslagit att permanenta resurser 

stiills till förfogande för jazzforskning. Gruppen har hittills finansierat 

verksamheten med medel frän humanistiskt-samhiillsvctenskapliga forsk

ningsr;'idet. Riksbankens jubilcumsfond m. fl. Man har vidare under ~iren 

1978 och 1980 frän de s. k. lotterimedlen erhållit bidrag för anskaffning av 

teknisk utrustning m. m. Det iir angeliiget att dokumentationen av den 

svensb jazzen kan fortsiitta. Jag föreslär därför att dialekt- m.:h ort namns

arkiven samt svenskt visarkiv (DOV Al (illdelas 22.'i 000 kr. under fön:va

randc anslag för fortsatt forskningsarbete rörande den svenska jazzens 

historia. 

Jag har beräknat 4h000 kr. för en eng{ingsanvisning för anskaffande av 

inredning och utrustning till DOVA under anslaget Bidrag till siirskilda 

kulturella iindamål. 

Jag förordar att anslaget höjs med 58000 kr. med hänsyn till intriiffade 

kostnadsstegringar. 

Jag vill dessutom erinra om vad jag har anfört under föreg[1ende anslag 

angäende förslag till fördelning av myndighetens besparing. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Dialekt- och ort11w1111.1·11rki1·e11 .1111111 .1Te11skt l"i.\'llrkii·: /11.1·a111-

li11g.1·1·erk.rn111/ic1111.111. för budgetäret 1981/82 anvisa ett reserva

tionsanslag av 149.5 000 kr. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 155 

B 47. S\'enskt biografiskt lexikon 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

980745 

I 476000 

1563000 

Svenskt biografiskt kxikon har till uppgift all fortsätta och slutföra 

utgivandct av verket Svenskt biografiskt lexikon i enlighet med de rikt

linjer som angetts i prop, 1962:86 (SU 1962:74. rskr 1962: 194). 

Myndigheten led~ av statens arkivstyrelse som tillsätts av regeringen, 

Hos myndigheten finns också en nämnd för bl.a. samordning av verksam

heten, Även niimnden förordnas av regeringen. 

Personal 

Redaktörer 
Övrig personal 

Anslag 

Utg(tia 

Lönekostnader 
Sjuk värd 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Besparingar 

/11ko111stcr 
Publikationer 

Nettoutgift 

Sl'ens/.:.t hiowafis/.:.t lexi/.:.mz 

1980/81 

8 

I 230000 
2000 
2000 

81000 
321000 

1636000 

160000 

1476000 

Beriiknad ändring 1981/82 

Svenskt biogra- Före-
fiskt lexiko; dragamkn 

oL 
oL 

of. 

+ 148000 
l>L 
oL 

+ 16000 
+ 13000 

+177000 

+ 10000 

+167000 

oL 
oL 

of. 

+ 129000 
oL 
oL 
oL 

- 10000 
- 16000 

+103000 

+ 16000 

+ 87000 

I, Pri5- och löneomräkningar m, m, 115000 kr. 

2. En besparing enligt huvudalternativet innebär en minskning av förfat

tararvoden och minskad forskning vid landsarkiv och bibliotek'. vilket 

medför bL a. att den beräknade häftesutgivningen ruhhas. 

3. En höjning med 11 000 kr. föresl{1s för artikelarvodering och med 

5 000 kr. för forskare vid arkiv och bibliotek. Vidare föreslås en höjning av 

författararvodet med ytterligare 39000 kr. i anpassning till uppdragstaxan 

för fackförfattare enligt Sveriges författarförbunds rekommendation. 

4, Ökade inkomster av försäljning av publikationer beräknas till 10000 

kr. 



Prop. 1980/81: IOO Bilaga 12 lltbildningsdepartementet 156 

Fiiredra,::anden 

Jag har för budgetåret 1981/82 beräknat en besparing av 16000 kr. Det 

,,ör ankomma på svenskt biografiskt lexikon att i anslutning till att myndig

heten redovisar sina förslag till regleringsbrevsbestämmelser för budget

året 1981 /82 föreslå hur besparingen skall fördelas under delta anslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Sl't'nskr hio,::raflskr lexikon för budgetäret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av I 563 000 kr. 

B 48. Arkivet för ljud och bild: t'örvaltningskostnader 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

16203149 
15 160000 

5071000 
1 Anslaget Arkivet för ljud och bild 

Arkivet för ljud och bild <ALB) har bl.a. till uppgift att bevara och 

tillhandahålla sådana ljud- och bildupptagningar som anges i lagen 

( 1978:487) om pliktexcmplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar. 

Arkivet för ljud och bild började sin verksamhet den I januari 1979. 

Myndigheten leds av statens arkivstyrelse som tillsätts av regeringen. Hos 

myndigheten finns också en nämnd för bl.a. samordning av verksamheten. 

Även nämnden förordnas av regeringen. 

Personal 

1 landli:iggandc personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Resccrsiiltning;ir 

diirav utrike•· resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav eng<ingsutgifter 
Bandkostnader m.m. 
Materielunderhåll 
Förvärv av äldre material 
Besparing 

1980/81 

8 
14 

22 

2 ."168000 
2000 

28000 
110000) 
715000 
409000 
(50000) 

1243 000 
185000 
210000 

5- 160000 

Beräknad ändring 1981/82 

Arkivet för 
ljud och bild 

of. 
of. 

ol'. 

+275000 
+ 2000 
+ 3000 

(+ 1000! 
+ 89000 
- 19000 

(- 50000) 
+ 124000 
-185 0002 

-2100002 

-10-HlOO 

- 25000 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

+245000 
+ I 000 
+ 1000 

(of.) 
+ 89000 
- 24000 

(- 50000) 
+ 99000 
-185 0002 

-210000' 
-105000 

- 89000 

2 Överförir:g till anslaget Arkivet för ljud och hild: lnsamlingsverksamhet m.m. 
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Arkivet fi"ir ljud och bild 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 473 000 kr. 

2. En besparing enligt huvudalternativet bör enligt arkivet i första hand 

gå ut över verksamheten med förvärv av sådant ljud- och bildmaterial som 

kan ha intresse för forskningen men som inte faller under pliktexemplarsla

gen (-104000 kr.). 

3. Innevarande års förslagsanslag Arkivet för ljud och bild bör delas upp 

på ett förslagsanslag för förvaltningskostnader m. m. samt ett reservations

anslag för insamlingsverksamhet m. m. (- 395 000 kr.). 

4. För att avhjälpa eftersläpning med katalogisering av äldre fonogram

material krävs extra arbetskraft ( +50000 kr.). 

Fiiredraganden 

Arkivet för ljud och bild har anfört att det är förenat med praktiska 

olägenheter att medel för förvärv av äldre material och för ersättningsan

skaffning av teknisk apparatur samt materielunderhåll tas upp under före

varande förslagsanslag. I båda dessa fall gäller att anskaffning. beställning 

och leverans med betalning är svåra att koordinera med budgetårsskiftena. 

Jag delar arkivets uppfattning och har vid min beräkning av förevarande 

anslag räknat med att medel för av arkivet nämnda ändamål i fortsättning

en skall tas upp under ett särskilt reservationsanslag till insamlingsverk

samhet m.m. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen föreslår jag att anslaget 

för nästa budgetår förs upp med 5 071 000 kr. Jag har därvid beräknat en 

besparing av 105 000 kr. Det bör ankomma på arkivet för ljud och bild att i 

anslutning till att myndigheten redovisar sina förslag till regleringsbrevs

bestämmclser för hud get året J 981/82 föreslå hur besparingen skall fördelas 

på f6revarande anslag och anslaget till insamlingsverksamhet m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arkii•et för ljud och hild: Förmltningskostnader för budget

året 1981182 anvisa ett förs lagsanslag av 5 071 000 kr. 

8 49. Arkivet för ljud och bild: lnsamlingsverksamhet m. m. 

1981/82 Nytt anslag <förslag) 427000 

Från detta reservationsanslag bestrids kostnader för arkivets för ljud 

och bild <ALB) verksamhet med förvärv av äldre ljud- och bildmaterial 

samt andra ljud- och bildupptagningar som ALB införlivar i sina samlingar. 

Från anslaget bestrids även kostnader för materielunderhåll och ersätt

ningsanskaffning av viss apparatur. 
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Arkii·et j(Jr ljud och hild 

Anslaget bör fönls upp med 435 000 kr.. varav 395 000 kr. motsvarar vad 

som tagits upp för ändamålet i innevarande budgetårs anslag för ALB. 

Återstoden av anslaget utgör prisomräkning i förhållande till vad som 

anvisats för resp. ändamål för innevarande budgetår. 

FiiredraRanden 

För mitt ställningstagande till förslaget att fr. o. m. nästa budgetår inrätta 

ett särskilt reservationsanslag för vissa ändamål som f. n. beräknas under 

arkivets förslagsanslag har jag redogjort under närmast föregående anslag. 

Till det särskilda reservationsanslaget, som bör benämnas Arkivet för ljud 

och bild: Insamlingsverksamhet m. m., bör föras över de medel för mate

rielunderhåll och förvärv av äldre material som arkivet disponerar under 

innevarande budgetår. Därutöver bör anslaget höjas med 32 000 kr. med 

hänsyn till inträffade kostnadsstegringar. 

Jag vill erinra om vad jag har anfört under föregående anslag angående 

förslag till fördelning av myndighetens besparing. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arkivet fiir ljud och bild: Jn.rnmlingsverkswnhet 111.111. för 

budgetåret 1981 /82 anvisa ett reservationsanslag av 427 000 kr. 

B 50. Bidrag till vissa arkiv 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

1466000 
11685000 
3635000 

1 Hiirutöver har I 750000 kr. anvisats på lilläggsbudget I till statsbudgeten för 
budgetåret 1980/81. 

Ur anslaget utgår bidrag till Emigrantregistret i Karlstad, Stiftelsen 

Emigrantinstitutet. Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv. Genealogiska för

eningen. Föreningen Värmlandsarkiv och Folkrörelsernas arkivförbund. 
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1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

lnstitu- Före-
tionen draganden 

I. Emigrantregistret i 
Karlstad 69000 + 91000 + 3000 

2. Stiftelsen Emigrant-
institutet 288000 + 72000 + 15000 

3. Stiftelsen Arhetar-
rörelsens arkiv I lfl..1000 +166000 + 67000 

4. Genealogiska föreningen 24000 + 8000 + I 000 
5. Föreningen Värmlands-

arkiv 50000 + 4000 + 3 000 
6. Folkrörelsernas arkiv-

förbund 50000 + 5 000 + ) 000 
7. Ruotsinsuomalaisten 

Arkisto !Arkiv för 
Sverigefinnar o..:h Fin-
lands;venskar i Sverige) 40000 + 189000 + 3 000 

8. Stockholms stadsarkiv 11 750000 +105000 

3435000 +535000 +200000 

1 Medlen har anvisah på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgctftret 1980/81. 

I. Emigrantregistret i Kar Is ta d anhåller om att hidraget skall 

höjas med 91 000 kr. till 160000 kr. för att det skall hli möjligt att anställa en 

föreståndare på heltid samt för att täcka de allmänna driftskostnaderna. 

Riksarkivet framhåller att Emigrantregistrets verksamhet har förskjutits 

mot kontaktskapande och forskningsbetonade uppgifter och att anknyt

ningen till arkivväsendet därmed har försvagats. Med anledning av all 

Emigrantregistret har betonat de historiska institutionernas i Uppsala och 

Karlstad intresse för ett ökat samarhete med registret föreslår riksarkivet 

att en sådan organisatorisk förändring utreds. I avvaktan hiirpå föreslår 

riksarkivet att bidraget heräknas så att det täcker 601,'{ av lönekostnaderna 

för en föreståndare för registret samt vissa driftkostnader. 

2. Stiftelsen Emigrantinstitutet i Växjö begär en höjning av 

bidraget med 71 800 kr. till 359 800 kr. Höjningen är föranledd av ökade 

kostnader för en amanuens och en bibliotekarie samt för expenser och 

driften i övrigt. 

Riksarkivet tillstyrker fortsatt statsbidrag. 

3. Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv begär att bidraget höjs 

med 166000 kr. till 1330000 kr. Bl. a. ansöker arkivet om medel till en 

utökning av personalen. Helst skulle institutionen vilja upprepa förra {1rets 

begiiran om en omedelbar utbyggnad i enlighet med vad som föreslogs i 

den utredning som gjordes inom arkivet år 1976. På grund av det statsfi

nansiclla läget hegär arkivet nu medel till endast· en tjänst som arkivarie/ 

arkivassistent främst för att tillmötesgft de centrala organisationskanslier

nas krav på arkivservice. Arkivet ansöker också om medel för bokinköp, 

inventarier samt för diverse kostnadsökningar. 
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Riksarkivet tillstyrker det begärda bidraget i dess hel.het. 

4. Genealogiska föreningen anhåller att bidraget höjs med 8000 

kr. till 32 000 kr. för ökade hyreskostnader. 

Riksarkivet tillstyrker det hegärda bidraget. 

5. Föreningen Värmlandsarkiv begär att bidraget höjs med 

4000 kr. till 54000 kr. för ökade lönekostnader. 

Riksarkivet tillstyrker fortsatt statsbidrag. 

6. Folkrörelsernas arkivförbund anhåller att bidraget höjs 

med 5000 kr. till 55000 kr. för att kunna motsvara det stora behov av 

utbildning i ordnings- och förteckningsarbetc. biblioteksteknik. arkivtek

nik m. m. som finns hos medlemsorganisationerna ute i landet. 

Riksarkivet tillstyrker fortsatt statsbidrag till kurs verksamheten. 

7. Ruotsinsuomalaisten Arkisto (Arkiv för Sverigefinnar och 

Finlandssvenskar i Sverige) anhåller om att bidraget höjs med 189 000 kr. 

till 229000 kr. Arkivets syfte är att samla och förvara dokument, tryck

saker och övrigt historiskt intressant material som rör finnar och finländare 

i Sverige. Arkivets verksamhet har hittills finansierats av olika föreningar 

och stiftelser. Enligt ansökan kan man inte i längden räkna med bidrag för 

den reguljära driften från de enskilda bidragsgivarna. Man ansöker därför 

om en väsentlig höjning av statsbidraget för att kunna täcka lönekostna

derna för en föreståndare samt kostnader för lokaler. material. telefon 

m.m. 

Riksarkivet anser det vara av största värde att Ruotsinsuomalaisten 

Arkisto bildats och att dess verksamhet ligger helt i linje med den svenska 

kulturp0litikens riktlinjer i fråga om dokumentation av invandrarnas kul

tur. Riksarkivet kommer att ställa den expertis till förfogande som behövs 

för uppbyggnaden av det finska arkivet och tar också gärna emot deposi

tion av arkiv om befintliga arkivutrymmen visar sig otillräckliga. 

Riksarkivet framhåller dock att det måste vara organisationernas eget 

ansvar att ta vården om sina arkiv i den mån de inte önskar deponera dem 

hos svenska arkivinstitutioner. Riksarkivet tillstyrker därför inte den be

gärda höjningen i sin helhet men anser att statsbidraget hör ökas viiscntligt 

för att möjliggöra en uppbyggnad av arkivet. 

8. Stockholms stadsarkiv. För innevarande budgetår har på till

läggsbudget I till statsbudgeten medel beräknats för Stockholms stadsarkiv 

under förevarande anslag. Genom avtal den 25 april 1980 har överenskom

mits att staten skall ersätta Stockholms kommun med I 750000 kr. per ilr 

för dess funktion som arkivmyndighet för regionala och lokala statliga 

myndigheter (landsarkivfunktion). Beloppet är beräknat i kostnadslägct 

för maj månad 1980. Parterna har kommit överens om att ersättningen skall 

utbetalas den ·I juli var:ie år med bör:ian år 1980 och att beloppet anpassas 

till kostnadsutvecklingen enligt konsumentprisindex {totalindex) för maj 

månad det år utbetalningen avser. I avtalet regleras också frågan om dess 

uppsiigning m. m. 
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Fiiredraf.(llllden 

Med hänvisning till sammanstiillningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Bidrag till 1·issa arkir för budgetåret 1981/82 anvisa ett anslag 

av 3 635 000 kr.. 

B 51. Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader 

B 52. Riksantikvarieämbetet: Vård och underhåll av fornlämningar och 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

f-'öredraf.(ande11 

Jag kommer senare att föreslå regeringen att en särskild proposition med 

anledning av byggnadsvårdsutredningens (U 1976:02) förslag (SOU 

1979: 17) Kulturhistorisk bebyggelse - värd att vårda föreläggs riksdagen 

vid 1980/81 års riksmöte. I propositionen kommer följande i statsbudgeten 

för innevarande budgetår upptagna anslag att behandlas, nämligen Riksan

tikvarieämbetet: Förvaltningskostnader och Riksantikvarieämbetet: Vård 

och underhåll av fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

l avvaktan på den särskilda propositionen hör dessa anslag tas upp i 

förslaget till statsbudget med oförändrade belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. för budgetåret 1981/ 

82 beräkna 

I. till Riksa11tiharieiimhetet: Fiirl'llltningskostnader ett förslags

anslag av 33 782 000 kr.. 

2. till Riksantikvarieiimhetet: Vård och 11nderhåll m·.fimiläm11inRar 

och kulturhistoriskt 1·iirde.fi1/la hyf.(gnader ett reservationsanslag 

av 5457000 kr. 

B 53. Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

16554316 

11784000 

12491000 

Anslaget används för att förskottera kostnader för sådana undersökning

ar och utredningar som föranleds av lagen (1942:350) om fornminnen 

11 Ri/.:sdaJ:t'l1 /9X0/81. I sam/. Nr 1110. Bilaga 12 
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(omtryckt 1976:442) och som på uppdrag av statlig eller kommunal myn

dighet eller enskild utförs av riksantikvarieämbetet mot avgift. Av anslaget 

får tas i anspråk högst ett belopp motsvarande summan av de ersättningar 

som ämbetsverket erhåller av uppdragsgivarna. 

Inkomster vid riksantikvarieämbetet för uppdragsvcrksamheten, som 

redovisats på statsbudgetens inkomstsida under uppbörd i statens verk

samhet, beräknas för budgetåret 1981/82 till 12 491 000 kr. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Kostnader för övrig ar-

betskraft, resor, 
maskinhyror m. m. 

Centraladministration 
Sjukvård 
Lokalkostnader 
Expenser 

1980/81 

40 
86 

126 

8808000 

2 110000 
219000 

4000 
3320\)(l 
311000 

11784000 

Beräknad ändring 1981/82 

Riksantikvarie- Före-
ämbetet och sta- draganden 
tens historiska 
museer 

of. of. 
of. of. 

of. of. 

+528000 +528000 

+127000 + 127000 
+ 13000 + 13000 

of. of. 
+ 200\\0 + 20000 
+ 19000 + 19000 

+707000 +707000 

Riksa11tikl'arieämbetet och state11s historiska museer 

Pris- och löncomräkning samt beräknad volymförändring ( + 707 000 

kr.). 

I en särskild skrivelse den I september 1980 med komplettering av 

anslagsframställningen anhåller ämbetet att förevarande anslag skall erhål

las i programtermer. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Riksallfikl'arieämbetet: Uppdragsverksamhet för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 12491000 kr. 
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B 54. Statens historiska museer: Förvaltningskostnader 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

13 359854 

13346000 

13497000 

Historiska museet, kungl. myntkabinettet och medelhavsmuseet ingår i 

myndigheten riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. Myn

digheten bildades den I juli 1975. 

Historiska museet skall fullgöra myndighetens uppgift att bevara och 

levandegöra minnet av äldre tiders kultur i Sverige. företrädesvis under 

förhistorisk tid och medeltid. Kungl. myntkabinettet skall belysa penning

väsendets historia från förhistorisk tid till nutid. Medelhavsmuseet skall 

belysa de antika kulturerna kring Medel havet och i Främre Orienten. 

Det åligger de tre museerna särskilt att inom sina resp. samlingsområden 

vårda. förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika sam

lingarna. Museerna skall också hålla ett urval av samlingarna tillgängligt 

för allmänheten. driva och stödja utställningar och annan pedagogisk verk

samhet samt lämna råd och information till regionala och lokala museer. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Riksantikvarie- Före-
ämbetet och draganden 
statens histo-
riska museer 

Personal 

Historiska museet 
Handläggande personal 22 +3 of. 
Övrig personal 26 +I of. 

Kungl. myntkabinel/et 
Handläggande personal 5 +2.5 of. 
Övrig personal 2 of. of. 

Mt'delh1ll'smuseet 
Handläggande personal 4 +2 of. 
Övrig personal 6 +I of. 

65 +9,5 of. 

Anslag 

Lönekostnader 9005000 +1554000 +792000 
Historiska museet (6840000) <+ 782 00()) I+ 739 00()) 
Kungl. myntkabinettet (911 00()) I+ 281000 1+100000) 
Medelhavsmuseet (1254000) (+ 491 00()) I- 47000) 
därav engångsutgifter (180000) (+ 217000) (-180000) 

Sjukvård 13000 of. of. · 
Historiska museet 19000) (of.) lof.) 
Kungl. myntkabinettet (2000) (of.) !of.l 
Medelhavsmuseet 12000) lof.) lof.) 
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1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Riksantikvark- Före-
ämbetet och draganden 
statens histo-
riska museer 

Rcsccrsättningar 65000 + 11000 + 3000 
Historiska museet (560001 (+ 90001 (+ 30001 
därav utrikes resor 18000) (+ 20001 (of.I 
Kungl. myntkahinettet (5 00()) I+ I 0001 lof. l 
Meddhavsmuseet 140001 I+ I 0001 (Of.I 
därav utrikes resor 14000) I+ 10001 lof.I 

Expenser 447000 + 53000 - 49000 
Historiska museet (275 0001 I+ 270001 1- 5 00()) 
därav engångsutgifter (160001 (of. l (- 16 00()) 
Kungl. myntkahinettet 1400001 (+ 15 0001 I+ 3 00()) 
Mcdelhavsmuseet ( 132 000) (+ 110001 I- 470001 
diirav engångsutgifter 15.HJOO) (of.I (- 53 0001 1 

Utstiillningar I 065000 + 94000 -555000 
Historiska museet (873000) (+ 94000) (-5540001 
därav engfmgsutgifter (5780001 (+ 580001 1-5780001 1 

Kungl. myntkabim:ttet (~0000) I- 80001 (- 1000()) 
därav engångsutgifter (! 5 0001 (- 150001 (- 150001 
Medclhavsmuscct ( 1120001 I+ 80001 (+ 90001 

Information 230000 + 43000 + 18000 
Historiska museet (! 75 0001 I+ 260001 I+ 14 !)()()) 
Kungl. myntkabinettct 127000) + 150001 I+ 20001 
Medelhavsmuscct (280001 I+ 2 00()) (+ 2 00()) 

Underhåll och ökande av 
samlingarna 452 000 + 52000 of. 
Historiska museet (3280001 I+ 33 0001 (+ 23 0001 
Kungl. myntkabinettet ( 1005001 I+ 160001 I- 25 00()) 
därav engtmgsutgifter (300001 I+ I 0001 I- 30000) 1 

Mcdclhavsmuscct 1235001 I+ 3 0001 (+ 20001 

Konserverings- och foto-
verksamhet 2069000 + 513 000 +217000 
Hisrnriska museet ( 16540001 I+ 390 00()) 1+174000) 
Kungl. myntkahincttct (2.'i I 00()) I+ 710001 I+ 260001 
Medelhavsmusect I 1640001 (+ 52 000) (+ 170001 

Besparingar -275000 

l_,_,46000 +2230000 +151000 

1 Engångsanvisningarna har beriiknats under anslaget Bidrag till särskilda kulturella 
iindamill. 
2 Statens historiska museers förslag till besparingar ingar i de redovisade belopp.:n 
under resp. anslagspost. 

Riksa11tikl'(trieiimhetet och state11s historiska museer 

I. Pris- och löneomräkning m.m. 808000 kr., varav 650000 kr. till 

historiska museet, 88 000 kr. till kungl. myntkabinettet och 70 000 kr. till 

medelhavsmuseet. 

2. Huvudalternativet innebär för historiska museets del utöver bortfall 

av engångsanvisningen för ombyggnaden av basutställningarna även ned

skärning av medel för museets utställningsverksamhet. Vandringsutställ

ningar i Sverige måste stoppas samt tillfälliga utställningar inom museet 

och utomlands kraftigt reduceras. 
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Vad gäller myntkabinettet och mcdclhavsmuscct minskar medlen till 

informations-och utställningsverksamhet samt till underhåll och ökande av 

samlingarna. 

3. För historiska museet begärs sammanlagt fyra nya tjänster ( + 472 000 

kr.). 

Museet anhåller att under anslags.posten Expenser få behålla en en

gångsanvisning på 16000 kr.. som borträknats i huvudalternativet. I övrigt 

föreslås ingen ökning av anslaget förutom prisomräkning. 

Under anslagsposten Utställningar disponerar musee~ innevarande bud

getår utöver medel för tillfälliga utställningar en engångsanvisning på 

578 000 kr. för ombyggnad av basutställningarna och planerade utlandspro

jekt samt ett delanslag om 65 000 kr. för internationellt kulturutbyte. Mu

seet begär ingen ökning av anslaget förutom prisomräkning. Museet an

håller dock att få behålla nuvarande medel för tillfälliga utställningar och 

internationellt kulturutbyte utan nedskärning och att få omsätta engångs

anvisningen för ombyggnad av basutställningarna och för planerade ut

landsprojckt. 

I överensstämmelse med tekniska institutionens anslagsframställning 

bör anslagsposten Konserverings- och fotoverksamhet öka med 390000 

kr. 

4. Kungl. myntkabinettet begär att tre antikvarietjänster. vilka nu beta

las av humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. överförs till an

slagsposten för lönekostnader ( + 245 000 kr.). Museet begär ökade medel 

för information och för underhåll och ökande av samlingarna med sam

manlagt 22 000 kr. En engångsanvisning begärs även för nästa budgetår för 

konservering av vattenskadade stampar ( 30000 kr.J. Myntkabinettets me

del i övrigt bör höjas med 90000 kr.. varav 53 000 kr. till konserverings

och fotoverksamhet. 

5. Medelhavsmuseet disponerar innevarande budgetår en engångsan

visning på 180000 kr. för tillfällig personalförstärkning för att förbereda 

flyttning till nya museilokaler. Museet begär även för kommande budgetår 

att få omsätta en engångsanvisning om 180000 kr. med tillägg för löneom

räkning ( + 17 000 kr.). I samband med planeringen av de nya museiloka

lerna behöver konsulter och scenografer tillfälligt engageras. För detta 

ändamål begärs en engångsanvisning på 200000 kr. Museet behöver även 

en permanent personalförstärkning med två tjänster samt medel till arvo

dering av extra personal ( + 241 000 kr.). 

En engångsanvisning om 53 000 kr. som erhållits för renovering. kopi

ering och modellbyggen begärs även för kommande budgetår. 

Medelhavsmuseets medel i övrigt bör höjas med 78000 kr.. varav 41 000 

kr. till konserverings- och fotoverksamhct. 
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Statens kulturråd 

Kulturrådet tillstyrker en intendentstjänst till barnverksamhet för ut

vecklingsarbete och service till regionala museer för historiska museet 

samt en gemensam hantverkartjänst för museerna. Vad gäller myntkabi

nettet tillstyrker rådet att medel för personal som arbetar med projektet 

Mynt från vikingatiden förs över från anslaget Humanistisk-samhällsve

tenskapliga forskningsrådet. 

Statens historiska museer disponerar för budgetåret 1980/81 engångsan

visningar om sammanlagt 872 000 kr. Fqr kommande budgetår beräknas 

för historiska museets fortsatta arbete med basutställningar 408 000 kr. För 

medelhavsmuseets del tillstyrker rådet fortsatta engångsanvisningar om 

180000 kr. för planering och genomförande av utställningar i samband med 

omflyttning till nya museilokaler samt en ny engångsanvisning om 200000 

kr. för konsult- och scenografverksamheten. Vidare föreslår rådet att en 
engångsanvisning om 53 000 kr. får omsättas för uppdrag till tekniska 

institutionen att bl. a. konservera egyptiska träföremål. För myntkabinet

tet tillstyrker rådet en fortsatt engångsanvisning om 30000 kr. för restaure

ring av vattenskadade stampar. 

Anslaget föreslås öka med totalt 994000 kr., varav 795 000 kr. avser pris

och löneomräkningar. I rådets förslag ingår att besparingarna enligt huvud

alternativet har kompenserats. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för statens historiska museers verksamhet 
beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget, dvs. med en besparing på 

2 % av innevarande års anslag uppräknat med löne- och prisomräkning. 

Besparingen uppgår till sammanlagt 275 000 kr. Det bör ankomma på 

statens historiska museer att i anslutning till att myndigheten redovisar 

sina förslag till regleringsbrevsbestämmelser för budgetåret 1981 /82 föreslå 

hur besparingen skall fördelas under detta anslag. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

13497000 kr. Jag har därjämte beräknat en fortsatt engångsanvisning om 

578 000 kr. för bl. a. den påbörjade ombyggnaden av historiska museets 

basutställningar. För kungl. myntkabinettet har jag beräknat en fortsatt 

engångsanvisning om 30000 kr. för konservering av vattenskadade stam

par. Vidare har jag för medelhavsmuseet beräknat en fortsatt engångsan

visning om 53 000 kr. för bl. a. renovering av samlingarna. Jag har beräknat 

medlen för engångsanvisningarna under anslaget Bidrag till särskilda kul

turella ändamål. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens historiska museer: Förl'a/tningskostrzader för budget

året 1981/82 anvisa ett förs lagsanslag av 13 497 000 kr. 
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B 55. Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer: Tekniska insti

tutionen 

1979/80 Nettoinkomst 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

-7299 

1000 

1000 

Tekniska institutionen vid riksantikvarieämbetet och statens historiska 

museer skall inom myndighetens verksamhetsområde utföra uppdrag som 

rör analys, konservering och fotografering. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

VtKifter 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Expenser 
Utrustning 
Extern förmedling 

Inkomster 
Uppdrag för riksanti

kvarieämbetet 
Uppdrag för historiska 

museet 
Uppdrag för kungl. mynt

kabinettet 
Uppdrag för medel

havsmuseet 
Övriga uppdrag 

Nettoutgift 

10,5 
18,5 

29 

3 071000 
4000 

26000 
404000 

3505000 

I 176000 

1654000 

251 000 

164000 
259000 

3504000 

I 000 

Riksantikvarie
ämbetet och 
statens histo
riska museer 

of. 
+3.5 

+3,5 

+ 469000 
+ 4000 
+ 24000 
+ 243000 
+ 205000 
+ 100000 

+1045000 

+ 508000 

+ 390000 

+ 71000 

+ 52000 
+ 24000 

+I 045000 

of. 

Riksantikvarieiimhetet och statens historiska museer 

I. Pris- och löneomräkning m. m. !+ 323000 kr.). 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

+330000 
of. 

+ 1000 
+ 32000 

+363000 

+ 146000 

+ 174000 

+ 26000 

+ 17000 
of. 

+363000 

of. 

2. Besparing enligt huvudalternativet innebär minskade expensmcdcl 

för institutionen. 

3. Institutionen behöver tre och en halv nya tjänster. varav en fotograf/ 

tekniker vid fotosektionen. två konservatorer vid resp. sektionen för ana-
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lys och allmän konservering och sektionen för måleri på trä samt utökning 

av en befintlig tjänst vid textilsektionen från halvtids- till heltidstjänstgö

ring (+ 353 000 kr.). Härutöver begärs ökningar av anslagsposterna till 

reseersättningar. sjukvård och expenser på sammanlagt 144000 kr. För 

utrustning och förmedling av uppdrag från myndigheten till externa institu

tioner föreslås att två nya anslags poster på 205 000 kr. resp. 100 000 kr. förs 

upp på statens utgiftssida. 

Statens kulturråd 

Anslaget till tekniska institutionen bör utgå oförändrat med I 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Riksa11tikl'llrieiimbetet och statens historiska museer: Tek

niska institutionen för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsan

slag av I 000 kr. 

B 56. Statens konstmuseer: Förvaltningskostnader 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

24583543 

22845000 

25 201000 

Myndigheten statens konstmuseer. som bildades den I juli 1976. omfat

tar nationalmuseet, moderna museet, östasiatiska museet och en förvalt

ningsenhet. 

Statens konstmuseer skall främja konsten, konstintresset och konstve

tenskapen. Stat·~ns konstmuseer skall levandegöra äldre och nutida konst

former och deras samband med samhällets utveckling samt verka för 

konstnärlig och kulturell förnyelse. 

Nationalmuseet skall fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör 

äldre måleri och skulptur. företrädesvis från tiden före år 1900, samt 

teckning, grafik och konsthantverk från äldre tid till nutid. 

Moderna museet skall fullgöra de uppgifter som rör nutida måleri och 

skulptur samt fotografi. 

Östasiatiska museet skall belysa de östasiatiska kulturerna från äldre tid 

till nutid. 
Förvaltningsenheten skall svara för administrativa ärenden inom myn

digheten samt fullgöra tekniska serviceuppgifter. 

Statens konstmuseer leds av en styrelse som utses av regeringen. 
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1980/81 

Personal 

Nationalmuseet 
Handläggande personal 23 
Övrig personal 32 

Moderna museet 
Handläggande personal Il 
Övrig personal Il 

Östasiatiska m11.1·eet 
Handläggande personal 4 
Övrig personal 3 

Förl'altningsenheten 
Handläggande personal 4 
Övrig personal 63.5 

151,5 
Anslag 

Utgifter 

Lönekostnader 14474000 
Nationalmuseet (5 331 000) 
Moderna museet (1844000) 

därav engångs-
.. utgifter ()02 000) 
Ostasiatiska museet 178200()) 
Förvaltningsenheten (6517000) 

Sjukvård 20000 
Nationalmuseet (9000) 
Moderna museet (2000) 
Östasiatiska museet (I 000) 
Förvaltningsenheten (8000) 

Reseersättningar 92000 
Nationalmuseet (52 500) 

därav utrikes resor (14900) 
Moderna museet (20700) 

därav utrikes resor (6400) 
Östasiatiska museet (8 00()) 

därav utrikes resor (6700) 
Förvaltningsenheten ( 10800) 

Lokalkostnader 7 792000 
Nationalmuseet (2 527 200) 
Moderna museet 13074900) 
Östasiatiska museet 1534800) 
Förvaltningsenheten (I 655 HlO) 

Expenser 487000 
Nationalmuseet (88 90()) 
Moderna museet (45 000) 
Östasiatiska museet (21200) 
Förvaltningsenheten (331 900) 

Besparingar 

22865000 

Inkomster 

Tavelkonservering 20000 

Nettoutgift 22845000 

Beräknad ändring 1981/82 

Statens 
konstmuseer 

+ 2 
+ I 

+ 2 
+ I 

of. 
of. 

of. 
+ 6 

+12 

+2093000 
(+ 571000) 
(+ 40000()) 

(+ 103 00()) 
(+ 30000) 
( + I 092 00()) 

+ 95000 
(+ 35 000) 
(+ 20000) 
(+ 5000) 
(+ 35 000) 

+ 73000 
I+ 26000) 
(+ 25 000) 
(+ 23 OOOl 
(+ 22000) 
(+ 21 00(}) 
(+ 20 00(}) 
I+ 3000) 

+ 1352000 
I+ 389000) 
(+ 364000) 
(+ 205 000) 
(+ 393000) 

+ 207000 
(+ 11000) 
(+ 5000) 
(+ 3000) 
(+ 188 00(}) 

+3820000 

of. 

+3820000 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 
of. 

of. 
of. 

of. 
of. 

of. 

+ 1468000 
<+ 604000) 
(+ 105 000) 

(- 102000) 1 

I+ 82000) 
(+ 677000) 

of. 
(of.l 
lof.) 
lof.) 
lof.) 

of. 
(of.) 
(of.l 
(Of.) 
lof. l 
(of.l 
(of.) 
(Of.) 

+1382000 
(+ 403 000) 
I+ 375 000) 
(+ 208 00(}) 
(+ 396000) 

+ 24000 
(of.) 
lof.) 
lof.) 

(+ 24000) 

514000 

+2360000 

+ 4000 

+2356000 

1 En engångsanvisning om 102 000 kr. för konservering av fotografiska bilder har 
beräknats under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 
2 Statens konstmuseers förslag till besparingar ingår i de redovisade beloppen under 
resp. anslagspost. 
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Statens konstmuseer 

I. Pris- och löneomräkning m. m. I 728000 kr. 

2. De besparingar som myndigheten enligt huvudalternativet har redovi

sat innebär en minskning av personalen med 2.5 tjänster samt en reduce

ring av medlen till lokalkostnader och till underhåll och ökande av samling

arna. 

3. Nation a I m u se e t föreslås få ytterligare tre tjänster, nämligen en 

som intendent vid avdelningen för teckning och grafik. en som intendent 

med halvtidstjänstgöring vid avdelningen för konsthantverk och en som 

fototekniker vid fotoateljen. Dessutom bör tjänstgöringstiden för en infor

mationssekreterare utökas till att avse heltid. Museet anser vidare att den 

intendenttjänst som har redovisats som en besparing enligt huvudalternati

vet inte kan avvaras och begär därför en intendent med halvtidstjänstgö

ring vid avdelningen för konstbildning. ( + 388000 kr.) 

4. Vid moder n a museet bör tjänstgöringstiden för en informations

sekreterare och en intendent vid avdelningen för modern konst utökas till 

att avse heltid. Vid samma avdelning behövs även en tjänst som assistent. 

Vidare anser museet att assistenttjänsten som har redovisats som en be

sparing enligt huvudalternativet inte kan avvaras och begär därför en 

assistent med halvtidstjänstgöring vid avdelningen för modern konst. Den 

för fotografiska museet avsedda personalen föreslås bli förstärkt med en 

konservator. ( + 348 000 kr.) 

5. Östasiatiska museet anser att assistenttjänsten som har redovi

sats som en besparing enligt huvudalternativet inte kan avvaras och begär 

därför en assistent med halvtidstjänstgöring. ( +45 000 kr.) 

6. För va It ni n g sen hete n föreslås få ytterligare en förrådsförval

tarc vid enheten för transporter m. m. och en tt:lefonist och fyra musei

vakter vid enheten för tekniker/vakter. 

7. Dessutom bör medlen till sjukvård öka med 95 000 kr .. till resor med 

62 000 kr. och till expenser med 135 000 kr. ( + 940000 kr.). Förvaltningsen

heten anser också att en förstärkning av medlen till semester- och sjukvi

karier bör ske. ( +280000 kr.J 

8. Vidare anser förvaltningsenhetcn att tjänsten som museivakt och den 

föreslagna minskningen av medel till hyror som har redovisats i huvudal

ternativet inte kan avvaras. Förvaltningsenheten begär därför en musei

vakt vid enheten för tekniker/vakter och medel för hyror. ( + 213 000 kr.) 

9. En särskild arbetsgrupp vid statens konstmuseer har den 24 oktober 

1979 överlämnat en rapport med förslag om ny organisation av konserve

ringsverksamheten vid moderna museet (Skeppsholmsateljen). Arbets

gruppen har för budgetåret 1980/81 begärt 150000 kr. för den förordade 

omläggningen. 
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Statens kulturråd 

Kulturrå~et tillstyrker inrättandet av en tjänst som intendent med halv

tidstjänstgöring vid avdelningen för konsthantverk och att en tjänst som 

fototekniker utökas till att avse heltidstjänstgöring. Vid moderna museet 

tillstyrker rådet inrättandet av en tjänst som assistent. Vidare föreslår 

rådet att en engångsanvisning om 102000 kr. för konservering av fotogra

fiska bilder vid moderna museets fotografiska avdelning bör få omsättas 
ytterligare ett år. 

Anslaget bör öka med 2333000 kr .. varav 2100000 kr. utgör pris- och 

löneomräkning. I rådets förslag ingår att besparingarna enligt huvudalter

nativet har kompenserats. 

Organisationskommitten för statens konstmuseer 

Regeringen beslöt den 13 december 1979 att tillsätta en organisations

kornmitte ( U 1979: 18) med uppgift att göra en översyn av statens konstmu

seers interna organisation. Kommitten har med skrivelse den 24 oktober 

1980 till regeringen överlämnat ett förslag till vissa förändringar i lednings

organisationen vid statens konstmuseer. 

Kommitten föreslår följande. Överintendentens nuvarande uppgifter bör 

fördelas mellan överintendenten och en ställföreträdare för denne i funk

tionen som museidirektör. Ställföreträdaren bör utses bland förste inten

denterna (avdelningsföreståndarna) vid det konstmuseum där överinten

denten tillika är museidirektör. Ställföreträdarskapet bör därvid lämpligen 

konstrueras som ett göromålsförordnande under den tid den nuvarande 

överintendenten är förordnad på tjänsten som överintendent och chef för 

statens konstmuseer samt vara förenat med funktionen som avdelnings

chef vid det konstmuseum, där överintendenten är museichef. Merkostna

den för ett sådant göromålsförordnande beräknas till 25 000 kr. per år. Det 

bör ankomma på styrelsen för statens konstmuseer att reglera ansvars

fördelningen mellan överintendenten och dennes ställföreträdare som mu

seidirektör. 

Med anledning av den föreslagna förändringen i ledningsorganisationen 

aktualiseras även vissa andra förändringar i statens konstmuseers organi

sation. Enligt kommittens förslag bör vissa gemensamma servicefunk

tioner som f. n. är knutna till nationalmuseet ställas direkt under överinten

denten i dennes egenskap av verkschef för statens konstmuseer. Kommit

ten föreslår sålunda att det gemensamma biblioteket bryts ut ur national

museet och knyts till överintendenten. Även det gemensamma bildarkivet 

bör brytas ut ur nationalmuseet och - tillsammans med Svenskt porträtt

arkiv och fotoateljen - ombildas till en gemensam enhet direkt underställd 

överintendenten. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 172 

Vad gäller avdelningen för depositioner och vandringsutställningar. fö

reslås att produktionen av vandringsutställningar i första hand bör ligga på 

resp. konstmuseum lföremålsavdelning) och där utvecklas i samarbete 

med den konstbildande funktionen. Ansvaret för distributionen och de 

löpande kontakterna med mottagarna av vandringsutställningar bör där

emot ligga kvar på depositionsavdelningen. Avdelningen för depositioner 

och vandringsutställningar bör. som en gemensam resurs för statens konst

museers utåtriktade. regionala verksamhet. ställas direkt under överinten

denten. Kommitten finner därvid lämpligt att de administrativa göromålen 

med registrering av utlån. som nu ligger på kansliet, återförs till avdelning

en. Var själva lånebesluten skall ligga inom organisationen behöver enligt 

kommittens mening diskuteras ytterligare. Den frågan sammanhänger 

bl. a. med ansvarsfördelningen mellan överintendenten och muscidirek

tören vid resp. konstmuseum. 

Vidare föreslår kommitten att fotoatcljen bryts ut ur nationalmuseet och 

ställs direkt under överintendenten. 

Slutligen bör uppgiften att svara för råd och anvisningar om vården av 

sådana utommuseala konstsamlingar i statlig ägo, som avses i Kungl. 

Maj:ts cirkulär till statsmyndigheterna angående skyldighet att till natio

nalmuseet lämna uppgifter rörande vissa samlingar av konst och konst

hantverk ISFS 1962:560). överföras från avdelningen slottssamlingar till 

depositionsavdelningen. Som redan nämnts föreslår kommitten att ansva

ret för Svenskt porträttarkiv sammanförs med bildarki.vet och fotoateljen 

till en gemensam enhet. I övrigt bör enligt kommitten avdelningens upp

gifter ligga kvar inom nationalmuseet. 

Kommitten föreslår att de ändringar i myndighetens instruktion vidtas 

som kan fordras för att genomföra förslaget till ändrad lcdningsorganisa

tion för statens konstmuseer. 

Statens konstmuseer som har kommit in med yttrande över förslaget 

tillstyrker i allt väsentligt detsamma. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för statens konstmuseers verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget, dvs. med en besparing på 

2 % av innevarande års anslag uppräknat med löne- och prisomräkning. 

Besparingen uppgår sammanlagt till 514000 kr. Det bör ankomma på 

konstmuseerna att i anslutning till att myndigheten redovisar sina förslag 

till rcgleringsbrevsbestämmclser för budgetåret 1981/82 föreslå hur bespa

ringen skall fördelas på förevarande anslag och anslaget Statens konstmu

seer: Utställningar samt underhåll och ökande av samlingarna m. m. 

Organisations kom mitten ( U 1979: 18) för statens konstmuseer har avgivit 

förslag till vissa förändringar i ledningsorganisationen vid statens konstmu

seer. 
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Jag anser att statens konstmuseer bör få en ledningsorganisation i enlig

het med kommittens förslag. I samband med en ändrad lcdningsorganisa

tion bör även vissa organisatoriska förändringar genomföras av gemen

samma servicefunktioner och uppgifter inom myndigheten. Jag anser i 
likhet med kommitten att konstmuseernas gemensamma bibliotek direkt 

bör underställas överintendentens ansvarsområde. Fotoateljen, bildarki

vet och Svenskt porträttarkiv bör föras ihop till en enhet som är direkt 

underställd överintendenten. 

Som framhållits i förslaget är det angeläget att skilja på produktion och 

distribution av vandringsutställningar. Jag biträder kommittens förslag att 

produktionen av vandringsutställningar bör ligga på resp. konstmuseum 

(föremålsavdelningJ. Distributionen av vandringsutställningarna m. m. bör 

skötas av avdelningen för depositioner och vandringsutställningar vilken 

bör ställas direkt under överintendenten. Jag biträder också förslaget att 

uppgiften att svara för råd och anvisningar om vården av utommuseala 

konstsamlingar i statlig iigo, enligt Kungl. Maj:ts cirkulär till statsmyndig

heterna angående skyldighet att till nationalmuseet lämna uppgifter röran

de vissa samlingar av konst och konsthantverk tSFS 1962:560). vilken 

uppgift ligger på avdelningen slottssamlingar, förs över till 

depositionsavdelningens ansvarsområde. Även avdelningen slottssamlin

gar bör enligt min uppfattning ställas direkt under överintendentens an

svarsområde. 

Vidare har jag för moderna museets fotografiska avdelning räknat med 

omsättning av en engångsanvisning på 102000 kr. för konservering av 

fotografiska bilder. Jag har för ändamålet beräknat dessa medel under 

anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de riktlinjer för en omorganisation av statens konstmu

seer. som jag har förordat. 

2. till Statens ko11.1·t11111seer: Fiin·altningskostnader för budgetåret 

1981 /82 anvisa ett förslagsanslag av 25 20 I 000 kr. 

8 57. Statens konstmuseer: Utställningar samt underhåll och ökande av 

samlingarna m.m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

3624199 

3480000 

3 220000 
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1980/81 

Utställningar och allmän-
kulturell verksamhet 1596000 
Nationalmuseet (448000) 
Moderna museet (760000) 

därav engångs-
utgifter (200000) 

Östasiatiska museet (69000) 
Gemensamt (319000) 

Underhåll och ökande av 
samlingarna 1331000 

Nationalmuseet (776000) 
Moderna museet (493000) 

därav engångs-
utgifter !60000) 

Öst<isiatiska museet (62000) 

Inköp av konstverk av nu 
levande svenska konst-
närer 511000 
Nationalmuseet (138000) 
Moderna museet (373 000) 

Informations verksamhet 
Nationalmuseet 
Moderna museet 
Öst<isiatiska museet 

Utbildningsverksamhet 
Förvaltningsenheten 

Till styrelsens disposition 42000 

3480000 

Beräknad ändring 1981/82 

Statens 
konstmuseer 

+ 941000 
(+ 304000) 
(+ 356000) 

(of.l 
(+ 43000) 
(+ 238000) 

+ 1206000 
(+ 655 000) 
!+ 499000) 

(of.l 
(+ 52000) 

+ 614000 
(+ 166000) 
(+ 448000) 

+ 600000 
(+ 280000) 
(+ 220000) 
(+ 100000) 

+ 192000 

+ 8000 

+3561000 

Före
draganden 

-200000 
(of.l 

(-200000) 

(-200000)1 

(of.) 
(of.l 

- 60000 
(of.) 

(- 60000) 

(- 60000) 1 

!of.) 

of. 
(of.) 
(of.) 

of. 

-260000 

1 Engångsanvisningarna har beräknats under anslaget Bidrag till särskilda kulturella 
ändamål. 

Statens konstmuseer 

I. För att kompensera allmänna kostnadsstegringar erfordras en ökning 

av anslaget med 357 000 kr. 
2. De besparingar som myndigheten enligt huvudalternativet har gjort 

innebär att medlen till utställningar reduceras och att museerna därigenom 

får svårigheter att rätt bedriva sin verksamhet. Även museernas anslags

medel till underhåll av samlingarna och inköp av konstverk skulle minska 

med den påföljden att museernas konstskatter inte kan vårdas på ett 

tillfredsställande sätt samt att nyförvärv omöjliggörs. 

3. Under anslagsposten Utställningar och allmänkulturell verksamhet 

föreslås en ökning med 250000 kr. för nationalmuseets verksamhet, varav 

I 00 000 kr. beräknas för vandringsutställningar, 265 000 kr. för moderna 

museets verksamhet, 35 000 kr. för östasiatiska museets verksamhet samt 

200000 kr. gemensamt för internationellt kulturutbyte ( + 750000 kr.). 

4. Under anslagsposten Underhåll och ökande av samlingarna föreslår 

myndigheten en ökning med 500000 kr. för nationalmuseet, 400000 kr. för 
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moderna museet och 40 000 kr. för östasiatiska museet ( + 940 000 kr.). 

Därutöver behöver myndigheten 140000 kr. för kompensation för de be

sparingar som har redovisats i huvudalternativet. 

5. För anslagsposten Inköp av konstverk av nu levande svenska konst
närer föreslås en ökning av medlen med 130000 kr. för nationalmuseet och 

373 000 kr. för moderna museet ( + 511000 kr.). Myndigheten anser att en 

ökning av medlen med ytterligare 71000 kr. behövs för kompensation av 

redovisade besparingar enligt huvudalternativet. 

6. Behovet av ökad information om museiverksamheten till allmänheten 

är uppenbart valför myndigheten för nästa budgetår föreslår ett särskilt 

belopp om 600000 kr., varav 280000 kr. för nationalmuseet, 220000 kr. för 

moderna museet och 100000 kr. för östasiatiska museet. 

7. Behovet av utbildning är stort vad gäller myndighetens egen personal 

och personalen vid berörda regionmuseer. Myndigheten föreslår 192000 

kr. för utbildningsverksamhet. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet tillstyrker kompensationen för den högre procentuella kost

nadsökning som statens konstmuseer beräknat för anslaget. Rådet föreslår 

även ökade medel för inköp av konstverk av nu levande svenska konst

närer (+350000 kr., varav 100000 kr. bör avse inköp av fotografers 
arbeten). 

Anslaget bör öka med 915000 kr., varav 565000 kr. avser pris- och 

löneomräkning. I rådets förslag ingår att besparingarna enligt huvudalter

nativet har kompenserats. 

FöredraR<lflden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

3220000 kr. Jag har även för nästa budgetår räknat med en engångsanvis
ning på 200000 kr. för täckande av underskott i verksamheten vid moderna 
museet. Vidare har jag för moderna museets fotografiska avdelning räknat 

med omsättning av en engångsanvisning om 60000 kr. för underhåll och 

ökande av samlingarna. Jag har beräknat medlen för engångsanvisningarna 
under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

Jag vill dessutom erinra om vad jag har anfört under föregående anslag 

angående förslag till fördelning av myndighetens besparing. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens konstmuseer: UtstiillninRar samt under/ull/ och 

ökande av samlinRtmw m. m. för budgetåret 1981 /82 anvisa ett 

reservationsanslag om 3 220000 kr. 
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B 58. Utställningar av nutida svensk konst i utlandet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

478628 

956000 

966000 

Reservation 185 576 

Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet (NUNSKU) 

tillkom år 1965. Från den I juli 1976 är nämnden en statlig myndighet. 

Nämnden har till uppgift att anordna utställningar i utlandet av nutida 

svensk konst samt att vara det organ som enligt stadgarna för nordiskt 

biennalråd har att planlägga och genomföra svenskt deltagande i biennalut

ställningarna i Venedig. Anslaget används av nämnden för direkta utställ

nings- och administrationskostnader. 

Niimnde11 för utstiill11i11gar av S\'etzsk konst i utlandet 

För utställningsverksamheten begär nämnden ökade medel för publika

tioner(+ 114000 kr.). transporter och försäkringar(+ 108000 kr.) och för 

resor och kontaktarbetc ( + 48 000 kr.). Vidare behövs ytterligare medel för 

materialkostnader m. m. (+ 180000 kr.) och bidrag till konstnärer som gör 

egna utställningar i utlandet(+ 300000 kr.). Nämnden föreslår också att ett 

statligt stipendium ( + 60000 kr.) årligen skall utdelas, via N UNSKU, till 

en svensk konstnär för utnyttjande av ateljeutrymme i det ateljehus för 

experimentell konst som drivs på Public School One (P.S. I) i New York. 

Ordförandens arbetsinsats kräver ökat årsarvode och en fast tjänst bör 

inrättas för en sekreterare i nämnden. 

Nämnden föreslår en höjning av anslaget för nästa budgetår till 1834000 

kr. vilket innebär en ökning med totalt 878 000 kr. Av höjningen utgör 

96000 kr. kompensation för automatiska kostnadsökningar. De besparing

ar som myndigheten enligt huvudalternativet redovisat innebär en minsk

ning med 19000 kr. av de beräknade automatiska kostnadsökningarna om 

96000 kr. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår ökade medel till resor i samband med utställningsut

byten, publikationer och transporter. Enligt rådet bör anslaget ökas med 

221000 kr., varav 96000 kr. avser pris- och löneomräkning. I kulturrådets 

förslag ingår att besparingarna enligt huvudalternativet har kompenserats. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 966000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utstiillningar av nutida srensk konst i utlandet för budgetåret 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 966000 kr. 
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B 59. Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 
9857000 

10 4 I 8 000 

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet samman

fördes den I juli 1978 till en myndighet under en gemensam styrelse. 

Livrustkammaren, som är landets äldsta museum, skall belysa kulturhis

toria med anknytning till samlingarna. Samlingarna omfattar den forna 

arsenalen, de kungliga livrust-. kläd- och skattkamrarna och hovstallet. 

Livrustkammaren avslutade hösten 1978 överflyttningen av verksamheten 

till nya lokaler i Stockholms slott. 

Skoklosters slott skall belysa den kulturhistoria som har samband med 

slottsbyggnaden. dess användning och samlingar. Samlingarna omfattar 

främst konst, konsthantverk, vapen. möbler och annan inredning samt 

bibliotek. 

Hallwylska museet skall belysa den kulturhistoria som har samband med 

Hallwylska palatset. dess användning och samlingar. Museets samlingar 

omfattar företrädesvis konst. konsthantverk, vapen, möbler och annan 

inredning samt bibliotek och arkiv. 

1980/81 

Personal 

Lii·rustkammaren 
Handläggande personal 7 
Övrig personal 8,5 

Skoklosters slott 
Handläggande personal 5 
Övrig personal 3.5 

Hallwyfaka museet 
Handläggande personal 1,75 
Övrig personal 1.5 

Enhet för konsen·ering och foto 
Handläggande personal 3 
Övrig personal 11.25 
llppdragsverksamhet - övrig 

personal 1,25 

Kansli 
Handläggande personal 
Övrig personal 2 

45,75 

12 Riksdagen /980181. 1 saml. Nr 100. Bilaga 12 

Beräknad ändring 1981/82 

Livrustkamma
ren, Skoklos
ters slott 
och Hallwylska 
museet 

+I 
+I 

of. 
of. 

of. 
of. 

of. 
of. 

of. 

of. 
of. 

+2 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 
of. 

of. 
of. 

of. 
of. 

of. 

of. 
of. 

of. 
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1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Anslag 

Utgijier 
Lönekostnader 

Livrustkammaren 
Skoklosters slott 
Hallwylska museet 
Enhet för konservering 

och foto 
Kansli 

Sjukvård 

Reseersättningar 

Lokalkostnader 

Expenser 
därav engångsanvisning 

Underhåll och ökande av 
samlingarna 
därav engångsutgifter 

Utställningar 
därav engångsutgifter 

Till styrelsens disposition 
Besparingar 

Inkomster 
Konserverings verksamhet 

Nettoutgift 

4606000 
(1626000) 

(993000) 
(344000) 

(\ 358000) 
(285000) 

7000 

42000 

4690500 

350000 
(40000) 

100000 

62000 

9857 500 

9857 500 

Livrustkamma
ren, Skoklos
ters slott 
och Hallwylska 
museet 

+ 639000 
(+ 266000) 
(+ 100000) 
(+ 68000) 

I+ 190000) 
(+ 15000) 

of. 

+ 13000 

+ 489000 

+ 122000 
(- 20000) 

+ 146000 
I+ 99000) 
+ 195 000 

(+ 12000()) 
or. 

+1604000 

65000 

+I 539000 

Före
draganden 

+532000 
(+211000) 
(+105000) 
(+ 38000) 

(+145000) 
I+ 33000) 

of. 

+ 2000 

+254000 

- 22000 
(- 40000) 1 

+ 7000 

of. 
-212000 

+561000 

+561000 

1 Engångsanvisning<tr om sammanlagt 30000 kr. har beräknats under anslaget Bi
drag till särskilda kulturella ändamål. 
2 Livrustkammarens, Skoklosters slott och Hallwylska museets förslag till bespa
ringar ingår i de redovisade beloppen under resp. anslagspost. 

Livrustkammaren. Skoklosters slott och Hallll'ylska museet 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 284 000 kr. 

2. De besparingar som myndigheten har redovisat enligt huvudalternati

vet innebär bl.a. en minskning av personalen med två halvtidstjänster, 

reducering av medlen till visningspersonal, indragning av hela anslaget till 

publikationer, reducering av anslaget till underhåll och ökande av samling

arna samt minskning av anslaget till styrelsens disposition. 

3. Liv rus t kammaren behöver en tjänst som museilärare/informa

tionssekreterare och en tjänst som museivakt. Museet anser också att den 

hantverkartjänst som har redovisats som en besparing enligt huvudalterna

tivet inte kan avvaras och begär därför en hantverkare med halvtidstjänst

göring. ( + 225 000 kr.) 

4. Sko k I ost ers s I o t t behöver ytterligare medel till arvodering av 

guider och visningsvakter samt medel för arbetsresor för personalen. Mu-
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seet anser att de medel till arvodering av visningspersonalen som redovi

sats som en besparing enligt huvudalternativet inte kan avvaras och begär 

därför medel motsvarande den redovisade besparingen. ( + 82 000 kr.) 

5. Ha Il w y Is k a museet behöver ytterligare medel till guidearvoden 

m.m. (+56000 kr.l 

6. Enheten för konservering och foto föreslås fä inrätta fasta 

tjänster (I 1/4 tjänst) for den uppdragstinansierade personalen motsvaran

de 130000 kr. I gengäld skulle 65000 kr. genom subventionering till andra 

myndigheter som behöver utnyttja konserveringsenheten. återbetalas till 

stats verket. ( + 65 000 kr. l 

7. Kan s I i e t behöver den tjänst som assistent/registrator som har re

dovisats som en besparing enligt huvudalternativet och myndigheten begär 

därför en tjänst som assistent/registrator med halvtidstjänstgöring. 

( + 45 000 kr.) 

8. I övrigt anser myndigheten att medlen till resor bör öka med 9000 kr.. 

varav 6000 kr. avser utrikes resor. Vidare bör medlen till lokaler öka med 

sammanlagt 234 000 kr. och till expenser med sammanlagt 177 000 kr. För 

underhåll och vård av samlingarna begärs sammanlagt 156000 kr. Till en 

ny anslagspost Utställningar föreslås medel om sammanlagt 195000 kr.. 

varav 120 000 kr. utgör engångsanvisning för inrättande av ett vagnmu

seum på Strömsholm. Vidare anser myndigheten att de medel till styrel

sens disposition som redovisats som en besparing enligt huvudalternativet 

inte kan avvaras och begär därför medel motsvarande den redovisade 

besparingen ( + 10000 kr.). 

Statens kulturräd 

Kulturrådet tillstyrker ökade medel för arbetsresor för personalen vid 

Skokloster samt att av medlen till reseersättningar en större andel får 

disponeras för utrikes resor. Rådet tillstyrker även att engångsanvisningar 

om sammanlagt 40000 kr. får omsättas för ADB och uppordning av arkiv. 

Anslaget bör öka med 499000 kr.. varav 484000 kr. avser pris- och 

löneomräkning. I rådets förslag ingår att besparingarna enligt huvudalter

nativet har kompenserats. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för livrustkammaren. Skoklosters slott 

och Hallwylska museets verksamhet beräknas med utgångspunkt i huvud

förslaget. dvs. med en besparing på 2 % av innevarande års anslag uppräk

nat med löne- och prisomräkning. Besparingen uppgår sammanlagt till 

212 000 kr. Det bör ankomma på myndigheten att i anslutning till att 

myndigheten redovisar sina förslag till regleringsbrevsbestämmelser för 

budgetåret 1981/82 föreslå hur besparingen skall fördelas under detta an

slag. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
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!0418000 kr. Jag har även för nästa budgetår räknat med omsättning av 

engångsanvisningar om sammanlagt 30000 kr. för ADB och personalut

bildning. Jag har beräknat medlen för engångsanvisningarna under ansla

get Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lil'rustkammarcn, Skoklosters slott och Hallll'ylska museet 

för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 10418000 kr. 

B 60. Naturhistoriska riksmuseet: Förvaltningskostnader 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

21398133 

22464000 

25240000 

Naturhistoriska riksmuseets verksamhet avser växt- och djurvärlden. 

jordens uppbyggnad och historia samt människans biologi och naturmiljö. 

Inom museet finns två avdelningar, en museiavdelning och en forsknings

avdelning. Museiavdelningen handlägger även administrativa ärenden. 

Inom forskningsavdelningen finns ett laboratorium för isotopgeologi. 

Museet leds av en styrelse, som utses av regeringen. För laboratoriet för 

isotopgeologi finns en särskild nämnd. 

Personal 

Handläggande personal 
övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
L<tboratoriet för isotop

geologi 
Besparingar 

1980/81 

53 
62 

115 

13187000 
19000 

170000 
(50000) 

7753000 
247000 

I 088000 

22464000 

Beräknad ändring 1981/82 

Naturhisto
riska riks
museet 

+ 5 
+ 9.5 

+14,5 

+3024000 
+ 17000 
+ 40000 

(of.l 
+ 1549000 
+ 154000 

+ 653000 
- 306000 

+5131000 

Före
draganden 

nf. 
of. 

of. 

+ 1500000 
of. 

+ 9000 
(of.l 

+ 1646000 
+ 18000 

+ 118000 
- 515000 

+2776000 
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Naturhistori.1-ka riksmuseet 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 3322000 kr. 

2. De besparingar som naturhistoriska riksmuseet enligt huvudförslaget 

har redovisat innebär en minskning av lönebeloppet motsvarande fyra 

halvtidstjänster, minskad reseverksamhet samt minskad service till regio

nala museer (- 306000 kr.). 

3. Museet föreslår följande personalförstärkningar vid museiavdelning

en. nämligen en intendent för lay-out- och produktionsledning. en amanu

ens för utställningsverksamheten. en assistent. en hantverkare. en expedi

tionsvakt och en museivakt ( + 567 000 kr.). 

4. Vid forskningsavdelningen föreslår museet följande personalförstärk

ningar. nämligen en assistent vid sektionen för entomologi, en assistent vid 

sektionen för mineralogi, en assistent vid sektionen för vertebratzoologi. 

en museiassistent vid sektionen för botanik. en intendent vid sektionen för 

evertebratzoologi, en assistent vid sektionen för paleozoologi och en ama

nuens vid sektionen för paleobotanik ( + 693 000 kr.). 

5. För att kunna bygga upp en fullgod ADB-verksamhet erfordras en 

programmerare och en halvtidsanställd stansoperatör samt medel för vissa 

kostnader i samband med denna verksamhet ( + 300000 kr.I. 

6. För att sköta den centrala interna informationstjänsten. leda katalogi

seringsarbetet vid handbiblioteket m. m. behövs biblioteksutbildad perso

nal ( + 55 000 kr.). 

7. Museet föreslår inköp av ytterligare en masspektrometer på grund av 

ökad efterfrågan av isotopanalyser. Den totala kostnaden uppgår till ca 1.9 

milj. kr. Museet föreslår att medel anvisas för nästa budgetår att användas 

som handpenning vid beställning av instrumentet. För finansiering av 

masspektrometern i övrigt har museet tilldelats medel av bl. a. forsknings

rådsnämnden. I+ 500000 kr.) 

Statens kulturräd 

I. Kulturrådet föreslår att en tjänst som assistent inrättas vid entomolo

giska institutionen vid forskningsavdelningen ( + 90000 kr.) samt att mu

seets medel för resor ökas ( + 20000 kr.). 

2. I kulturrådets förslag ingår att besparingsalternativet ( - 207 000 kr.) 

återtagits(+ 207000 kr.). 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för verksamheten vid naturhistoriska 

riksmuseet beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. dvs. med en 

besparing på 2 % av innevarande års anslag uppräknat med löne- och 

prisomräkning. Besparingen uppgår sammanlagt till 515 000 kr. Det bör 

ankomma på museet att i anslutning till att museet redovisar sina förslag 

till regleringsbrevsbestämmelser för budgetåret 1981/82 föreslå hur bespa-
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ringen skall fördelas på förevarande anslag och anslaget Naturhistoriska 

riksmuseet: Materiel m. m. 

Beträffande frågan om inköp av ytterligare en masspektrometer kommer 

jag i det följande att föreslå att kostnadsramen Till statens kul1urrf1ds 

disposition under anslaget till inredning och utrustning av lokaler vid 

högskoleenheterna m. m. skall inkludera 500000 kr. för ifrågavarande än

damål. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen föreslår jag all anslaget 

för nästa budgetår förs upp med 25 240000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Nat11rhistoriska riksm11seet: Förmltningskostnader för bud

getåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 25 240000 kr. 

8 61. Naturhistoriska riksmuseet: Materiel m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

1074597 

1100000 

I 177000 

Nat11rhistoriska riksm11seet 

Reservation 46085 

Museet föreslår att anslaget höjs med 400000 kr.. varav 110000 kr. avser 

prisomräkning. Av ökningen i övrigt avser 80000 kr. förstärkning av mu

seiavdelningens materielanslag och 100000 kr. inköp av mineralogiska 

samlingar samt 10000 kr. materielkostnader i samband med ADB-verk

samhet. De besparingar som museet redovisat innebär en minskning av 

anslaget med 183 000 kr. 

Statens k11lt11rråd 

Kulturrådet föreslår en engångsanvisning för kompletterande inköp av 

mineralogiskt material. I rådets förslag ingår även att besparingsalternati

vet återtagits. ( + 210000 kr. l 

Fiiredra>tw1den 

Jag vill erinra om vad jag har anfört under föregående anslag angående 

förslag till fördelning av museets besparing. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

all till Nat11rhistoriska riksm11seet: Materiel m. 111. för budgetåret 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag av I 177000 kr. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 183 

B 62. Statens sjöhistoriska museum: Förvaltningskostnader 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

9406430 

9576000 

10576000 

Statens sjöhistoriska museum har till uppgift att främja kunskapen om 

det svenska sjöförsvarets, den svenska handclssjöfartens och det svenska 

skeppsbyggeriets verksamhet och utveckling genom tiderna. Inom museet 

finns sex avdelningar, nämligen en administrativ avdelning, en konserve

ringsteknisk avdelning, en informations- och undervisningsavdelning. en 

fältundersökningsavdelning, en dokumentationsavdelning samt en Wasa

och utställningsavdelning. 

Museet leds av en nämnd som utses av regeringen. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Besparingar 

Statens sjöhistoriska museum 

25 
34 

59 

6464000 
30000 
35000 
(7000) 

2827000 
220000 

9576000 

Statens 
sjöhistoriska 
museum 

+4 
+2 

+6 

+ 1394000 
+ 2000 
+ 4000 

(Of.) 

+ 661000 
+ 802000 
- 207000 

+2656000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 1476000 kr. 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

+ 701000 
+ 2000 
+ 2000 

(of.l 
+ 496000 
+ 15000 
- 216000 

+I 000000 

2. De besparingar som museet har redovisat enligt huvudalternativet 

innebär en reducering av medlen till lönekostnader ( - 207 000 kr.). 

3. Avtal har slutits om löne- och anställningsvillkor för assistenter vid 

undervisnings- och barnverksamhet vid vissa museer. För att bereda en 

assistent (museilärare) fast tjänst erfordras %000 kr. 

4. För att bereda fasta tjänster för arvodesanställd personal, som hittills 

har avlönats från museets underhållsanslag, föreslår museet inrättandet av 

tre nya tjänster. Av dessa föreslår museet att en blir placerad vid informa

tions- och undervisningsavdelningen. en vid fältundersökningsavdelningen 

och en vid administrativa avdelningen(+ 341000 kr.). 

5. Vidare föreslår museet en förstärkning med två nya tjänster. en som 
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museitekniker vid dokumentationsavdelningen och en som amanuens vid 
Wasa- och utställningsavdelningen ( + 195 000 kr.). 

6. För bottenbehandling av isbrytaren Sankt Erik beräknar museet en 

engångsanvisning om 555000 kr. 

7. För genomförandet av en inventering av äldre fartyg föreslår museet 

en engångsanvisning om 200000 kr. 

Statens kulturråd 

I. Kulturrådet tillstyrker inrättandet av en tjänst som assistent för barn

verksamheten ( + 96000 kr.). 

2. Rådet har till utbildningsdepartementet yttrat sig om behovet av en 

inventering av äldre seglande fartyg och därvid framhållit att statens sjö

historiska museum bör ha ansvaret för en sådan inventering. Rådet tillstyr

ker en engångsanvisning om 100000 kr. för att en sådan inventering skynd

sammast skall kunna inledas. 

3. I kulturrådets förslag ingår att besparingsalternativet ( - 207 000 kr.) 

återtagits ( + 207 000 kr.}. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för verksamheten vid statens sjöhistoriska 

museum beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget, dvs. med en bespa

ring på 2 % av innevarande års anslag uppräknat med löne- och prisom

räkning. Besparingen uppgår sammanlagt till 216000 kr. Det bör ankomma 

på museet att i anslutning till att museet redovisar sina förslag till regle
ringsbrevsbestämmelser för budgetåret 1981/82 föreslå hur besparingen 

skall fördelas under detta anslag. 
Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 
att till Statens sjöhistoriska museum: Förvaltningskostnader för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 10576000 kr. 

B 63. Statens sjöhistoriska museum: Underhåll och ökande av samlingarna 

1979/80 Nettoinkomst 188135 Reservation 1189203 

1980/81 Anslag I 000 

1981/82 Förslag I 000 

Anslaget används enligt en av regeringen fastställd stat. Inkomster av 

inträdesavgifter, försäljningsmedel, gåvomcdel och övriga inkomster vid 

museet och Wasavarvet tillgodoförs anslaget som uppbördsmedel. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 185 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Försäljnings verksamhet 

och gemensamma löne
och materielkostnader 

Konservering 
Information och undervis

ning 
Fältundersökningar 
Dokumentation och före

målsvård 
Wasavarvet och utställ

ningar 

Inkomster 
Inkomster vid museet 
Inkomster vid Wasavarvet 

Nettoutgift 

Statens sjöhistoriska museum 

1980/81 

6 
16 

22 

1963000 
93000 

711000 
28000 

58000 

447000 

3300000 

375 000 
2924000 

1000 

Beräknad ändring 1981 /82 

Statens 
sjöhistoriska 
museum 

-3 
of. 

-3 

+ 81000 
- 26000 

+228000 
+ 62000 

+ 27000 

+ 28000 

+400000 

+ 75 000} 
+325000 

of. 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

+400000 

+400000 

+400000 

of. 

Museet föreslår att viss personal som avlönas från detta anslag fr. o. m. 

nästa budgetår skall erhålla fasta tjänster och avlönas från museets förvalt
ningskostnadsanslag. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår att anslaget även i fortsättningen förs upp med I 000 

kr. 

Fiiredraga11de11 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statem sjöhistoriska museum: Underhåll och ökande m· 

samlingarna för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag 

av I 000 kr. 
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8 64. Etnografiska museet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

9761268 

10314000 

11059000 

Etnografiska museet skall främja intresset för, kunskapen om samt 

forskningen rörande främmande kulturer, framför allt utomeuropeiska. 

Museet leds av en styrelse som utses av regeringen. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Ut~ifter 

Lönekostnader 
därav engångsutgifter 

Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsutgifter 
Underhåll och ökande av 

samlingarna 
därav engångsutgifter 

Besparingar 

Inkomster 
Publikationer 

Nettoutgift 

1980/81 

12 
18 

30 

3 588000 
(404000) 

6000 
56000 

6077000 
320000 
(62000) 

269000 
()35 000) 

10316000 

2000 

10314000 

Beräknad ändring 19lW82 

Etnografiska 
museet 

of. 
+5 

+5 

+417000 
1-230000) 
+ I 000 
+ 5000 
+292000 
+ 159000 

(of.l 

+ 20000 
I+ 10000) 

+894000 

of. 

+894000 

Före
draganden 

(-

+ 

of. 
of. 

of. 

61000 
404000) 1 

of. 
3000 

+I 051000 
43000 

(- 62000) 1 

- 125 000 
(- 135000) 1 

80000 

+ 745000 

of. 

+ 745000 

1 621 000 kr. har beräknats som engängsanvisningar under anslaget Bidrag till sär
skilda kulturella ändamål. 

Etnografiska museet 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 460000 kr. 

2. De besparingar som museet redovisat enligt huvudalternativet inne

bär en schablonmässig nedskärning av hela anslaget. 

3. Museet begär ordinariesättning av två extra museitekniker som f. n. 

bekostas med engångsanvisningar. Vidare begär museet att få omsätta 

engångsanvisningar dels för två extra tjänster, dels för museets informa

tionsprogram samt för större konserveringsarbeten. ( + 595 000 kr.) 

4. För verksamheten i museets "verkstad för tre generationer" begärs 

medel för en tjänst som museilärare ( + 100 000 kr.). 
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5. Snickeriet behöver förstärkas med en snickare (museitekniker) 

(+92000kr.). 

6. För att bättre kunna utnyttja museets fotoatelje föreslås medel för en 

ny tjänst ( + 92 000 kr.). 

7. För att kunna fortsätta museets påbörjade informationsprogram före

slås 88 000 kr. 

8. För att kunna genomföra en planerad temautställning begärs ökade 

medel(+ 75 000 kr.). 

9. Under anslagsposten Expenser föreslås ökade medel för omkopiering 

av äldre filmnegativ, bokbindning och bokinköp ( + 60 000 kr.). 

10. För att kunna utnyttja antropologer i fält som kan bidra till museets 

nusamlande begärs ökade medel ( + 50000 kr.). 

Statens kulturråd 

Kulturrådet tillstyrker att två. tjänster som museitekniker som tidigare 

arvoderats med hjälp av engångsanslag nu ordinariesätts ( + 174000 kr.). 

Fortsatta engångsanvisningar tillstyrks för en utställningsintendent, en 

museitekniker, information samt vård och konservering ( + 415 000 kr.). 

Vidare tillstyrker kulturrådet medel för en museipedagogtjänst samt en 

ökning av museets expensmedel ( + 170 000 kr.). 

Föredraganden 

Etnografiska museet har under en följd av år förfogat över engångsanvis

ningar för olika insatser inför uppbyggnaden av de nya museilokalerna. 

Museet har hösten 1980 öppnat för allmänheten. Jag räknar med att museet 

även under nästa budgetår behöver förfoga över dessa engångsanvisningar 

och har beräknat dem till ett sammanlagt belopp av 621 000 kr. Dessa 

medel har beräknats under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ända

mål. 

Jag har beräknat en besparing av 80000 kr. Det bör ankomma på etno

grafiska museet att i anslutning till att museet redovisar sina förslag till 

regleringsbrevsbestämmelser för budgetåret 1981/82 föreslå hur besparing

en skall fördelas under detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Etnografiska museet för budgetåret 1981/82 anvisa ett för

slagsanslag av 11059000 kr. 
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B 65. Arkitekturmuseet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I 010751 

I 013000 

1112000 

Sveriges arkitekturmuseum grundades år 1962 med en stiftelse som 

huvudman. Från den I juli 1978 är arkitekturmuseet en statlig myndighet. 

Museet skall belysa byggnadskonsten, samhällsplaneringen och bebyggel

seforskningen. Museet skall därvid särskilt levandegöra den byggda mil

jöns samband med samhället och samhällsplaneringen. 

Museet leds av en styrelse som utses av regeringen. 

1980/81 

Personal 

Handläggande personal 2,5 
övrig personal 3 

5,5 

Anslag 

Lönekostnader 676000 
Sjukvård 2000 
Reseersättningar 6000 
Lokalkostnader 111000 
E;o;pcnser 92000 

därav engångsutgifter 125 000) 
U1ställningar m.m. 126000 
Dokument<•tionsverksamhet 
B~sparingar 

1013000 

Beräknad ändring 1981/82 

Arkitektur
museet 

+2 
+2 

+4 

+521000 
+ I 000 

of. 
+ 59000 
+ 120000 

lof.) 
+ 15000 
+ 50000 

+766000 

Före
draganden 

of. 
of. 

of, 

+72000 
of. 
of. 

+48000 
-20000 

(-25000) 
+ 10000 

-11000 

+99000 

1 Arkitekturmuseets förslag till hesparingar ingår i de redovisade heloppcn under 
resp. anslagspost. 

Arkitekturmuseet 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 177000 kr. 

2. De besparingar som redovisats enligt huvudalternativet innebär en 

minskning av utställnings verksamheten (- 25 000 kr.). 

3. Museet begär en museilektor för ledning av den utåtriktade verksam

heten, en intendent för dokumentations- och arkivverksamheten och en 

museitekniker/fotograf för utställnings- och arkivverksamheten. Museet 

föreslår även en utökning av två assistenttjänster. ( + 422 000 kr. I 

4. För lokalkostnader begärs en ökning med 11 000 kr. och för expenser 

i samband med utrustning av arkiv m. m. begärs en ökning med 65000 kr. 

5. Museet behöver ökade medel till utställningsverksamheten ( + 15 000 

kr.). Vidare anser museet att den föreslagna minskningen av medel till 
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utställningsverksamheten som har redovisats i huvudalternativet inte kan 

avvaras. Museet begär därför medel till utställningsverksamheten 

( + 25 000 kr.). 

6. Behovet av dokumentation är stort. För att kunna genomföra inven

terings- och dokumentationsarbete begär museet en ny anslagspost för 

dokumentation ( + 50000 kr.). 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår att museet tilldelas en engångsanvisning om 50000 

kr. för dokumentations insatser och en engångsanvisning om 65 000 kr. för 

inköp av mobil utrustning och inredning för arkiv och arbetslokaler. 

Anslaget bör öka med 243 000 kr., varav 128 000 kr. avser pris- och 

löncomräkningar och 115 000 kr. nya engångsanvisningar. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

1112000 kr. 

Jag har därvid beräknat en besparing av 11 000 kr. Det bör ankomma på 

arkitekturmuseet att i anslutning till att myndigheten redovisar sina förslag 

till regleringsbrevsbcstämmelser för budgetåret 1981/82 föreslå hur bespa

ringen skall fördelas under detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arkitekturmuseet för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslags

anslag om I 112000 kr. 

8 66. Bidrag till Nordiska museet 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

22689497 

21644000 

27 561000 

Nordiska museet är ett kulturhistoriskt museum med ett samlingsom

råde som - med undantag av vissa specialområden som bevakas av andra 

museer - omfattar föremål, bilder och viss annan information från Sverige 

efter år 1500. 

Museet är en stiftelse men staten bär hela det ekonomiska ansvaret för 

verksamheten. Ledamöterna i stiftelsens styrelse, Nordiska museets 

nämnd, utses av regeringen. 

Nordiska museet har sju avdelningar, vilka från den I juli 1978 utgörs av 

tre föremålsavdelningar, en undersökningsavdelning med Nordiska mu

seets arkiv, en undervisningsavdelning med Nordiska museets vetenskap

liga bibliotek. en teknisk avdelning samt en administrativ avdelning med 

museets sekretariat. Till museet hör institutet för folklivsforskning och 

Julita gård. 
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Personal 

Ham!Higgande personal 
()vrig personal 

Anslag 

UtKifier 
Lönekostnader 
Utgående pensioner 
Sjukvård 
Reseersättningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Underhåll av museets 

gårdar 
Utställningar 
Underhåll rn:h ökande av 

samlingarna 
därav engångsutgifter 

Besparingar 

Inkomster 
Entrc- och visnings

avg1fter 
Försäljning av böcker, 

bildmaterial m.m. 
Fondavkastning och hyror 
Kommunalt anslag för skol

visningar 

Nordiska museet 

Summa kr. 

Nettoutgift 

1980/81 

47 
78 

125 

13 628000 
230000 

40000 
191000 
123 0001 

6035 000 
I 042000 

176000 
563 000 

435000 
( 1000001 

22940000 

443 000 

.275 000 
578 000 

58000 

I 296000 

21644000 

Beräknad ändring 1981/82 

Nordiska 
museet 

of. 
+4 

+4 

+1145000 
+ 28000 

of. 
+ 19000 

tof.I 
+1654000 
+ 151000 

+ 18000 
+ 56000 

+ 158000 
I+ 1000001 
- 475 000 

+2754000 

+ 260000 

+ 90000 
of. 

58000 

+ 292000 

+2462000 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

+1420000 
34000 
10000 

+ 10000 
tof.I 

+5 376000 
+ 65000 

+ 14000 
+ 45000 

77000 
(- 1000001 
- 562000 

+6247000 

+ 202000 

+ 90000 
+ 3!1000 

of. 

+ 330000 

+5917000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2 128000 kr. 

2. De besparingar som museet enligt huvudalternativet har redovisat 

innebär en generell nedskärning av verksamheten I - 475 000 kr.). 

3. Museet föreslår ökade medel för följande tjänster. två kansliskrivare/ 

assistenter och en expeditionsvakt (+ 258000 kr.). 

4. Museet begär en engångsanvisning för att rädda filmmaterial 

( + 200000 kr.). 

5. Museet har i sin anslagsframställning beräknat en ökning av inkoms

terna med 280 000 kr. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet har med hänsyn till att Nordiska museets anslagsframställ

ning kom rådet tillhanda först i slutet av april 1980 inte haft möjlighet att 

göra en sakprövning av museets framställning. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 191 

Föredraganden 

Jag hänvisar till vad jag tidigare har uttalat under anslaget Statens 

musiksamlingar: Förvaltningskostnader om äganderätten till de samlingar 

som Nordiska museet f. n. har deponerade hos musikmuseet. 

För nästa budgetår bör medel för Nordiska museets verksamhet beräk

nas med utgångspunkt i huvudförslaget. dvs. med en besparing på 2 % av 

innevarande års anslag uppräknat med löne- och prisomräkning. Bespa

ringen uppgår sammanlagt till 562000 kr. Det bör ankomma på Nordiska 

museet att i anslutning till att museet redovisar sina förslag till reglerings

brevsbestämmelser för budgetåret 1981/82 föreslå hur besparingen skall 

fördelas under detta anslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Nordiska museet för budgt:tåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 27 561 000 kr. 

B 67. Bidrag till Tekniska museet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

6487064 

5725000 

5 849000 

Tekniska museet skall belysa utvecklingen inom ingenjörskonsten m:h 

dess grundvetenskaper samt inom industrin. 

Tekniska museet är en stiftelse till vilken utgår statligt driftbidrag. Enligt 

den stat som fastställts av regeringen för innevarande budgetår täcker 

statsbidraget 76% av utgifterna för driften. Inkomsterna i övrigt härrör 

främst från bidrag från näringslivet och museets vänförening. I stiftelsens 

styrelse. som består av högst 20 ledamöter. utses tre ledamöter av rege

ringen. 

Televerkets samlingar av historiska fön:mål och arkivalier är sedan år 

1970 deponerade hos Tekniska museet i Telemuseet. Kostnaderna för 

skötseln av Telemuseet täcks av ett anslag från televerket. 
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Personal 

Tekniska museet 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Telemuseet 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Stat 

Tekniska museet 
Utgifter 
Lönekostnader 
Utgående pensioner 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 

därav 
hyreskostnader för 
Tekonorama 
fastighetsunderhåll 

Expenser 
därav engångsanvisning 

Utställningar 
Information 
Underhåll och ökande av 

samlingarna 
därav engångsanvisning 

Särskilda utställningar 
och projekt 

Kostnader för Telcmuseet 
Besparingar 

Inkomster 
Entre- och visningsav

gifter 
Publikationer m.m. 
Lokalhyror för huvud

byggnaden 
Kommunalt anslag för 

skolvisningar 
Bidrag från näringslivet. 

museets vänfön:ning m.m. 
Ersättning från Telemuseet 

Te/emuseet 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Nettoutgift 

1980/81 

Il 
20 

2 
Il 

44 

3918000 
68000 
17000 
39000 

1163000 

((30000) 
(266000) 
724000 

(100000) 
186000 
86000 

170000 
(50000) 

909000 
190000 

7470000 

219000 
80000 

25000 

40000 

1191000 
190000 

5725000 

I 373 000 
15000 
10000 

1562000 
49000 

Beräknad iindring 1981/82 

Tekniska 
museet 

+5 
of. 

of. 
of. 

+5 

+1173000 
+ 7000 
+ 21000 
+ 4000 
+ 337000 

(of.) 
(+ 27000) 
+ 121000 

(+ 9000) 
+ 19000 
+ 9000 

+ 67000 
(+ 50000) 

+ 91000 
+ 34000 
- 130000 

+1753000 

of. 
of. 

of. 

of. 

+ 9000 
+ 34000 

+I 710000 

+ 141000 
of. 

+ 5000 
+ 187000 
+ 5000 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 
of. 

of. 

+434000 
+ 7000 

of. 
+ 2000 
- 33000 

(- 12000) 
(+ 27000) 
- 54000 

(-100000) 1 

+ 15000 
+ 7000 

- 38000 
(- 50000) 1 

+ 73000 
+ 34000 
-122000 

+325000 

+ 55000 
+ 8000 

+ 5000 

+ 4000 

+ 95000 
+ 34000 

+124000 

+ 141000 
of. 

+ I 000 
+187000 
+ 5000 
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1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Tekniska Före-
museet draganden 

Utställningar 63000 + 50000 + 42000 
Information 39000 + 4000 + 4000 
Underhåll och ökande av 

samlingarna 50000 + 20000 + 5000 
Ersättning till Tekniska 

museet 190000 + 34000 + 34000 

3351000 + 446000 +419000 

Inkomster 
Entre- och visningsav-

gifter 60000 of. + 20000 
Lokaluthyrning och 

försäljning 20000 of. of. 
Anslag från televerket för 

driften av Telemuseet 3 271 000 + 446000 +399000 

3351000 + 446000 +419000 

1 Sammanlagt har 95 000 kr. beräknats som engångsanvisning under anslaget Bidrag 
till särskilda kulturella ändamål. 

Tekniska museet 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 781000 kr. 

2. De besparingar som museet har redovisat enligt huvudalternativet 

innebär i första hand en reducering av anslagsposten Särskilda utställning

ar och projekt. Konsekvenserna för verksamheten beräknas innebära bl. a. 

en försämring av museets möjligheter att vidareutveckla verksamheten 

och genomföra en nödvändig planering och projektering (- 130000 kr.). 

3. För verksamheten behövs sex nya tjänster. varav två på halvtid. Av 

tjänsterna placeras tre och en halv tjänst vid undervisnings- och informa

tionsavdelningen, en tjänst vid föremålsavdelningen samt en halv tjänst vid 

arkivet(+ 659000 kr.). 

4. Tekniska museet framhåller nödvändigheten av att öka personalens 

kompetens för att möta nya krav på service från olika användare. Speciella 

utbildningsinsatser krävs därför. Dessutom krävs stora insatser på perso

nalutvecklingsområdet för integrering av de ca 50 arkivarbetare som till

förts museet. ( + 100000 kr. I 

5. Tekniska museet har planer på att skapa ett tekniskt aktivitetscen

trum i Teknorama. Museet har därför sagt upp hyresavtalet med Sveriges 

Radio. som under senare år hyrt halva Teknorama för sin inspelnings verk

samhet. Museet begär medel för täckande av den ökade hyreskostnaden 

( + 200 000 kr. ) . 

6. Tekniska museet har under år 1979 börjat att kartlägga och analysera 

samlingarna. Museet begär att iiven under nästkommande budgetår erhålla 

särskilda projektmedel för uppföljning av det påbö1:jade utredningsarbetet 

(+50000 kr.). 

U Riksdagen /980/H/. I sam/. Nr 100. Bilaga /:! 
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7. En stor del av museets AV-material är nedsliten och föråldrad. Mu

seet föreslår därför ett engångsanslag för anskaffning av nytt AV-material 

( + 50000 kr.). 

Statens kulturråd 

I. Kulturrådet tillstyrker fortsatta engångsanvisningar för museets or

g~misationsutveckling och personalutbildning ( 100000 kr.) samt för upp

ordnande och uppbyggande av bildarkivet (50000 kr.). För att möjliggöra 

utbyte av försliten och föråldrad AV-material tillstyrker kulturrådet en 

omfördelning av en för innevarande budgetår till museel anvisad engångs

anvisning 140000 kr.). 

2. Tekniska museet har prioriterat barn- och ungdomsverksamheh:n 

och lägger vikt vid bl. a. decentralisering. Museet har i samarbete med 

högskolorna i Luleå och Linköping tagit initiativ till aktivitetscentra för 

hClrn och ungdom. Visst bidrag för dessa projekt utgår under innevarande 

budgetår från kulturrådet. Erfarenheterna är att dessa projekt behöver 

konsolideras i museets verksamhet genom att en särskild tjänst inrättas 

som kan bidra till att stimulera. dokumentera och följa upp lokalt drivna 

aktivitetsccntra och följa upp teknisk och naturvetenskaplig utställnings

och aktivitetsverksamhet för barn och ungdom ( + 125 000 kr.). 

3. I rådets förslag ingår att besparingsalternativet ( - 130000 kr.) återta

gits(+ 130000 kr.). 

Förcdragande11 

För niista budgetår bör medd för verksamheten vid Tekniska museet 

beräknas med utgångspunkl i huvudförslaget. dvs. med en besparing på 

2 ~'(. av innevarande års anslag uppräknat med löne- och prisomriikning. 

Besparingen uppgår sammanlagt till 122 000 kr. Det hör ankomma på 

museet att i anslutning till alt museet redovisar sina förslag till reglerings

hrevsbcstämmelser för budgetåret 1981 /82 föres lä hur besparingen skall 

fördelas under detta anslag. 

Jag föreslår att 95 000 kr. utgår till Tekniska musei;:t för dess behov av 

engångsanvisningar under nästa budgctär. Av beloppet beräknas 40000 kr. 

för organisationsutveckling och 55 000 kr. för museets bildarkiv. Jag har 

för ändamålen ber~iknat medlen under anslaget Bidrag till särskilda kultu

rella ändamål. 
Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

5 849 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Tekniska museet för budgetåret 1981 /82 anvisa ett 

förs lagsanslag av 5 849 000 kr. 
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B 68. Bidrag till Skansen 

1979/80 lJ tgift 

1980/81 Anslag 

1981/8:?. Förslag 

7015000 

6547000 

7 304000 

Friluftsmuseet Skansen i Stockholm har till uppgift att i sin verksamhet 

levandegöra svensk kultur och natur samt kring ett centrum av kulturmin

nen skapa en levande miljö för olika fritidsintressen. Till Skansen hör 

Biologiska museet. Skansen är en stiftelse. Ordföranden i stiftelsens sty

relse utses av regeringen. Av övriga ledamöter utses en av regeringen. tre 

av Stockholms kommun och två av Stiftelsen Nordiska museet. 

I ett år 1968 triiffat avtal mellan staten och Stockholms stad (prop. 

1968:46. SU 1968:84. rskr 1968:2021 regleras frägor om bidrag till Skansen 

under fcmfirsperioden 1966- 1970. Avtalet innehär att det underskott som 

uppkommit eller uppkommer i Stiftelsen Skansens verksamhet vart och ett 

av åren 1966-1970 täcks till 40'+ av staten och till 60% av kommunen. 

Avtalet är efter år 1970 förlängt och giiller även under ilr 1981 samt följande 

år så länge det inte sagts upp. Ett villkor för drifthidraget är enligt avtalet 

att verksamheten drivs enligt en av regeringen och Stockholms kommun

styrelse fastställd stat samt av staten och kommunen antagna hestämmel

ser om stiftelsen~ förvaltning. Pörutom drifthidrag utgär även särskilda 

invcsteringsbidrag. Staten svarar för hela kostnaden för investeringar i 

kulturhistoriska byggnader och för 40 r;~ av kostnaden för investeringar i 

vissa gemensamma anläggningar si'tsom vägar. parkanläggningar. vatten

och avloppsledningar. elektriska installationer m. m. Kommunen svarar 

för resterande 60l;f av kostnaderna för dessa investeringar. Dessutom 

täcker kommunen hela kostnaden för investeringar i andra anläggningar iin 

kulturhistoriska hyggnader och gemensamma anliiggningar. 

På grundval av förslag friln Skansen har numera faststiillts inkomst- och 

utgiftsstat för år 1981. Enligt denna erfordras ett driflhidrag från statens 

sida som uppgår till 6 144 000 kr.. medan tillskottet från Stockholms kom

mun beräknas till 9215000 kr. Av det statliga hidraget har 3102000 kr. 

anvisats för första halvåret 1981. Som investeringshidrag till kulturhisto

riska byggnader har regeringen anvisat 100000 kr. för första halvåret 1981. 

För att täcka den statliga andelen av investeringsbidragct till gemensamma 

anläggningar under första halvåret 1981 har regeringen anvisat 50000 kr. 
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Beräkning m· driji1111derskott för Skansen 

Egna inkomster 
därav inträdesavgifter 
och årskort 

Utgifter 
därav löner, pensioner m.m. 

Drift underskott 
därav staten 
därav Stockholms kommun 

Statshidragsheriikning 

Driftunderskott 
därav andra halvåret 1981 
därav första halvåret 1982 

Investcringshidrag till kul
turhistoriska hyggnader 

Investeringshidrag till ge
mensamma anläggningar 

Statsbidrag 1981 /82 
Statsbidrag 1980/81 

Skansen 

1980 
Stat 

11460000 

(7 510000) 
25 295000 

( 180000001 
13 835 000 
(5 534 000) 
(8301000) 

1981 
Stat 

12807000 

(8500000) 
28 166000 

(20438 0001 
15 359000 
(6144000) 
(9215000) 

1982 
Skansens 
förslag 

12005 000 

(7510000) 
29 375 000 

(20012000) 
17370000 
(6948000) 

(10422000) 

Andra halvåret 1981 och första 
halvåret 1982 

Skansens förslag 

8 360000 
(3412000) 
(4948000) 

717000 

620000 
9697000 
6547000 

+ 3150000 

Föredraganden 

6444000 
(3 042 0001 
(34020001 

500000 

360000 
7 304000 
6 .~47 000 

+757000 

Skansen beräknas under år 1980 få i stort sett samma antal besök som 

under de senaste åren. nämligen ca 1,8 miljoner. Vid beriikningen av 

inkomsterna har därför inkomsterna under posten Inträdesavgifter och 

årskort tagits upp med oförändrat belopp. Övriga poster har räknats upp 

med sammanlagt 555 000 kr. 

Vid beräkningen av utgifterna har beaktats de löneavtal som har slutits 

t. o. m. september 1980. Skansen har bl. a. beräknat medel för ytterligare 

två och en halv tjänst. varav en sömmerska. en maskinist och en halv 

intendent. Stiftelsen framhåller vidare att Skansen under senare år inte 

erhållit full kostnadstäckning för bl. a. djurföda. byggnadsmaterial. samt 

park- och trädgårdsmateriel. Vidare har samtidigt nya behov m:h kostna

der uppkommit som visat sig omöjliga att rymma inom de anvisade kost

nadsramarna. År 1981 har 90 år förllutit sedan Skansen officiellt öppnades. 

Bland de planerade jubileumsaktiviteterna kan nämnas en stor program

dag. För täckande av kostnaderna i samband med jubileet behöver Skan

sen 50000 kr. Utöver kompensation för automatiska kostnadsökningar 

begär Skansen totalt en ökning av driftstaten med 930000 kr. 

I fråga om investeringsbidrag till kulturhistoriska byggnader framhåller 

Skansen att kostnadsutvecklingen avseende byggnadsunderhållet varit 
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högst bekymmersam. Hittills miiste anvisade medel tas i anspråk för yttre 

reparationer. framför allt underhåll av tak. Under tiden har vissa interi

örer. som länge väntat på konservering. blivit allt allvarligare skadade. I 

första hand avses då Laxbrostugans interiör som måste åtgärdas innan 

förfallet gått så långt <1tt det blivit ohjälpligt. För fortsatt upprustning av 

Biologiska museet begärs oförändrat anslag. 

Medlen för investeringar i gemensamma anläggningar bör riiknas upp 

med hänsyn till en fortsatt upprustning av vatten- och avloppssystemet. 

inrättande av ett brandsäkert arkiv för kulturhistoriska avdelningen. flytt

ning och utbyte av telefonväxeln. medel för utbyte av yttre staketet samt 

tillbyggnad av en service- och informationslokal. 

Statens fiirlw11dlings11iimnd har i skrivelse den 25 april 1980 bcgiirt 

regeringens godkännande av bl. a. ett mellan staten och Stockholms kom

mun upprättat avtal om fördelning av bidrag till Stiftelsen Skansen för 

uppförande av nya lokakr för kliidkammare. Avtalet innebär bl. a. att 

Stiftelsen Skansen av tidigare års överskott får disponera högst 500000 kr. 

för upprättande av bygghandlingar för nya lokaler för klädkammare och att 

kostnaderna för uppförandet av lokalerna inte fär överstiga 7.5 milj. kr. 

Enligt avtalet skall staten svara för 40 c~ av kostnaden LlCh Stockholms 

kommun för 609(. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet föreslår inga ökningar utöver kompensation för automatiska 

kostnadsökningar. 

f-"åredraganden 

Vid godkännandet av inkomst- och utgiftsstat för år 1981 har inkomstsi

dan i staten förstärkts genom att posten Inträdesavgifter och årskort räk

nats upp med 990 000 kr. och övriga poster med totalt 357 000 kr. Jag utgår 

ifrän att stiftelsen för att kunna täcka in uppräkningen av posten lntr~hles

avgiftcr och årskort mäste höja cntreavgifterna till Skansen. Jag förutsätta 

att stiftelsen då i möjligaste mån tar hänsyn till att barn och barnfamiljer 

inte drabbas. 

Cirkusbyggnaden har sedan ~lr 1956 varit uthyrd till Sveriges Radio. 

Hyresintäktcrna frfm denna uthyrning. som för är 1980 uppgar till 3!0000 

kr.. tillgodoförs inkomstposten Lokalhyror. Stiftelsen har vid upprepade 

tillfallen hemställt att fä fondera dessa hyresintiikter att användas för 

byggnadens underhåll. Jag har tagit hänsyn till detta i nu föreliggande 

förslag till inkomst- och utgiftsstat och räknar med att medel för erforder

liga undcrhållsåtgiirder på cirkusbyggnaden i framtiden skall kunna finansi

eras av salunda fonderade hyresintäkter. 

Vid beräkning av utgifterna har beaktats merkostnaderna till följd av de 

under år 1980 slutna löneavtalen samt kompensation för prisutvecklingen. 

Statsbidraget för att Hicka beräknat underskott för år 1981 har beräknats 
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till 6144000 kr.. vilket innebiir en ökning med hlOOOO kr. i förhiillande till 

1980 års stat. 

I investeringsbidrag för kulturhistori~ka byggnader för budgetäret 1981/ 

82 har jag bcriiknat ett oförändrat belopp av 500 000 kr. Härigenom möjlig

görs en fortsatt upprustning av Biologiska museet. För investeringsbidrag 

till gemensamma anliiggningar har frän statens sida beriiknats ett oföränd

rat belopp av 360000 kr. 

Till sfidana investeringar som kommunen helt bekostar har i:nligt vad jag 

inhämtat beräknats ett oförändrat belopp av 400000 kr. för år l98i. 

Enligt ett mellan staten och Stockholms kommun uppriittat avtal om 

fördelning av bidrag till Stiftelsen Skansi:n för uppförande av nya lokaler 

för kliidkammarc fi'tr stiftelsen av tidigare {irs överskott disponi:ra högst 

500000 kr. fiir upprättande av hygghandlingar fiir sildana lokaler. Vidare 

mr kostnadt::rna för uppförandet av lokalerna inte överstiga 7 .5 milj. kr. 

Staten skall svara för 40'.} och kommunen för oll'>i av kostnaden. Avtalet 

har godkänts av regeringen under förutsiittning av riksdagens godkännan

de. Jag fört:: slår att regeringen nu inhämtar riksdagens bemyndigande att 

godkiinna avtalet. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslilr riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att godkänna avtalet om fördelning av 

bidrag till stiftelsen Skansen för uppförande av nya lokaler för 

klädkammare. 

, till Bidrn;; till Skansen för budgetåret 1981 /82 anvisa ett förs lags

anslag av 7 304000 kr. 

B 69. Bidrag till vissa museer 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

8522000 

8935 000 

4225000 

Ur anslaget utgt1r innevarande hudgetär bidrag till Varbergs museum. 

Dansmuseet. Drottningholms teatermuseum. Carl och Olga Milles Li

dingöhem. Musikhistoriska museet. Thielska galleriet och Strindhergsmu

seet. 
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I. Varbergs museum 
1 Dansn1useet 

därav engångsutgifter 
3. Drottningholms 

teatermuseum 
diirav engäng'iutgifter 

4. Carl och Olga 
Milles l..idingiihem 

" \1u'iikhistori.ska museet 
h. Thielska galleriet 

därav engångsutgifter 
7. Strindbergsmuseet 
8. l\fos~·ijiirnviigar 
9. Inventering, planering 

samt utarbetande av 
handlingsprogram for 
foremiilsvård vid mu
seerna 

I 0. Djurparker 

19K0i8 I 

2f>OOOO 
I 258000 
1250000) 

I 779000 
1-) 

213 000 
47%000 

554000 
1315 000) 

75 000 

11935000 

1 Statens kulturnid betriilTande p. 8-9. 

Beriiknad iindring I 'JK I /82 

Museet resp. 
statens kul
turr[\d 1 

- 2600(10 
+ 854000 

(- 124000) 

+ 'JX7 000 
I+ 3000001 

+ 2101111 
·-4 7%000 
- 204000 

(- 26'000) 
+ 102000 
+ n5ooo 

+ l .~00000 

-1721000 

Före
draganden 

- 260000 
+ 3920011 

(- 2500(111)' 

+ 201000 
(-)'_ 

+ 10000 
--47%0011 
- 2771100 

(- -~l_"i(IOt))' 
+ 20000 

-4710000 

' för Dansmuseet. Drottningholms teatermuseum och Thielska galleriet har '"m 
engångsanvisningar beräknats 1()0 000 kr .. 200 000 kr. resp. "O 000 kr. under anslaget 
Bidrag till siirskilda kulturella iindamäl. 
-' 250 000 kr. anvisas i siirskild ordning. 

Följande institutioner har förutom bidrag från detta anslag budgetåret 

1979/80 erhållit bidrag från anslaget Bidrag till särskilda kulturella iinda

mäl. nämligen Musikmuseet med 125 000 kr. för att genomföra museets 

öppnings vecka i de nya lokalerna i Kronobageriet i Stockholm samt Stiftel

sen Drottningholms teatermuseum med 125 000 kr. för anskaffande av ny 

scen- och salongsbelysning pä Drottningholmsteatern. 

I. St(fielsc11 Ila/lands /ii11.1m11s1·er. Halmstad och i'arheri: 

Är 1979 bildades Stiftelsen Hallands länsmuscer. Halmstad och Var

berg. Stiftelst:n erhåller statsbidrag efter t vä skilda system. För verksam

hdt:n vid museet i Halmstad erhålles bidrag efter förordningen ( 1977:547) 

om statsbidrag till regionala museer. medan museet i Varberg erhåller 

bidrag fran detta anslag. Stiftelsen anhåller nu att Varbergs museum blir 

statsbidragsberiittigat enligt grunderna för statsbidrag till regionala mu

seer. 

Statens kulturräd räknar med en pris- och löneornriikning till Varbergs 

museum med 26000 kr. 
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2. St(fielsen Dansmuseif(mdrn 

Bidraget till verksamheten vid Dansmuseet uppgår innevarande budget

år till sammanlagt I 258 000 kr. Av detta bidrag avser 404 000 kr. lokalhyror 

och kostnader i samband med inredning av nya lokaler samt 250000 kr. 

engångsanvisning för uppbyggnad av en skådesamling. I anslagsframställ

ningen för nästkommande budgetår begär stiftelsen en förnyad engångsan

visning om 126000 kr. för utrustning för att möjliggöra visning av museets 

filmsamling. 96000 kr. för automatiska kostnadsökningar samt 178000 kr. 

för en tjänst som amanuens och för utåtriktad verksamhet. I särskilda 

skrivelser har stiftelsen kommit in med hyggnadsstyrelsens beräkning av 

museets lokalkostnader budgetåren 1979/80-1981/82. varav bl. a. framgår 

att av anvisade medel innevarande budgetår uppkommer ett underskott om 

174 000 kr. och för nästkommande budgetår behövs totalt 683 000 kr. för 

lokalkostnader. 

Statens kulturråd föreslår att en engångsanvisning om 150000 kr. får 

disponeras av Dansmuseet för såväl konscrveringsarbeten som för inköp 

av ljudanläggning och iordningställande av visningsmöjligheter av museets 

uppmärksammade internationella filmdokumentation av dans. Med hän

syn till inträffade pris- och löneökningar beräknar rådet en ökning av 

bidraget med 21 000 kr. 

3. St(ffr{sen Drollningholms tcater11111se11111 

Drottningholms teatermuseum består av Drottningholms slottsteater. ett 

bibliotek och ett bildarkiv. Fiir förestiillningsverksamheten vid teatern 

utgår innevarande budgetår bidrag från anslaget Vissa bidrag till teater-. 

dans- och musikverksamhet. 

Genom beslut den 6 september 1979 bemyndigades jag att tillkalla en 

särskild utredare att utreda frågan rörande den framtida verksamheten vid 

Stiftelsen Drottningholms teatermuseum m. m. Förslag beräknas föreligga 

under första halvåret 1981. 

St(fielsen framhåller att stiftelsens verksamhet. utom föreställnings verk

samheten. finansieras helt genom anslag från staten. Verksamheten torde 

kunna jämföras med en normal statlig myndighetsuppgift inom området 

museiverksamhet och vetenskaplig dokumentation. Ifrågavarande anslag 

är ohetecknat och får inte överskridas. Stiftelsen föreslår att i fortsättning

en på tilläggsbudget få täckning för merkostnader på grund av inträffade 

löneökningar och ändrade sociala kostnader. 

För automatiska kostnadsökningar begär stiftelsen 199 000 kr. För per

sonalförstärkningar och löneeftersläpningar för befintlig personal begärs 

427 000 kr. och i övrigt för museet och biblioteket behövs 61 000 kr. 

Härutöver erfordras ett engångsbidrag om 300000 kr. för den permanen

ta utstiillningsverksamhetens överflyttning från teaterhyggnaden till Drott

ningens paviljong. dvs. den södra borgg{1rdstlygeln på Drottningholm. 
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Statens kulturråd föreslår att ett engångsbidrag om 300000 kr. utgår för 

i~~dningställande av basutställningarna. Rådet räknar dessutom med en 

pris- och löneomräkning om 178 000 kr. 

4. Cm·/ och Olga Milles Lidingö/rem anhåller om kompensation för inträf

fade kostnadsökningar. 

Statens kultumld räknar med en ökning av bidraget med 21 000 kr. med 

hänsyn till inträffade pris- och löneförändringar. 

6. St{fielsen Thielska galleriet 

Stiftelsens ambition är att. förutom att hålla konstsamlingarna tillgäng

liga oc:h väl presenterade för allmänheten och intresserade grupper, genom 

utställningar. föreläsningar och aktiv kontakt med massmedia skapa en 

utåtriktad levande museimiljö. Thielska galleriet har fått ett starkt gensvar 

för denna linje och kan glädja sig åt en kraftigt stigande besöksfrekvens -

en ökning med 95 %, under år 1979. 

Frågan om museifastighetens invärdering på statens allmänna fastighets

fond har vid olika tillfällen varit föremål för behandling. Det är stiftelsens 

förhoppning att denna fråga nu skall kunna lösas så att en rationell och 

långsiktigt inriktad förvaltning av fastigheten kan komma till stånd i bygg

nadsstyrelsens regi. 

Stiftelsen begär för nästa budgetår ett anslag om 350000 kr .. varav 

50000 kr. avser täckande av ett balanserat underskott i verksamheten. 

Statens kullllrräd föreslår att ett engångsbidrag om 50000 kr. utgår för 

att täcka balanserat underskott samt därutöver en ökning av bidraget med 

55 000 kr. för inträffade pris- och löneförändringar. 

7. Stijrelsen Strindhergsmuseet 

Stiftelsen begär en ökning av bidraget med 102000 kr.. varav 89000 kr. 

avser utökning från halvtid till heltid av en vetenskapligt inriktad tjänst och 

14000 kr. avser att täcka ett underskott i verksamheten. 

Statens kulturråd beräknar en ökning av bidraget med 23 000 kr.. varav 

8 000 kr. utgör pris- och löneomräkning. 

8. ll1useijiirnviigar 

Statsbidrag kan enligt förordningen I 1980:2891 om statsbidrag till musei

järnvägar utgå dels i form av projektbidrag till sammanslutning eller stiftel

se som driver museijärnväg och dels för större investeringar vid museijärn

väg. Fråga om statsbidrag prövas av statens kulturråd. För nämnda ända

mål har regeringen för innevarande budgetår genom särskilt beslut ställt 

250000 kr. till kulturrådets förfogande från reservationsanslaget Bidrag till 

särskih.fa kulturella ändamål. 

Statens kulturråd föreslår att statsbidraget anvisas från ifrågavarande 

anslag samt räknas upp med 25 000 kr. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 202 

9. Jnre11teri11g, planering samt utarbetande m· hwrdlin~sprogram fi>r fiire

nul/.o·ård i·id museema 

Arbetsgruppen för museernas konserveringsverksamhet har till statens 

kulturråd lämnat slutrapportcn Vårda! Bevara~ Museerna och föremåls vår

den (Rapport från kulturrådet 1980:02). Arbetsgruppen beskriver i rappor

ten de brister och behov som finns vid museerna när det gäller vård av 

föremål och samlingar. Arbetsgruppen konstaterar att det inte finns till

räckligt underlag från museerna för att arbetsgruppen skall kunna lägga 

fram förslag till framtida dimensionering av resurserna för föremålsvården. 

Detta förutsätter att museerna inleder en planering av sin verksamhet för 

vården. Kulturrådet har sänt ut rapporten på remiss. Yttrandena skall ha 

kommit in till kulturrådet senast den I december 1980. 

Statens kulturräd 

På grund av de akuta behoven av insatser inom föremålsvården lägger 

kulturrådet redan nu fram vissa förslag om insatser på området. Dessa 

förslag är av sådan karaktär att ett ställningstagande bör ske innan rappor-. 

ten har slutbehandlats inom kulturrådet. Kulturrådet föreslår ett engångs

bidrag för att möjliggöra för statliga och regionala museer att genomföra 

inventering och planering samt utarbeta handlingsprogram för föremåls

värden. Bidraget föreslås fördelas av rådet efter ansökan från museerna. 

Vidare föreslår kulturrådet etl engångsbidrag för vissa statliga museers 

utvecklingsarbete inom föremålsvården. Aven detta bidrag föreslås förde

las av kulturrådet efter ansökan från berörda museer. ( + 1300000 kr.) 

JO. Djurparker 

Stiftelsen Kolmårdens fritidsområde har i skrivelser till jordbruks- och 

uthildningsdepartementen anhållit om ett årligt statsbidrag om 2 milj. kr. 

för verksamheten vid Kolmårdens djurpark. 

Riksdagen har med anledning av två motioner (mot. 1977178:447. 1133, 

KrU 1978179: 16. rskr 1978/79:58) hos regeringen begärt en kartläggning av 

de ekonomiska villkor under vilka de svenska djurparkerna arbetar. En 

rapport i ämnet har sammanställts inom regeringskansliet. 

Fiircdraganden 

Under innevarande budgetår har från detta anslag utgått medel till verk

samheten vid Varbergs museum. Fr. o. m. nästa budgetår bör medel för 

detta ändamål beräknas under anslaget Bidrag till regionala museer. 

Dansmuseet har under innevarande budgetår erhållit större lokaler. Jag 

har beräknat 757000 kr. för museets lokalkostnader. varav 583000 kr. 

avser hyreskostnader för nästkommande budgetår och 174000 kr. avser att 

täcka visst underskott för lokalkostnaderna innevarande budgetår. Jag 

förutsätter att museets lokalbehov nu är tillgodosett för överskådlig tid. 

För verksamheten i övrigt har jag beräknat en ökning av 39000 kr. Under 
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anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändam{1l har jag vidare beräknat en 

engångsanvisning om 100000 kr. för inköp av utrustning för att möjliggöra 

visning av museets filmdokumentation av dans. 

För Drottningsholms teatermuseum har jag under detta anslag räknat 

med en ökning av bidraget med 201000 l\r .. varav 69000 kr. avser ökade 

lokalhyror. U ndcr anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamäl har jag 

heriiknat en engångsanvisning om 200000 kr. för att möjliggöra att den 

permanenta utställningsverksamheten nyttas från teaterbyggnaden till den 

södra borggårdsflygeln på Drottningholm. 

Under innevarande budgetår har från detta anslag utgföt medel till verk

samheten vid Musikhistoriska museet. Fr. o. m. nästa hudgetår hör medel 

för denna verksamhet beräknas under de nya anslagen Statens musiksam

lingar: Förvaltningskostnader m:h Statens musiksamlingar: Bokinköp. ut

ställningar samt underhåll och ökande av samlingarna. 

För Thielska galleriet har jag under detta anslag för nästa budgetår 

räknat med ett bidrag av 277000 kr. Under anslaget Bidrag till särskilda 

kulturella ändamål har jag beräknat en engångsanvisning om 50000 kr. för 

täckande av underskott i galleriets verksamhet. 

Med hiinvisning i övrigt till sammanstiillningen hem~täller jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Bidrng till rissa 11111sea för hudgetäret 1981/82 anvisa ett 

anslag av 4225000 kr. 

B 70. Bidrag till regionala musccr 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

21904800 

20755000 

24012 000 

Statshidrag utgår enligt förordningen ( 1977:547) om statshidrag till regio

nala museer till regionalt verksamt museum som regeringen har förklarat 

beriittigat till sådant bidrag. Statsbidrag utgftr endast till museum som 

också fiir bidrag från landstingskommun eller kommun. 

Bidragsberättigat museum skall bedriva vetenskaplig insamling och do

kumentation samt utställnings- och informationsverksamhet och i sin utåt

riktade verksamhet sträva efter att verksamheten blir tillgänglig inom olika 

delar av regionen och att den nilr olika publikkategorier. 

Museum skall bitriida riksantikvarieämbetet m:h statens historiska mu

seer. länsstyrelsen samt kommunerna inom sitt verksamhetsområde med 

kulturminnesvårdande uppgifter. 

Statsbidrag utgår i form av grund h id ra g. Underlaget för beräkning

en iir det anta! grund be I opp som var:ie år fas I stiilb för museerna. 

Grundbcloppet beräknas med utgångspunkt i den genomsnittliga lönekost-
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naden per anställd vid museerna. Enligt beslut av regeringen är 25 museer 

berättigade till bidrag. Antalet grundbelopp för budgetåret 1980/81 har 

fastställts till 424. Grundbeloppet är innevarande budgetår fastställt till 

99900 kr. Statens kulturråd fördelar grundbcloppen på de museer som 

regeringen har förklarat berättigade till statsbidrag. 

Statsbidrag beräknas för varje museum på grundval av högst det antal 

grundbclopp som svarar mot det under år 1975 genomsnittliga antalet 

arbetstagare vid museet beräknat på sätt som anges i 19 kap. I * tredje 

stycket lagen ( 1962:381) om allmän försäkring. För kostnader för köpta 

tjänster får inräknas ett belopp motsvarande högst 20% av hidragsundcrla

get för redovisningsåret. Grundbidrag utgår med 55 % av hidragsunderla

get. 1 fråga om verkställigheten av bidragsföreskril'terna skall museum stå 

under tillsyn av statens kulturråd. 

Statens kulturråds .fårdelning 111• grumlhelopp budgetåret 1980181 

Museum 

U pplandsmuseet 
Södermanlands museum 
Östergötlands och Linköpings stads museum 
Jönköpings läns museum 
Smålands museum 
Kalmar läns museum 
Gotlands fornsal 
Blekinge museum 
Kristianstads museum 
Kulturhistoriska museet i Lund 
Malmö museum 
Hallands museum 
Bohusläns museum 
Göteborgs museer 
Vänersborgs museum 
Skaraborgs länsmuseum 
Värmlands museum 
Örebro läns museum 
Västmanlands läns museum 
Dalarnas museum 
Länsmuseet i Gävleborgs län 
Länsmuseet-Murberget 
Jämtlands läns museum 
Västerbotlens museum 
Norrbottens museum 

Statens kulturråd 

Beslutad fördelning 

14 
18 
13 
14 
IO 
14 
9 
8 

20 
34 
27 
7 
8 

80 
16 
IO 
7 

14 
10 
17 
J() 

20 
18 
15 

424 

De regionala museerna har många olika uppgifter. En del <iv dessa 

uppgifter är väl utvecklade inom flertalet museer. medan andra knappt har 

p[tbörjats. Utvecklingen har varit ojämn mellan länen. Införandet av det 

nya statsbidragssystemet har inneburit en påtaglig stimulans. 

Regionmuseerna svarar för dels egen verksamhet på liinsnivå och dels 

råd och hjälp till kommunerna och den lokala verksamheten. Regionmu-
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seerna spelar en betydelsefull roll för utvecklingen av såväl den statliga 

som den kommunala kulturminnesvården. 

Många regionmuseer har en så ansträngd arbetssituation att kulturrådet 

måste betrakta förhållandena som otillfredsställande. Museernas bristande 

resurser kommer att accentueras av utvecklingen på kulturminnesvårds

området. En förstärkning av statens ekonomiska stöd till den kulturhisto

riska byggnadsvården i enlighet med byggnadsvårdsutredningens förslag 

kommer att medföra ytterligare ökade krav på regionmuseerna beträffande 

bl. a. planering. antikvarisk kontroll och dokumentation. 

Kulturrådet framhåller att bidragsreformen genomförs i långsammare 

takt än vad rådet föreslog i samband med införandet av bidragssystemet. 

Detta har inneburit en betydande klyfta mellan personalstorlek och antal 

grundbelopp vid varje museum. De museer som stimulerats alt utveckla 

verksamheten har svårt att få statsbidrag till personalökningarna. Kultur

rådet har försökt möta detta problem genom att ändra basåret för sina 

bedömningar vid bidragsfördclningen. Den sista bidragsfördelningen base

rades således på personalsituationen vid museerna år 1978. 

Kulturutskottet uttalade i betänkandet KrU 1979/80:26 (s. 55) att det för 

den fortsatta utvecklingen av verksamheten vid de regionala museerna och 

för deras arbetsplanering är av största betydelse att det statliga stödet i 

möjligaste mån successivt förstärks och att detta sker på ett planmässigt 

sätt. 

Kulturrådet föreslår att reformen genomförs under fem år och att detta 

sker i tre led 

1. att statsbidrag ges fullt ut för den personalstyrka museerna hade år 

1975 och som låg till grund för kulturrådets förslag vid införandet av 

bidragssystemet budgetåret 1977/78, 

2. att statsbidrag ges även för den personalökning som skett sedan år 

1975. 

3. att även i framtiden statsbidrag ges för utökningar av personalen. 

År 1980 finns vid de regionala museerna personal inkl. köpta tjänster 

motsvarande totalt 924 grundbelopp. För budgetåret 1980/81 uppgår anta

let grund belopp till 424. Kulturrådet begär för budgetåret 1981 /82 en ök

ning med HJO grundbelopp ( + 5 495 000 kr.). Kompensationen för löneut

vecklingar uppgår till 2 542 000 kr. 

Stiftelsen Stockholms läns museum. För regional museiverk

samhet i Stockholms län har hittills inte utgått något statsbidrag enligt 

förordningen (! 977:547) om statsbidrag till regionala museer. Stockholms 

läns landsting har till regeringen kommit in med en skrivelse vari landsting

et förklarat att överenskommelse träffats mellan landstinget och vissa 

kommuner i länet samt Stockholms läns hembygdsförbund att Stiftelsen 

Stockholms läns museum skall träda i verksamhet den I januari 1981. I 

samband med stiftelsebildningen har preliminär överenskommelse träffats 

mellan stiftelsen och Stockholms och Södertälje kommuner om att dessa 
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genom resp. Stockholms sladsmuseum och Södertiilje konsthall ska!! svara 

för regional kulturminnesvtird och regional konst- och bildverksamhet. I 

skri vd sen hemställer landstinget bl. a. att statsbidrag till stiftelsen för 

budgetåret I 9!W82 fastställs till 24 grundbelopp. 

Under förutsiittning att stiftelsebildning och start av regional museivnk

samhet bt.:slutas i t.:nlighet med de öwrenskommt.:lser som föreligger till

styrker k11/t11rrädet att Stiftelsen Stockholms liins museum förklaras beriit

tigad till statsbidrag enligt förordningen ( 1977:547) om statsbidrag till regio

nala muset.:r. Kulturrädet har inget att erinra mot den föreslagna niv:ln om 

24 årsverken. Samtidigt framhfrller kulturrådet att om inga nya grundht.:

lopp beslutas för budgetåret 1981/82 kommer ddet inte att kunna ge bidrag 

till verksamhet i Stockholms län. 

Riksantiharieiimhctet betonar bl. a. att för kulturminnt.:svården i Stock

holms liin iir det angeläget att begärda resurser kan komma den föreslagna 

verksamheten tillgodo redan för nästa budgetår. 

Stiftelsen Hallands liins museer. Halmstad och Var

berg har i anslagsframställningen inför budgetäret 1981 /82 återkommit 

med sin tidigare hemställan att stiftelsen i sin helhet förklaras heriittigad till 

bidrag enligt förordningen ( 1977:547) om statsbidrag till regionala museer. 

Helsingborgs kommun har hemstiillt att Helsingborgs museum 

skall förklaras statsbidragsberättigat museum enligt principerna för statsbi

drag till regionala museer. Liksom tidigare iir tvingas kulturrftdet konstate

ra att det inte f. n. finns förutsättningar att stödja ansökningar från ytterli

gare museer än de redan bidragsberättigade. 

Fiiredragamlen 

Det nya systemet för statligt stöd till regionala museer infördes den I juli 

1977. Bidragssystemet iir konstruerat så att det skall trygga den fortsatta 

verksamheten vid ett antal regionala museer. för vilka landsting och kom

nllmer tagit ett huvudansvar. Statsbidrag utgår f. n. till 25 museer. Genom 

bidraget tillgodoses kravet på en kvalificerad kulturminnesvårdsexpertis i 

regionerna samt ett allmänt stöd till den regionala museiverksamhctcn. 

Stockholms län har hittills saknat regionalt museum. Överläggningar har 

förts mellan berörda parte_r om en lämplig organisation. Enligt en mellan 

parterna nu föreslagen överenskommelse skall Stiftelsen Stockholms läns 

museum träda i verksamhet den I januari 1981. I samband med stiftelse

bildningen har preliminär överenskommelse träffats mellan stiftelsen och 

Stockholms samt Södertälje kommuner om att dessa genom resp. Stock

holms stadsmuseum och Södertälje konsthall skall svara för regional kul

turminnesvärd och regional konst- och bildningsverksamhet. För stiftel

sens verksamhet erfordras tjänster motsvarande 24 grundbelopp. I avvak

tan på att nämnda överläggningar skulle slutföras och Stockholms län få en 

regional museiorganisation som kunde förklaras statsbidragsberättigad en

ligt förordningen ( 1977:547) om statsbidrag till regionala museer har inne-



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 Uthildningsdepartemcntet 207 

varande hudgetår medel för ändamålet varit reserverade under anslaget 

Bidrag till särskilda kulturella ändamål. Jag förcslar nu att 440000 kr. förs 

över från sistnämnda anslag och förs upp under förevarande anslag. 

Stiftelsen Hallands läns museer. Halmstad och Varherg erhåller inneva

rande budgetar statsbidrag via statshudgeten från tv~1 olika anslag. För 

verksamheten vid Hallands museum från detta anslag och för verksamhe

ten vid Varhergs museum från anslaget Bidrag till vissa museer. Stiftelsen 

har förklarat att ansvaret för den regionala museivcrksamheten är uppde

lad mellan de båda museerna och därför hemställt att stiftelsen i sin helhet 

förklaras statsbidragsberättigad enligt förordningen om statsbidrag till re

gionala museer. Jag beräknar att statsbidrag till Varbergs museum fr. o. m. 

nästa budgetår skall utgå från förevarande anslag och förcsltll' att 260000 

kr. för ändamålet förs över från anslaget Bidrag till vissa museer och förs 

upp under förevarande anslag. 

Av statsfinansiella skäl föreslår jag att ökningen av antalet grund belopp i 

förhållande till innevarande budgetår begränsas till 13 grundbelopp. vilken 

ökning möjliggörs genom de tidigare nämnda överföringarna. 

Vid heräkning av medclsbchovet för niista budgetår har jag utgått från 

ett oförändrat grund belopp av 99 900 kr. 

Det sammanlagda medelshehovet för bidrag till regionala museer beräk

nar jag för nästa budgetår till 24012000 kr .. vilket innebär en ökning med 

3 257 000 kr. jämfört med innevarande budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till BiclraK till ref.{ionala m11.1·ea för budgetåret 1981182 anvisa ett 

förslagsanslag av 24012000 kr. 

8 71. Riksutställningar 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

10453086 

13 459000 

14 728000 

Reservation 65687 

Stiftelsen Riksutställningar har till uppgift att främja utställnings- och 

konstbildningsvcrksamhetcn genom att förmedla och anordna utställning

ar, biträda med rådgivning och annan service samt i övrigt utveckla och 

förnya utställningen som medium för kunskapsförmedling. debatt och upp

levelse. 

Riksutställningar skall samarbeta och samråda med statliga och kommu

nala myndigheter. kulturinstitutioner, organisationer och enskilda som är 

verksamma i samhälls- och kulturlivet. 

Riksutställningars styrelse består av nio ledamöter. som utses av rege

ringen. 
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I de av regeringen meddelade föreskrifterna för anslaget är detta indelat i 

sex program som svarar mot Riksutställningars olika verksamhetsområ

den. Under programmen 1-4 har beräknats medel dels för de direkta 

kostnaderna för produktion av utställningar m.m .. dels för personalkost

nader och omkostnader vid Riksutställningars administrativa och produ

cerande enheter till de delar deras verksamhet avser omrftdet för resp. 

program. Programmet 5 omfattar uppdrag. som Riksutstiillningar åtar sig 

att utföra åt bl.a. statliga myndigheter. Slutligen finns ett särskilt program 

för utrustning. 

1980/81 

Program 
I. Egen utställningsvcrk-

samhct 3 607000 
'l Planerings- och ulveck-

lingsverksamhet I 129000 
3. Utställningar i sam-

arbete 62%000 
4. Service- och konsult-

verksamhet 1926000 
5. Uppdragsvcrksamhct 1000 
6. Utrustning m.m. 500000 

Besparingar 
13459000 

Rih11tstiillninuar 

Beräkm1d ändring 1981/82 

Riksutsliill
ningar 

+I 042000 

+ 844000 

+2 568000 

+I 024000 
of. 

- 250000 
- 290000 
+4938000 

Före
draganden 

+ 518000 

+ 162000 

+ 908000 

+ 278000 
of. 

- 300000 
297000 

+126'>1100 

I. Pris- och löneomräkning m. m. I 541 000 kr. 

2. De besparingar som redovisats enligt huvudalternativd innebär en 

minskning av verksamheten med 290000 kr. 

3. När det gäller programmet egen utställningsverksamhet 

föreslår Riksutställningar ökade medel för ersiittningar vid övertagande av 

utställningar. för att anlita bildkonstnärer och för utstiillningsersättning 

( + 613 000 kr.). 

4. Under programmet planerings- och utvccklingsverksam

h e t begärs medel för kulturpolitisk forskning och utveckling ( + 710000 

kr.). 

5. Programmet utställningar i samarbete föreslås öka för att 

Riksutställningar i ökad omfattning skall kunna anlita kulturarbetarc, för 

samhällsdebatterande utställningar. barn- och ungdomsverksamhet samt 

film- och videoverksamhet (+ 1819000 kr.). 

6. Under programmet service- och konsultverksamhet före

slås ökade medel för bl. a. ersättningar vid övertagande av utställningar. 

uppsökande verksamhet samt film- och videoverksamhet ( + 795 000 kr.). 

7. Riksutställningar föreslår att ett ordinarie utrustningsanslag införs 

<+ 250000 kr.). 
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Riksutställningar har i särskild skrivelse meddelat att de nuvarande 

programmen för Riksutställningars verksamhet bör förändras. Riksutställ

ningar avser att under våren 1981 presentera förslag till ny programindel

ning. som bör kunna införas fr. o. m. budgetåret 1981/82. 

Statens kulturråd 

Kulturrådet tillstyrker ökade medel for att anlita framför allt bildkonst

närer i utställningsarbete och uppsökande verksamhet ( + 175 000 kr. I. 

Vidare föreslår kulturrådet att hela den engångsanvisning som utgår 

under innevarande budgetår skall omsättas ( + 500 000 kr. I. 

Föredraganden 

Jag har för nästa budgetår beräknat en besparing av 297 000 kr. Det bör 

ankomma på Riksutställningar att i anslutning till att Riksutställningar 

redovisar sina förslag till regleringsbrevsbestämmclser för budgetåret 

1981 /82 föreslå hur besparingen skall fördelas under detta anslag. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

14 728 000 kr. Av de 500000 kr. som Riksutställningar för innevarande 

budgetår erhållit som engångsanvisning för utrustning m. m .. har jag för 

nästa budgetår beräknat att 200000 kr. förs upp under detta anslag som en 

permanent resurs för utrustning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rik.rntställningar för budgetåret 1981/82 anvisa ett rcserva

tionsanslag av 14 728 000 kr. 

B 72. Inköp av vissa kulturföremål 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

100000 

100000 

Ur detta anslag utgår medel till inköp av kulturföremål för vilka risk 

föreligger att de kommer att föras ut ur landet och som har sådant konst

närligt. historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att 

de behålls inom landet. Anslaget kan belastas med högre belopp än det 

som beräknats i statsbudgeten under förutsättning att regeringen i efter

hand anmäler medelsförbrukningen för riksdagen (prop. 1965:58. SU 

1965:76, rskr 1965:204). 

14 RiksdaRen IWIOINI. I .1a111I. Nr 100. BilaRa 12 
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Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Inköp m· vissa kultwf(Jremä/ för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förs lagsanslag av I 00 000 kr. 
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Ungdoms- och nykterhetsorganisationer 

B 73. Statens ungdomsråd: Förvaltningskostnader 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1598086 

1508000 

1730000 

Statens ungdomsråd har till uppgift att inom ramen för samhällets kultur

och fritidspolitik främja ungdomens sociala och personliga utveckling. 

Rådet skall handlägga och utreda frågor om samhällets stöd till ungdoms

organisationerna och verka för en samordning av statliga insatser som 

avser verksamhet bland barn och ungdom. Det skall vidare självt bedriva 

eller stödja försöksverksamhet i frågor av central betydelse för ungdoms

arbetet samt bedriva upplysningsverksamhet i barn- och ungdomsfrågor. 

Rådet består av högst 15 ledamöter, som utses av regeringen. Ordföran

de, vice ordförande och två andra ledamöter ingår i rådets arbetsutskott. 

För fullgörande av sina uppgifter skall ungdomsrådet fortlöpande sam

råda och samverka med barn- och ungdomsorganisationer. med statliga 

myndigheter, kommuner, landstingskommuner samt med institutioner och 

andra organisationer. 

Personal 

Hamlläggandc personal 
Övrig personal 

Ansla~ 

Lönekostnader 
Sjukvftrd 
Reseersällningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Besparing 

Anslag enligt statsbudgeten 

Statens tlfl!{domsråd 

1980/81 

6 
2.5 

8,5 

I 130000 
3000 

60000 
112 000) 
150000 
185000 

] 528000 

1508000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 185000 kr. 

Beräknad ändring 1981/82 

Statens före-
ungdomsråd draganden 

of. of. 
+ 1.5 of. 

+ 1,5 of. 

+295000 + 170000 
of. of. 

+ 6000 of. 
I+ 6000) (of.) 
+ 35 000 + 35000 
+ 34000 + 15000 

- 18000 

+370000 +202000 

+390000 +222000 

2. Bcsparingsalternativet innebär för rådets del i första hand minskad 

personalutbildning, vidare ökad interndebitering och i sista hand en allmän 

minskning av verksamheten. 
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3. Rådet begär att en tjänst som assistent på halvtid inrättas för tjänstgö

ring i telefonväxeln. Rådet 11yttade år 1979 till nya lokaler där vaktmästar

funktionen inte som tidigare kan delas med andra myndigheter. Därför 

begär rådet medel till en tjänst som vaktmästare. Sammanlagt begär rådet 

295 000 kr. för ökade lönekostnader. 

4. Under anslagsposten Reseersättningar föreslås en ökning med 6000 

kr. Ökningen avser utrikes resor. Anslagsposten Lokalkostnader föreslås 

öka med 35 000 kr. och ans lagsposten Expenser med 34 000 kr. Rådet begär 

vidare en ökning av medel för personalutbildning med 20000 kr. 

Fiiredraganden 

För budgetåret J 981/82 hör medel för statens ungdomsråd beräknas med 

utgångspunkt i rådets huvudförslag, dvs. med en besparing om 2 % av 

innevarande års anslag efter pris- och löneomräkning. Besparingen uppgår 

till 35 000 kr. Besparingen hör kunna fördelas på de båda anslag som 

ungdomsrådet disponerar för sin verksamhet. Jag har under förevarande 

anslag räknat med en besparing om 18000 kr. Det bör ankomma på rådet 

att i anslutning till att myndigheten redovisar sina förslag till reglerings

brevsbestämmelser för budgetftret 1981 /82 föreslå hur besparingen skall 

fördelas under detta anslag. 

Förevarande anslag bör vidare tillföras 20000 kr. från anslaget Statens 

ungdomsrf1d: Utrednings- och informationsverksamhet. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Statens ungdomsråd: Fiirl'llltninRskostnader för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av I 730000 kr. 

B 74. Statens ungdomsråd: Utrednings- och informationsverksamhet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I 300948 
11017000 

960000 

Reservation 

1 Av anslaget disponerar statens ungdomsråd 997000 kr. 

74247 

Från anslaget bestrids kostnader för experter och tillfällig personal, 

reseersättningar och publikationstryck samt övriga kostnader som har 

samband med statens ungdomsråds utrednings- och informationsverksam

hct. 

Statens ungdomsråd 

I. Rådet avser att fullfölja utredningen om medlemsomsiittning och 

ledarutveckling. Rådet avser vidare att göra tvärvetenskapliga analyser av 
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egna utredningar och annan forskning för att vidareutveckla ungdomsarbe

tet. 

2. Rådets informationsverksamhet omfattar förutom kurs- och konfe

rcnsverksamhet även publikationer. rapporter och praktiska verksamhets

tips. Rådet avser att regelbundet ge ut översikter av aktuella utredningar 

m. m. på barn- och ungdomsområdet. Sammanlagt begär rådet under före

varande anslag en ökning med 475 000 kr.. varav 99 000 kr. avser prisom

räkning. 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag har anfört under anslaget Statens ungdoms

råd: Förvaltningskostnader beräknar jag under förevarande anslag en be

sparing om 17 000 kr. Jag har vidare räknat med att anslaget skall minska 

med ytterligare 20000 kr. Dessa medel bör tillföras anslaget Statens ung

domsräd: Förvaltningskostm1der. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens ungdomsråd: Utrednings- och in.fi1rm11tion.1·1·erksam

het för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 

960000 kr. 

B 75. Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

40176147 

46315000 

40995000 

Från anslaget utgår bidrag till den centrala verksamheten inom de ung

domsorganisationer som regeringen förklarat berättigade till statsbidrag 

enligt förordningen ( 1971 :3881 om statsbidrag till ungdomsorganisationer 

(omtryckt 1975:466, ändrad senast 1980:286). Vidare utgår bidrag till vissa 

samarbetsorgan samt bidrag i särskild ordning till den centrala verksamhe

ten inom vissa ungdomsorganisationer. 

Statsbidrag till central verksamhet utgår enligt nyss nämnda förordning 

endast till organisation som bedriver verksamhet huvudsakligen bland 

barn och ungdom och som har minst 3 000 medlemmar i äldern 7-25 år 

samt lokalavdelningar i minst hälften av landets landstingskommuner. Som 

medlem räknas den som under närmast föregående redovisningsår har 

varit ansluten till lokalavdelning inom org;misationcn och som därvid har 

haft stadgeenliga möjligheter att påverka beslut rörande organisationens 

verksamhet och inriktning. Dessutom krävs att avgift har erlagts till orga

nisationen för det verksamhetsår som upphörde under nämnda redovis

ningsår. 
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Statsbidraget utgår i form av grundbidrag och rörligt bidrag. Grundbidra

get utgör 295 000 kr. Det rörliga bidraget uppgår budgetåret 1980/81 till 27 

kr. per medlem i intervallet 3001-40 000 medlemmar och till 21 kr. per 

medlem över 40000. Vid beräkningen av bidraget till vissa organisationer 

med verksamhet bland handikappade barn och ungdomar gäller att bidrag 

utgår om organisationen har mer än 1500 medlemmar i åldern 7-25 år. 

Utöver grundbidrag utgår därvid rörligt bidrag även för antalet medlemmar 

i intervallet I 50 I - 3 000 varvid bidraget per medlem är I 00 kr. I övrigt 

utgår bidrag enligt de generella bestämmelserna. För organisation som 

första gången erhåller bidrag till central verksamhet samt för organisation 

som inte längre uppfyller villkoren i fråga om antalet medlemmar och 

lokalavdelningar gäller särskilda bestämmelser om statsbidragets storlek. 

I. Grundbidrag till ung
dornsorganisationer 

2. Rörligt bidrag till 
ungdomsorganisationer 

3. Bidrag till vissa sam
arbetsorgan 

4. Särskilda bidrag till 
vissa ungdomsorganisa
tioner 

Statens ungdomsråd 

1980/81 

18 967 500 

25472500 

1180000 

695000 
46315000 

Beräknad iindring 1981/82 

Statens ung
domsråd 

+3493000 

+2892000 

+ 100000 

+ 45000 
+6530000 

Före
draganden 

- 192500 

-5087500 

- 40000 

of. 
-5320000 

I. Statens ungdomsråd föreslår att grundbidraget ökas från 295 000 kr. 

till 320000 kr. Rådet föreslår vidare att Elevförbundet. Sveriges elevers 

centralorganisation, Pingstförsamlingarnas ungdomsarbete samt Skytte

rörelsens ungdomsorganisation fortsättningsvis skall få centralt stöd enligt 

gällande förordning. En gradvis intrappning föreslås varvid reformen skul

le få fullt genomslag fr.o.m. budgetåret 1982/83. Rådet har under grundhi

draget beräknat en ökning med 105 000 kr. till Pingstförsamlingarnas ung

domsarbete, med 150000 kr. vardera till Elevförbundet och SECO samt 

med 345 000 kr. till Skytterörelsens ungdomsorganisation. Rådet begär 

vidare en ökning av anslaget till Riksförbundet Sveriges fritids- och hem

gårdar (RSFHI och Svenska samernas riksungdomsförbund med 35 000 kr. 

resp. 10000 kr. Rådet föreslår dessutom all bidraget till RSFH avvecklas 

under en fyraårsperiod. 

Sju nya organisationer begär att få bli bidragsberättigade. Ungdomsrådet 

föreslår att fem av dem. nämligen Assyriska riksförbundet. Turkiska riks

förbundet, Grekiska riksförbundet, Handikappförbundens Centralkom

mittes ungdomskommitte och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund 

blir bidragsberättigade. Beträffande lie fyra för~ta föreslås var sitt grundhi-
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Jrag i särskild ordning. För Sveriges kommunistiska ungdomsförbund 

föreslås intrappning enligt gilllande regler. 

2. Rådet föresl[tr att medlen till rörligt bidrag skall ökas med 2 892 500 

kr. För att medverka till en utjiimning mellan organisationer av olika 

storlek föreslår rådet att Jen nuvarande tröskeln vid 40000 medlemmar 

avskaffas. R[1det föreslår vidare ett nytt system mcJ lika stort bidrag för 

va1:ie medlem. Bidraget föreslås vara 32 kr. per medlem. 

RäJet föresl[1r att bidraget till handikapporganisationer skall ökas med 

15 kr. från n!JvaranJc 100 kr. till 115 kr. per medlem. 

r·iiredr<1gande11 

I enlighet meJ vad jag har redovisat i propositionen I I 980i8 I :201 om 

besparingar i statsvcrksamheten. m. m. bör en besparing om 5 milj. kr. 

genomföras under förevarande anslag. Vidare bör anslaget höjas med I. 7 

milj. kr. med hänsyn till inträffade kostnadsstegringar. 

För g r u n J bidrag till ungdomsorganisationerna beriiknar jag ett me

delsbehov av 18775000 kr. (- 192500 kr.I. För nästa budgetfir bör helt 

grunJbidrag till statsbidragsberättigad ungJomsorganisation utgä meJ 

285 000 kr. (- 10000 kr. I. Jag har för Pingstförsamlingarnas ungdomsar

bete beräknat ett anslag av 445 000 kr. För Sveriges Elevers Centralorgani

sation och Elevförbundet heriiknar jag 465 000 kr. resp. 490000 kr. För 

Skytterörelsens ungdomsorganisation beriiknar jag 275 000 kr. Med hiinsyn 

till budgetläget samt till den föreslagna besparingen är jag inte beredd att 

förorda att bidrag skall utgii till några nya organisationer. 

För rör I i g t bi J r ag beriiknar jag för niista budgetår ett meJelsbehov 

av 20 385 000 kr.. vilket innebär en minskning med 5 087 500 kr. Av minsk

ningen iir 2 657 000 kr. en dfckt av den nämnda besparingen medan 

2 430 500 kr. beror på vikande mcdlcmsunderlag. 

Det rörliga bidraget bör förändras så att ett enhetligt belopp om 23 kr. 

per medlem utgär för antalet medlemmar över .I 000. 

För handikapporganisationernas del förordar jag en höjning friin 100 till 

104 kr. per medlem i intervallet I 50 I - .I 000 medlemmar. 

Hidragct till de tre samarbetsorganen Föreningen Nordens ung

domsrepresentantskap. Sveriges kristna ungdomsråd och Sveriges ung

domsorganisationers lands räd beräknar jag till I 140000 kr. Det ankommer 

på regeringen att bestämma om bidragets storlek för resp. samarbetsorgan. 

Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgftrJar samt Svenska samernas 

ungdomsförbund beviljas ur detta anslag bidrag i s ii r sk i Id o r J ni n g. 

Jag har för dessa organisationer beräknat oföriindrat anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna Je förändrade regler för bidrag till ungdomsorganisatio

nernas centrala verksamhet som jag har förordat. 

2. till Bidrag till 1111gdomsorga11i.\'lltio11enw.1 centrala 1·erk.1amhet 

111. 111. för budgetåret 1981 /82 anvisa ett förslagsanslag av 

40 995 000 kr. 

Kurt1111g: S. 215. rad 25 St;}r: 5086."iOO R~illat till: 5087 500 
rad 26 " : 2 656 000 '· " : 2 ti.'i7 ooo 
rad 34 .. : I 114000 ": I 140000 
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8 76. Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

90226425 

99770000 

91510000 

Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet utgår enligt 

förordningen ( 1971 :388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer (om

tryckt 1975:466. ändrad senast 1980:286). 

Berättigad till statsbidrag för lokal verksamhet är dels de ungdomsorga

nisationer som enligt I ~ nämnda förordning förklarats herättigadc att 

erhålla hidrag under anslaget Bidrag till ungdomsorganisationernas cen

trala verksamhet m. m .. dels Sveriges riksidrnttsförbund och övriga orga

nisationer med organisationsstöd under jon.lhruksdcpartementets huvudti

tel. dels de ungdomsorganisationer som erhåller stöd i särskild ordning 

under anslaget Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet 

m.m. 

Statsbidrag utgär under budgetåret 1980/81 med 11 kr. för varje bidrags

berättigad sammankomst. Med sådan sammankomst förstås en av lokalav

delning planerad och anordnad sammankomst som varat minst en timme 

och med minst fem ddtagare i åldern 7-25 år. 

Statens ungdomsråd 

Under hudgetåret 1979/80 genomförde~ 8 221 6 76 bidragsberättigade 

sammankomster för deltagare i illdern 7- 25 år. Det är en ökning med 

472 960 sammankomster. Bidraget utgår sedan budgetåret 1978/79 med 11 

kr. per bidragsheriittigad sammankomst. R{1det föreslär en ökning med I 

krona och 50 lire. dvs. till 12 kronor och 50 öre per sammankomst. 

Rådet beräknar en ökning av antalet sammankomster med 5.5 t;"·{ vilket 

innebär 9150000 sammankomster och motsvarar en anslagsökning med 

14 688 000 kr. 

Fiiredraganden 

Som jag kommer att närmare utveckla under nästföljande anslag har jag 

funnit det angeläget att stöd ges till ungdomsorganisationernas ferieverk

samhet. Finansieringen av detta stöd hör enligt min mening ske genom en 

överföring av medel från förevarande anslag. Jag förordar därför att ett 

belopp om 7 milj. kr. förs över till anslaget Bidrag till ferieverksamhet 

inom ungdomsorganisationerna. För att möjliggöra en sådan ompriorite

ring bör bidraget per statsbidragsberättigad sammankomst minskas med I 

kr. till 10 kr. Med hiinsyn till den ökning av organisationernas lokala 

verksamhet som dock kan förutses hör anslaget föras upp med 91510000 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till ungJomsorganisationemas lokala 1·erkamhet för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsans\ag av 91510000 kr. 
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B 77. Bidrag till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationerna 

i981/82 Nytt anslag (förslag) 7000000 

Sedan år 1973 har regeringen beviljat medel ur allmänna arvsfonden till 

försöksverksamhet med ~ommaraktiviteter företriidesvis för åldersgrup

pen 7-12 år. Medlen har fördelats efter beredning i socialstyrelsen. I 
beredningsarbetet har bl. a. statens ungdomsråd deltagit. 

Behovet av statsbidrag till fericverksamhet har redovisats av 1968 års 

barnstugeutredning i betänkandena !SOU 1974:42) Barns fritid och !SOU 

1975:94) Barns sommar samt av utredningen om skolans inre arbete i 

betänkandet (SOU 1974:531 Skolans arbetsmiljö. 

I betänkandet Barns sommar görs en omfattande kartläggning av behLi

vct och vilka möjligheter föreningslivet har att medverka i ferieaktiviteter. 

Även i betänkandet Skolans arhetsmiljö påtalas behovet av aktiviteter 

utanför skoltid. 

I propositionen ( 1975176:92) om utbyggnad av harnomsorgen behand

lades bl. a. vissa frågor om fritidshemmens verksamhet. Enligt propositio

nen skall fritidsverksamheten bedrivas i form av fritidshem och därtill 

anknuten fritids verksamhet samt familjedaghem för barn t. o. m. 12 års 

ålder. Riksdagen fattade hcslut i enlighet med propositionens förslag ( SoU 

1975/76:28. rskr 1975176:219). I propositionen ( 1975176:391 om skolans inre 

arhetc gavs kommunerna ett övergripande ansvar för att allmän fritids

verksamhet före och efter skoldagen crhjuds alla harn i åldrarna 7- 16 år. 

Föreningslivet borde i största möjliga utsträckning anförtros denna verk

samhet. l propositionen förordades också att åldersgränsen för statligt 

bidrag till ungdomsorganisationcrnas lokala verksamhet skulle siinkas från 

12 till 7 år. Ett nytt bidrag till allmän fritidsverksamhet föreslogs. Riksda

gen fattaue beslut i enlighet meu propositionens förslag ( UbU 1975176:30. 

rskr 1975176:3671. 

Friln ungdomsorganisationernas sida har framhållits att försöksverksam

heten med sommaraktiviteter bör ersättas av en reguljär verksamhet. 

Statens ungdomsråd delar organisationernas uppfattning att ett siirskilt 

hidrag hör utgå för organisationernas fcrieverksamhet. Ungdomsrådet gav 

i sin anslagsframstiillning för budgetåret 1980/81 en utförlig orientering om 

xhovet av särskilda medel för ferieaktiviteter för barn. Därtill redovi~ades 

erfarenheter av bidraget till allmän fritids verksamhet. 

I prop. 1979/80: 100 hil. ~uttalade föredragande statsrådet under avsnit

tet Ungdomsvård m. m. att frågan om formerna för cl! eventuellt fortsatt 

stöd till ungdomsorganisationernas ferieverksamhet inte kunde lösas utan 

närmare utredningar och överläggningar. Föredraganden räknade med att 

nödvändiga initiativ skulle tas inom regeringskansliet. 
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f'öredra1<ande11 

Behovet av ferievcrksamhet for harn och ungdomar har ökat mycket 

kraftigt under senare år. Den försiiksverksamhet som bedrivits med som

maraktiviteter för yngre skolharn har givit mycket positiva erfan:nheter. 

En stor del av de-ssa aktiviteter har organiserats och genomförts av för

eningar. Verksamheten har i.nneburit god omsorg om barnen samtidigt som 

den givit föreningarna möjlighet att nå nya medlemsgrupper och bedriva 

utåtriktade aktiviteter. 

Mot bakgrund av de erfarenheter som framkommit under försöksverk

samhelen förordar jag att ett nytt anslag benämnt Bidrag till ferieverksam

het inom ungdomsorganisationerna inrättas fr. o. m. budgetåret 1981/82. 

Jag beräknar anslaget. som hör vara ett n:servationsanslag. till 7 milj. kr. 

Dessa medel har förts över frän anslaget Bidrag till ungdomsorganisatio

nt:rnas lokala verksamhet. 

Som jag tidigare har nämnt har försöksvt:rksamheten bedrivits i form av 

sommaraktiviteter för yngre skolbarn. Enligt min mening bör bidraget till 

ferieverksamhet iivcn kunna utgå till föreningslcdd verksamhet under 

sportlov. ferier i samband med de stora helgerna eller andra liingre ledighe

ter under terminerna. Jag förutsätter dock att huvuddden av verksamhe

ten kommer alt bedrivas under sommarferierna. V erksarnhelen hör i första 

hand omfatta barn i i'ildern 7- 12 {1r. men bör iiven kunna omfatta ungdo

mar pft grundskulan~ högstadium. 

De principer som hittills tillämpats vid fördelning av medel till ungdoms

organisationerna fiir sommaraktiviteter bör i huvudsak g~illa även vid 

fördclnin!!en av det reguljiirn stödet. Stor frihet i fri1ga om verksamhetens 

innehåll och inriktning måste liimnas till den enskilda sökande organisatio

nen. V erksamht:ten hör sti\ öppen för alla barn utan krav på medlemskap i 

en organisation. Det innebiir inte all organisationen måste göra avkall på 

sin idcmässiga dd av verksamheten. Profilen b1)r bibehiillas så alt delta

garna pt1 detta siitt kan Hira kiinna olika organisationer. 

Medel biir kunna utgii till personal- och materialkostnader. kost och logi. 

kostnader för planering och utviirdering av verksamheten. informationsin

satser och extra resor. Aven k11stnader for utbildning och fortbildning bör 

kunna ersiittas. 

Statens ungdomsriid bör svara för bidragsfönlelningen på grundval av 

underlag frän ungdomsorganisationerna. Ungdomsrådet bör samrilda med 

so,·ialstyrelsen inför beslut om medelsfördclningen mellan de olika organi

.;ationerna. 

Jag avser alt föreslå regeringen att ge statens ungdomsråd i uppdrag att 

föreslå niirmare bestiimmclser för v~rksamhetcn. En utvärdering <IV dessa 

bestiilnmelscr b1)r giiras efter två iir. 

Jag hemsl~iller alt regeringen föresliff riksdagen all 

I. godkiinna de av mig för\1rdade riktlinjerna fiir statsbidrag till 

fcrieverksamhet inom ungdomsorganisationerna, 
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2. till Ridrng till j(~ric1·erksamhet inom 1111gdom.1·or1u111isationema 

för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 7000000 

kr. 

B 78. Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikauppl)·sning 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1741000 

2 155000 

2 170 000 

Reservation 7910 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har som 

sin främsta uppgift att friimja saklig upplysning om verkningar av alkohol

och narkotikabruk på individ och samhälle och därmed sammanhängande 

frågor. C AN spelar en central roll i den alkohol- och narkotikaupplysning 

som bedrivs av frivilliga organisationer inom skolväsendet samt inom 

andra speciella målgrupper. CAN har vidare ett omfattande bibliotek som 

betjiinar s{1väl forskare som övriga med intresse för alkohol- och narkotika

frågor. Centralförbundet ger ut tidskriften Alkohol och narkotika. 

Till C AN är 39 organisatiom:r anslutna. diiribland Landsorganisationen i 

Sverige. Tjiinstemiinnens centralorganisation och Sveriges riksidrottsför

bund. Verk~amheten leds av en styrelse som består av tolv ledamöter. 

Regeringen utser en ledamot. tillika ordförande. och skolöverstyrelsen 

tSÖl. universitets- och högskoleämbetet samt socialstyrelsen utser varde

ra en ledamot samt ersättare. Förbundets ombudsförsamling utser åtta 

ledamöter med ersättare. Kostnaderna för förbundets verksamhet täcks i 

huvudsak genom det statliga bidraget. Verksamheten står under tillsyn av 

SÖ som också betalar ut statsbidraget. Sedan budgetåret 1977/78 är perso

nalen formellt anställd vid SÖ med tjänstgöringen förlagd till CAN. 

S k1ilii1 ·crstyrdscn 

I. SÖ beräknar prisomräkningen till 215 000 kr. En besparing enligt 

huvudalternativet bör inte drabba CAN:s lönekostnadspost under anslaget 

Skolöverstyrelsen utan bör i sin helhet tas ut under förevarande anslag. 

2. På förslag från delegationen för social forskning har regeringen beslu

tat om en tvåårig försöksverksamhet med dokumentationscentral för nar

komanvårdsf'orskning. Försöksverksamheten har placerats vid CAN:s bib

liotek som en integrerad del av dess verksamhet. Försöksverksamheten 

startade den I juli 1979. SÖ föreslår att verksamheten permanentas och att 

medel motsvarande dem som tidigare utgf1tt för försöksverksamheten anvi

sas under förevarande anslag. SÖ begär for detta iindamål 80000 kr. 

Fiiredragc1nde11 

Jag har erfarit att försöksverksamheten med dokumentationscentral för 

narkomanvårdsforskning kommer att pågå även under niista budgetår 

inom ramen för den vaksamhet som delegationen för social forskning 

bedriver. Jag är därför inte beredd att nu förorda att försöksverksamheten 
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permanentas inom utbildningsdepartcmentcts verksamhetsområde. 

Jag har under detta anslag beräknat en besparing av 21 000 kr. Anslaget 

bör föras upp med 2 170000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Centra/förbundet för alkohol- och narkotikaupp

/y.rnini< för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 

2 170 000 kr. 

B 79. Organisationsstöd till vissa nyktcrhetsorganisationer m. fl. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

11201000 

15 629000 

14029000 

Reservation 

Genom riksdag~beslut år 1977 (prop. 1976/77: 108. KrU 1976/77:40. rskr 

1976/77:232) uppdrogs åt en särskild samarbetsnämnd att pröva frågor 

rörande statsbidrag till central verksamhet hos organisationer som bedri

ver nyktcrhetsarbete. 

Samarbetsnämnden består av sju ledamöter. Nämnden utses av -rege

ringen för tre år i sänder och efter förslag från de bidragsberättigade 

organisationerna. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Samarhcts- Före-
nämnden draganden 

I. Organisationsstöd till 
vissa nykterhetsorga-
nisationcr m.11. 15 329000 +4671000 -1600000 

därav 
engångsanvisning (2000000) (-2000000) 

2. N yktcrhctsrörelsens 
landsförhund 300000 of. of. 

15629000 +4671000 -1600000 

Sam a rhc ts n ii m ml e 11 

Nämnden begär att anslaget till nykterhetsrörelsen skall räknas upp till 

ett belopp som motsvarar 30 kr. per medlem. Nämnden begär sammanlagt 

20 milj. kr., vilket innebär en ökning med 4671000 kr. 

Fiiredraganden 

Jag har räknat med en höjning av anslaget med 400000 kr. Eftersom det 

bidrag om 2 milj. kr. som innevarande budgetår utgår som en engångsan

visning för särskilda insatser faller bort minskar dock anslaget med 1,6 

milj. kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Orga11isatio11sståd till 1·issa nykterhetsvrKanisationer m.fl. 

för budgetåret 1981/82 anvisa ett rcservationsanslag av 14029000 

kr. 
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C. SKOL VÄSENDET 

Vissa gemensamma frågor 

Föredra~anden 

Det statsfinansiclla läget har gjort dd nödvändigt att genomföra bety

dande besparingar också inom skolområdet. Regeringen har således i 

propositionen ( 1980/81: 20) om besparingar i statsverksamhctcn m. m. (be

sparingspropositioncnJ förelagt riksdagen förslag om besparingar på stats

budgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser skolväsendet om ca 286milj. 

kr. I samma proposition har också lagts fram eller aviserats förslag om 

organisationsförändringar inom grundskolan och gymnasieskolan och om 

ändringar av tidigare beslut om utökade resurser inom grundskolan. vilka 

beräknas medföra en besparing på statsbudgeten för budgetåret 1982/SJ 

med ytterligare ca 400 milj. kr. 

Genom beslut den 18 december 1980 (UbU 1980/81: 15. rskr 1980/ 

81: 120) har riksdagen avslagit propositionens förslag om tvåprocentig 

minskning av driftbidrag till grundskolan m. m. och gymnasieskolan. Detta 

förslag var förbundet med förslag om att en tjärdedd av de inbesparade 

medlen skulle användas som stöd till kommuner med särskilda behov. 

Sammantagna skulle förslagen ha inneburit en statlig besparing under 

budgetåret 1981/82 om sammanlagt ca 222 milj. kr. I övrigt har riksdagen i 

allt väsentligt bifallit de i propositionen framlagda förslagen på skolväsen

dets område. 

I rådande ekonomiska läge finner jag det nödvändigt att staten gör en 

avsevärt större besparing än som följer av riksdagens beslut. Enligt min 

mening är en prm:entuell nedskärning av driftbidrag till grundskolan och 

gymnasieskolan det bästa sättet att åstadkomma en besparing av den 

storleksordning som erfordras. Under anslagen Bidrag till driften av grund

skolor m. m. och Bidrag till driften av gymnasieskolor kommer jag därför 

att föreslå en tvåprocentig minskning av driftbidrag till dessa skolor i linje 

med förslaget i hesparingspropositionen. 

Som jag framhöll i besparingspropositioncn arbetar vissa kommuner 

med svåra problem. Besparingar måste där. för att vi skall kunna närma 

oss målet om en i hela landet likvärdig utbildningsstandard. i viss utsträck

ning kompenseras genom nya insatser. Jag kommer därför. likaledes i linje 

med förslag i besparingspropositionen. att föreslå att en del av de genom 

den tvåprocentiga minskningen inbesparade medlen skall användas fi.ir 

särskilda stödåtgärder. Mina förslag därvidlag kommer jag att redovisa 

dels under ett nytt anslag, Särskilda åtgärder pi\ skolomrädd. dels under 

anslaget Utbildning för undervisnings yrken. 
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Den svenska skolan förfogar vid en internationell jämförelse över bety

dande resurser. Besparingar av den omfattning som nu och eventuellt 

framöver aktualiseras måste dock göras utifrån klara prioriteringar i syfte 

att undvika att kostnadsminskningar leder till att av riksdagen fastställda 

utbildningspolitiska mål inte kan nås. Inom vissa områden bör besparingar 

undvikas eller starkt begränsas. Det kan också bli nödvändigt att kombine

ra besparingar med resursökningar till speciella ändamål. Förslagen i be

sparingspropositionen och de förslag i linje med dessa som jag nu lägger 

fram bygger på sådana överväganden. 

Jag vill inledningsvis ange några av de prioriteringar som enligt min 

mening bör vara vägledande för besparingar på skolområdet. 

Ett övergripande mål för skolan är att erbjuda eleverna en likvärdig 

utbildningsstandard oberoende av i vilken skola de går. Resursfördelning

en måste i framtiden ges en markerat behovsrelaterad inriktning. Som jag 

anförde i besparingspropositionen bör därför kommuner med särskilt stora 

problem på skolområdet kunna få utökade resurser. Jag aviserade i bcspa

ringspropositionen också förslag om att konstruktionen av statsbidragssy

stemet för grundskolan med en rörlig förstärkningsresurs får en motsvarig

het inom gymnasieskolan fr.o.m. läsåret 1982/83 genom att det till varje 

skolenhet knyts en resurs för lärarhandledning som totalt för hela landet i 

besparingspropositionen beräknats till ca 125 milj. kr. Genom att dessutom 

även andra resurser inom gymnasieskolan. vilka f. n. är bundna för vissa 

ändamål. t. ex. timmar till förfogande. gruppdelning och stödundervisning. 

läggs samman med handledningsresursen får skolorna möjlighet att priori

tera sina insatser på ett helt annat sätt än hittills. 
Denna inriktning av omfördelningen av de statliga resurserna för skol

verksamheten bör ges ytterligare tyngd genom omfattande åtgärder för att 

förbättra situationen i kommuner med många obehöriga lärare. Insatser till 

stöd för handikappade elever och invandrarclever bör öka. Jag återkom

mer till dessa frågor i det följande. 

Den höga ambitionsnivån i fråga om antalet utbildningsplatser i gymna

sieskolan som fastlagts genom riksdagens beslut med anledning av budget

propositionen 1980 samt propositionen 1979/80: 145 om åtgärder för att 

främja ungdomars utbildning i gymnasieskolan m. m. måste upprätthållas. 

Dimensioneringen av gymnasieskolans olika studievägar bör ges en mer 

bestämd inriktning mot arbetsmarknadens behov. Skolväsendet bör även 

framgent ges tillräl:kliga resurser för utveckling och förnyelse. Jag avser 

att i början av år 1981 föreslå regeringen att förelägga riksdagen en proposi

tion om skolforskning och personalutveckling. 

Vad jag nu har anfört innebär att bcsparingsåtgärder måste inriktas på 

att med bibehållna utbildningspolitiska mål söka rationalisera inom den 

grundläggande organisationen. Jag har i bcsparingspropositionen visat på 

möjligheten att se över tillämpningen av bestämmelserna för tilldelning av 

basresurser till grundskolans mellanstadium. Jag förutsätter härvid att 
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länsskolnämnderna inte ändrar nuvarande praxis när det gäller bibi:hål

lande av glesbygdsskolor. 

Enligt anvisningarna för myndigheternas anslagsframställningar avseen

de budgetåret 1981 /82 måste budgetarbetet mot bakgrund av rådande stats

linansiella läge präglas av stor restriktivitet. Det förutsätts att myndighe

ternas eventuella krav på ökade resurser inom ett område alltid komplet

teras med förslag till motsvarande minskningar på andra områden inom 

myndigheternas verksamhet. Skolöverstyrelsen (SÖ) har med hänsyn till 

dessa anvisningar inte lagt fram några förslag till reformer i sin anslags

framställning för budgetåret 1981/82. eftersom SÖ:s arbete med bespa

ringsalternativ ännu inte kunnat slutföras. SÖ har dock redovisat de re

formförslag som SÖ anser angelägna om reformutrymme kan skapas. 

Eftersom SÖ således inte föreslagit att dessa reformer genomförs, redovi

sar jag dem i allmänhet inte. I den mån jag genom besparingar på andra 

områden har kunnat tillgodose SÖ:s reformönskemål framgår det emeller

tid av mina förslag under anslagen till skolväsendet att även SÖ har ansett 

förändringen angelägen. 

De förslag som jag kommer att redovisa i det följande under anslagen till 

skolväsendet och efter samråd med chefen för utbildningsdepartementet 

under anslagen Utbildning för undervisnings yrken och Ersättning till vissa 

lärarkandidater innehåller väsentliga förbättringar på angelägna områden. 

Jag vill betona att jag kan framlägga dessa förslag endast genom att jag 

samtidigt inom ramen för dessa anslag föreslår besparingar som uppgår till 

lika stort belopp. De förslag till ökade resurser som redovisas under 

anslagen är således finansierade genom omprioriteringar. 

I samband med diskussionen om möjliga besparingsåtgiirder vill jag 

erinra om gymnasieutredningens ( U 1976: !()) uppdrag att studera samord

ningsmöjligheter mellan gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och 

arbetsmarknadsutbildning. Jag avser att med anledning av riksdagens utta

lande i fråga om besparingsmöjligheter på detta område ( UbU 1980/81: 15, 

rskr 1980/81: 120) senare återkomma till regeringen i denna fråga efter 

samråd med cheferna för utbildnings- och arbetsmarknadsdepartementen. 

Jag avser vidare att i början av år 1981 föreslå regeringen att förelägga 

riksdagen en proposition om den statliga skoladministrationen på grundval 

av skoladministrativa kommittens betänkande <SOU 1980: 5) Förenklad 

skoladministration - principer för ny organisation. 

Jag övergår nu till att närmare behandla frågan om behovs r e I a

le rad resurs förde In in g till kommuner med särskilda problem inom 

skolväsendet. 

Som jag redovisade i besparingspropositionen iir jag medveten om att 

många kommuner arbetar med större problem inom sitt skolväsende än 

andra. Skolväsendet kan vara under uppbyggnad. de sociala problemen 

kan vara svåra. Dessa kommuner måste i viss utsträckning kompenseras 

för besparingarna på skolområdet. En viss del av den besparing som enligt 

15 Riksdagen 1980ifi/. I sam/. Nr 1110. Hilaga 12 
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min mening bör ske på bidrag till kommuner till kostnader för grund- och 

gymnasieskola bör därför som jag föreslog i besparingspropositioncn åter

föras till kommuner med särskilda behov inom skolväsendet. 

Enligt min mening bör huvuddelen av denna resurs fördelas mellan 

kommunerna av länsskolnämndcrna i likhet med vad som i dag giiller för 

en del av grundskolans förstärkningsresurs. den s. k. länsskolnämndsrc

sursen. För att skapa ett enkelt och hanterligt system såväl för liinsskol

nämnderna som för kommunerna bör enligt min uppfattning de medel som 

skall återföras sammanföras med länsskolnämndsresursen. Den så upp

komna sammanslagna resursen bör av kommunerna kunna användas för 

insatser inom såväl grundskolan som gymnasieskolan. Medlen bör därför 

beräknas under ett nytt anslag med rubriken Särskilda åtgärder på skolom

rådet. 

Syftet med resursen är att till viss del utjämna de skillnader som finns 

mellan olika kommuner när det gäller ekonomiska förutsättningar för insat

ser på skolområdet. Min utgångspunkt är därvid att statsbidragssystemct i 

övrigt ger förutsättningar för en i huvudsak likvärdig standard mellan olika 

kommuner när det gäller undervisningsinsatser. Jag bortser då från det 

särskilda problem som ligger i att många kommuner har stor andel obehö

riga lärare. till vilken fråga jag återkommer i det följande. Det finns dock 

kommuner som har så stora svårigheter på skolområdet att det utöver det 

generella statsbidraget behövs ytterligare insatser för att kompensera des

sa. Det är därför angeläget med en ökad möjlighet till behovsorienterad 

resursfördelning också mellan kommunerna inom ett län. samt - i viss 

utsträckning - mellan olika län. 

Till frågan om länsskolnämndsresursens upphörande i nuvarande form 

återkommer jag under anslaget Bidrag till driften av grundskolor m. m. 

Mitt förslag i fråga om den sammanlagda resursen redovisar jag niirmare 

under anslaget Särskilda åtgärder på skolområdet. 

Jag övergår nu till frågan om åt g ii r d e r mot I ärar b r i s t e n. 

Det är av stor betydelse för samhällets möjligheter att åstadkomma en 

likvärdig utbildningsstandard i landet att lärartjänsterna kan besättas med 

behörig personal. Under anslaget Utbildning för undervisnings yrken redo

gör jag närmare för lärarsituationen i landet. Av den redogörelsen framgår 

att i 327 av landets I 457 rektorsområden i grundskolan handhas undervis

ningen till 20% eller mer av obehöriga lärare. Om dessa 327 rektorsområ

den fördelas på län framgår det att situationen är mest bekymmersam i 

Mätarområdet samt i vissa delar av västra Sverige (Figur I samt Figur 2). 
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Figur I: Andel rektorsområden i vilka undervisningen till 2ll<X eller mer 

handhas av ohehöriga lärare. Länsvis redovisning. L markerar län där 

någon form av läraruthildning för grundskolan bedrivs. Prncenllal. 
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Jag har nyss nämnt att huvuddelen av den resurs som skall återföras till 

kommuner med särskilda behov inom skolväsendet enligt mitt förslag skall 

fördelas av länsskolnämnderna for insatser inom grundskolan och gymna

sieskolan. Resterande del bör användas för åtgärder för att öka andelen 

hehöriga lärare i kommuner som nu har särskilt stor andel obehöriga 

lärare. Jag kommer därför i det följande under anslaget Utbildning för 

undcrvisningsyrken att föreslå siirskilda lilraruthildningsåtgärder för obe

höriga hemspråks-, industri- och hantverks-, lågstadie-. mellanstadie-, mu

sik-, slöjd-, textil- och vårdlärare. 

Vid mina prioriteringar för nästa budgetår har jag vid sidan av behovsre

laterad resursfördelning lagt siirskild vikt vid i"itgiirder för handikappa

d c e I ev er. Enligt min mening är det angeläget med ökade insatser för att 

underlätta skolgången för de handikappade elever som integreras i det 

allmänna skolväsendet. Jag kommer diirför under skilda anslag att föreslå 

uppräkning av medlen. Bl. a. föreslår jag att ytterligare tjänster inrättas för 

konsulenter för rörelsehindrade elever. Jag föreslär också att vissa re

surser som frigörs vid Tomtcbodaskolan får omfördelas till kursverksam

hcten vid resurscentret för synskadade. Vidare beräknar jag en cng<'mgsan

visning till centret för anskaffning av tekniska hjälpmedel. Jag föreslitr 

iivcn en fortsatt utbyggnad av den regionala stödorganisationen för synska

dade elever. Dessutom kommer jag att föreslå en kraftig uppräkning av 

län 
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D 1 = I inget rektorsområde handhas undervisningen av obehöriga 
lärare till 20 procent eller mer 

D. 2 =I 1-39 procent av rektorsområdena handhas undervisningen 
· av obehöriga lärare till 20 procent eller mer 

3 =I 40-79 

• 4 =I 80-100 

Figur 2: Kommunvis framställning 

av obehörighctssituationen i 

grundskolan. Indelningen i 

kategorier framgår nedan. 
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anslaget till Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade. 

Jag vill betona att dessa insatser är finansierade genom besparingar inom 

andra anslag. 

Även för personella och materiella förstärkningar inom specialskolan 

föreslås en uppräkning. 

De nuvarande statsbidragen för personell assistans åt handikappade 

elever i grundskolan samt för tekniska och organisatoriska stödåtgärder för 

handikappade elever i gymnasieskolan täcker endast till en mindre del 

kommunernas kostnader. lntegrationsutredningen har i delbetänkandet 

(SOU 1979: 82) Personell assistans för handikappade föreslagit att medlen 

för personell assistans i grundskolan inarbetas i förstärkningsresursen till 

länsskolnämnderna samtidigt som antalet konsulenter för rörelsehindrade 

elever kraftigt ökas. Även för gymnasieskolan dras i betänkandet vissa 

riktlinjer upp för utformningen av det framtida stödet. 

De specialdestinerade bidragen för personell assistans åt handikappade 

elever i grundskolan samt för tekniska och organisatoriska stödåtgärder åt 

handikappade elever i gymnasieskolan skall enligt vad jag föreslår i det 

följande slopas utom i vad avser den del av de nuvarande anslagsposterna 

för dessa bidrag som går till de särskilda skolorna för handikappade elever, 

dvs. specialskolan samt gymnasieskoleutbildningen för döva och gravt 

hörselskadade i Örebro och för rörelsehindrade i Skärholmen. För handi

kappade elever i grundskolan och gymnasieskolan bör enligt mitt förslag 

behovet av personell assistans m. m. i stället kunna beaktas vid fördelning

en av anslaget Särskilda åtgärder på skolområdet. Detta förslag och de 

förbättringar jag nyss har redovisat kommer att innebära en avsevärd 

förstärkning av stödet till handikappade elever. 

lntegrationsutredningen har i delbetänkandet (SOU 1979: 50) Huvud

mannaskapet för specialskolan förordat att staten även i fortsättningen 

skall vara huvudman för specialskolan. En klar majoritet av remissinstan

serna delar denna uppfattning. Som jag kommer att redovisa under ansla

get Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader delar jag denna uppfatt

ning. 

lntegrationsutredningen har i september 1980 avlämnat ett diskussions

betänkande (SOU 1980: 34) med titeln Handikappad, Integrerad. Normali

serad. Utvärderad. I betänkandet dras vissa riktlinjer för den framtida 

handikappolitiken upp. Betänkandet remissbehandlas f. n. av utredningen. 

Statens invandrarverk har i skrivelse den 3 oktober 1980 redovisat sitt av 

regeringen givna uppdrag att kartlägga samhällets insatser för invandrar

ungdom i syfte att föreslå effektiviseringar. De förslag som lagts fram 

gäller flera ämnesområden. Jag skall i detta sammanhang något beröra 

förslag till invandrar åtgärder inom lärarutbildningen och ungdoms

skolan. 

lnvandrarverket föreslt1r att det för tillträde till olika utbildningar bör 

vara en merit att ha kunskap i invandrarspråk. Inom den del av högskoleut-
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bildningen som är mitt ansvarsområde. utbildning för undervisningsyrken, 

finns redan utbildning för tvåspråkiga studerande. Under anslaget Utbild

ning för undervisningsyrken kommer jag efter samråd med chefen för 

utbildningsdepartementet bl. a. att förorda en utökning av lågstadieliirarut

bildningen för sökande med finska som modersmål. Vidare kommer jag att 

förorda dels en ökning av planeringsramen för hemspråksläraruthildning

en. dels införandet av en påbyggnadskurs med specialpedagogisk inrikt

ning för behöriga hemspråkslärare. För att ytterligare söka minska andelen 

obehöriga hemspråkslärare föreslår jag även vissa särskilda utbildningsåt

gärder. 

I sin skrivelse tar invandrarverket även upp frågan om introduktions

kurser till gymnasieskolan för invandrarungdomar. Under anslaget Bidrag 

till driften av gymnasieskolor kommer jag att redovisa att jag räknar med 

I 000 årselevplatser i kurser för invandrarungdom budgetåret 1981/82. 

Invandrarverket behandlar även frågan rörande behovet av fortbildning i 

invandrar- och minoritetsfrågor samt behovet av ökade resurser för studie

och yrkesorientering (syo) för invandrare. Jag vill i detta sammanhang 

nämna att jag senare kommer att föreslå regeringen att förelägga riksdagen 

propositioner om skolforskning och personalutveckling samt om syo-verk

samhetens framtida organisation. 

För att styra gymnasiesko I ans pi an e ring och dimensionering i 

stort beslutar riksdag och regering årligen om ramar för hur många elev

platser (intagningsplatser) som får läggas ut. 

Den s. k. stora ramen avser den del av gymnasieskolan som omfattar 

linjer och direkt grundskoleanknutna minst ettåriga specialkurser samt 

gymnasial lärlingsutbildning. Den omfattar innevarande budgetår samman

lagt ca 134 000 elevplatser. vilket något överstiger antalet sökande till 

ifrågavarande del av gymnasieskolan. Allt efter utbildningarnas inriktning 

och längd delas den stora ramen upp i sektorer. a) minst treåriga teoretiska 

linjer. b) tvååriga teoretiska linjer samt c) tvååriga direkt yrkesförhere

dande linjer. Till dessa sektorer förs även direkt grundskoleanknutna spe

cialkurser. som därvid hänförs till den linje som ligger närmast. För övriga 

specialkurser. dvs. sådana kurser som är kortare iin ett år eller som fordrar 

tidigare gymnasial utbildning eller viss ålder. gäller den s. k. lilla ramen. 

Den omfattar innevarande år 30 330 årselevplatser. Utöver dessa båda 

ramar finns innevarande år en ram av 3 000 årselevplatser för korta yrkes

inriktade kurser inkl. fem veckors introduktionskurser. specialkursen Stu

dievägar och arbetsliv. orienteringskurs. kurser för invandrarungdom samt 

fyra veckors introduktionsprogram för utbildning. För yrkesintroduktion 

får kommunerna dessutom inrätta elevplatser i mån av behov. För inneva

rande läsår har 5 000 sådana platser beräknats. 

Jag kommer senare under anslaget Bidrag till driften av gymnasieskolor 

att redovisa förslag rörande dels en totaldimensionering av gymnasiesko

lans ramar. dels dimensionering av gymnasieskolans olika sektorer. Jag 
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vill dock redan här framhålla angelägenheten av att utläggningen av elev

platserna görs på sådant sätt att förskjutning inte sker i riktning mot ökat 

antal platser på teoretiska linjer i förhållande till den dimensionering som 

regeringen på grundval av riksdagens beslut kommer att fastställa. Den 

faktiska dimensioneringen av gymnasieskolans olika studievägar avviker 

nu på ett oroväckande sätt från det dimensioneringsbeslut som riksdagen 

har fattat. Detta beslut innebär att gymnasieskolan dimensioneras i princip 

efter en bedömning av arbetsmarknadens behov men med hänsyn tagen 

även till det förväntade sökandeintresset och de praktiska möjligheterna 

att inrätta yrkesinriktade utbildningar. Om dimensioneringsbeslutet hade 

fattats med större hänsyn tagen till arbetsmarknadens behov. såsom i SÖ:s 

s. k. arbetsmarknadsalternativ. skulle det ianspråktagna antalt:t platser ha 

visat en ännu större avvikelse. 

Följande tabell illustrerar situationen. 

Arhets
marknads
alternativ 

1980/81 

3-4 åriga linjer 37 600 
2-åriga teore-
tiska linjer 17 400 

Dimen
sionering 
enl. riks
dags- och 
rcgerings
beslut 
n1.a.a. 
Bl' 1980 

37900 

18300 

Utlagda 
platser 

1980-09-01 

40668 

18 810 

Antalet 
elever i 
åk 1 

1980-09-15 

39202 

18008 

I förhållande till beslutad dimensionering har således I 010 fler elever 

tagits in på teoretiska studievägar innevarande läsår. Avvikelsen från 

arbetsmarknadsalternativet är 2210 fler elever än vad arbetsmarknaden 

enligt SÖ:s bedömning kan antas bereda plats för. 

De yrkesinriktade studievägarna har innevarande år dimensionerats för 

67750 elever. vartill kommer de ytterligare 7000 elevplatser som regering

en med stöd av riksdagens bemyndigande beslutat om sedan riksdagen 

bifallit propositionen om åtgärder för att främja ungdomars utbildning i 

gymnasieskolan m. m. (prop. 1979/80: 145. UbU 1979/80: 34. rskr 1979/ 

80: 363). Av den tillgängliga ramen om 74 750 elevplatser har 62 376 kunnat 

läggas ut av SÖ, medan antalet elever som faktiskt följde de yrkesinriktade 

studievägarna den 15 september 1980 endast utgjorde 56 088. En del studie

vägar främst inom vårdområdet _startar dock först på vårterminen. Endast 

ca 8()';'c, av den angivna ramen utnyttjas således i praktiken. 

Jag vill i detta sammanhang efter samråd med chefen för utbildningsde

partementet också något belysa sambanden mellan gymnasieskolans di

mensionering. arbetsmarknad och högskola. 

I dimensioneringen av gymnasie.skolan sammanvägs olika utgångspunk

ter: arbetsmarknadens behov. elevernas önskemål samt tillgängliga utbild

ningsresurser. 
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Till dessa tre utgångspunkter har under 1970-talet lagts att skolan svarar 

för utbildningen av hela årskullen. Nedskärningen av offentliga utgifter för 

att skapa investeringsutrymme för industrin kommer att medföra krav på 

ökat antal utbildade för industriyrken och därmed på en viss omfördelning 

av utbildningsutbudet inom hela utbildningsväsendet. 

1980-talet kommer vidare att präglas av det stora antalet barn födda åren 

1964-1967. Dessa stora årskullar och målet att erbjuda alla en utbildning 

och därigenom ta ansvaret för ailas introduktion på arbetsmarknaden har 

ställt gymnasieskolan inför en svår situation. Ett stort antal åtgärder har 

också vidtagits för att lösa problemen. 

Den hittills nödvändiga ökningen av kapaciteten i gymnasieskolan har 

dock i stor utsträckning lagts på de teoretiska linjerna bl. a. på grund av att 

tillgängliga resurser som lokaler, utrustning och lärare gör det lättare att 

öka kapaciteten på dessa linjer. Tillgängliga uppgifter om kommunernas 

planering tyder på en fortsatt ökning av de teoretiska linjerna. 

Detta kan leda till konsekvenser som måste beaktas. En viss arbetslös

het kan befaras för elever från särskilt tvååriga teoretiska linjer. Efterfrå

gan på högskoleutbildning torde avsevärt öka. Prognosinstitutet vid statis

tiska centralbyrån !IPF 1980: 04) beräknar att antlilet nybörjare under 25 år 

i högskolan kan komma att öka från år 1980 till år 1985 med 7000 a 10000. 

Ur arbetsmarknadssynvinkel torde det knappast finnas behov av en så 

stor utökning av högskoleutbildningen. En samlad utbildningsplanering för 

gymnasieskola, högskola och vuxenutbildning måste enligt min mening 

komma till stånd. För gymnasieskolan bör detta innebära en ökning under 

de första åren av 1980-talet av antalet faktiskt ianspråktagna platser på de 

yrkesinriktade linjerna. särkilt de som är inriktade på industrins behov. 

Vidare måste en successiv anpassning av gymnasieskolans kapacitet ske 

till de minskande årskullarna. Minskningen bör särskilt avse de sociala och 

samhällsvetenskapliga linjerna samt konsumtionslinjen. 

Det kan bli svårt att erbjuda alla elever som önskar det högskoleutbild

ning. För att möjliggöra för dessa elever att komma in på arbetsmarknaden 

fordras - utan en ökning av dimensioneringen totalt sett - en omfördel

ning inom gymnasieskolan till förmån för kortare yrkesinriktade högre 

specialkurser. Det är angeläget att ett läroplansarbete för sådana kurser 

snarast inleds. Jag avser att föreslå regeringen att uppdra åt SÖ att utarbeta 

de tim- och kursplaner som kan behövas. 

Att utbilda och introducera de stora årskullarna på arbetsmarknaden 

kommer att innebära stora krav på samhällets utbildnings-, arbetsmark

nads- och industripolitik. Ett samarbete mellan de berörda departementen 

har inletts i syfte att finna vägar att tillgodose dessa krav. 

Jag övergår nu till att behandla vissa frågor om ut rustning för 

gymnasieskolan. 

SÖ har genom sitt projekt Datorn i skolan (DISJ bedrivit en omfattande 

försöksverksamhet med undervisning om datorer och datorers användning 
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i samhället samt med datoranvändning i skolarbetet. Pf1 grundval av slut

rapporten friin DIS-projektet har SÖ utarbetat ett handlingsprogram för 

området datorn i skolan. 

Utrustningsförhållandena på vissa studievägar i gymnasieskolan har i 

flera fall en avgörande betydelse för möjligheten att förnya kursinnehället. 

Möjligheter till praktisk datautbildning saknas t. ex. vid !lera skolor med 

fyraårig teknisk linje. Jag finner det angeläget att förbättrade utrustningsre

surser ställs till gymnasieskolans förfogande framför allt vad gäller områ

det elektronik och datorteknik. Jag återkommer till dessa frågor under 

anslaget Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan m. m. 

Innevarande läsår påbörjades försöksverksamhet med åtgärder riktade 

till ungdomar under 18 år. som efter avslutad grundskola varken har arbete 

eller genomgår utbildning. Enligt gällande bestämmelser skall kommuner

nas skolstyrelser bedriva uppföljande studie- och yrkesorientering i syfte 

att ge dessa ungdomar möjlighet till arbete. praktik eller utbildning. De nu 

aktuella åtgärderna, som organisatoriskt är knutna till gymnasieskolan. ger 

ett konkret innehåll åt den s. k. ungdomsgarantin. Jag bedömer - på 

grundval av vad jag hittills har erfarit - möjligheterna som goda att genom 

de påbödade åtgärderna slussa in de berörda ungdomarna i fortsatt utbild

ning eller underlätta deras inträde i arbetslivet. 

Försöks verksamheten omfattar dels ett in tro duk tio n s program 

för utbildning. dels yrkesintroduktion. 

lntroduktionsprogrammet. som närmast är att betrakta som en förstärkt 

syo-insats. pågår under högst fyra veckor. Det skall ge eleverna upplys

ningar om olika utbildningsalternativ och skapa intresse för utbildning. 

Kommunerna erhåller ett statligt bidrag om I 500 kr. per elev som deltar i 

introduktionsprogrammet minst en vecka. Bidraget är ett verksamhetsbi

drag till kostnader för information. undervisning. skolledning och andra 

åtgärder som kommunen anser vara påkallade. 

För ungdomar som inte har fått något arbete eller kunnat placeras i 

reguljär utbildning erbjuds yrkesintroduktion. Den omfattar högst 40 vec

kor och syftar till att ge erfarenheter och kunskaper som gör det lättare att 

få anställning. För yrkesintroduktionen har kommunen rätt till statsbidrag 

med 250 kr. per elev och vecka under vilken eleven har deltagit. Upp till 

20% av bidraget får användas till kostnader för skolledning, planering, 

uppföljning. tillsyn och särskilda åtgärder för samverkan mellan gymnasie

skolan och de företag och institutioner som tar emot elever i yrkesintro

duktion. SÖ har i uppdrag att noga följa försöksverksamheten och skall 

före utgången av år 1981 redovisa hur introduktionsprogrammen och yr

kesintroduktionen har utformats och hur verksamheten i övrigt har utfallit 

under läsåret 1980/81. 

l besparingspropositionen anförde jag att gymnasieskolan borde kunna 

omorganiseras så att eleverna får studera mer på egen hand. Antalet direkt 

lärarlcdd•1 lektioner borde minskas med i genomsnitt 10%. Samtidigt borde 
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gymnasieskolan tillföras en betydande handledarresurs som motsvarar ca 

4UC,{ av de inbesparade lärartimmarna. Riksdagen har nyligen. med tilliig

get att även andra besparingsmetoder bör prövas. godkänt de riktlinjer for 

besparingar av nämnda slag i gymnasieskolan som jag har redovisat i 

bcsparingspropositioncn. 

Översynen av timplanerna för gymnasieskolans linjer pågår i regerings

kansliet och kommer att hedrivas i kontakt med gymnasieutredningen. SÖ 

fär denna dag regeringens uppdrag att genomföra motsvarande timplane

förändringar för specialkurser. En utgångsr,tmkt för förändringsarhetct är 

· att inte föregripa kommande förslag från gymnasieutredningen 

. <U 1976: 10). Arbetet sker därför i allt väsentligt inom ramen för gällande 

kursplaner och med i princip bibehållen balans mellan timtalen för olika 

ämnesgrupper. 

Jag kommer alt föreslå regeringen att förelägga riksdagen en proposition 

om förändringar av gymnasieskolans timplaner under våren 1981. 

Riksdagen fattade är 1979 beslut om ny I ä rop Ian för grunds ko-

1 an !prop. 1978179: 180, UbU 1978179:45.rskr 1978179:422). Beslutet in

nebar bl. a. att i stället för vad som följer av nuvarande läroplan för 

grundskolan (Lgr 69) skall de riktlinjer för arbetssättet och den tonvikt på 

grundläggande färdigheter som anges i propositionen snarast prägla skolar

betet. I tillämpliga delar och inom ramen för timplan och resurser borde 

det enligt riksdagens beslut vara möjligt att också i övrigt omgående 

förverkliga viktiga intentioner i den nya läroplanen. 

Regeringen har under våren 1980 utfärdat Mål och riktlinjer i 1980 års 

läroplan för grundskolan <Lgr 80). I tillämpliga delar skall dessa således 

redan från innevarande läsår prägla arbetet. Regeringen har ocksft under 

hösten 1980 fastställt de timplaner, föreskrifter till timplaner och kurspla

ner som ingår i läroplanen och som skall gälla fr. o. m. läsåret 1982/8). 

Lgr 80 har en annan utformning än tidigare läroplaner. Den allmänna 

delen skall kompletteras av ett kommentarmaterial. som skall utgöra ett 

stöd för det lokala utvecklingsarbetet. Kommentarmaterialet skall utges, 

förnyas och aktualiseras fortlöpande. Det skall inte innehålla några före

skrifter. Avsikten är i stället att materialet skall beskriva aktuella problem 

och svårigheter - sådana de upplevs av dem som arbetar ute i skolorna -

och från den utgångspunkten innehålla en diskussion om alternativa meto

der att söka bemästra svårigheterna och arbeta i den riktning som målen 

för skolan anger. Materialet skall behandla ämnesspecifika problem och 

alternativa arbetssätt. Det skall dessutom belysa olika centrala frågor i 

skolans inre arbete. I första hand skall det därvid ge information och 

uppslag om arbetsplaner, träning av grundläggande färdigheter. resursför

delning i kommun och rektorsområdc. utvärdering i klass, arbetsenhet. 

rektorsområde och kommun. hjälp till elever med svårigheter, det fria 

studievalet, elevernas eget ansvar för arbetet i skolan, föräldramedverkan i 

skolan. föreningsmedverkan i skolan. kulturlivet och skolan, skola och 
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arbetsliv, skoldagens utformning samt fragor om nationdla minoriteter, 

bl. a. invandrarfri\gor. Under hösten 1980 har n:geringen fastställt kom

mentarmaterial rörande arbetsplaner. träning av grundläggande färdigheter 

samt det fria studievalet. Jag har i besparingspropositionen framhållit den 

vikt jag tillmäter utvecklingsarbetet inom grundskolan. framför allt det 

stöd som SÖ:s och länsskolnämndcrnas informationsinsatser och den s.k. 

genomföranderesursen utgör för att man i vaije rektorsområde skall kunna 

utarbeta de arbetsplaner som skall komplettera den centralt fastställda 

läroplanen. Kravet på arbetsplaner är ett uttryck för nödviindigheten av ett 

lokalt ansvar för den egna skolan. Jag vill också betona vikten av att 

elevernas eget ansvar för arbetet i skolan ges en sådan utformning att det 

både utgör en pedagogisk resurs i skolan och får eleverna all inse att deras 

insatser behövs och utgör en nödvändig tillgång i det gemensamma arbetet 

under en tid då skol verksamheten måste arbeta med knappare resurser iin 

tidigare. 

Arbetsgruppen kring normbildning och normöverföring i skolan. den 

s. k. norm gruppen. har nu slutfört första fasen i sitt arbete. Denna har 

bestått dels av grundläggande idcanalyser av norm- och fostransfrågor. 

dels av en framställning av fyra skrifter, i vilka dessa analyser har förts ut 

till skolpersonal. elever, föräldrar och allmänhet. 

I mars 1979 publicerades Skolan skall fostra, som thimst vände sig till 

barnomsorgens och skolans personal. Totalt har denna skrift nu utgetts i ca 

300000 exemplar. Den har anviints som studiematerial vid ett mycket stort 

antal studiedagar och studiecirklar. I mars 1980 publicerade normgruppen 

elevhäftet Vi och vitr skola, ett arbetsmaterial för i första hand elever på 

låg- och mellanstadierna samt för klassmötesarbete. Detta häfte har gföt ut 

i klassuppsättningar till alla grundskolor. I augusti 1980 utkom elevhäftet 

Hur ska vi ha det?. som har sänts i klassuppsättning till alla skolenheter 

med högstadium eller gymnasieskola. I augusti 1980 utkom också essiisam

lingen Normer och normlöshet under redaktion av normgruppen. Denna 

skrift är avsedd att fördjupa debatten om skolmoral och samhiillsmoral 

samt att bidra till kunskapen om vad moral ut veckling innebär i en fri 

demokrati. En ny fas i normgruppens arbete har inletts under hösten 1980. 

Gruppen söker nu samla in erfarenheter av hur man i skolorna praktiskt 

arbetar med fostransfrågorna på grundval av den människosyn och sam

hällssyn som kommer till uttryck i läroplanerna. Avsikten är att dessa 

erfarenheter skall utvärderas och publiceras i en särskild rapport. Norm

gruppen har vidare påbör:iat ett utredningsarbete om skolans sanktionssys

tem. Denna utredning omfattar dels en översyn av nuvarande bestämmel

ser i skolförordningen om elevs tillrättaförande. dels utarbetande av kon-

1'.reta modeller för skolans arbete med frågor om att följa regler. att lösa 

1'.ontlikter och att ta gemensamt ansvar för den fysiska och psykiska miljön 

i skolan. Genom ett vidgat kontaktarbete vill normgruppen även försöka 

öka medvetenheten om och intresset för norm- och fostransfrågorna i 

massmedierna och bland kulturarbetare. 
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Jag kommer senare denna dag vid min anmälan till proposition om 

tilliiggsbudget Il till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 att föreslå att 

huvudmannaskapet för trädgårdsskolan i Norrköping öve1fors 

från staten till Östergötlands liins landstingskommun den I juli 1981. Detta 

får till följd att anslagen Trädgårdsskolan i Norrköping: Utbildningskost

nader och Trädgårdsskolan: Materiel m. m. avskaffas och att medelsbeho

vet för utbildningen i stället beaktas under anslaget Bidrag till driften av 

gymnasieskolor. 

Som framgått av det föregående avser jag att senare föreslå regeringen 

att under 1980/81 års riksmöte förelägga riksdagen p rop os it i o ner om 

den statliga skoladministrationen. om skolforskning och personalutveck

ling. om ny organisation för studie- och yrkesorientering samt om ändring 

av timplaner för gymnasieskolan. Vidare avser jag föreslå regeringen alt 

till lagrådet remittera förslag och sedan framlägga proposition med anled

ning av betänkandet (Ds U 1980: 3l Enskild undervisning enligt 35 ~skolla

gen. vilket avgetts av kommitten (LJ 1979: 13) angående skolor med annan 

huvudman än stat och kommun. Därutöver kommer jag att lägga fram 

förslag om proposition om vissa lärarutbildningsfrågor bl. a. med anledning 

av förslag från 1974 års lärarutbildningsutredning. 

Jag vill hiir även redovisa vilka utredningsförslag som f. n. remissbe

handlas. Utredningen om läromedelsmarknaden !U 1976:04) 

har i betänkandet <SOU 1980: 15) Läromedlen i skolan behandlat frågor 

kring läromedel i undervisningen och lek- och arbetsmaterial i förskolan 

liksom frågan om statens insatser på området. Utredningen om 

kvinnliga skolledare (U 1977:03) har lagt fram betiinkandet 

!SOU 1980: 19) Fler kvinnor som skolledare samt utredningen om 

förstärkta kontakter m e Ila n hem och sko I a (LJ 1979: 0)) be

tänkandet !SOU 1980: 21) Hem och skola. Universitets- och högskoleäm

betet har lagt fram förslag i fråga om cl e st u d e r a n cl e s med ve r kan i 

arbetet med arbetsmiljön inom den statliga högskolan och SÖ i 

fråga om elevernas medverkan i arbetet med skolans ar

betsmiljö. Remissbehandlingen av dessa förslag kommer inte att avslu

tas i sådan tid att eventuella förslag kommer att kunna föreliiggas riksdagen 

under 1980/81 års riksmöte. 

Gymnasieutredningen (LJ 1976: 10) förviintas avliimna ett principbetiin

kande under år 1981 i likhet med elevvårdskommittcn ( U 1978: 06). 

Kommitten ( U 1979: I 3) angående skolor med annan huvudman än stat 

och kommun planerar enligt vad jag har inhämtat att under det närmaste 

året bl. a. föreslå förenklingar i statsbidragsreglerna för berörda skolor. 

Inom utbildningsdepartementet pägår arbete med översyn av vissa andra 

slatsbidragsfrågor. friimsl den översyn av statsbidraget till gymnasieskolan 

som jag aviserade i besparingspropositionen. 

Genom de senaste årens reformer på skolomriidct har skolledningens 

viktiga roll i skolan ytterligare understrukits. Det nya statsbidragssystemet 
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och övriga delar av SIA-reformen har lagt ett ökat ansvar på lokal nivå i 

grundskolan. Införandet av en ny läroplan för grundskolan pågår. Riksda

gen har nyligen fattat beslut om vidgat elev- och föräldrainflytande i skolan 

(prop. 1979/80: 182, UbU 1980/81:9, rskr 1980/81: 142). Dessa reformer har 

inneburit eller kommer att innebära ökat ansvar för skolledarna. Samma 

sak gäller reformer som har genomförts i samhället i stort. t. ex. medbe

stämmandelagstiftningen. Sko 11 eda rna har en nyckelposition i skolan. 

Att de arbetar under rimliga villkor är en väsentlig förutsättning för att 

skolan skall kunna utvecklas på ett sådant sätt som förutsatts vid de 

reformbeslut på skolområdet som fattats de senaste åren. Jag har därför 

tillsatt en arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet med uppgift att se 

över skolledarnas arbetssituation. Jag räknar med att gruppens arbete skall 

kunna bedrivas så att eventuella förslag till åtgärder kan presenteras i 

budgetpropositionen 1982. 

Min företrädare aviserade i propositionen 1978/79: 180 om läroplan för 

grundskolan m. m. att förslag skulle föreläggas regeringen om tillkallande 

av en kommitte för att utreda frågor rörande samverkan m e 11 an 

förs ko I a och sko I a. Regeringen har nu beslutat om direktiv för utred

ningen. Kommitten skall kartlägga och utvärdera erfarenheterna av den 

försöksverksamhet med samverkan mellan förskola och skola som har 

bedrivits eller som fortfarande bedrivs i olika delar av landet. Utvärdering

en skall bl. a. innefatta en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna 

för såväl stat som kommun av ett reguljärt genomförande av resp. försöks

verksamhet. Mot bakgrund av denna utvärdering skall kommitten till rege

ringen redovisa sin bedömning av vilka frågor som bör bli föremål för ett 

eventuellt fortsatt utredningsarbete. 
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Centrala och regionala myndigheter m. m. 

C I . Skolöverstyrelsen 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

110376910 

114372000 

119273000 

Skolöverstyrelsen <SÖJ. vars arbetsuppgifter framgår av förordningen 

(1965: 737) med instruktion för skolöverstyrelsen I omtryckt 1974: 441) är 

organiserad på fem avdelningar. nämligen en undervisningsavdelning för 

skolan (S), en undervisningsavdelning för vuxenutbildning (V), en avdel

ning för fortbildning och pedagogiskt utvecklingsarbete (L), en avdelning 

för planering (P) och en avdelning för administrativa frågor IAJ. Inom SÖ 

finns 17 byråer. som fördelas mellan avdelningarna enligt SÖ:s bestäm

mande. Hos SÖ finns vidare en skolöverläkare samt sektioner för informa

tion och för rationaliserings- och utredningsarbete. Vidare finns ett revi

sionskontor. 

Fr.o.m. budgetåret 1977/78 finns vid SÖ inrättade 18 tjänster, vilkas 

innehavare har sin tjänstgöring förlagd till Centralförbundet för alkohol

och narkotikaupplysning ICANJ. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
därav ersättning till expertis 

Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Kostnader för 

redovisningscentral 
Skolöverstyrelsens 

författningssamling 
Studiclämplighetsprov 
Kostnader för kontorsdrift 

och bibliotek 
Läromedelsnämnden 
Centralförbundet för alkohol

och narkotikaupplysning 
Bidrag till vissa organisationer 
Ytterligare besparing 

Avrundat 

1980/81 

402.5 
200 

602,5 

78 551 500 
(8270600) 

175000 
2751400 

10298000 
11184400 

I 030200 
2 390000 

4457 300 
671000 

1978200 
885000 

114372000 

Beräknad ändring 1981/82 

Skolöver- Före-
styrelsen draganden 

-7.5 -19.5 
-10 

-17,5 

+4951719 +4931000 
(+ 440669) (+ 441000) 

of. of. 
9860 - 154000 

+1195000 + 1195000 
-1463 832 - 411000 

+2 136100 +2405 000 

+ 22411 + 22000 
+I 590850 -2 390000 

+ 376 200 + 376000 
97403 - 105000 

+ 390631 + 188 000 
+ 44000 + 25000 

-1181000 

+9135816 +4901000 

+9136000 
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Skolö1·erstyrelsen 

I. Pris- och löneomräkning 12 122816kr. 

2. I SÖ:s huvudförslag. som utgörs av anslaget för budgetåret 1980/81 

justerat med pris- och löneomräkning och minskat med 2 'k·. uppgår bespa

ringen till 2 384 323 kr. Till denna besparing kommer ytterligare besparing 

föranledd av beslutet om inrättande av linjenämnder för den kommunala 

högskolan (prop. 1978/79: 100 bil. 12. UbU 1978179:40. rskr 1978179:344). 

uppräknat i 1979 års löneläge till 602 900 kr. Den sammanlagda besparingen 

uppgår således till avrundat 2 987 000 kr. 

SÖ har i skrivelse den 12 september 1980 redovisat förslag till besparing 

på sammanlagt 2 987 000 kr., varav 2 602 000 kr. på anslagsposterna Löne

kostnader och Läromedelsnämnden. 285 000 kr. under posten Reseersätt

ningar och 100000 kr. under posten Expenser. Förslaget innebär att fyra 

vakanta eller ledigblivande tjänster och två långtidsvikariat dras in 

( - 710 399 kr.), att två genom pensionsavgång lediga eller ledigblivande 

tjänster dras in ( -246964 kr.). att två tjänster som skolkonsulent dras in 

samt att ytterligare elva tjänster dras in (-1294422 kr.). 

3. Sedan budgetåret 1976/77 har på byrå V 3 funnits inrättat ett göromåls

förordnande som avdelningsdirektör. Göromålsförordnandet är placerat 

inom sektion V 3:2 (sektionen för undervisningsfrågor. läroplansarbete 

m. m.). Innehavaren svarar för den del av sektionens arbete som bl. a. 

giiller allmänna ämnen och förberedande kurser för invandrare. Då för 

AMU-verksamhetens effektivitet på dessa områden mycket väsentliga 

arbetsuppgifter återstår. hemställer SÖ att göromålsförordnandet får be

hållas också under budgetåret 1981/82. 

4. SÖ förbereder revision av standardproven för högstadiet med hänsyn 

till att nya kursplaner kommer att föreligga i Lgr 80. Denna revision liksom 

utarbetandet av diagnostiska uppgifter kommer att kräva särskilda re

surser som beriiknas uppgå till 100000kr .. vilket belopp SÖ tagit upp som 

automatisk ökning under anslagsposten Expenser. 

5. SÖ anför att SÖ genom att utgöra värdmyndighet för en redovisnings

central som handhar löneuträkning och övrig ekonomisk redovisning för 

bl. a. AMU. statliga skolor och fortbildningsavdelningarna. får orimlig 

extra belastning d{1 SÖ på sitt myndighetsanslag också får svara för alla 

kostnader förenade med redovisningscentralens verksamhet. SÖ avser 

därför återkomma i frågan om fördelningen mellan utnyttjande myndighe~ 

ter och organ av SÖ:s nuvarande kostnader för redovisningscentralens 

verksamhet. SÖ föreslår att kostnaderna för redovisningscentralen beräk

nas under en egen anslagspost. som benämns Kostnader för redovisnings

central samt att 2136 lOOkr. anvisas för budgetåret 1981/82 <+2077 lOOkr. 

överföring från anslagsposten Expenser samt 59000 kr. i prisomriikning). 

6. SÖ föreslår under posten Centralförbundet för alkohol- och narkotika

upplysning (CAN l att medel för tjänster för den försöksverksamhet med 

dokumentationscentral för narkomanvårdsforskning. som under budget-
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åren I 979/80 och I 980/8 I bedrivs på uppdrag av Delegationen för social 

forskning. överförs från anslaget Forsknings- och utvecklingsarbete under 

femte huvudtiteln och fortsättningsvis anvisas under CAN:s reguljära an

slag. Lönekostnaderna uppgår till 202 300 kr. 

SÖ hemställer 

att det tidsbegränsade göromålsförordnandet som avdelningsdirektör på 

byrå V 3 bibehålls även under budgetåret 1981/82. 

att medel för redovisningscentralens kostnader anvisas under en särskild 

anslagspost benämnd Kostnader för redovisningscentral, 

att medel (lönekostnader) för dokumentationscentral för narkoman

vårdsforskning överförs från anslaget Forsknings- och utvecklingsarbete 

samt försöksverksamhet under femte huvudtiteln samt 

att under förslagsanslaget Skolöverstyrelsen anvisas ett belopp av 

123508000kr. 

Enligt riksdagens beslut om studielämplighetsprovet har SÖ huvudan

svaret för utveckling. produktion och genomförande av provet. Verksam

heten leds av en samrådsgrupp med företrädare för SÖ. universitets- och 

högskoleämbetet ( U HÄ) och pedagogiska institutionen vid universitetet i 

Umeå. UHÄ har som ansvarig myndighet för den centrala intagningen till 

högskolan det grundläggande intresset av att proven genomförs. SÖ och 

UHÄ har i gemensam skrivelse den 8 augusti 1980 till regeringen hemställt 

att huvudansvaret för studielämplighetsproven övergår till UHÄ fr. o. m. 

den I juli 1981 <-2390000kr.). Förslaget har inte kunnat beaktas i SÖ:s 

anslagsframställning. 

Fiiredraganden 

Jag vill först erinra om vad jag har anfört vid min anmälan av vissa 

gemensamma frågor inom skolviisendet om en proposition om den statliga 

skoladministrationen. Den framställning om inrättande av ett centralt pla

neringsråd som inkom till regeringen den I februari I 980 avser jag att 

behandla i denna proposition. 

En besparing med 2 % på anslaget till skolöverstyrelsen !SÖl innebär en 

minskning med 2 380 000 kr. Till denna besparing skall läggas ytterligare 

550000kr., uppräknat i 1980 års löneläge. dvs. 628000kr.. som hänför sig 

till inrättandet av linjenämnder för den kommunala högskolan !prop. 1978/ 

79: 100 bil. 12 s. 272. UbU 1978/79: 40. rskr 1978/79: 344). Härutöver föror

dar jag en besparing på ytterligare I 181 000 kr. Som kommer att framgå av 

min anmälan av anslaget till länsskolnämnderna finner jag det inte möjligt 

att genomföra en besparing under det anslaget. Jag förordar diirför att 

motsvarande minskning genomförs på förevarande anslag. Jag har beräk

nat den totala besparingen till 4189000kr. Jag har fördelat besparingen på 

3 008 000 kr. på anslags poster i enlighet med SÖ:s förslag. Det bör ankom

ma på SÖ att inkomma med förslag till regeringen hur den ytterligare 

besparingen på I I 81 000 kr. skall fördelas på anslagsposter under detta 

anslag. 

16 Riksdagen 19811/8/. I samt. Nr 1011. Bilaga/:! 
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I enlighet rned gemensamt förslag från SÖ och universitets- och högsko

leämbetet (UHÄ) förordar jag efter samråd med chefen för utbildningsde

partementet att huvudansvaret för studielämplighetsprovet övergår från 

SÖ till UHÄ fr. o. m. den 1 juli 1981. Kostnaden för studielämplighetspro

vet, vilken budgetåret 1980/81 uppgår till 2390000kr., bör sålunda över

föras från anslaget för skolöverstyrelsen till anslaget Universitets- och 

högskoleämbetet: Förvaltningskostnader. 

Jag förordar att det tidsbegränsade göromålsförordnande som avdel

ningsdirektör som f. n. finns inrättat på byrå V 3 får bibehållas även under 

nästa budgetår. Enligt vad jag har erfarit kommer kommitten (A 1980: 02) 

för arbetsmarknadsutbildning och utbildning i företag att under våren 1981 

lägga fram förslag till nytt budgetsystem för AMU-verksamheten. Jag 

räknar med att personal avdelas inom SÖ för att delta i utvecklingen och 

genomförandet av det nya systemet. Jag har i denna fråga samrått med 

chefen för arbetsmarknadsdepartementet. 

Under anslagsposten Expenser har jag i enlighet med SÖ:s förslag be

räknat medel för revidering av standardproven för högstadiet 

(+ 100000kr.). 

SÖ har begärt att redovisningscentralens kostnader anvisas under en 

särskild anslllgspost benämnd Kostnader för redovisningscentral. Jag har 

ingenting att erinra mot detta och föreslår att 2 405 000 kr. inkl. medel till 

statsförvaltningens generella löneuträkningssystem (SLÖRI anvisas för 

detta ändamål under egen anslagspost. 

SÖ finner det angeläget att läromedelsnämnden kan utöka sin verksam

het med initiativgranskning och anger att 100000 kr. borde anvisas härför. 

Med hänvisning till budgetdirektiven avstår emellertid SÖ från att föra 

fram det som förslag. Jag är f. n. inte beredd att tillstyrka ytterligare medel 

för detta ändamål men jag bedömer det ändå möjligt att utöka initiativ

granskningen inom ramen för tilldelade medel. 

Jag har erfarit att försöksverksamheten med dokumentationscentral för 

narkomanvårdsforskning kommer att pågå även under nästa budgetår. 

Efter samråd med chefen för socialdepartementet beräknar jag därför inte 

medel under detta anslag för de två tjänsterna vid dokumentationscentra

len. 
Sedan budgetåret 1979/80 utgår bidrag till vissa organisationer ur före-

. varande anslag. Medel härför tas upp under en särskild anslagspost. Det 

ankommer på SÖ att inom ramen för anvisade medel besluta vilka organi

sationer som skall erhålla bidrag samt att fördela medlen mellan organisa

tionerna. Jag har beräknat en ökning av anslags posten med 25 000 kr. 

Jag har vid min anmälan av vissa gemensamma frågor inom skolväsen

det anfört att jag senare avser återkomma i frågan om förändrad organisa

tion av den statliga skoladministrationen. För personalutvecklings- och 

informationsåtgärder för både SÖ:s och länsskolnämndernas personal med 

anledning av den planerade omorganisationen har jag beräknat I milj. kr. 

som engångsanvisning under anslagsposten Expenser. 
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I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar under 

detta anslag än sådana av automatisk natur. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skoli.i1w.1·1yrelsen för budgetåret 1981 /82 anvisa ett förslags
anslag av 119 273 000 kr. 

C 2. Länsskolnämndcrna 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

54342552 

53472000 

59449000 

Länsskolnämndernas arbetsuppgifter och sammansättning framgår av 

förordningen (1965: 741) med instruktion för läns skolnämnderna (omtryckt 

1971:347, ändrad senast 1980:436). 

1980/81 Beräknad iindring 1981/82 

Skolöver- Före-
styrelsen draganden 

Personal 

Handläggande personal 156,5 of. +2 
Övrig personal 123,5 of. of. 

280 of. +2 

Anslag 

Lönekostnader 40 713 300 +3 783434 +4 375 600 
Sjukvård 60000 + ftOOO + 6000 
Resccrsättningar 2 76ft200 + 276620 + 235000 
Lokalkostnader 7 110900 +I 12ft 137 +I 124400 
Expenser 2 821 ftOO + 282 160 + 236000 

53472000 +5474351 +5977000 

Avrundat +5474000 

Skulöverstyrelse11 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 5 474 000 kr. 

2. Skolöverstyrelsen (SÖ) har i två föregående anslagsframstiillningar 

framhållit, att nämnderna arbetar med så knappa resurser. att det inte 

framstår som möjligt att genomföra någon besparing. Bristen på medel har 

bl. a. medfört svårigheter för nämnderna att ersätta försliten materiel var

för det enligt SÖ finns klart uttalade behov av att få göra ersättnings- och 

nyanskaffningar av inredning och utrustning. Bristen på personal har nyli

gen föranlett länsskolinspektörernas samrådsgrupp att hos SÖ begära en 

begränsning av antalet remisser till nämnderna. Om nämnderna skulle ges 

nya uppgifter enligt skoladministrativa kommittens förslag krävs enligt 
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SÖ:s bedömning resursförstärkningar. Detta utgör ocksa ett starkt skäl för 

att f. n. inte genomföra några besparingar. SÖ föreslår därför att bespa

ringsalternativet inte tillämpas på detta anslag. Besparingen enligt bespa

ringsalternativet skulle enligt SÖ uppgå till I 178 000 kr. 

SÖ hemställer 
att någon besparing ej görs på detta anslag sam\ 

att under förslagsanslaget Länsskolnämndcrna anvisas ett belopp av 

58 946 000 kr. 

Fiiredraganden 

Jag vill först erinra om vad jag vid min anmälan av vissa gemensamma 

frågor inom skolväsendet har anfört om en proposition om den statliga 

skoladministrationen. 
Jag delar skolöverstyrelsens (SÖ:sl bedömning att länsskolnämnderna 

arbetar med så knappa resurser i förhållande till sina nuvarande arbetsupp

gifter att en besparing inte bör göras under detta anslag. Jag finner det inte 

heller lämpligt med hänsyn till den planerade omorganisationen av den 

statliga skoladministrationen. Jag har därför inte beräknat någon besparing 

under detta anslag för budgetåret 1981/82. Besparingen, som uppgår till ca 

J ,2 milj. kr. har, som jag har redovisat i del föregående, i ställe\ genomförts 

på anslaget till skolöverstyrelsen. 

SÖ har understrukit behovet och angelägenheten av ytterligare regionala 

konsulenter för elever med rörelsehinder. Med hänsyn till budgetdirekti

ven har SÖ emellertid inte ansett sig kunna föra fram detta förslag. Frågan 

om stöd och personell assistans åt rörelsehindrade elever är en fråga som 

integrationsutredningen behandlat. I integrationsutrcdningens delbetän

kande (SOU 1979: 82) Personell assistans för handikappade föreslås en 

kraftig utökning av antalet regionala konsulenter för rörelsehindrade barn 
och ungdomar. Jag delar SÖ:s och integrationsutredningens uppfattning 

om behovet av ökade resurser och har under anslagsposterna Lönekost

nader. Reseersättningar och Expenser beräknat medel för ytterligare två 

tjänster som regionala konsulenter för rörelsehindrade. Dessa ökningar har 

möjliggjorts genom besparingar inom andra delar av skolverksamheten. 

I övrigt räknar jag under detta anslag inte med andra förändringar än 

sådana av automatisk natur. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lii11ssko/11äm11derna för budgetåret 1981/82 anvisa ett för

slagsanslag av 59449000kr. 
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C 3. Lokalt utvecklingsarbete inom skolväsendet m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

645006 

750000 

825000 

Reservation 279402 

Ur detta anslag bekostas projekt för regionalt eller lokalt utvecklingsar

betc och för samverkan mellan forthildning och forsknings- och utveck

lingsarbetc. Fr. o. m. budgetåret 1978/79 utgår 150000 kr. till vardera läns~ 

skolnämnderna i Kalmar. Malmöhus. Örebro. Kopparbergs och Väster

bottens län för detta ändamål. 

Skolö1•erstyrel.H'f1 

Pris- och löneomräkningen beräknas till 75 000 kr. 

Skolöverstyrelsen föreslår att försöksverksamheten får fortsätta i oför

ändrad omfattning samt hemstiiller 

att 825 000 kr. anvisas budgetåret 1981/82 under reservationsanslaget 

Lokalt utvecklingsarbetc inom skolväsendet m. m. 

Skolforskningskommitten ( U 1978: 09) har den 29 februari 1980 inkom

mit med sitt betänkande (SOU 1980: 2) Skolforskning och skolutveckling. 

Föredraganden 

Det av skolforskningskommittcn överlämnade betänkandet (SOU 

1980: 2) Skolforskning och skol utveckling har remissbchandlats och bereds 

f. n. inom regeringskansliet. Jag avser att senare återkomma till regeringen 

med förslag i frågan som kan föreläggas riksdagen. 

Enligt min mening är det utomordentligt betydelsefullt att ett lokalt 

utvecklingarhctc hcdrivs inom skolviisendet. Jag anser det därför viktigt 

att det lokala utvecklingsarbete som nu bedrivs inte avstannar eller mins

kar i omfattning och förordar därför med hänsyn till kostnadsutvecklingen 

en höjning av anslaget med 75 000 kr. 

Medlen bör liksom hittills fördelas på fem länsskolniimndcr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lokalt utveckling.rnrhete inom skofriisendl'l m. m. för bud

getåret 1981182 anvisa ett reservationsanslag av 825 000 kr. 

C 4. Statens institut för läromedelsinformation 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1598123 

I 015000 

I 093000 

Statens institut för läromedelsinformation (SJU har enligt förordningen 

( 1974: 440) med instruktion för statens institut för läromedelsinformation 
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(ändrad senast 1980: 729) till uppgift att samla och sprida information om 

läromedel för grundskolan, sameskolan, spe;:cialskolan. särskolan. gymna

sieskolan. kommunal och statlig vuxenutbildning, riksinternatskola som 

avses i förordningen <1970: 333) om riksinternatskolor (ändrad senast 1980-

12-18) samt privatskola som avses i privatskolförordningcn ( 1967: 270 om

tryckt 1971: 259, ändrad senast 1980: 24). SIL skall vidare främja produk

tion av goda läromt:dcl som är avsedda att användas vid undervisning som 

står under tillsyn av skolöverstyrelsen. SIL är dessutom central myndighet 

för rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade (RPHl. 

Institutet handlägger ärenden om registrering av liiromedcl enligt förord

ningen (1974: 438) om registrering och granskning av vissa läromedel och 

ärenden om statsbidrag enligt kungörelsen ( 1974: 439) om statsbidrag till 

produktion av vissa läromedel. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifrer 
Lönekostnader 

därav ersättning till 
expertis högst 

Sjukvård 
Lokalkostnader 
Expenser 

Inkom.Ha 

Nettoutgift 

Avrundat 

( 

1980/81 

5 
5 

lO 

2007 800 

7090001 
2000 

217 200 
1453 600 

3680600 

2 665 600 

1015000 

Statens institut för läromet!elsi11färmation 

Beriiknad ändring 1981/tC 

Statens institut 
för lärnmedels
inforrnatiun 

uf. 
of. 

or. 

+ 43000 

(+ 17 5001 
of. 

+ 4300 
+229800 

+277100 

+ 174 100 

+!03000 

+ 103000 

Före
draganden 

of. 
of. 

or. 

j 180300 

(+ 645001 
of. 

+ 4300 
+114300 

+298900 

+221000 

+ 77900 

+ 78000 

SIL anser sig på grund av regeringens anvisningar den 24 januari 1980 

för myndigheternas anslagsframställningar för budgetåret 1981/82 förhind

rat att begära ökade resurser. 

I. Pris- och löneomräkning + 126000kr. 

2. I besparingsalternativet räknar SIL med minskad information om 

läromedel för invandrarundervisningen < - 23 000 kr.). SIL framhåller. att 

statsmakterna bör anvisa medel för verksamheten så att den nu gällande 

planen för information om invandrarläromedel kan fullföljas. 
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3. SIL upprepar sitt tidigare förslag om att även få registrera läromedel 

för särskolan. 

4. SIL räknar med en ökad registrering av framför allt icke-centrala 

läromedel under budgetåret 1981 /82. Det behövs därför ytterligare medel 

för tryckning m. m. av informationen ( + 78 400 kr). De ökade kostnaderna 

finansieras helt med avgifter från producenterna. 

SIL hemställer 

att regeringen fattar beslut om att utvidga SIL:s registrering av lärome

del till att också omfatta material för särskolan samt 

att I 118 000 kr. anvisas för verksamheten för budgetåret 1981/82 under 

förslagsanslaget Statens institut för läromedelsinformation. 

Utredningen om läromedelsmarknaden (U 1976: 04) har den 30 maj 1980 

inkommit med sitt slutbetänkande (SOU 1980: 15) Läromedlen i skolan. 

Utredningen föreslår bl. a. att SIL avvecklas som självständig myndighet 

fr. o. m. den I juli 1982. 

Fiiredra1:anden 

Det av utredningen om läromedelsmarknaden överlämnade betänkandet 

(SOU 1980: 15) Läromedlen i skolan remissbehandlas f. n. 

Jag har beräknat en besparing under anslaget med 23 000 kr. För budget

året 1981/82 räknar jag i övrigt endast med ändringar av automatisk karak

tär under detta anslag. Jag är inte beredd att ge statens institut för lärome

delsinformation rätt att också registrera läromedel för särskolan. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens institut fijr liiromedelsinjimnation för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av I 093 000 kr. 

C 5. Stöd för produktion av läromedel 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

3080402 

3085000 

3600000 

Reservation 6847 

Från anslaget utgår bidrag för produktion av läromedel i ämnen vari brist 

råder på lämpliga läromedel. Bidrag utgår endast för produktion av lärome

del som är avsett att användas inom undervisning som står under tillsyn av 

skolöverstyrelsen (SÖ). Bestämmelser om verksamheten återfinns i kun

görelsen (1974: 439) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel. 

Ur anslaget skall enligt gällande föreskrifter i regleringsbrevet utgå bi

drag för framställning av punktskriftsböcker till försäljning åt synskadade 

med lägst 300 000 kr. 
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Statens institut för läromedelsinformation 

I. Prisomräkning +370000 kr. I besparingsalternativet har statens insti
tut för läromedelsinformation (SIL) räknat med en minskning med 
69 000 kr. i förhållande till det prisomräknade anslaget. 

2. Läromedelsproducenter. centrala, regionala och lokala skolmyndig

heter, rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade 
(RPH), handikapporganisationer, invandrarorganisationer, studieorganisa

tioner, skolor och lärare samt olika organ som i sin verksamhet har kontakt 
med skolan ansöker hos SIL om bidrag för framställning av läromedel. 

Ansökningarna kan delas upp i två huvudgrupper. 
Den ena gruppen gäller kontinuerliga insatser för att fylla vissa luckor i 

läromedelstillgången för små målgrupper, insatser som inte skulle kunna 

göras utan produktionsstöd. Denna typ av insatser har hittills varit den 
vanligaste och har oftast aktualiserats av läromedelsförlag eller av olika 
myndigheter och organisationer. Erfarenheten har hittills visat att det 
behövs ca 2.5 milj. kr. per år för att kontinuerligt kunna stödja projekt som 

har initierats på detta sätt. 
Den andra gruppen av ansökningar kan vara ett resultat av riksdagsbe

slut. läroplansarbete, SIL:s behovsinventeringar eller av vissa utveck

lingsprojekt inom SÖ eller andra myndigheter och beröra nya målgrupper, 
t. ex. invandrarcleverna. eller vara betingade av ändringar i läroplaner och 
tim- och kursplaner. Det beräknade behovet av medel för insatser som 

grundar sig på läroplansarbete, forsknings- och utvecklingsarbete och be
hovsinventeringar uppgår till 3.5 milj. kr. under budgetåret 1981/82. 

SIL redovisar behovet av medel fördelat på resp. område i följande 

tabell. 

Område 

Specialundervisning 
(inkl. framställning av punktskriftsböcker) 

invandrar- och minoritctsundervisning 
Viss undervisning i gymnasieskolan 
Vuxenundervisning 
Övrigt (film m. m.) 

Summa 

Behov för 1981/82 
(Kronor) 

1840000 
1460000 
I 000000 
1400000 

300000 

6000000 

SIL anger således ett behov av 6 milj. kr. under budgetåret 1981/82 för 

att stödja produktionen av läromedel inom områden, där läromedel f. n. 
saknas eller är av bristfällig kvalitet. Regeringens anvisningar för myndig
heternas anslagsframställning för budgetåret 1981/82 begränsar emellertid 

SIL:s möjligheter att begära ett anslag på denna nivå. SIL prioriterar under 
budgetåret 1981/82 en utbyggnad av RPH:s verksamhet. SIL begär därför 

endast 3 386000 kr. i anslag för produktionsstödjande insatser under bud

getåret 1981/82. 
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3. De produktionsstödjande åtgärderna kan ges i olika form. SIL utnytt

jar bl. a. stödformen garanti, vilket innebär att producenterna garanteras 

ett bidrag om resultaten av försäljningen under viss tid inte motsvarar 

kostnaderna för framställningen. För denna stödform har planeringsramar 

fastställts för perioden 1981/82 till 1984/85. SIL föreslår att planeringsra

marna för perioden 1982/83 till 1985/86 skall vara följande (milj. kr.). 

1982/83 1983/84 

2,0 

1984/85 1985/86 

1,5 2.5 2,0 

SIL hemställer 

att 3 386000 kr. anvisas för verksamheten för budgetåret 1981/82 under 

reservationsanslaget Stöd för produktion av läromedel och 

att regeringen medger att förhandsbesked om statsbidrag för produktion 

av läromedel får lämnas inom angivna planeringsramar. 

Föredraganden 

Jag räknar med en ökning av 515 000 kr. under detta anslag. Detta ger 

möjlighet för statens institut för läromedelsinformation (SIL) att stödja 

angelägna projekt inom områdena invandrar- och minoritetsundervisning 

samt specialundervisning. Jag har räknat med en besparing under anslaget 

med 69 000 kr. 

I enlighet med återkommande beslut av riksdagen <första gången se 

prop. 1977/78: 100 bil. 12, UbU 1977/78: 16. rskr 1977/78: 181 J kan SIL efter 

regeringens bemyndigande lämna förhandsbesked om produktionsstöd i 

form av garantibelopp inom vissa fastställda ekonomiska planeringsramar, 

vilka årligen revideras. 1 avvaktan på beredningen av betänkandet (SOU 

1980: 151 Läromedlen i skolan är jag f. n. endast beredd att föreslå plane
ringsramar för tiden t. o. m. budgetåret 1984/85. Jag föreslår följande plane

ringsramar för perioden 1982/83 till 1984/85 (milj. kr.). 

1982/83 1983/84 1984/85 

2,0 1,5 1,5 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att förhandsbesked om statsbidrag till stöd för produktion 

av läromedel i form av garantibelopp får lämnas i enlighet med 

vad jag har förordat. 

2. till Stöd för produktion al' läromedel för budgetåret 1981/82 

anvisa ett reservationsanslag av 3 600 000 kr. 
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C 6. Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade 

1979/80 utgift 
1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

6007 103 

6242000 

7806000 

Det finns fyra rikscentraler för pedagogiska hjälpmedel för handikappa

de !RPH), nämligen en för hörselskadade (RPH-HÖR). en för rörelsehind

rade (RPH-RHl, en för synskadade !RPH-SYN) m:h en för särskolan 

(RPH-SÄRl. Centralerna är belägna i Örebro !Birgittaskolan). Göteborg 

<Bräcke Östergård). Solna !Tomtebodaskolan) och Umeå !Olovsdalssko

lan). RPH har till uppgift att främja utveckling. produktion och utlåning av 

samt information om pedagogiska hjälpmedel för handikappade elever 

inom utbildningar som står under tillsyn av skolöverstyrelsen samt för 

elever inom förskolan för handikappade. Statens institut för läromedclsin

formation !SIL) iir central myndighet för rikseentralerna. Verksamheten 

regleras genom förordningen !SÖ-FS 1977: 70) med instruktion för rikscen

traler för pedagogiska hjälpmedel för handikappade. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
därav ersättning till 
expertis högst 

Sjukvård 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsutgifter 

Avrundat 

1980/81 

14 
13 

27 

3 485 400 

1545 400) 
3000 

557 700 
2195900 
1650000) 

6242000 

Statens institut fi"ir liiromedelsinformation 

Beräknad ändring 1981 /82 

Statens institut Före-
för läromedels- dragandcn 
information 

+ 4 +3.5 
+(i +4.5 

+10 +8 

+I 198000 +I 237 200 

I+ 95000) I+ M 500) 
+ I 000 + I 000 
+ 167 200 + 167 200 
+ 959600 + 159100 

I+ 554 500) (- 142 500l 

+2325800 +1564500 

+ 2 326000 +I 564000 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 367 300 kr.: avgår engångsanvisning 

650000 kr. 

2. I besparingsalternativet riiknar SIL med minskad framställning av 

läromedel (-120000 kr.) vid RPH. SIL betonar dock att redan nuvarande 

medelstilldclning är otillräcklig för att finansiera den produktion som kriivs 

för att de handikappade eleverna skall kunna få läromedel i nödvändig 

omfattning. 
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RPH behöver enligt SIL utvidgas, framför allt beroende på integreringen 

av handikappade elever i vanlig undervisning, individuellt eller i grupp. 

RPH är fortfarande i uppbyggnadsskedet och behöver därför avsevärt 

utökade resurser. 
RPH bör enligt SIL under budgetåret 1981/82 få möjlighet att utvidga 

sina insatser framför allt för handikappade elever som individuellt eller i 

grupp integreras i grundskolan eller gymnasieskolan. För RPH betyder 

detta 

dels att man måste anpassa vissa pedagogiska hjälpmedel som nu an

vänds i undervisningen i t. ex. specialskolan eller särskolan till de speciella 

krav som ställs vid användning i en integrerad undervisning, 

dels att man måste producera en anpassad version av det material som 

används av de icke-handikappade eleverna, vilket framför allt ställer stora 

krav på produktionen av material i punktskrift. 

dels att kostnaderna ökar på grund av att material som tidigare kunde 

produceras i flera exemplar för användning i specialskolan numera produ

ceras i enstaka exemplar för integrerade elever. 

3. För RPH-HÖR föreslår SIL att två arvodestjänster (halvtidstjänster) 

som läromedelsproducent omvandlas till fasta tjänster och att en tjänst i 

högst F 5 som f. n. bekostas från statens arbetsmarknadsnämnds anslag 

förs över från Ekeskolan till centralen (+86200kr.). Vidare föreslås att 

följande tjänster inrättas: en tjänst som läromedelsproducent med halv

tidstjänstgöring för gymnasieskolan och vuxenutbildningen ( +66 300 kr.) 

och en tjänst som tryckeriförman ( +97 400 kr.). Om centralen förstärks 

med en tryckeriförman skulle man bättre kunna utnyttja sin kontorsoffset

maskin. Under expertisposten föreslås en ökning av medlen för framställ

ning av läromedel för flerhandikappade ( + 10000 kr.). Under anslagsposten 

Expenser föreslås medel för leasing av kontorsutrustning ( + 70 000 kr.). 

Vidare behövs under denna anslagspost engångsanvisningar för lagerhyllor 

( + 27 000 kr.), texttelefon ( + 7 500 kr.) och inköp av papper för tryckning av 

läromedel ( + 30 000 kr.). 

4. SIL föreslår att det vid RPH-RH inrättas en halvtidstjänst som läro

medelsproducent för förskolan (+66300kr.) och en vaktmästartjänst 

( +86 200 kr.). Genom inrättandet av sistnämnda tjänst bortfaller behovet 

av att anlita Bräcke Diakonigårds vaktmästeri (-21 OOOkr.). Under exper

tisposten föreslås ökade medel för anlitande av expertis som skall svara för 

projekt i samarbete med Chalmers tekniska högskola och för projekt med 

bidrag från styrelsen för teknisk utveckling ( + 19000 kr.). Under anslags

posten Expenser föreslås bl. a. förstärkningar för framställning av lärome

delsförteckningar m. m. ( +36000kr.J och framställning av läromedel m. m. 

(+51 OOOkr.) samt ökade medel för distribution av läromedel och för kopi

ering I+ 7 000 kr.). Vidare behövs engångsanvisningar för en videoband

spelare ( +5 000 kr.), nya produkter för utställning av förskolans material 

och metodik ( + 10000 kr.) och apparatur för tal- och skrivkommunikation 

för utlåning (+208000kr.). 
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5. Vid RPH-SYN behövs. enligt SIL. ytterligare en tjänst som redige

rare av studielitteratur på punktskrift ( + 113 800 kr.) och en och en halv 

tjänst som assistent ( + 146 100 kr.). Diirvid minskas behovet av expcrtis

mcdcl ( -50000 kr.). För framställning av läromedel och utökad informa

tion behövs ytterligare expcrtismedel ( + 125 000 kr.). Under anslags posten 

Expenser föreligger bl. a. följande medelsbehov: kostnader för resclärar

konferenser m. m. I+ 55 000 kr.). framställning av nya läromedel på grund 

av ny läroplan för grundskolan. punktskriftsböcker och talböcker 

( + 150000 kr.). ökade telefonkostnader ( + 3 000 kr.) samt ökade distribu

tionskostnader ( + 10000 kr.). SIL begär vidare engångsanvisningar för 

snabbtclefonväxel I+ 25 000 kr.). en terminal för framställning av punkt

skriftsmaterial I+ 30 000 kr.). en skärmaskin för datapunktblad 

( + 30000 kr.) och studietekniska hjälpmedel för utlåning ( +489000 kr.). 

Vidare räknar SIL med minskat utnyttjande av externa producenter för 

framställning av punktskriftsböcker och talböcker ( -50000 kr.). 

6. Vid RPH-SÄR föreslår SIL att följande tjänster inrättas: en tecknare 

( + 113 800 kr.). en tryckeriförman varvid samtidigt vaktmästartjänsten dras 

in ( + 54 300 kr.) och en assistenttjänst ( +97 400 kr.). För framställning av 

läromedel m. m. behövs ytterligare cxpertismedcl ( +87 500 kr.). Utökning 

av lokalerna innebär ökade hyror m. m. (+65000kr.). Under anslagspos

tcn Expenser beräknar SIL ökade kostnader för tryckning. materialinköp 

och information ( + 22000 kr. l samt för telefonkostnader ( +5 000 kr.). Vi

dare beräknas under expensposten bl. a. engångsanvisningar för inventa

rier för tryckerilokaler m. m. ( + 10000 kr.). utökad telefonanläggning 

( +5 000 kr.), kostnader för konferens med utprövningsliirare ( +40000 kr.) 

och tryckeriutrustning m. m. ( + 288 000 kr.). Vid anskaffning av egen 

tryckeriutrustning minskar behovet av cxpensmedel hl. a. på grund av 

minskade kopieringskostnader ( -6 300 kr.). 

7. SIL begär en uppräkning av anslagspostcn Expenser med 8 000 kr. för 

ökade kostnader vid samtliga RPH. 

SIL hemställer 

att 8 568 000 kr. anvisas för verksamheten för budgetåret 1981/82 under 

förslagsanslaget Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikap

pade. 

Fiiredraganden 

Jag har i den inledande översikten angående vissa gemensamma frågor 

inom skolväsendet även behandlat frågor som rör handikappade elever. 

Den ökade integreringen av handikappade elever i den vanliga undervis

ningen ställer stora krav på rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för 

handikappade IRPHJ. Mot denna bakgrund bör RPH tillföras betydligt 

ökade resurser för att tillgodose dessa elevers behov av pedagogiska 

hjälpmedel. 
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Jag vill i detta sammanhang även erinra om vad chefen för utbildningsde

partementct tidigare har anfört under anslaget Talboks- och punktskrifts

bibliotcket: Produktionskostnadcr om bidrag till Sveriges dövas riksför

bund för produktion av videogram för döva med anledning av videogram

utredningens betänkande (Os U 1980: 9) De hörselhandikappade och vi

deogrammen. 

Jag har beräknat medel för löne- och prisomräkning med 574000 kr.. 

varav 52 000 kr. för ersättning till expertis. Vidare avgår en engångsanvis

ning under cxpensposten om 650000 kr. 

För nästa budgetår bör medel för RPH:s verksamhet beräknas med 

utgångspunkt i besparingsalternativet. Därutöver beräknar jag under detta 

anslag I 763 500 kr .. varav 507 500 kr. utgör engångsanvisningar. Jag vill 

här betona att medel till nya tjänster och även andra ökade resurser. utöver 

sådana av automatisk natur. har kunnat tilldelas RPH endast genom bespa

ringar inom andra anslag till skolväsendet. Ökningen av anslaget fördelar 

sig enligt följande. 

För RPH-HÖR tillstyrker jag att de av SIL föreslagna tjänsterna inrättas 

och beräknar med anledning härav en ökning av medlen under anslagspos

ten Lönekostnader med 295 700 kr. Under anslagspostcn Expenser föror

dar jag en ökning av medlen med 70000 kr. för leasing av kontorsutrust

ning. Vidare beräknar jag under expensposten en engångsanvisning om 

64 500 kr. för anskaffning av lagerhyllor. tcxttelefon och inköp av papper 

för tryckning av läromedel. (3) 

För RPH-RH beräknar jag medel för en tjänst som vaktmästare. varvid 

kostnaderna under expensposten för anlitande av Bräcke Diakonigårds 

vaktmästeri bortfaller. I enlighet med SIL:s förslag förordar jag en ökning 

av medlen för ersättning till expertis med 19000 kr. Under anslagspostcn 

Expenser beräknar jag 45 000 kr. för utökad information. framställning av 

läromedel samt ökade kostnader för distribution av läromedel. Vidare 

beräknar jag under expensposten en engångsanvisning om 15 000 kr. för 

inköp av videobandspelare och nya produkter för centralens utställning av 

förskolans material och metodik. (4) 

För RPH-SYN beräknar jag medel för en tjänst som redigerare av 

studielitteratur på punktskrift och en biträdcstjänst. varvid medlen för 

ersättning till expertis minskas med 50000 kr. För framställning av liiromc

dcl förordar jag en ökning av medlen för ersättning till expertis med 

100000kr. Under anslagspostcn Expenser beräknarjag en ökning av med

len med 213 000 kr. för framställning av nya läromedel på grund av den nya 

läroplanen för grundskolan i form av punktskriftsböcker och talböcker. 

ökning av reselärarkonferenser. ökade telefonkostnader samt ökade distri

hutionskostnader. Vid min beräkning av medlen för expenser har jag 

beaktat att RPH-SYN:s behov av att utnyttja externa producenter mins

kar. Vidare beräknar jag under expensposten en engångsanvisning om 

85 000 kr. för anskaffande av snabbtelefonviixcl. en terminal för framställ

ning av punktskriftsmaterial samt skärmaskin för datapunktblad. (5) 
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För RPH-SÄR beräknar jag medel för en tjänst som tecknare och en 

tjänst som tryckeriförman, varvid en halv tjänst som vaktmästare dras in. 

För framställning av läromedel tillstyrker jag en ökning av medlen för 

ersättning till expertis med 50000 kr. För utökning av lokalerna beräknar 

jag 65 000 kr. i ökade hyreskostnader och löner till lokalvårdare. Under 

an slagsposten Expenser förordar jag en ökning av medlen med 27 000 kr. 

för tryckning. materialinköp och information samt för ökade telefonkost

nader. Vidare beräknar jag under expensposten en engångsanvisning om 

343 000 kr. för inventarier till tryckerilokaler och för tryckeriutrustning 

m. m. samt för utökad telefonanläggning och konferens med utprövnings

lärare. Vid min beräkning av expensmedlcn har jag räknat med minskade 

kopieringskostnader m. m. (6) 

An slagsposten Expenser har dessutom räknats upp med 8 000 kr. för 

ökade kostnader vid samtliga RPH. (7) 

Övriga förslag avseende verksamheten är jag f. n. inte beredd att biträ

da. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

7806000kr .. vilket innebär en ökning med 1564000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rikscentralerna för pedagogiska liiälpmede/ j('ir handikappa

de för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 7 806000 kr. 
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För skolväsendet gemensamma frågor 

C 7. Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

35610193 

35 932000 

35857000 

Reservation 5195967 

Från anslaget bestrids utgifter för bl. a. olika former av pedagogiska och 

psykologiska undersökningar och försök inom skolan och vuxenutbild

ningen samt utveckling och utprövning av läromedel. 

Till skolöverstyrelsen (SÖ) är knuten en pedagogisk nämnd som har till 

uppgift att som rådgivande organ bereda frågor om pedagogiskt forsknings

och utvecklingsarbete <FoU ). däri inbegripet utvärdering av utbildnings

verksamheten. samt att ha insyn vid uppläggningen och genomförandet av 

olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Nämnden har deltagit i behand

lingen av SÖ:s förslag till anslagsframställning för budgetåret 1981/82. 

Utformningen av utvecklingsarbetet för förskolan har skett i samråd med 

barnomsorgsdelegationen. 

Anslag 

Pedagogiska utvecklingsprojekt 
avseende förskola. grund
skola. gymnasieskola och 
vuxenutbildning 

Planering, uppföljning och 
information m. m. Pedago
giska nämnden 

Bidrag för utgivande av 
pedagogiska publikationer 

Skolö1·erstyre/sen 

1980/81 

30886000 

4846000 

200000 

35932000 

Beräknad ändring 1981/82 

Skolöver
styrelsen 

+.~ 162000 

+ 346000 

of. 

+3508000 

I 

Före
draganden 

-75000 

-75000 

I. Pris- och löneomräkning 4 312 000 kr. Någon uppräkning av anslaget 

med hänsyn till pris- och löneomräkning har inte medgetts sedan år 1977. 

Pris- och löneomräkning inför budgetåret 1981/82 har skett med 12%. 

2. SÖ:s besparingsalternativ uppgår till 39440000kr. 1+3508000kr.) 

och grundar sig på en generell besparing med 2 % efter pris- och löneom

räkning. Detta alternativ innebär att projekt som startats under tidigare 

budgetår eller startas budgetåret 1980/81 och som pågår även 1981/82 kan 
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fortsätta men med reviderade planer. Revideringarna innebär att en sänkt 

ambitionsnivå måste tillgripas för flertalet projekt. För många projekt 

innebär revideringarna också att vissa tidsförskjutningar måste ske. Dessa 

båda åtgärder medför ogynnsamma konsekvenser för FoU-arbetets kvali

tet. 

Genom nämnda besparingar har skapats ett utrymme för nya projekt om 

3,7milj. kr. Totalt kan 18 nya projekt startas. Samtliga projekt utom två 

faller in under områden som SÖ i sitt eget långsiktiga reformprogram har 

prioriterat. Tillskottet av nya projekt är störst inom det prioriterade områ

det Åtgärder som syftar till att bereda alla ungdomar en meningsfull utbild

ning och främjar återkommande utbildning. där fyra projekt kan starta. 

Inom samtliga sju prioriterade områden kan något eller några projekt 

starta. även om vissa projektstarter kommer att ske i mycket begränsad 

omfattning. 

3. Pedagogiska nämnden har rekommenderat en ram om 52 milj. kr. 

Motiveringen för denna rekommendation är den urholkning av anslaget 

som de senaste årens anslagstilldelning kommit att innebära. Rekommen

dationen grundas på nämndens bedömning av nödvändig anslagsökning för 

att under femårsperioden 1980/81-1984/85 återställa anslaget till den real

nivå det hade år 1972. Ett sådant ökat anslag skulle medge ett ännu bättre 

tillgodoseende av de prioriteringar som pedagogiska nämnden gjort. 

Nämnden har rekommenderat att SÖ särskilt uppmärksammar lågstadie

frågor. demokrati- och ansvarsfrågor. skola - arbetsliv samt möjligheter till 

samundervisning mellan vuxen- och ungdomsutbildning. varvid i utveck

lingsarbetet ungdomsuthildningen hör tillgodogöra sig erfarenheter vunna 

inom tilika former av vuxenutbildning. 

Enligt SÖ:s mening borde - om besparingsdirektiven ej funnits - ansla

get utöver pris- och löneomräkningen ha tillförts medel för start av ytterli

gare nya projekt. SÖ beräknade deha tillskott till ca 5.8 milj. kr. Totalt 

skulle detta alternativ medge start av 27 nya projekt. Dessutom kunde 

ambitionsnivån för vissa av de i bcsparingsaltcrnativct upptagna projekten 

höjas. Tillskottet av medel för nya projekt och för höjning av ambitionsni

vån skulle bli störst inom följande prioriterade områden. nämligen Åtg~ir
der som syftar till att bereda alla ungdomar en meningsfull utbildning och 

främjar återkommande utbildning, Åtgärder för yrkesinriktade studier för 

vuxna och ökade insatser för korttidsutbildade och Åtgärder som främjar 

ett genomförande av riksdagens beslut om skolans inre arbete. 

SÖ hemställer 

att under reservationsanslaget Pedagogiskt utveeklingsarhete inom skol

väsendet anvisas ett belopp av 39440000kr. 

Fiiredraganden 

Det av skolforskningskommittcn överlämnade betiinkandet (SOU 

1980: 21 Skolforskning och skolutveckling har remissbehandlats och bereds 
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f. n. inom regeringskansliet. Jag avser att återkomma till regeringen med 

förslag om en särskild proposition till riksdagen vari bl. a. forsknings- och 

utvccklingsarbetet i skolan behandlas. 

Jag har. som tidigare nämnts. föreslagit en viss uppräkning av anslaget 

Lokalt utvccklingsarbcte inom skolväsendet m. m. Jag förordar en motsva

rande minskning av förevarande anslag. 

Uppläggningen av elevpanel (urval av elever) för longitudinella studier 

samt läsårsvis uppföljning sker inom statistiska centralbyrån (SCB! och i\r 

ett av de viktigaste underlagen för forskning inom skolomrädet. Jag har 

efter samråd med cheferna för ekonomi- och utbildningsdcpartcmentcn 

beräknat medel ( l40000kr.l under innevarande anslag att avsättas för ett 

nytt urval elever för longitudinella studier vid SCB. Ytterligare medel för 

projektet an~lås via anslaget Forskning och t:tvecklingsarbete för högsko

lan m. m. och via sjunde huvudtiteln. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Pedagogiskt 11t1·eck/ings11rhete inom sko/l'iiscnJet för budget

året 1981182 anvisa ett reservationsanslag av 35 857 000 kr. 

C 8. fortbildning m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

71366191 

69544000 

71956000 

Reservation 12608 778 

Ur detta anslag bekostas fortbildning av skolledare. lärare och personal 

av olika kategorier för skolans elevvårdande verksamhet m. fl. Verksam

heten bedrivs till större delen av länsskolnämndcrna samt av de fortbild

ningsavdelningar som avses i förordningen ( 1977:536) om fortbildningsav

delningar. Övrig fortbildning bedrivs under skolöverstyrelsens (SÖ) direk

ta ledning eller av lärarorganisationer m. fl. 

Personal 

Lärarpersonal 
Övrig personal 

1980/81 

168 
42 

210 

17 Rik.1dt11!l'ft 1980/81. I sam/. Nr 100. Bila.!!a 12 

Bcriiknad ändring 1981/8:! 

Skolöver
styrelsen 

-I 
of. 

-I 

Före
draganden 

-I 
of. 

-I 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 258 

1980/81 

Ansla~ 

Skolöverstyrelsens fortbild-
ningsverksamhct 1382000 

Fortbildningsavdelningarnas 
verksamhd ~5 484 000 

Linsskolnämndcrnas fort-
bildningsvcrksamhet 32 678 000 

Rcaktiveringskurscr samt 
fortbildning för klasslärarc 
i naturnrienterandc och 
tekniska moment 

69544000 

13eriiknad iindring 1981/82 

Skolöver
styn:bcn 

+ 28000 

+ 1277000 

+ 2857000 

9400000 

+13562000 

Före
draganden 

+ 28000 

-9 873 000 

+2857000 

9400000 

+2412000 

1 Under innevarande budgetår har kostnaderna härför bestridits med reservations
medel. 

S koliii ·er.1·tyrelsen 

SÖ redovisar inledningsvis att målen och formerna för fortbildnings

verksamheten förskjutits under senare delen av 1970-talet men att organi

sationen inte nämnvärt förändrats. 

I avvaktan på de beslut som kan bli resultatet av avslutade utredningar 

angående den statliga fortbildningen utgår SÖ i sin anslagsframställning för 

budgetåret 1981/82 från nuvarande organisation. Därmed beräknas också 

medel motsvarande den fortbildningspersonal som finns i dag. 

I. Pris- och löncomriikning 5 666 000 kr. 

2. Det s. k. besparingsalternativet innebär att anslaget för nästa budget

år bör beräknas till 73 706000 kr. ( +4 162 000 kr.). Nedskärningen innebär 

en minskning med I 504000kr., fördelad med 54000kr. på SÖ:s fortbild

ningsverksamhet. I 327 000 kr. på fortbildningsavdelningarnas verksamhet 

och 123 000 kr. på länsskolnämndernas fortbildningsverksamhet. 

I SÖ:s förslag till medelsdisposition inom ramen för besparingsalternati

vet har de poster inom anslaget som avser fast personal räknats upp med 

belopp motsvarande beräknad löne- och prisomräkning utan reduktion. 

Reduktionen har i stället gjorts på de poster som avser själva fortbildnings

verksamheten. 

3. Verksamhet enligt oförändrad ambitionsnivå innebär ett förslag om 

ytterligare ökning av anslaget med 9.4 milj. kr. Medlen avser fortsättning 

under budgetåret 1981/82 av två större projekt som enligt regeringens 

beslut den 8 maj 1980 påbörjades under budgetåret 1980/81 med medel ur 

reservationen under anslaget den 30 juni 1979, nämligen dels reaktiverings

kurser för ej yrkesverksamma behöriga lärare ( 1.4 milj. kr.), dels fortbild

ning för klasslärare i naturorienterande och tekniska moment <8 milj. kr. en 

ökning från 1980/81 med2milj.kr.J. 
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4. SÖ prioriterar för hudgctårcl 1981 /82 de tvi\ stora projekten personal

lags- och skolledaruthildningcn - hiida centrala i genomförandet av refor

men om skolans inre arbete. Utifriin de erfarenheter som hittills gjorts 

inom de båda projekten och utifrän resultaten av pi.igilcnde utviirdcring av 

de första omgiingarna av personallagsutbildningen avser SÖ att fön:sli'1 

vissa ttlgiirder för en samordning av de båda projekten för att pi1 det silttet 

ftstadkomma ett hiittre resursutnyttjande. 

För grundskolans del görs f. n. en översyn av innch;'tll och arhetsformer 

inom olika iimnesområdcn (sektorer) med hiinsyn till Lgr80. 

5. Mångfalden av ämnen och därmed mälgrupper inom gymnasieskolan 

gör att. iiven om gymnasieskolan som skolform prioriteras i SÖ:s förslag. 

satsningarna på Je olika iimnena och mälgrupperna blir förh~illandevis smii 

och otillriil.:kliga. I prcscntcraue förslag görs en prioritering av bl. a. tek

niska ämnen. naturorienterande iimnen. matematik och viird. 

6. Inom iimnesomduen gemensamma för olika skolformer görs mindre 

uppriikningar av medlen för specialpedagogik. studie- och yrkesoriente

ring. samverkan skola-arbetsliv. dataliira. fortbildning kring alkoholl"riigor 

och sarnlcvnausundervisning. svenska/oii. estetiska iimncn samt NO/Tck

nik-fortbiluning. 

SÖ fortsiitter att prioritera invandrarsektorn: dock har en niigot mindre 

medelsram beräknats jämfört med innevarande lir. 

SÖ hcmstiiller 

att unuer reservationsanslaget Forthildning m. m. budgetiirct 1981/82 

anvisas 8) 106000kr. 

Fiircdraga11dc11 

Jag avser att ftterkomma till regeringen med förslag om en proposition 

till riksdagen vari kommer att behandlas Jcls skolforskningskommittens 

förslag i betiinkandet 1SOU 1980: 2l Skolforskning och skolutveckling. dels 

personalutbildningen inom skolviisendeL I avvaktan hiirpä blir verksamhe

ten inom anslaget bcdriv<tS enligt de riktlinjer som riksdag och regering 

tidigare har angett. 

Jag har beräknat löne- och prisomriikning och besparingar i huvudsaklig 

överensstämmelse med skolöverstyrelsens (SÖl förslag. 

Enligt föregilende budgetproposition (prop. 1979/80: IOObil. 12 s. 249) 

skulle viss verksamhet hekostas ur reservationen pä anslaget den 30 juni 

1979. Det giilldc bl. a. fortbildning för klasslärare i naturorienteranue och 

tekniska moment. Denna verksamhet mr for budget<'tret 1981/82 finansieras 

på anslaget. Kostnaden beräknar jag till 8 milj. kr. Även de reaktiverings

kurser som budget{iret 1980/81 finansieras via reservationen bör fortsätta 

budgetf1ret 1981 /82. Kostnaderna hiirför. som jag beräknar till 1.4 milj. kr.. 

biir bestridas genom en höjning av anslaget. Denna höjning har finansierats 

genom besparingar inom anura anslag till skolväsendet. Under föreva-
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rande anslag räknar jag för nämnda iindamM en sammanlagd ökning av 

anslaget med 9.4 milj. kr. 

SÖ har för budgetåret 1981182 beräknat !00000 kr. för teckenspråksun

dervisning. Enligt min mening är det nödvändigt att lärare som arbetar med 

döva barn kan förstå dem och göra sig först{tdda hland dem. Jag anser 

därför att SÖ inom ramen för anslaget hör göra sådana omprioriteringar att 

omfattningen av denna forthildning förduhblas i förhållande till vad SÖ 

utg{1tt friin vid sina herälrningar för budgetåret 1981 /82. Jag avser att senare 

föreslå regeringen att uppdra iit SÖ att göra dessa omprioriteringar. 

Under anslaget Bidrag till undervisningsmaterid inom gymnasieskolan 

m. m. kommer jag att föreslå medel för nyanskaffning av utrustning för 

dator- och mikrodatorteknik. Behovet av utbildning i datalära och datoran

vändning bör tillgodoses hl. a. inom ramen för forthildningsanslaget. Det 

ankommer på SÖ att beakta detta vid fördelning av medel inom anslaget. 

Jag har i denna fraga samriitt med chefen för industridepartementet. 

I besparingspropositionen (prop. 1980/81: 20) förordades vissa bespa

ringar på fortbildningsanslaget innebärande dels att utbildningstid och tid 

för samhiillsinriktad praktik inom skolledarutbildningen skärs ner. dels att 

personallagsutbildningen ( PLAG) förläggs till studiedagar och annan un

dervisningsfri tid. Besparingseffekten pi't förevarande anslag blir 

11 milj. kr. Jag har tagit hänsyn hiirtill vid heräkningen av anslagt:t. 

Enligt hesparingspropositionen hör olika möjligheter prövas att finna 

okonventionella lösningar att uppnå målen för PLAG. Vad jag i första hand 

åsyftar är att PLAG i stiillet för att rikta sig till en liten krets inom 

personalen pii rektorsområdct. ell lag. kan ges till i stort sett samtlig 

personal. eller i vart fall hetydligt större grupper därav. Det är 1.'nligt min 

mening diskutahelt om PLAG i sin nuvarande utformning har den för 

skolan utvecklande funktion och när den spridning som är avsedd. Om en 

större del av skolans personal blir delaktig i PLAG-verksamheten är också 

chansen till utveckling i skolan större. För tydlighetens skull bör heniim

ningen personallagsuthildning inte liingrc användas cl'tl.'rsom utbildningen 

framgent enligt mina förslag hiir och i besparingspropositioncn inte nöd

vändigtvis riktar sig till ett lag. En lämplig benämning iir enligt min uppfatt

ning fortbildning för det lokala utvecklingsarhetet i grundskolan. Jag vill 

understryka att dl.'tta inte innebiir en ändrad målsättning för verksamheten. 

Målsättningen förblir alltså bl. a. att vidmakthftlla och vidareutveckla den 

process som grundutbildningen för Hirare förviintas sätta ig{ing. dvs. att i 

ett demokratiskt arbetssätt i lagarhetets form utve1.:kla sina egna och and

ras kunskaper. erfarenheter. attityder och viirderingar. Det hiir i detta 

sammanhang f'ör riksdagen anmiilas att jag iimnar föreslii regeringen sä

dana förordningsiindringar att verksamheten kan hedrivas som jag nu har 

redovisat. De olika rektorsområdenas uppfattningar hiir. som jag har fram

hållit i besparingspropositionen. tillmätas stor hetydelse vid valet av hur 

denna fortbildning skall bedrivas inom området. 
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Jag hemställer att regeringen 

I. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 

forthildning för det lokala utvecklingsarbetet i grundskolan. 

2. föreslår riksdagen att till ForthildninR 111. m. för budgetåret 1981/ 

82 anvisa ett rescrvationsanslag av 71956000kr. 

C 9. Bidrag till studie- och yrkesorientcring m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

94580293 

101425000 

114255000 

Från anslaget bestrids utgifter för kostnader för statsbidrag till försöks

verksamhct med studie- och yrkcsoricntcring (syo) enligt förordningen 

( 1974: 390) om statsbidrag till kostnader för studie- och yrkcsorientering i 

viss kommunal utbildning m. m. !ändrad senast 1980: 322). 

Ur anslaget ersiitts även kostnader till ett belopp motsvarande 70 grund

bclopp för uppföljande syo för att nå och stödja elevgrupper som inte söker 

eller antas till fortsatt uthildning efter grundskolan eller som inte fullföljer 

påhörjad utbildning. 

Vidare ersätts ur anslaget kostnader för vcrksamhetsbidrag till kommu

nerna för arbete i de lokala planeringsråden för samverkan mellan skola 

och arbetsliv. Verksamhetsbidraget utgör IO':'l av kommunens totala antal 

grundbelopp för syo. dock lägst 0.3 och högst 2 grundbclopp. Ur anslaget 

utgår också ett wrksamhctsbidrag för att kommunen skall kunna följa 

uthildningen i förctagsskolorna och främja samverkan mellan dessa och 

kommunens egen eller närliggande kommuns gymnasieskola (förordning 

SÖ-FS 1980: 101 om statsbidrag till kommun för samverkan med företags

skolor). Statshidraget uppgår till 4 1)( av det totala statsbidrag som utgår för 

företags skolor enligt vissa bestämmelser i förordningen ( 1971: 342) om 

enskilda yrkesskolor. 

Ur anslaget ersätts även kostnader för försöksvcrksamhet med regionala 

planeringsråd. 

Grundbelopp för studie- och yr
kesorientering samt upp
följande studie- och 
y rkesori ent eri ngs verksamhet 

Lokala planeringsdd 
Regionala plancringsr[1d 
Medel för utbildning av 

arhetslivsrcpresentanter 
och handledare 

Avrundat 

1980/81 

80460000 
16887000 
4088000 

101425 000 

Heriiknad ändring 1981/82 

Skolöver
styrelsen 

+ 8220610 
+ 17'21090 
+ 416910 

+103586!0 

+10359000 

Före
draganden 

+ 8375000 
+ I 538000 
+ 417000 

+ 2 5110000 

+12830000 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga l2 Utbildningsdepartementet 262 

Skolii1·erstyre/.1·cn 

Pris- och löneomräkning uppgår till I 0 359 000 kr. Skolöverstyrelsen 

(SÖ) har därvid beräknat grundbeloppet för budgetåret 1981/82 till 

115 520 kr. 

Totalt har för redovisningsåret 1979/80 rekvirerats 733.6 grundbelopp. 

Det sammanlagda elevantalet. som enligt nuvarande bidragsbestämmelser 

ingår i underlaget för statsbidrag. minskar obetydligt enligt SÖ:s beräk

ningar från budgetåret 1980/81 till budgetåret 1981/82. Den minskning av 

antalet grundhelopp som uppkommer på grund av att syo i yrkesvalslärar

tjänster ersätts ur annat anslag beräknas med en årlig avgång med ca 3 % 

uppgå till 369 grundbclopp. Detta innebär vid oförändrad ambitionsnivå för 

budgetåret 1981/82 ett behov av totalt ca 769 grundbelopp. Till detta skall 

liiggas kostnader för de lokala och regionala planeringsråden. Sammanlagt 

medför detta en kostnad motsvarande 969 grundbclopp. vilket innebär ett 

oförändrat antal grundbelopp i jämförelse med budgetåret 1980/81. Den 

nuvarande försöks verksamheten med syo har förlängts t. o. m. utgången 

av juni 1981. 

SÖ hemställer 

att till Bidrag till studie- och yrkesorientering under budgetåret 1981/82 

anvisas ett förslagsanslag om 111 784 000 kr. 

Fiircdraganden 

Jag vill först erinra om att skolöverstyrelsen (SÖJ förra året inkom till 

regeringen med en samlad redovisning av erfarenheterna från försöksverk

samheten med ny organisation av studie- och yrkesorientering (syo) samt 

förslag till vissa förändringar. Förslagen har remissbehandlats och bereds 

f. n. inom regeringskansliet. Jag avser att senare föreslå regeringen att 

förelägga riksdagen en särskild proposition i ämnet. Då mina förslag inte 

kommer att innebära några förändringar för budgetåre( 1981/82 förordar 

jag att försöks verksamheten förlängs t. o. m. utgången av juni 1982. 

Grundbeloppet för redovisningsåret 1980/81 har av SÖ fastställts till 

115 520 kr. Pris- och löneomräkningen pft det totala antalet grundbclopp 

som har tilldelats syo. uppföljande syo samt verksamheten i de lokala och 

regionala planeringsråden för budgetåret 1980/81 beräknar jag till 

JO 504 000 kr. Storleken av grund beloppet bör i fortsättningen faststiillas av 

regeringen. Jag har inget att erinra mot SÖ:s beräkningar av antalet grund

bclopp. Som en följd av det förslag beträffande statsbidraget till företags

skolor som jag kommer att redovisa under anslaget Bidrag till driften av 

enskild yrkesutbildning förordar jag att det statsbidrag som utgår till kom

muner med företagsskolor för att bl. a. följa utbildningen i dessa skolor 

upphör. Med hiinsyn härtill har jag räknat med en hesparing motsvarande 

1.5 grundbelopp. 

Genom riksdagens beslut våren 1980 om åtgärder för att främja ungdo

mars utbildning i gymnasieskolan m. m. (prop. 1979/80: 145. UbU 1979/ 
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80: 34, rskr 1979/80: 363) ställs ökade krav på samverkan mellan skola och 

arbetsliv. Det föreligger därför enligt min mening ett stort behov av utbild

ning av och information till arbetslivsrcpresentanter i regionala och lokala 

planeringsråd och till handledare i inbyggd utbildning och yrkesintroduk

tion. Jag beräknar för dessa ändamål 2500000kr. att av SÖ fördelas på de 

regionala planeringsråden. som bör svara för utbildnings- och informa

tionsinsatserna. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag har förordat beträffande förlängning av för

söksverksamheten med studie- och yrkesorientering. 

2. godkänna vad jag har förordat om statsbidrag till kommunerna 

för samverkan med företagsskola. 

3. till Bidra{; till studie- och yrke.wrirntering 111. 111. för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 114 255 000 kr. 

C 10. Särskilda åtgärder på skolområdet 

1981/82 Nytt anslag 200139000 

Föredraganden 

Som jag angav vid mm anmälan av vissa gemensamma frågor inom 

skolväsendet kommer jag under anslagen Bidrag till driften av grundskolor 

m. m. och Bidrag till driften av gymnasieskolor att föreslå en tvåprocentig 

minskning av driftbidrag till dessa skolor i linje med förslag i propositionen 

( 1980/81: 20) om besparingar i stats verksamheten. m. m. tbcsparingspropo

sitionen l. I detta sammanhang framhöll jag. likaledes i linje med förslag i 

bcsparingspropositionen. att en viss del av besparingen borde återföras till 

kommuner med särskilda behov. 

I enlighet med vad jag har anfört vid min anmälan av vissa gemensamma 

frfigor inom skolväsendet bör medel föras upp pä elt sLirskilt anslag för 

särskilda åtgiirder inom grund- och gymnasieskolan. Det särskilda anslaget 

bör tillskapas genom sammanförande av dels den s. k. liinsskolniimndsre

sursen - dvs. det statsbidrag i form av förstärkningsresurs till grundskolan 

som länsskolnämnderna fördelar - , dels merparten av den del av den 

tvåprocentiga besparingen inom grund- och gymnasieskolan som enligt 

vad jag kommer att föreslå skall återföras till kommunerna. Medel från det 

nya anslaget bör fördelas av länsskolnämnderna till primärkommunerna. 

När det gäller de kriterier efter vilka fördelningen skall ske vill jag först 

understryka att utgångspunkten vid fördelningen skall vara situationen p~t 

skolområdet i primiirkommuncrna. Det får sfiledes inte vara frftga om en 

fördelning med utgängspunkt i kommunernas generella ekonomiska situa

tion och därigenom en parallell till det system med skatteutjämningsbidrag 
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till kommunerna som redan finns. Jag avser föreslå regeringen att ge 

skolöverstyrelsen (SÖ) i uppdrag att fortlöpande föija tillämpningen av 

reglerna för medelstilldelning ur det nya anslaget och utvärdera effekten av 

åtgärderna för att ge regeringen underlag för en bedömning av behovet av 

fortsatta särskilda insatser. Jag har för avsikt att i anslutning till budgetar

betet hösten 1982 göra en sådan bedömning. 

Generellt sett är problem och svårigheter ojämnt fördelade mellan olika 

skolor i en kommun. Även i kommuner med genomsnittligt stora problem 

på skolområdet finns normalt åtskilliga skolor där arbetet fungerar väl. Jag 

vill understryka det angelägna i att skolstyrelsen fördelar de resurser 

kommunen erhåller såväl för undervisningsinsatser som i övrigt, på ett 

sådant sätt att de skolenheter och rektorsområden i kommunen som har de 

största svårigheterna också erhåller de största resurserna per elev. Med en 

sådan behovsorienterad resursfördelning inom kommunen är det enligt 

min mening möjligt att nå långt när det gäller att uppnå en i praktiken 

likvärdig utbildningsstandard mellan olika skolor. Det finns dock vissa 

kommuner som totalt sett har så stora svårigheter på skolområdet att det 

enligt min bedömning utöver det generella statsbidraget f. n. behövs ytter

ligare insatser för att kompensera dessa svårigheter. 

Liinsskolnämnderna bör vid fördelning av den nu aktuella resursen så 

långt möjligt utgå från en helhetsbedömning av situationen inom skolvä

sendet i resp. kommun. Utgångspunkten bör därvid vara en bedömning av 

kommunens faktiska möjligheter att inom ramen för statshidragssystemet i 

övrigt och kommunala insatser diirutöver utjämna de stora skillnader som i 

många kommuner finns mellan olika skolor. Någon enkel och entydig 

metod för en sådan bedömning finns inte. Uinsskolnämnden måste därför 

väga samman flera olika faktorer som tillsammans kan ge en bild av 

situationen i skolväsendet i resp. kommun i länet. Jag iir medveten om att 

det kan vara svårt att avgöra vilka fakton:r som direkt speglar skolsitua

tionen. Jag menar dock att bl. a. sådana faktorer som andel elever som inte 

fortsätter i gymnasieskolan efter genomgången grundskola. resultatet på 

standardprov och andel av undervisningen som utförs av obehöriga liirare 

bör kunna ligga till grund för fördelningen. 

Även andelen elever i grund- och gymnasieskola med olika former av 

handikapp bör utgöra en grund för fördelning av resursen. Jag Merkommer 

till denna fråga i det följande vid min behandling av integrationsutredning

cns betiinkande <SOU 1979: 82) Personell assistans under anslaget Bidrag 

till driften av grundskolor m. m. 

Utöver sådana kriterier '>Om direkt speglar den sociala situationen i 

skolan bör länsskolntimnderna beakta mer generella faktorer som kan ge 

en bild av den sociala miljö som skolan har att verka i. Som exempel kan 

jag nämna andelen barn i skolpliktig ålder i familjer som erhitller social

hjälp. tlyttningsfrekvensen i olika bostadsområden och huruvida skolvä

sendet i kommunen befinner sig i snabb utbyggnad. 
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Kommuner som tar emot elever från andra kommuner för placering i 

fosterhem får ofta vidkännas extra kostnader på skolområdet som inte 

täcks genom det ordinarie statsbidraget. Interkommunal ersättning utgår 

normalt inte i dessa fall då eleverna vanligen kyrkobokförs i vistelsekom

munen. Inom utbildningsdepartementet pågår ett arbete med att se över 

bestämmelserna om interkommunal ersättning i detta avseende. Jag ser det 

som angeläget att sådana kommuner. främst glesbygdskommuner. som har 

stor andel fosterhemsplacerade elever. i avvaktan på resultatet av på

gående utredningsarbete skall kunna få viss ekonomisk kompensation för 

sina merkostnader. Länsskolnämnden bör därför vid sin fördelning av den 

nya resursen också kunna ta hänsyn till om en kommun har stor andel 

fosterhemsplacerade elever som kommer från andra kommuner. 

Jag vill ännu en gång understryka att fördelningen av den särskilda 

resursen till kommuner med speciella svårigheter inom skolväsendet skall 

ske efter en helhetsbedömning av skolsituationen i en kommun. De fakto

rer jag har nämnt bör således ses som exempel som kan kompletteras med 

annan information som nämnden kan inhämta. Resursfördelningen får inte 

bli en fråga om att en kommun automatiskt ges en viss resurs per enhet av 

en viss fördelningsgrund. 

I ett avseende bör länsskolnämnderna kunna göra avsteg från fördelning 

av resursen utifrån generella kriterier och i stället fördela medel till vissa 

bestämda ändamål. Jag avser kostnader för att en kommun svarar för 

undervisning av elever också från andra kommuner i särskilda undervis

ningsgrupper i form av skoldaghem. undervisning kombinerad med elev

hem. hörselklasser etc. Denna undervisning är regelmässigt mycket kost

nadskrävande och det är enligt min mening rimligt att den kommun som tar 

på sig att svara för en sådan interkommunal insats åtminstone delvis får de 

merkostnader täckta för vilka kommunen inte har riitt till s. k. interkom

munal ersättning. Länsskolnämnderna måste självfallet vid fördelningen 

räkpa ifrån dels den kostnad som belöper sig på elever frän den egna 

kommunen. dels beakta att kommunen erhåller den reguljära förstärk

ningsresursen inom grundskolans statsbidragssystem också för de elever 

som kommer frän andra kommuner. 

Den resurs som totalt kan ställas till länsskolnämndernas förfogande för 

fördelning på det sätt jag nu har angett beräknar jag för budgetåret 1981 /82 

till 200139000 kr. Denna resurs ersätter förutom liinsskolnämndsresursen 

även de medel som tidigare anvisats för personell assistans i grundskolan 

och för tekniska och organisatoriska stödåtgärder i gymnasieskolan. 

Den nuvarande länsskolnämndsresursen under grundskoleanslaget är 

fördelad så att länsskolnämnden i Stockholms län disponerar 0.040 vecko

timmar per elev. nämnderna i Malmöhus och Göteborgs och Bohus iän 

0.035 veckotimmar per elev och övriga nämnder 0.020 veckotimmar per 

elev. Enligt min mening bör den nya resursen av SÖ fördelas mellan 

nämnderna efter samma proportioner på grundval av det beräknade elev-
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antalet i grund- och gymnasieskolan i liinet den 15 september del liisår 

resursen avser. 

Till grund för liinsskolniimndernas beslut om fördelning av resursen bör. 

i likhet med vad som i dag gäller för länsskolniimndsresursen. ligga ansö

kan från de kommuner som önskar erhalla del av resursen. 

Uinsskolniimndernas beslut kan för vissa kommuner bli av stor ekono

misk betydelse. Besluten kommer vidare ofta att innefatta svåra bedöm

ningar diir olika faktorer som p<°1verkar en kommuns ekonomiska situation 

på skolomrildet skall viigas mot varandra. Därför bör liinsskolnämndernas 

beslut om fördelning av resursen inte fattas på tjiinstemannanivä utan av 

nämnden in pleno. 

De kommuner som av länsskolniimnderna tilldelas en resurs för stirskil

da åtgärder på skolområdet bör fä de,nna i form av ett visst belopp. Det är 

angeläget för kommunerna att i god tid redan under våren före det aktuella 

liisilret ffi kiinnedom om den resurs resp. kommun kan väntas erhålla. så 

att n:sursen kan ligga till &rund för kommunens planering för läsåret. Jag 

förutsiitter därför att SÖ och länsskolnämnderna kommer att vidta siidana 

förberedande åtgärder i form av en ej bindande preliminär fördelning all 

kommunerna kan fö besked om fördelningen av det i budgetpropositionen 

varje i\r föreslagna anslaget. redan innan riksdagen tagit ställning till försla

get. Om möjligt bör en sådan preliminär fördelning ske samtidigt som 

nämnderna fattar beslut om tilldelning av basresurser till kommunerna. 

Jag vill betona att vad jag nu har föreslagit inte innebär att en kommun 

automatiskt har riitt till någon viss del av den resurs länsskolnämnden har 

att fördela. I stiillet bör en kommun efter en generell bedömning utifrån 

vissa kriterier av länsskolnämnden kunna erhålla ett visst belopp. Detta 

belopp innebär då en allmän ekonomisk förstärkning av skolviisendet i 

kommunen. Kommunen bör ha frihet att disponera resursen på det siitt 

den finner bäst för åtgiirder inom skolviisendet. Det finns enligt min me

ning ingen anledning att binda en viss del av resursen till användning inom 

endera av grund- eller gymnasieskolan. Jag förutsätter dock att merparten 

av den resurs kommunen erhåller anviinds for fttgärder inom grundskolan. 

Med hänsyn till att ca två tredjedelar av den nuvarande liinsskolniimndsre

sursen bör användas till undervisningsinsatser och till att det nya anslaget 

grovt räknat är dubbelt så stort som länsskolniimndsresursen. bör. för att 

tjänstgöringsundcrlagct för liirare i princip inte skall minskas. enligt min 

mening minst en tredjedel av den nya resursen anviindas för undervis

ningsinsatscr inom grundskolan eller gymnasieskolan eller inom bådadera. 

Kommunen bör diirutöver inte vara bunden till att utnyttja resursen till 

ytterligare undervisningsinsatser. Tvärtom kan det många gånger i stället 

vara motiverat att med hjälp av resursen öka antalet anställda inom andra 

områden av skolan. t. ex. elevvården. Skolstyrelsen kan också välja att 

använda den del av resursen som inte är bunden till undervisning till helt 

andra ändamål än personalinsatser efter vad skolstyrelsen bedömer som 
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mest angeläget. När det gäller det belopp kommunen erhiillit för vad jag 

här har kallat interkommunala insatser skall dock sjiilvfallet resursen an

vändas för det iindamål för vilket den har beräknats. 

Kommunerna bör inte kunna anviinda resursen för andra statligt reglera

de tjänster än icke-ordinarie liirartjiinster. Vad giiller gymnasieskolan vill 

,iag framhälla att resursen inte bör få användas p<\ ett siill som innebär en 

utökad dimensionering. Diiremot bör mindre undervisningsgrupper kunna 

anordnas iin vad som annars iir till{1tet. 

Det belopp kommunen erhåller bör. i de fall det används för liirarlöner. 

inkludera ersättning för kostnader för arbetsgivaravgifter enligt de grunder 

som giiller för bidrag till grundskolan. N(1got siirskilt hidrag till sfalan 

kostnad bör således inte utgå. 

Lönekostnadspålägg bör inom ramen för anslaget beriiknas på hälften av 

den resurs som fördelas mellan liinsskolniimnderna. sedan hänsyn tagits 

till att viss del av resursen avser arbetsgivaravgifter. 

Jag hemställer all regeringen föresltir riksdagen att 

I. godkänna det system för tilldelning och användning av resurs för 

siirskilda f\tgärder på skolomrildet som jag har förordat . 

..., till Siirski/da iltgiirdcr pä skolomrtldl't för budgetåret 1981/82 

anvisa ett anslag av 200 139 000 kr. 

C Il. Mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk inom utbildnings

väsendct 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1821719 

1815000 

1 820000 

Mellan staten och vissa organisationer triiffades den 26 juni 1978 ett 

avtal om skolornas grafiska och fotografiska mångfaldigande tprop. 1978/ 

79: 25. UbU 1978179: 15. rskr 1978/79: 124). Avtalet gällde fr. o. m. den I 

juli 1978 t. o. m. den 30 juni 1979 och har sedan förlängts att gälla t. o. m. 

utgången av juni 1981 utom i vad avser ersättningens storlek. Enligt avtalet 

har lärare vid bl. a. grundskolor och gymnasieskolor samt vid sådana 

lärarutbildningar som vid utgången av juni månad 1977 stod under tillsyn 

av skolöverstyrelsen tSÖ), rätt att i viss utsträckning fotokopiera eller på 

annat sätt mångfaldigu litterära eller konstnärliga verk samt fotografier. 

Ersättningen utbetalas till en av organisationerna upprättad förening. 

BONUS. 
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Sk11/ii1·erstyrclscn 

Förhandlingar pågår om ett samordnat avtal för håde SÖ:s och universi

tets- och högskoleämhetets sektor. Frågan om retroaktiv ersättning för 

budgetåren 1979/80 och 1980/81 skall lösas vid förhandlingar om det nya 

avtalet. 

SÖ beräknar medel för information till berörda lärare m. fl. till följd av 

kommande avtal 1200000 kr.). 

För arvoden till ledamöter i HON US m. m. beriiknar SÖ ytterligare 

5 000 kr. 

SÖ hemställer 

att till Mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk inom utbild

ningsväsendet för budgetåret 1981 /82 anvisas ett förslagsanslag av 

2 020 000 kr. 

FiircdraJ<anden 

I avvaktan på resultatet av förhandlingarna om ett nytt avtal är jag 

endast heredd att räkna upp anslaget med av skolöverstyrelsen begärda 

medel för arvoden till ledamöter i BONUS. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Afå111<.fiildiga11de m· litterära och konstniirliga 1·crk inom 

whild11i11g.l"l'iise11det för budgetåret 1981/82 anvisa ett forslagsan

slag av I 820 000 kr. 
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Det obligatoriska skolväsendet m. m. 

C 12. Bidrag till driften av grundskolor m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

9826539583 

11 737000000 

12021000000 

Från anslaget bestrids utgifter för statsbidrag till kommunerna för drift

kostnader för grundskola och viss praktisk lärarutbildning vid grundskola 

samt för avlöningskostnader för skoldirektörer och bitriidande skoldirektö

rer. Bidragsbestämmelserna återfinns i förordningen ( 1978: 345) om stats

bidrag till driftkostnader för grundskolan. m. m. (ändrad si:nast 1980: 395 

och 710). Dessa bestämmelser innebär i korthet att statsbidrag till kostna

der för driften av grundskola i huvudsak utgår i form av ha.\'/'crnrser och 

fiJrstiirkningsrcsurser. För varje skolenhet beräknas antalet basresurser 

med hänsyn till antalet elever i var:ie årskurs av grundskolan vid enheten. 

Förstärkningsresurser utgår dels direkt till kommunerna med 0.5625 vec

kotimmar per elev i grundskolan. dels som en resurs om i genomsnitt 0.026 

veckotimmar per elev i grundskolan inom ett län att fördelas av resp. 

Hinsskolnämnd. Vidare utgår tilliiggsbidrng för vissa kostnader. Tilläggsbi

draget utgår med viss procentsats av statsbidraget för has- och förstärk

ningsresurserna. Härutöver utgår bidrag för vissa siirskilda ändamftl, bl. a. 

siirskild 1111den·i.rni11g. he111sprlik.rnnden·i.rni11g. i·is.\·a arhetsgil-arm·gifier 

och sumlad skoldag. 

Regeringen fastställer <lrligen veckotimpris för bas- och förstärkningsre

surser m. m. Genom förordning den 19 juni 1980 <SÖ-FS 1980: 1391 har 

regeringen fastställt veckotimpris för bas- och förstärkningsresurser m. m. 

slutgiltigt för redovisningsåret 1979/80 samt preliminärt för redovisnings

itret 1980/81. Veckotimpriset för basresurser för resp. stadium är i genom

snitt 2 608 kr.. 2742 kr. och 3 423 kr. för redovisningsåret 1979/80 samt 

2 771 kr., 2 90 I kr. och 3 606 kr. för redovisningsåret 1980/81. För förstiirk

ningsresursen är veckotimpriset 2 978 kr. för redovisningsåret 1979/80 och 

3 147 kr. för 1980/81. I förordningen har regeringen vidare fastställt ti!Higgs

bidraget till 13.4 % såväl slutgiltigt för redovisningsåret 1979/80 som preli

minärt för redovisningsåret 1980/81. 

Statsbidraget utbetalas i form av förskott och slutreglcring. Budgetåret 

1981/82 belastas anslaget med förskott för detta år beriiknat på statsbidra

get för redovisningsåret 1980/81 samt slutreglering av bidraget för redo

visningsåret 1980/81. Anslaget belastas vidare med bidrag till kommuner 
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och organisationer för vissa verksamheter. med bidrag till avgifter till 

försäkring för tilläggspension (ATP) samt med kostnader för reducerat 

lönekostnadspåliigg (lkpJ. Slutligen utgår ur anslaget bidrag till de estniska 

skolorna i Stockholm och Göteborg, Kristofferskolan samt Hillelskolan. 

båda i Stockholm. enligt av regeringen utfärdade särskilda förordningar. 

Bidraget utgår med 99 % av ett bidragsunderlag som består av dels lärar

lönekostnaderna. dels kostnaderna för socialförsäkringsavgift till sjukför

säkring, folkpensionering och försäkring för tilläggspcnsion (ATP). 

A 11slaKsheriik11inx 
1980/81 

Anslag 

I. Bas- och försliirknings-
resurser m. m. 1!944 529000 

2. Bidrag till den samlade 
skoldagen 20400000 

3. Bidrag till kommuner och 
organisationer för vissa 
verksamheter 38 289000 

4. Bidrag till enskilda skolor 6611000 
5. Bidrag till kostnader för 

vissa arhctsgivaravgifter I 739828000 
6. Lönekostnadspålägg 987 343000 

Il 737 000 000 

Avrundat 

Skolö1·erstyrclse11 

Beräknad lindring 1981/82 

Skolöver 
styrelsen 

-185 668 229 

+ 3 196000 

+ 2465691 
+ 801800 

+ 92762000 
- 20 184000 

-106626738 

-107000000 

Före
draganden 

+ 149871000 

+ 21!26000 

+ 5671000 
+ 802000 

+ 108060000 
+ 17 057 000 

+284287000 

+284000000 

I. Antalet elever. basresurser och veckotimmar fördelade på stadier 

framgår av följande sammanställningar. 

Stadium 

Låg 
Mellan 
Hög 

Totalt 

Stadium 

Låg 
Mellan 
Hög 

Totalt 

Beräknat elevantal 1980/81 

Totalt 

335 083 
327964 
363 103 

I 026150 

Basresurser 
1979/80 

16564 
15 282 
13609 

45455 

varav AR-liin 

176498 

Basresurser 
1980/8\ 

16693 
15 035 
13 678 

45406 

M+O län övriga 

171367 678285 

Timmar i basresurs 
inkl. garanti
timmar 
1980/81 

422 756 
541429 
552896 

1517 081 
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Skolöverstyrelsen <SÖl beräknar kostnaden för basresurser till 

4 735 885 381 kr. för verksamhetsåret 1980/81. 

Förstärkningsresursen utgår med viss del av veckotimme för 

elev inom grundskolan, dels som en resurs direkt till kommunen. dels som 

en resurs till länsskolnämnden att fördela inom länet. Antalet elever redo

visningsåret 1980/81 beräknas till 1026150 i hela riket och antalet vecko

timmar till 577 209 resp. 26 623. Totalt beräknas antalet timmar i förstärk

ningsresursen till 603 832, vilket motsvarar en kostnad av I 900 261 947 kr. 

för verksamhetsåret 1980/81. 

Tilläggsbidraget utgår med viss procent av de sammanlagda kost

naderna för bas- och förstärkningsresurser. Efter den för 1980i81 fast

ställda preliminära procentsatsen 13,4 beräknar SÖ kostnaderna för till

läggsbidraget till 889243 742 kr. för verksamhetsåret 1980/81. 

SÖ beräknar statsbidraget för s är sk i Id undervisning till 

41.7milj. kr. för 1980/81. 

Bidrag till kostnader för viss stöd undervisning i svenska samt 

hemspråk su nde rv is ni ng och studie hand I ed ni ng på hem

s p rå k beräknar SÖ till 146 211 000 resp. 196 944 000 kr. för 1980/81. 

Statsbidraget till kostnader för rektorer och studierektorer be

räknar SÖ till 349 364 700 kr. för 1980/81. 

För bidrag till kostnader för kallortstillägg. finskspråktillägg 

och vissa uppdragstillägg beräknar SÖ för 1980/81 2590\000kr. 

medan för kostnader för praktisk lärarutbildning beräknas 21 467 000 kr. 

För bidrag till kostnader för avlöning av skoldirektörer och biträ

dande sko Id i r ek tör er har SÖ beräknat 28 681 000 kr. för 1980/81. 

SÖ beräknar den totala kostnaden under anslagsposten I till 

8 758 860 771 kr. för verksamhetsåret 1980/81. 

2. För den icke timplanebundna verksamheten under den sam I ad e 

sko Idag en beräknar SÖ 17 958 000 kr. SÖ har därvid med stöd av till

gängliga uppgifter från kommunerna uppskattat att 25 % av totala antalet 

elever i grundskolan kommer att omfattas av den samlade skoldagen 

läsåret 1980/81. 

De under anslagsposterna I och 2 uppförda bidragsändamålen omfattas 

av ett förskotts- och slutregleringsförfaran<le. Under budgetåret 1981/82 

utbetalas ett förskott om 90 lJc av beslutat bidrag för redovisningsåret 1980/ 

81. Anslaget belastas budgetåret 1981/82 även av slutregleringen av ansla

get för redovisningsåret 1980/81. 
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Beräkning al' förskott och slutreglering för budgetäret 1981182: belopp i 

milj. kr. 

Budgetår Totalt Förskott Slutregle- Summa 
bidrag ring 
posten I 

1979/80 7 865.5 
1980/81 8 335.7 7 079,0 
1981/82 7 495,6 1246,7 8 742.3 

Budgetår Totalt Förskott Slutregle- Summa 
bidrag ring 
posten 2 

1979/80 13.8 
1980/81 18.0 12,3 
1981/82 16,2 5,6 21.8 

3. Bidrag till kommuner och organisationer för vissa verk

samheter. SÖ hävdar liksom tidigare år att staten borde stå för en större 

del av kostnaderna för person e Il assistans åt handikappade 

c I ev er. SÖ beräknar dock oförändrat belopp budgetåret 1981/82 till 

6.4 milj. kr. SÖ beräknar vidare 100000 kr. ( + 10000 kr. I för bidrag t i Il 

kommuner i Norrbottens län med finskspråkiga barn samt 

160000kr. ( + 17000kr.) för bidrag t i Il I äge rs kolor anordnade 

av Riksförbundet finska föreningar i Sverige. 

SÖ beräknar kostnaden för lokal resurs för genomförande av 

1980 års läroplan för grundskolan till 32.3 milj.kr. för redovis

ningsåret 1980/81. Denna anslagspost omfattas av förskotts- och slutregle

ringsförfarande. SÖ beräknar att belastningen under budgetåret _1981182 på 

anslaget uppgår till 33.5 milj. kr. 
4. Bidrag t i 11 ens k i Ida sko I o r. Estniska kommitt c n har 

begärt fortsatt bidrag för bugetåret 1981/82 för de estniska grundskolorna 

och för de s. k. kompletteringsskolorna. SÖ beräknar oförändrad organisa

tion och föreslår att bidraget höjs med 153000kr. till I 346000kr. 

Stiftelsen Kristoffers ko Ian anh@er i likhet med tidigare år om 

bidrag till ytterligare en klass i vardera årskurserna 10-12. Vidare anhåller 

stiftelsen om utökning av bidragsunderlaget med ytterligare veckotimmar 

för administration och planering. eurytmi. reservvikarier m. m. 

I avvaktan på resultatet av arbetet inom kommitten ( U 1979: 131 för 

skolor med annan huvudman än stat och kommun avstyrker SÖ de av 

stiftelsen begärda förändringarna och föreslår att bidraget höjs med 

445600kr. till 4867600 kr. 

Styrelsen för H il I els ko Ian anhåller om fortsatt bidrag för budgetåret 

1981182 samt i likhet med tidigare år iiven om bidrag för deltidsanställd 

sekreterare åt rektor och för arvode åt en skolpsykolog. SÖ avstyrker och 

föreslår en höjning med 209 200 kr. till I 205 200 kr. 
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Ansökningar om statsbidrag har även inkommit från Martinskolan i 

Stockholm. styrelserna för Rudolf Steincrskolorna i Lund. Göteborg. 

Norrköping och Örebro samt Waldorfskolorna i Järna. Delsbo och Umeå. 

I avvaktan på resultatet av arbetet inom kommitten (U 1979: 13) för skolor 

med annan huvudman än stat och kommun avstyrker SÖ statsbidrag till 

ytterligare Waldorfskolor för budgetåret 1981/82. 

SÖ hemställer 

att till Bidrag till driften av grundskolor m. m. för budgetåret 1981/82 

anvisas ett förslagsanslag av 11630 000 000 kr. 

I ntegrationsutredningen 

Den 2 oktober 1979 överlämnade Integrationsutredningen sitt delbetän

kande (SOU 1979: 82) Personell assistans för handikappade. 

Utredningen föreslår att det särskilda statsbidraget till personell assis

tans i grundskolan sammanförs med liinsskolnämndsdelen av förstiirk

ningsresursen. Som motivering anför utredningen att del inte linns skäl att 

utnämna just "assistent-stödet" till det stöd där speciella garantier måste 

lämnas. Det är precis lika viktigt att garantier skapas för att de handikappa

de som behöver det skall få t. ex. kompanjon lärare. syo-funktioniirer eller 

speciallärare. Statsbidraget täcker dessutom endast en mindre del av assis

tentkostnaderna. samtidigt som kommunerna kan använda en del av det 

generella statsbidraget för samma ändamål. 

För gymnasieskolans del framför utredningen inget förslag i avvaktan på 

ytterligare underlag vad avser de handikappade elevernas situation efter 

grundskolan. Utredningen har emellertid utvecklat sin principiella syn på 

hur reglerna för personell assistans bör utformas även på det frivilliga 

skolstadiet. Utredningen förutsätter att dessa synpunkter beaktas vid ut

formningen av ett nytt statsbidragssystem för gymnasieskolan. 

Utredningen konstaterar all en kraftig ökning av antalet regionala kon

sulenter för rörelsehindrade barn och ungdomar iir en förutsiillning för all 

dess förslag skall leda till förbättrade förhållanden för de handikappade. 

Utredningen föreslår slutligen all det i framtiden inte skall finnas några 

bestämda avgränsningar av de elevgrupper som skall kunna fä del av det 

stöd utredningen föreslagit. Såväl handikappade som icke handikappade 

bör kunna få hjälp av assistenter. om detta bedöms som det lämpligaste. 

Möjligheterna att göra individuella anpassningar av assistenthjiilpens ut

formning bör vara obegränsade och assistenternas arbetsuppgifter variera. 

Remissyttrandena 

E_fler remiss har yttranden över delbetänkandet avgetts av socialstyrel

sen (SoSl. statens handikapprf1d, riksrcvisionsverkct !RRV). skolöversty

relsen (SÖ). arbetsmarknadsstyrelsen IAMSl. styrelsen för vårdartjänst. 

samtliga länsskolnämnder. elevvf1rdskommitten. utredningen om för

stärkta kontakter mellan hem och skola. Landstingsförbundet. Svenska 

18 Rik.l'dllRCll /9/Wi8/. I .l'a111/. Nr /!!Il. Hilt1Rll 12 
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kommunförbundet, Landsorganisationen i Sverige (LO) genom Svenska 

kommunalarbetareförbundet. Tjänstemännens centralorganisation ITCOI, 

Centralorganisationen SACO/SR (SACO/SR), Handikappförbundens cen

tralkommitte (HCK), De handikappades riksförbund !DHR), Riksförbun- · 

det Hem och skola IRHS) och Lantbrukarnas riksförbund (LRFI. Skri

velser har även inkommit från Stockholms läns landsting och Synskadades 

riksförbund. 

lntegrationsutredningen föreslår i betänkandet att det särskilda statsbi- · 

draget till personell assistans skall sammanföras med länsskolnämndsdelen 

av förstärkningsrcsursen. Förslaget tillstyrks av majoriteten av remissin

stanserna. 

Länsskolnämnden i Giitehorgs och Bohus län anser att det förefaller 

rimligt att det särskilda statsbidraget tas bort och bakas in i den förstärk

ningsresurs som går direkt till kommunen. En mindre del av anslaget kan 

överföras direkt till länsskolnämndsresursen. S1·cnska kom111111!fi'irh11ndet 

anser att kostnaden för den personella assistansen åt handikappade bör 

bestridas av staten. Förbundet förutsätter att förstärkningsresursen tillförs 

belopp som motsvarar statens och kommunernas sammanlagda kostnader 

för verksamheten. lfCK anser att statsbidragets storlek måste ökas för 

handikappade elevers skolgång. 

Av de remissinstanser som avstyrker utredningens förslag om samman

föring av de två resurserna är bl. a. SoS och styrelsenji'ir vårdar~jiinst som 

båda anser att om den föreslagna sammanföringen kommer till stånd, en 

försämring för de handikappade eleverna kommer att inträffa. Länsskol

niimndema i Jönkiipings. Gotlands och Ila/lands liin samt DHR har re

dovisat vissa betänkligheter mot det föreslagna sammanförandet av resur

serna. Liinsskolniimnden i Jönköpings län anser att det skulle få till följd 

att ett mycket starkt tryck skulle komma från kommunerna att få högsta 

möjliga kostnadstäckning från länsskolnämndsresursen. Nämnden har den 

åsikten att ett väsentligt utökat specialdestinerat statsbidrag skulle mera 

motsvara de berättigade önskemål kommunerna har för att garantera en 

fortsatt satsning på integration av handikappade elever i skolan. 

Styrelsen för vilrdartjiin.1·1 och AAIS anser att den personella assistansen 

hör ha full kostnadstäckning. SoS. styrelsen får l'clrdar(jiinst. AMS. SÖ 

och lii11s.1·kolniimnde11 i Malmöhus liin anser att den personella assistansen 

bör garanteras genom lag eller annan åtgärd som kan vara lämplig. t. ex. 

särskilt anslag, förordning etc. 

Utredningens förslag att det inte skall finnas någon bestämd avgränsning 

av vilka elevgrupper som skall få assistentstöd stöds av en klar majoritet 

av remissinstanserna. 

Uinsskolniimnden i Värmlands liin menar att det bör framgå att i första 

hand de fysiskt handikappades behov skall beaktas. 

AMS anser att de olika regler som gäller för personlig assistans bör 

samordnas, så att valet av skolform inte blir avhängigt möjligheterna att få 
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personell assistans. Vidare bör möjlighekrna att ge kursdeltagare vid 

AMU-centra personell assistans utredas. 1CO påpekar att det i dag inte 

finns resurser i erl·orderlig utsträckning för att täcka behovet av personell 

assistans i särskolan. 

Lii11sskol11iimmlen i Östcrgiitl1111ds liin anser att utredningen avfärdat 

fragan om assistenternas yrkesutbildning alltför liitt. när utredningen talar 

om att det är betänkligt att utforma en generell yrkesutbildning för assi

stenter. Styrclsrn fi"ir 1·ård11rtjiinst, liinssk11lnii11111dem11 i l/iisterhottcns 

och l/iisternorrl1111ds län. LO!S1·cnska komm111111/arhctan:fi'irh1111dct. eln·-

1·ånlsko1111nitfr11. SACOISR och DHR anser generellt att assistenterna bör 

få en adekvat yrkcsutbildning för sina uppgifter. SACO/SR och DHR 

hävdar att yrkets status i så fall skulle höjas betydligt. DHR anser vidare 

att detta skulle leda till minskad genomströmning av assistenter ute på 

skolorna. 

Uinssko/11iimnde11 i \,'ii.1·tahotf1'ns liin anser att en generell yrkcsutbild

ning för assistenter är en omöjlig väg med tanke på de mycket skiftande 

behoven. Däremot anser nämnden att assistenterna bör fä mera allmiin 

utbildning om skol verksamhetens riktlinjer och målsättning samt t. ex. 

någon orientcringskurs i psykologi. 

SÖ och SACO/SR påpekar dels att det är en brist att utredningen inte 

analyserat och ingående diskuterat vilka förutsättningar som krävs för att 

elever med svåra funktionsnedsältningar skall kunna delta i integrerad 

undervisning, dels att det varit önskvärt att utredningen hade arbetat fram 

några generella riktlinjer för assistentverksamheten till stöd för bäde assi

sknter och övrig skolpersonal. 

Styrl'iscn ji'ir rårdartjiinst tycker att det är lämpligt att i vissa fall knyta 

assistenter till klass i stället för till elev. Liinsskolniimnden i Östergiitlands 

liin anför att det i linje med den nya läroplanen bör vara arbetslagets/ 

arbetsenhetens ansvar att åstadkomma en meningsfull planering av verk

samheten för samtliga elever. I förekommande fall bör det ingå personliga 

assistenter i arbetsenheten och dessa skall vara med vid arbetsplaneringen. 

Liinsskolniimnden i \liirmlands län anser inte att man kan bortse ifrån att 

enskilda assistenter genom sin bakgrund och de erfarenheter arbetet ger. 

utgör en viktig tillgång i elevvård-;arbetet. Det bör därför finnas utrymme, 

åtminstone i större kommuner, för assistenter som iir permanent knutna till 

skolan. Liinsskolniimnden i Rlekinge liin. 1.0/ffrcnska komm11nalarhetarc

förh1111det och D/IR iir av den uppfattningen. att en arbetsplan bör utarbe

tas för assistenterna. 

Utredningen konstaterar att en kraftig utökning av antalet regionala 

konsulenter för rörelsehindrade barn och ungdomar är en förutsättning för 

att utredningens förslag skall leda till förbättrade förhållanden för de handi

kappade. SoS. statens handikappråd. liinsskolnämndema i Uppsala. Jiin

kiipings. Kalmar, Malmiilws. Äfrshorgs. Värmlands. \liisternorr/ands. 

Jämtlands, \lästcrhotten.1· och Norrhottens liin, D/IR och Stockholm.1· /iins 

landsting instämmer i detta konstaterande. 
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Styrelsen fiir l'l°mlartjiinst påpekar att utredningen inle redovisa\ vilka 

förutsiittningar som krävs för att elever med svf1ra funktiönsnedsättningar 

skall h;.1 möjlighet att på ett meningsfullt sätt delta i integrerad undervis

ning. Styrelsens erfarenhet är den. att det är mera angeläget med en 

resursförstärkning p[1 det sociala området för samordning av olika insatser 

för elevernas framtidsplanering. Liinsskol11ii11111de11 i Sädcr1111111lands län 

anser att det hade varit hättre att i ett sammanhang fä ta ställning till frågan 

om statliga pedagogiska stödresurser för hela handikappområdet. Vidare 

anser nämnden att stödet till personell assistans är ojämnt fördelat mellan 

olika h<mdikappområden. Motsvarande resurser saknas t.ex. helt för ele

ver med hörselhandikapp. lii11sskolnii111nde11 i Kopparhag.1· lii11 tillstyrker 

utredningens förslag. men anser att ett definitivt beslut om antalet konsu

lenter bör anstå till dess statsbidragssystemet för gymnasieskolan fast

ställts. 
/JC K och Sy11skadade.1· rik.1:fårh111ul föreslår att reselärarverksamheten 

byggs ut. /JCK tillstyrker dessutom förslaget om en utbyggnad av konsu

lentverksamheten. 

SÖ. styrelsen ./i)r rärdartjiinst, lii11sskol11ii111ndema i Stockholm.i· och 

Viirmlands län. Svenska ko11111111nfi'irb11ndet och Df/R anser att full kost

nadstäckning för personell assistans i gymnasieskolan är nödvändig för att 

ingen skall behöva avstå från studier på grund av handikapp. SÖ. som har 

erfarenhet från handläggningen av ärenden angående bidrag till tekniska 

stödåtgärder m. m .. anser att det lätt kan uppstå en ojämlikhet i fråga om 

studiemöjlighet beroende på i vilken kommun eleverna är bosatta och vem 

som är utbildningsanordnare. Liinsskolniimnden i Siidermanlands /iin an

ser att även gymnasieskolan bör förfoga över en statlig resurs.och att den 

bör vara större än nuvarande statliga anslag. Uinsskolniimnden i Jämt

lands liin menar att utformningen av stödet till handikappade elever bör 

vara oberoende av statsbidragets storlek. 

SoS anser att rätten till personell assistans för gymnasieskolans handi

kappade elever bör garanteras genom ett hundraprocentigt hidrag. liins

skolniimnderna i Kronohergs samt (iiitehorgs och Bohus liin är av den 

uppfattningen. att statsbidragen för gymnasieskolan och den kommunala 

vuxenutbildningen bör vara så likartade som möjligt. liinssko/niimnden i 

Kalmar liin menar att stödet till gymnasieskolan bör vara starkHrc än 

stödet till grundskolan. Uinsskolniimnden i Kronohergs liin anser att även 

folkhögskolorna bör få lika stort bidrag som ungdomsskolan. 

Statens handikappråd. liinsskolniimnderna i Uppsala. JiinkiipinRS, Ble

kinge och Kristianstads liin anser att frågan om personell assistans i 

gymnasieskolan bör utredas ytterligare och att den bör överlämnas till 

gymnasieutredningens hedömande. Liinsskolniimnden i Kristianstads liin 

föreslår. i avvaktan på gymnasieutredningens förslag. att det nuvarande 

statshidraget för tekniska stödåtgärder i gymnasieskolan höjs väsentligt. 

SÖ. TCO och liinsskolniimnden i Malmiihus liin har även behandlat 
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frägan om personell assistans i specialskolan. SÖ tillstyrker utredningens 

förslag om särskilda medel till personell assistans i specialskolan och anför 

vidare. att det bör vara ett förslagsanslag. Bidraget bör fördelas av SÖ 

efter framställningar från skolorna i varje enskilt fall. TCO förordar att 

särskilt studium ägnas flt det förhållandet att integrationssträvandcna un

der senare år medfört större överföring av specialskolcelcver till grundsko

lan än tidigare. TCO förordar vidare att en större del av statsbidraget 

överförs till länsskolnämndsresurscn till gagn för elever som tidigare skulle 

ha hänvisats till specialskola. 

Fc"ircdraga nde 11 

Jag vill inledningsvis erinra om vad jag har anfört dels vid min anmälan 

av gemensamma frågor inom skolviisendet om bl. a. en behovsorienterad 

resursfördelning. propositionen ( 1980/81: 20) om besparingar i statsvcrk

samhctcn m. m. <besparingspropositioncn) och införandet av Lgr 80 dels 

under anslaget Siirskilda åtgärder pfi skolomrfidet. 

Statsbidraget till grundskolan utgår fr. o. m. redovisningsiiret 1978179 

enligt förordningen ( 1978: 3451 om statsbidrag till driftkostnader for grund

skolan. m. m. !ändrad senast 1980: 395 och 710). Principerna för hidrags

systemet fastställdes genom beslut vid 1975176 lH:h 1977178 ilrs riksmöten 

(prop. 1975/76: 39. UbU 1975/76: 30. rskr 1975/76: 367 och prop. 1977/ 

78: 85. UbU 1977/78: 21. rskr 1977/78: 260). Skolöverstyrelsen (SÖl har i 

uppdrag att företa en såviil teknisk som pedagogisk uppföljning lK'h utvär

dering av det nya statsbidraget samt att redovisa erfarenheterna i de årliga 

anslagsframstiillningarna. Därutöver har inom utbildningsdepartementct 

inletts en utvärdering av bl. a. de statstinansiella och de kommunalekono

miska konsekvenserna av statshidragssystemet. 

Jag ansluter mig till SÖ:s bedömning rörande antalet elever i grundsko

lan samt antalet timmar i bas- och förstiirkningsn:surser. Den totala kost

naden för bas- och förstiirkningsresurser beriiknar jag till 

6850 milj. kr. för redovisningsåret 1980/81. Mina beräkningar grundar sig 

på löneliiget i juni 1980 med viss uppräkning för de kostnadsökningar som 

kan förväntas. I enlighet med vad jag har anfört vid min anmiilan av vissa 

gemensamma frågor inom skolväsendet förordar jag att den del av för

sWrkningsresurscn som fördelas av liinsskolnämnderna. den s. k. liinsskol

nämndsresursen. upphör i sin nuvarande form. Jag har därför i mina 

heräkningar fört över vad som motsvarar den nuvarande Hinsskolniimnds

resursen till ett siirskilt anslag för Särskilda åtgärder på skolomri'1det. Jag 

har vid beräkningarna av kostnaderna under förevarande anslag tagit hiin

syn till att viss kostnad kommer att belasta anslaget för slutreglcring av 

länsskolnämndsresursen för innevarande redovisnings:fr. 

T i 11 ii gg s bidraget utgår med en viss procent av bidraget for has- och 

förstiirkningsresurser. Regeringen har för budgetäret 1979/80 fastställt pro

centsatsen till 13.4. Till grund för detta beslut har legat dels en uppskatt-
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ning av kommunernas i princip statsbidragsgrundande vikariekostnader 

för liirare och skoliedare. grundad på uppgifter från Kommun-data AB. 

dels en beräkning av kommunernas kostnader för uppdragstillägg och 

nedsättningar av lärarnas undervisningsskyldighet. Kommun-data AB och 

statistiska centralbyrån (SCH l kommer under vären 1981 att presentera 

aktuellt underlag för faststiillande av definitiv procentsats för tilliiggsbidra

get för redovisningsåret 1980/81. För att den del av mitt förslag i proposi

tionen 1980/81: 20 ( besparingspropositionenl rörande omstrukturering av 

speciallärarutbildningen resp. skolledaruthildningen som rör grundskolan 

skall fö effekt på statsbudgeten redan budgetåret 1981/82. kan förskottsut

betalningen till kommunerna under detta år vad avser tilHiggsbidraget inte 

på sedvanligt sätt baseras på det beslutade bidraget för redovisningsåret 

1980/81. Jag kommer därför senare att föreslå regeringen att förskottsutbe

talningen vad avser tilläggsbidraget under redovisningsfiret i stiillet skall 

baseras på ett tilläggsbidrag som är 0.J procentenheter lägre iin vad det 

annars skulle vara. Vid i övrigt oföriindradt: förhållanden blir procentsat

sen för tilläggsbidraget således 13.1. Detta motsvarar ett bidragsunderlag 

på 909 milj. kr. Vid beräkningen av tilfaggsbidraget har hänsyn tagits till att 

antalet yrkesvalslärare minskar till föl.id av personalavgångar. 

För stödundervisning i svenska och för hemspr<lksunder

v is ni n g bcriiknar jag sammanlagt J58 milj. kr. för redovisnings{tret 1980/ 

81. 

Bidrag utgår till kostnader för s ii r sk i Id undervisning för elever 

som pä grund av handikapp. långvarig sjukdom eller sjukdom som tvingar 

till upprepad kortare frilnvaro inte kan delta i vanligt skolarbete. För 

redovisningsäret 1980/81 beräknar jag kostnaden för siirskild undervisning 

m. m. till 43 milj. kr. 

För bidrag till kostnader för kallortstillägg, finskspr<iktilliigg 

och vissa uppdrags t i 11 ägg beräknar jag 27 milj. kr. och för bidrag till 

viss praktisk lärarutbildning 23milj.kr. 

För redovisningsåret 1980/81 beriiknar jag kostnaden för rektorer. stu

dierektorer. skoldirektörer och biträdande skoldircktörer till 398 milj. kr. 

Totalt beräknar jag statsbidraget för budgetåret 1980/81 till ändamill 

under anslagsposten I till 8610milj. kr. Som jag har redovisat i det föregi"t

ende omfattas denna anslagspost av ett förskotts- och slutregleringsförfa

rande. Under budgetåret 1981/82 uthetalas till kommunerna dds förskott 

baserat på det fastställda bidraget för 1980/81. dels slutreglering för 1980/ 

81. 

Bcriik11i11g a1· .fi"irskoll och s/utreglaing .fi"ir hudgetilret 1981182. hdopp i 

mi(i. kr. 

Hudgetiir Totalt Fiirskoll Slut- Summa 
hidrag reglering 

1979/80 7 865.5 
1980/81 8 610.0 7 079.0 
1981/82 7 749.0 I 531.0 9 280.0 
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Enligt förslag i besparingspropositionen skulle driftbidrag t i 11 

grundskolan och vad därmed hör samman reduceras med 2% i 

fråga om utbetalningar av statsbidrag som sker fr. o. m. den I juli 1981. 

Riksdagen avslog emellertid detta förslag (UbU 1980/81: 15. rskr 1980/ 

81: 120). 

Av skäl som jag angav vid min anmälan av vissa gemensamma frågor 

inom skolväsendet föreslår jag att regeringen på nytt förelägger riksdagen 

förslag om tvåprocentig minskning av drifthidrag till grundskolan och vad 

därmed hör samman. Jag får därvid hänvisa till vad som anfördes i bespa

ringspropositionen (prop. 1980/81: 20 s. 5 m. 
Vad gäller den närmare utformningen förordar jag att reduceringen skall 

gälla inte bara samtliga bidrag enligt förordningen ( 1978: 345) om statsbi

drag till driftkostnader för grundskolan. m. m. utan också bidrag enligt 

förordningen (SÖ-FS 1978: 190) om statsbidrag till särskild undervisning av 

zigenarbarn samt bidrag som hänför sig till kostnader för tjänstgöring i 

grundskolan pä sådan tjänst som avses i förordningen ( 1975: 3371 om 

tjänster som lärare vid skolväsendet i kommun. Även statsbidrag enligt 

särskilda bestämmelser till kostnader för avgifter för tilläggspensionering 

hör reduceras med två procent. 

I enlighet med vad som anfördes i besparingspropositionen hör minsk

ningen med två procent gälla inte bara bidrag som hiinför sig till tiden 

fr. o. m. den I juli 1981 utan också bidrag som avser tid dessförinnan. om 

utbetalningen sker den I juli 1981 eller senare och innebär slutreglering 

inom ramen för ett förskotts- och slutregleringsförfarande. 

Minskningen med två procent hör i princip ske enligt följande. När en 

kommun rekvirerar statsbidrag bör kommunens beräkning av belopp göras 

utan hänsyn till den tvåprocentiga minskningen. Den myndighet som prö

var rekvisitionen bör i beslut dels fastställa vilket belopp kommunen skulle 

ha haft rätt att erhålla om inte regler om reducering hade gällt. dels 

fastställa vilkt:t bdopp som skall betalas ut. Dt:t sistnämnda bdoppet skall 

alltså utgöra 98 % av det förstnämnda. 

Besparingen på statsbudgeten för budgetåret 1981/82 på anslagsposten 

enligt mitt förslag beräknar jag till 185.6 milj. kr. 

Bidrag utgär till icke timplanebunden verksamhet under den sam I ad e 

skoldagt:n. För varje elev som omfattas av den samlade skoldagen 

utgår bidrag med ett visst belopp per läsår. För liisäret 1980/81 har SÖ 

beräknat att 25 <;{. av eleverna skall omfattas av samlad skoldag. Jag delar 

denna bedömning. 

Kostnaden för bidrag till samlad skoldag redovisningsåret 1980/81 beräk

nar jag till 19milj. kr. Även denna anslagspost omfattas av ett förskotts

och slutregleringsförfarande. 
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Beräkning m· förskott och s/11treg/ering fiir budgetåret 1981182 för Bidrag 

till den samlade sko/dagen. belopp i milj. kr. 

Budgetår 

1979/80 
1980/81 
1981/82 

Totalt 
bidrag 

13.8 
19,0 

Förskott 

12.4 
17.1 

Slut
reglcring 

6,6 

Summa 

23,7 

Även i fråga om bidrag till kostnader för samlad skoldag bör i enlighet 

med vad jag har föreslagit utbetalning endast ske med 98 % av hidraget. 

Besparingen på statsbudgeten budgetåret 1981/82 blir då 0.5 milj. kr. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om vad jag har anfört i besparingspro

positionen beträffande innebörden av samlad skoldag och dess längd. De 

ändringar av skolförordningen som jag i propositionen redovisar att jag 

kommer att föreslå regeringen bör gälla fr. o. m. den I juli 1981. Även om 

detta, vilket jag hoppas. kommer att medföra att genomförandet av samlad 

skoldag påskyndas. får detta genom anslagets konstruktion inga kostnads

effektcr för statsbudgeten under budgetåret 1981182. 

För bidrag till kostnader för vissa arbetsgivaravgifter beräknar 

jag I 885.6 milj. kr. Jag har därvid räknat med att bidrag utgår med 21,9% 

av den heräknade lönesumman under anslagsposten I. I enlighet med vad 

jag har föreslagit om reducering av statsbidraget med 2 % har jag vidare 

räknat med att utbetalning av bidraget endast skall ske med 98 % av 

bidragsunderlaget. Besparingen har jag därvid beräknat till 37 .7 milj. kr. 

För reducerat lönckostnadspålägg beräknar jag 1004.4milj.kr. 

Beräkningen grundar jag därvid på utbetalningen sedan den tvåprocentiga 

besparingen på a11slagsposterna I och 2 fråndragits. Detta innebär en 

besparing på 20.4milj. kr. 

Jag har i besparingspropositioncn föreslagit att antalet elever per basre

surs på mellanstadiet läsåret 1981 /82 skall anpassas till den nivå som rådde 

läsåret 1975176. samt att den utökning av förstärkningsresursen som läsåret 

1981/82 skulle ske i anledning av den nya läroplanen för grundskolan ej 

skall genomföras. Dessa besparingsåtgärder får effekt budgetåret 1982/83. 

Jag beräknar den lf\ngsiktiga besparingseffektcn till minst 185 milj. kr. per 

år. 

I samband med riksdagens behandling av propositionen 1977178: 85 om 

nytt statsbidrag till grundskolan m. m. uttalade uthildningsutskottet att det 

statshidragsbelopp, på vilket lönekostnadspålägg beräknats. är den maxi

mala lönesumma som får utgöra underlag för inrättande av statligt reglera

de tjänster <UbU 1977178: 21 s. 24). Eftersom lönekostnadspålägget nu i 

stället har beräknats på det lönebidragsbelopp som återstår efter den 

tvåprocentiga reduktionen. dvs. 98 %' av lönebidraget, skulle utskottets 

uttalande kunna tolkas som att 2 % av lönebidragsbeloppet inte Hingre 

.. skulle fä utgöra underlag för inrättande av statligt reglerade tjänster. Jag 
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utgår dock från att detta inte skall gälla utan att hela lönesumman fortfa

rande får utgöra underlag för inrättande av sådana tjänster. 

Den totala be~paringcn under grundskoleanslaget budgetåret 1981 /82 till 

följd av de ändrade utbctalningsreglerna har jag beräknat till 244.2 milj. kr. 

I enlighet med vad jag har anfört i besparingspropositionen och vid min 

anmälan av vissa gemensamma frågor inom skolväsendet bör 25 %. 

dvs. 61.1 milj. kr. av denna besparing återföras till skolväsendet. huvudde

len genom länsskolnämndernas försorg. I enlighet med vad jag har anfört i 

det föregående bör ett särskilt anslag inrättas. Särskilda åtgärder på skol

området. Detta anslag har tillförts 53 .4 milj. kr. Resterande del av återfö

ringen. 7.7 milj. kr .. beräknar jag under anslagen Utbildning för undcrvis

ningsyrken och Ersättning till vissa lärarkandidater för att möjliggöra 

särskilda utbildningsåtgärder riktade till vissa kommuner och avsedda för 

obehöriga lärare som länge tjänstgjort inom skolväsendet. 

Under posten Bidrag till kommuner och organisationer för 

vi s sa ve r k sam h c t c r har jag för budgetåret 1981 /82 beräknat 

IOOOOOkr. för bidrag till kommuner i Norrbottens län med finskspråkiga 

barn för anskaffande av speciella hjälpmedel för att överbrygga språksvå

righeterna samt 160000 kr. för bidrag till lägerskolor anordnade av Riksför

bundet finska föreningar i Sverige. 

Jag övergår nu till att behandla frågan om person e 11 assistans för 

handikappade elever. 

Intcgrationsutrcdningen har föreslagit att det särskilda statsbidraget till 

personell assistans i grundskolan sammanförs med Hinsskolnämndsdelen 

av grundskolans förstärkningsresurs. Jag ansluter mig till den bedömning 

som gjorts av utredningen. och som tillstyrkts av en klar majoritet av 

remissinstanserna. att det särskilda statsbidraget till personell assistans i 

grundskolan bör upphöra. Jag har tidigare föreslagit att den nuvarande 

länsskolnämndsrcsurscn skall föras in under det nya anslaget till Särskilda 

åtgärder på skolområdet. Enligt mitt förslag ankommer det på länsskol

nämnderna att fördela resursen till kommunerna utifrfm vissa kriterier. Ett 

av dessa kriterier bör vara antalet handikappade elever inom grund- och 

gymnasieskola i en kommun. Härigenom ges större möjligheter för kom

muner med många handikappade elever att få ti:ickning för sina kostnader 

än i dag. då det särskilda statsbidraget till personell assistans endast täcker 

en mindre del av kommunernas faktiska kostnader för detta ändamål. Ett 

borttagande av det särskilda bidraget till personell assistans och ett inlem

mande av stödet till handikappade elever i en mer generell resurs till 

kommunerna kommer dessutom. vilket utredningen och m<'tnga rcmissin

stanser påtalat. att medföra en ökad flexibilitet i kommunens insatser för 

handikappade elever genom att skolstyrelsen och skolledningen mer förut

sättningslöst kan bedöma behovet av stöd insatser för en handikappad elev. 

och inte längre av ekonomiska skäl är bundna till just assistentinsatser. Det 

ankommer således på kommunen att avgöra såväl vilka elevgrupper som 
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skall få särskilt stöd, som i vilka former detta stöd skall ges. Samtidigt vill 

jag dock understryka den synpunkt som framförts av bl. a. socialstyn:lsen. 

att möjligheten att fä personell assistans många gånger innebär en grund

läggande trygghet att klara sig praktiskt i skolan. Mitt resonemang får 

således inte tas till intäkt för att det. genom att det särskilda statsbidraget 

tas bort. inte längre skulle föreligga något behov av personell assistans. 

Tvärtom är det min uppfattning att den totala insatsen för handikappade 

elever i skolan genom mitt förslag bör kunna öka. och att även i fortsätt

ningen personell assistans kommer att vara en viktig stödform. 

Genom att stöd till bl. a. personell assistans i fortsättningen föreslås utgå 

som en del av en generell resurs. bör det enligt min mening framstå som 

klart att kommunerna inte med hänvisning till bristande statsbidragstäck

ning kan avstå från att tillhandahålla personell assistans till sådana handi

kappade elever som har behov av det. Det bör tvärtom vara självklart att 

skolstyrelse och skolledning vid fördelning av såväl den nya resursen som 

de statsbidrag kommunen i övrigt erhåller till skolan, som en grundläggan

de utgångspunkt måste ha att tillgodose handikappade elevers behov av 

särskilda insatser. Mot denna bakgrund anser jag inte behov föreligga att, 

som vissa remissinstanscr önskat. föreslå att rätten till personell assistans 

garanteras genom uttrycklig författningsbestiimmelse. 

När Jet gäller de önskemål som olika remissinstanser tagit upp om 

personell assistans i gymnasieskolan. tillgodoser mitt förslag önskemålen 

så till vida att resursen till Särskilda åtgärder på skolområdet också avser 

gymnasieskolan. Till grund för länsskolnämndernas beslut om fördelning 

av resursen skall enligt mitt förslag som ett av flera kriterier ligga antalet 

handikappade elever även i gymnasieskolan. 

lntegrationsutredningen har föreslagit en kraftig utökning av antalet 

regionala konsulenter för rörelsehindrade barn och ungdomar. Jag har 

behandlat denna fråga vid min anmälan av anslaget Länsskolniimnderna. 

Jag kommer vidare att under anslaget Specialskolan m. m.: Uthildnings

kostnader redovisa att jag heriiknat medel för en utökning av hl. a. antalet 

reselärare. 

De övriga frågor som tagits upp i remissvaren iir jag inte beredd att 

tillstyrka. Assistenternas organisatoriska anknytning inom kommunen an

kommer det enligt min mening på resp. kommun att avgöra. 

Det särskilda statsbidraget till kostnader för personell assistans hör 

således enligt mitt förslag upphöra fr. o. m. budgetåret 1981/82. Jag har i 

enlighet härmed inte beräknat särskilda medel för detta ändamål. Viss del 

av det nuvarande bidraget till kostnader för personell assistans har använts 

till personell assistans för elever i specialskolan. För att inte åstadkomma 

en försämring för dessa elever bör 2.4 milj. kr. av de medel som innevaran

de budgetår finns avsatta för bidrag till personell assistans föras över till 

anslaget Specialskolan m. m.: Uthildningskostnader. 

Fr. o. m. budgetåret 1980/81 och fyra år framåt utgår ett särskilt statsbi

drag i form av en lokal resurs för planering inför den nya 
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läroplanen för grundskolan. Resursen uppgår till().()( veckotim

mar per elev. Bidraget uthetalas enligt ett förskotts- och slutregleringsför

farande. Jag har heräknat medelshehovet för hudgetåret 1981/82 till 

43,7milj. kr. 

I likhet med SÖ föreslår jag att statshidrag för budgetåret 1981/82 skall 

utgå enligt oförändrade villkor och baserat på i stort sett samma omfattning 

av verksamheten som innevarande budgetår till de estniska sko I o r

n a. Kristofferskolan och Hillelskolan. I avvaktan på resultatet 

av arbetet inom kommitten ( U 1979: 13) för skolor med annan huvudman 

än stat och kommun är jag i likhet med SÖ inte beredd att föreslå någon 

utökning av antalet statsbidragsberättigade enskilda skolor för hudgetåret 

1981/82. Jag beräknar kostnaden för bidrag till enskilda skolor till 

7413000kr. 
Jag övergår nu till att behandla frågan om huvud I ii rare och in st i

tu ti on s föreståndare. 

Enligt beslut av riksdagen skall den nuvarande organisationen med 

huvudlärare och institutionsföreståndare i grundskolan upphöra ( prop. 

1975/76: 39. UbU 1975/76: 30. rskr 1975176: 367. prop. 1978/79: 16. UbU 

1978/79: 16. rskr 1978/79: 126). Sådana pedagogiska samordnings- och Ied

ningsuppgifter vid skolenheterna som är nödvändiga för skolverksamhe

tens bedrivande skall även i fortsättningen finnas angivna i skolförordning

en, men det skall i större utsträckning iin f. n. vara möjligt att lokalt avgöra 

hur dessa uppgifter skall fördelas mellan lärarna. Det bör därvid kunna 

ingå som en del av lärararbetet att fullgöra dels de arbetsuppgifter som 

hittills utförts av huvudlärare och institutionsföreståmlare. dels sf1dana 

arhetsuppgifter inom en arbetsenhet som utredningen om skolans inre 

arbete !SIA-utredningen) i betänkandet ISOU 1974: 53) Skolans arbetsmil

jö föreslog skulle fullgöras av studieledare. 

Övergång till ett nytt system förutsätter enligt uttalande av föredragan

den i propositionen 1978/79: 16 om vårdlärare m. m. att erforderliga avtal 

kan träffas med personalorganisationerna. 

Inom utbildningsdepartementet har under de senaste åren upprepade 

försök gjorts att finna en utformning av regler om den lokala pedagogiska 

ledningsorganisationen som både överensstämmer med de av riksdagen 

fastlagda principerna och som accepteras av berörda personalorganisa

tioner. Detta har dock visat sig vara svårt. Orsaken till svårigheterna är att 

1976 års riksdagsbeslut innehåller komponenter som har visat sig vara 

svåra att förena såväl inbördes som med de faktiska förutsättningarna för 

en organisationsförändring. 

SIA-utredningen ansåg att en ny pedagogisk Iedningsfunktion behövdes 

för att fä arbetsenheterna inom grundskolan att fungera väl. Utredningen 

föreslog att studieledare skulle finnas för denna funktion och att ekonomis

ka re~urser för att inrätta en studieledarorganisation skulle kunna friställas 

genom att huvudlärarorganisationen avvecklades på samtliga tre stadier i 

grundskolan. 
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Riksdagen fastslog dock är 1976 att silviil studieledarfunktionerna som 

huvudliirarfunktionerna hehövs liksom övriga funktioner som hittills full

gjorts inom ramen för arvodcstjänster. Uthildningsutskottet tUhU 1975/ 

76: 301 underströk att de arhetsuppgifter som nu utförs på arvodesbasis är 

viktiga från pedagogiska synpunkt och bör utföras m:kså i framtiden. Inga 

nya ekonomiska resurser för den pedagogiska ledningsorganisationen ställ

des dock till förfogamk från statens sida niir grunderna för det nya statsbi

dragssystemct behandlades. Utskottet räknade med att de medel som 

redan fanns avsatta för här ifrågavarande funktioner i skolan iiven i fort

siittningen skulle komma att finnas tillgiingliga för iindamålet. 

Om nuvarande huvudliirar- och institutionsförestilndaruppgifter skall 

fullgöras i samma omfattning som nu och det inte finns större resurser iin 

f. n. för att få arbetsuppgifter inom den pedagogiska ledningsorganisa

tionen utförda, saknas reella möjligheter att resursmiissigt inrymma även 

studieledarfunktioncrna i systemet. Om så sker mäste antingen de som 

utför huvudliirar- och institutionsföreständaruppgifterna få siimre kompen

sation än tidigare för sitt arbete trots oföriindrad arbetsvolym eller också 

mäste studicledaruppgifterna fullgöras utan kompensation. 

Om studie ledarfunktioner skall bli utförda och den som utför arbetet pä 

nftgot ~ätt skall hli kompenserad hiirför, finns det enligt min mening endast 

två vägar att gii. Den ena iir att man tillför nya resurser. En sädan lösning 

torde vara mycket svår att realisera i nuvarande läge. Den andra vägen är 

att befintliga resurser omdisponeras. Detta iir enligt min mening den lös

ning som nu bör väljas. Den inm:biir att det skall vara möjligt att lokalt 

besluta om en minskning av nuvarande huvudliirar- och/eller institutions

föreståndarinsatser i syfte att friställa resurser för pedagogiska samord

nings- och ledningsinsatser inom arbetsenheterna. 

En flexibel och lokalt bestämd pedagogisk ledningsorganisation. som 

innefattar s<'tväl nuvarande huvudlärar- och institutionsförcständarupp

gifter som de uppgifter SIA-utredningen föreslog att studieledarna skulle 

ha. kan endast ästadkommas om man lokalt kan avgöra omfattningen och 

fördelningen av de olika uppgifterna och hur uppgifterna kan kombineras 

med varandra. 

Nuvarande system med centralt reglerade arvodestjänster för tillsvida

reförordnade huvudlärare och institutionsförestiindare medger inga som 

helst omprioriteringar, ingen flexibilitet och praktiskt taget inget lokalt 

inflytande. Riksdagens tidigare fattade beslut om att avveckla den nuva

rande huvudlärar- och institutionsföreståndarorganisationen i grundskolan 

bör alltså stå fast. Ett genomförande av avvecklingen innebiir att nuvaran

de huvudliirare och institutionsföreståndare med tillsvidareförordnanden 

mt1ste sägas upp från arvodestjänsten eller uppdraget. Detta bör anmälas 

för riksdagen. 

I dag fullgörs huvudlärar- och institutionsföreståndaruppgifterna till 

största delen som extraarbete utöver de uppgifter som iir förenade med 

sjiilva lärartjänsten. Arbetstiden är oreglerad. Aven den faktiska arhetsvo-
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lymen är diirmed i realiteten oreglerad, eftersom instruktionerna för hu

vudlärare och institutionsförest<lndare endast anger arbetsuppgifternas art. 

ej dcn:i.s omfattning. 

De arbetsuppgifter (specialfunktioner) som i fortsättningen bör rymmas 

inom en lokal pedagogisk ledningsorganisation blir sftsom angavs i proposi

tionen om skolans inre arbete m. m. (prop. 197.'i/76: ~9) kunna ingå som en 

del av lärararbetet. dvs. ingä i själva lärartjänsten. Skyldigheten att fullgö

ra dessa arbetsuppgifter bör vara ett generellt äliggande för lärarna. Därav 

följer inte att fullgörandet av skyldigheten samtidigt skall utkriivas av alla 

lärare. Det kan tvärtom förutses att arbetsgivaren normalt kommer att vilja 

lägga ut arbetsuppgifterna under en viss tidsperiod endast på vissa liirare. 

Behov uppkommer då av att kunna avväga specialfunktionernas omfatt

ning mot omfattningen av andra arbetsuppgifter. Det är nu inte liingre fråga 

om att fullgöra extraarbete utöver de uppgifter som är förenade med sjiilva 

lärartjänsten utan att fullgöra vissa speciella arbetsuppgifter inom ramen 

för el\ normalt lärararbete. Begreppet '"ett normalt lärararbete·· behöver 

då närmare preciseras. vilket i sin tur medför ett behov av att lärararbetets 

totala tidsmässiga omfattning fastställes. 

I och med att arvodestjänstcrna för huvudlärare och institutionsföre

ståndare i grundskolan avvecklas, försvinner det organisatoriska underla

get för uppdragstilläggen. De medel som därigenom frigörs bör i fortsätt

ningen i första hand användas för att bereda tidsmässigt utrymme för 

specialfunktionernas fullgörande inom ramen för berörda liirares arbetstid. 

Först sedan riksdagen har tagit ställning till vad jag hiir har anfört kan 

enligt min mening arbetet med att införa en ny pedagogisk ledningsorgani

sation i grundskolan fullföljas. Under liisåret 1981/82 bör därför nuvarande 

huvudlärar- och institutionsföreståndarorganisation bibehällas. 

Jag hemställer att regeringen 

I. föreslår riksdagen att godkiinna vad jag har förordat om den s. k. 

liinsskolniimndsresursen. 

2. föreslår riksdagen att godkänna vad jag har förordat om en 

minskning med två procent av statsbidraget till driftkostnader för 

grundskolan och viss praktisk lärarutbildning vid grundskolan 

samt till avlöning av skoldirektörer och biträdande skoldireklli

rer, 

3. bereda riksdagen tillfälle att la del av vad jag har anfört om 

underlag för inrättande av statligt reglerade tjiinstcr, 

4. föreslii.r riksdagen att godkiinna vad jag har förordat om statsbi

drag till personell assistans för handikappade elever i grundsko

lan . 

.'i. bereda riksdagen tillfälle att la del av vad jag har anfört om vissa 

pedagogiska ledningsfunktioncr i grundskolan. 

6. föreslår riksdagen att till Bidrag till driften m· grundskolor 111. m. 

för budgetåret 1981 /82 anvisa ett förslagsanslag av 

12 021 000 000 kr. 
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C 13. Information om läroplan för grundskolan 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

5 600000 

5 600 000 

Från anslaget bestrids utgifter för information om 1980 års broplan för 

grundskolan. Medel disponeras för detta iindamål av säväl skolövastyrel

sen !SÖ) som länsskolnämnderna. 

Skc1/ii 1 ·e r.1 t_1·rc Is c n 

SÖ föreslår oförändrat belopp för hudgetåret 1981/82. 

Fiiredrnganden 

Anslaget bör nästa budgetår föras upp med oföriindrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslilr riksdagen 

att till lttfimnatio11 0111 liirop/1111 f("ir gmnds/.:.0/011 fiir budgetåret 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 5 600000 kr. 

C 14. Bidrag till swnsk unden·isning i utlandet m. m. 

1979/80 u \gift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

16185044 

17 649000 

21 180000 

Från anslaget bestrids utgifter för statsbidrag till svensk undervisning i 

utlandet. Bidragsbestiimmelserna <'iterlinns i förordningen ( 1978: 591) om 

statsbidrag till svensk undervisning i utlandet (ändrad 1980: .121 ). Dessa 

bestiimmelser innebiir i korthet att statsbidrag till utlandsskola utgiir i form 

av hidrag till kostnader för liirarliiner med belopp som i princip motwarar 

lönen för motsvarande ordinarie tjiinst vid svensk grundskola lH.:h bidrag 

till skolans lokal"-ostnader med 50%· av {1rskostnaden för nödvändiga lll1-

dervisningslokaler samt i form av siirskilt driftbidrag med 8 r.;o;. av lönekost

nader och vissa pensionskostnader. Vidare utgfll" statsbidrag till korres

pondensundervisning. kompletterande svensk undervisning och svensk 

undervisning vid internationell skola. 

Från anslaget bestrids utgifter for statsbidrag till pcnsionskostnad för 

vissa lärare. 

Sk c 1/ ii 1 ·ers tYre Is c 11 

Organisationen vid de svenska utlandsskolorna innevarande läsilr fram

går av följande sammanstiillning. 
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Stat.rnnderstihlda .1·1·e11ska 11tla11dsskolor liisärct /9!)0/81 

Europa Belgien 
<Bryssel) 

England 
I London I 

Frankrike 
(Paris) 

Italien 
IMilano> 

Portugal 
(Lissabon) 

Schweiz 
ICiencveJ 

Sl•vjetunionen 
I Moskva) 

Spanien 
( Fuengirola) 
I Madrid> 
( Palma de Mallorca) 
( Las Palmas I 

Fiirbu ndsrepubl iken 
Tyskland 

(Berlin) 
I Hamburg) 

Tvska demokratiska 
republiken 

IRostockJ 

Asien Indien 
I Kodaikanal) 

Irak 
!Bagdad) 

Iran 
ITeheran) 

Japan 
IKosai) 

Saudi-Arabien 
IAbhal 
!Jeddah) 
!Jeddah) 
IRiyadh) 
ITabuk) 

Sri Lanka 
IKotmale) 

Thailand 
( Bannang Sata) 
1H11a Hinl 

Vietnam 
IBai Bang) 
1 Hanoi/Uong-Bi> 

Afrika Algeriet 
IEI Khemis) 

Botswana 
tGahornnel 

Burundi 
(Bujumhura) 

Etiopien 
tAddis Aheba> 

Kenya 
1Nairobil 

Folkrepubliken Kongo 
1Pointc Noire) 

U1g- och 
mellanstadium 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

.X 

.\ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

\ 

X 

\ 

X 

X 

X 

X 

X 

Högstadium 

X 

X 

X 

X 

X 
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Afrika 

Afrika 

Amerika 

Libyen 
(Tripolil 

Madagaskar 
!Andekalekal 

Mm,;ambique 
!Maputol 

Tanzania 
!Dakawa) 
(Dar es Salaam l 
(Nzcgal 

Tunisien 
!Sidi Saad) 

Republiken Zai"re 
<Semendual 

Zambia 
tLusakal 
<Ndolal 

Argentina 
(Tucumanl 

Bolivia 
(Cochabamba) 

Brasilien 
(Sao Paulol 

Mexico 
<Mexico City) 

Peru 
<Achoma) 
<Carhuaquero) 
!Lima) 

Läg- och 
mellanstadium 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2000 lOOkr. 

Hiigstadium 

2. Skolöverstyrelsen <SÖJ beräknar att totalt ca 1 350 elever innevaran

de läsår får undervisning i de statsunderstödda utlandsskolorna. För liis

årct 1981/82 beräknas en ökning med 25 elever. Antalet skolor beräknas till 

52. antalet elever i handledd korrespondensundervisning och i icke hand

ledd sådan undervisning beräknas till oföriindrat 320. 

3. SÖ föreslår att medel beräknas för ytterligare åtta tjänster för nytill

kommande utlandsskolor bl. a. på grund av överenskommelsen mellan 

Sverige och Norge om en vidgning av behörighetsbcgreppet vid resp. lands 

utlandsskolor ( + 769 200 kr.). SÖ beriiknar ökade medel fi>r kompletteran

de svensk undervisning inkl. hemspräksundervisning ( +85 000 kr.). 

4. Som en följd av inrättandet av åtta lärartjänster föreslår SÖ en ökning 

av anslagsposten Reseersättningar ( +80000 kr.) samt av anslagsposten 

Siirskilt driftbidrag <+64300 kr.). 

5. Vidare föresl{ir SÖ en ökning av anslagsposten Undervisningsmateri

el till korrespondensundervisning och kompletterande svensk undervis

ning (+I 0000 kr.) samt av anslagspostcn Lokalbidrag (+I 00000 kr.). 

6. Pt1 grund av belastningen föreslår SÖ en ökning av anslagsposten 

Undervisning av utlandssvcnskars barn i Sverige ( + 300000 kr.). 

SÖ hemstiiller 

att till Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m. för budgetåret 

1981/82 anvisas ett förslagsanslag av 21058000kr. 



Prop. 1980/81: IOO Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 289 

Svenska utlandsskolors förening och Swedish School Society in London 

Ltd har i skrivelser var för sig anhållit om ökat statsbidrag till kostnad för 

resor och flyttning för lärare vid utlandsskolor. 

Fiiredraganden 

I prop. 1979/80: 100 (bil. 12 s. 272-273) redovisade jag den preliminära 

överenskommelse som träffats med den norska staten om samarbete på 

utlandsundervisningens område. Riksdagen bemyndigade regeringen att i 

huvudsaklig överensstämmelse med vad som förordats i nämnda proposi

tion träffa överenskommelse med norska staten om samarbete på utlands

undervisningens område. Jag vill i detta sammanhang anmäla att den 

svenska regeringen den 5 juni 1980 slutit avtal med den norska regeringen 

om samarbete på utlandsundervisningens område i enlighet med den preli

minära överenskommelsen. 

Genom regler i förordningen (SÖ-FS 1978: 1821 om statsbidrag till kost

nad för resor och flyttning för lärare vid utlandsskolor bestäms storleken 

av de statsbidrag, som kan utgå till skolans huvudman för dennes kostna

der i samband med lärares till- och frånträde av statsbidragsgrundande 

lärartjänst vid svensk utlandsskola. Med hänsyn till att de under punkten 4 

i förordningen angivna schablonbeloppen för statsbidrag till flyttningskost

nader inte ändrats under flera år. anser jag att en viss justering av beloppen 

med hänsyn till prisutvecklingen bör ske. Enligt min bedömning bör de 

ökade kostnaderna härför kunna rymmas inom ramen för anvisade medel 

under anslagsposten Reseersättningar. Jag avser att i annat sammanhang 

återkomma till regeringen i denna fråga. 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar under 

anslaget än sådana av automatisk natur. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till si·ensk undervisning i utlandet m. m. för budget

året 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 21 180 000 kr. 

C 15. Sameskolor 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

9211716 

9990000 

10822000 

Sameskolor finns i Karesuando, Lannavaara. Gällivare, Jokkmokk, Ar

jeplog. Tärnaby och Änge. Innevarande budgetår förekommer undervis

ning i årskurserna I -6 och vid skolan i Gällivare även i årskurserna 7-9. 

Sistnämnda årskurser är samordnade med grundskolans högstadium i 

kommunen. Vid sameskolan i Arjeplog är emellertid driften nedlagd t. v. 

Totala antalet elever beräknas läsåret 1980/81 till 179 och läsåret 1981/82 

19 Rik.l'dai:en /980181. I s11111/. Nr 100. Bilaga 12 
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till 193. Verksamheten regleras i sameskolförordningen (1967: 216, om

tryckt senast 1980: 437). 

Vid sameskolan sker undervisning på svenska och samiska. Ämnet 

samiska förekommer i samtliga årskurser. 

Personal 

Lärare 
Övrig personal 

Anslag 

Utf(ifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Övriga utgifter 

Inkomster 

Nettoutgift 

Avrundat 

Skolöverstyrelsen 

1980/81 

23 
32,5 

55,5 

6269200 
4000 

105 000 
1731000 

322900 
1657900 

10090000 

100000 

9990000 

I. Pris- och löneomräkning 804000 kr. 

Beräknad ändring 1981/82 

Skolöver- Före-
styrelsen draganden 

of. of. 
of. +0,5 

of. +o,5 

+594944 +641900 
of. of. 

+ !0500 + 5200 
-122 839 -122800 
+ 28523 + 15000 
+302500 +302 500 

+813628 +841800 

+ IOOOO + 10000 

+803628 +831800 

+804000 +832000 

2. Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår oförändrad organisation för budget

året 1981/82. 

SÖ hemställer 

att under förslagsanslaget Sameskolor anvisas ett belopp av 

JO 794 ()()()kr. 

Fi>redraRaflden 

Med anledning av propositionen 1979/80: 82 om ledning och administra

tion av sameskolorna m. m. beslöt riksdagen (UbU 1979/80: 25. rskr 1979/ 

80: 285) att en särskild sameskolstyrelse skulle inrättas för sameskolorna i 

landet. Sameskolorna skulle förbli statliga skolor. Till sameskolstyrelsen 

skulle knytas ett kansli. 

Som en följd av omorganisationen kommer utbetalningarna till samesko

lorna att fr. o. m. den I juli 1981 anslutas till skolöverstyrelsens redovis

ningsgrupp. De löneuträkningar som hittills utförts av länsskolnämnden i 

Norrhottens län övertas då av samcskolstyrelsen. För att sameskolstyrel

sen skall kunna utföra dessa arhetsuppgifter beräknar jag medel för en halv 

biträdestjänst vid sameskolstyrelscns kansli. Denna tjänst är finansierad 

genom hesparingar på andra anslag inom skolväsendet. 
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I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar under 

detta anslag än sådana av automatisk natur. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

till Sameskolor för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 

10 822 000 kr. 

C 16. Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

116908614 

119891000 

136926000 

Synskadade elever undervisas inom specialskolan vid två skolenheter. 

belägna i Solna !Tomtebodaskolan) och Örebro (Ekeskolan). Vid Ekesko

lan mottas som elever synskadade barn med tilläggshandikapp. Döva och 

hörselskadade elever undervisas vid dels sex skolenheter, belägna i Stock

holm <Manillaskolan), Gnesta (Åsbackaskolan), Lund !Östervångsskolan). 

Vänersborg !Vänerskolan), Örebro !Birgittaskolan) och Härnösand !Kri

stinaskolan). dels i särskilda klasser förlagda till grundskolan (s.k. externa 

klasser). Åsbackaskolan tar emot elever med tilläggshandikapp. Vid en 

skolenhet i Sigtuna (Hällsboskolan) undervisas normalbegåvade barn med 

grava talskador samt hörselskadade barn med beteendestörningar och 

vissa andra komplikationer. 

Verksamheten regleras genom specialskolförordningen (1965: 478. om

tryckt 1970: 327, ändrad senast 1980: 23. 284 och 351 ). 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Personal 

Lärare 
Övrig personal 

Anslag 

Utg!ficr 
Lönekostnad.:r 
Sjukvård ät personal 
Lokalkostnader 
Övriga utgifter 

diirav engångsutgifter 

Inkomster 

Nettoutgift 

Avrundat 

355.5 
471.5 

827 

94 751000' 
135 000 

167.WOOO 
8 693 500 1 

120318500 

427 500 

119891000 

Skolöver-
styrelsen 

uf. 
nf. 

of. 

+ 8 972 hOO 
+ 85000 
+ 2 325 300 
+ h60000 

(+ 175 000) 

+120-12900 

+ 72 500 

+11970-100 

+I I 'J70000 

1 Omfördelning enligt regeringsbeslut den I 0 juli 1980. 

19 Riksdage11 /980/8/. I .1a111/. Nr /110. Bi/ugu 12 

Före-
draganden 

+ 5.5 
+ 12.5 

+18,0 

+ IJ 789 100 
+ 85 0011 
+ 2325300 
+ 908000 

t+ 175 000) 

+17107-100 

+ 72 500 

+1703-1900 

+ 1703'i 000 
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Skolö1•erstyre/sen 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 11795000 kr. 

2. Liksom i föregående års anslagsframställning redovisar skolöversty

relsen (SÖ) även i år omfattningen av integreringen av synskadade elever i 

det allmänna skolväsendet. SÖ pekar därvid på behovet av extra stöd och 

hjälp åt dels den integrerade eleven, dels de lärare i grundskolan i vars 

klass eleven integrerats samt elevens föräldrar. SÖ anser att den resurs 

som frigörs vid Tomtebodaskolan bör få användas för kursverksamhet 

m. m. för integrerade elever, mottagande lärare och föräldrar in. fl. Inneva

rande budgetår får enligt regleringsbrevet för budgetåret 1980/81 vid Tom

tebodaskolan tre tjänster som speciallärare och en tjänst som lärare i 

praktiskt-estetiska ämnen. en halv tjänst som förstadielärare och en halv 

tjänst som psykolog användas för denna kursverksamhet. SÖ föreslår nu 

att 18/26 tjänst som speciallärare och 1,5 tjänst som övningslärare som 

frigörs vid skolan får användas i resurscentrets kursverksamhet samt att en 

tjänst som lärare i maskinskrivning omvandlas till tjänst som anpassnings

lärare och att vakant tjänst som elevhemsföreståndare omvandlas till tjänst 

som fritidspedagog/assistent vid resurscentret. 

3. SÖ föreslår att tjänster som lärare i musik/rytmik inrättas vid spe

cialskolorna. Ämnet ingår i läroplanen men tjänster saknas. Enligt SÖ 

medför förslaget ingen kostnadsökning då undervisningen upprätthålls av 

lärare med förordnande i annat ämne. Det fordrar dock en ändring i 

specialskolförordningen. 

4. Under sensommaren 1981 anordnar Svenska sällskapet för hörsel
och dövpedagogik i samarbete med SÖ gemensamma studiedagar för per

sonal vid specialskolan för hörselskadade. Sedan år 1963 har SÖ vart 

tredje år medverkat vid och kallat specialskolans lärare till dessa studieda

gar. Studiedagarna skall ge personal som har ansvar för hörsel- och talska

dade barns utveckling information och kunskap om aktuella frågor inom 

handikappområdet. SÖ föreslår att en engångsanvisning om 175 000 kr. 

beräknas under anslagsposten Reseersättningar för ändamålet. 

SÖ hemställer 
att 18/26 tjänst som speciallärare och 1.5 tjänst som övningslärare som 

frigörs vid Tomtebodaskolan får användas vid resurscentrets kursverk

samhet, 

att tjänst som lärare i maskinskrivning omvandlas till tjänst som anpass

ningslärare vid resurscentret. 

att vakant tjänst som elevhemsföreståndare omvandlas till tjiinst som 

fritidspedagog/assistent vid resurscentret. 

att tjiinster som lärare i musik/rytmik inrättas vid specialskolan, vilket 

fordrar tillägg i specialskolförordningen samt 

att till Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader för budgetåret 1981/82 

anvisas ett förslagsanslag av 131 861 000 kr. 

Specialskolans elever kan enligt special skolförordningen ( 1965: 478, om-
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tryckt 1970: 327. ändrad senast 1980: 23. 284 och 351) undervisas i särskil

da klasser förlagda till grundskolan (externa klasser). SÖ beslutar om 

inrättande av sådan klass. Läsåret 1979/80 fanns 25 externa klasser i tio 

olika kommuner. Ansvarsfördelningen mellan staten och berörd kommun 

regleras genom ett av Kungl. Maj:t den 30 december 1974 godkänt normal

avtal. (Jfr prop. 1974: 145. UbU 1974: 39. rskr 1974: 380.) SÖ har bemyndi

gats att för statens riikning i enlighet med normalavtalet sluta avtal med 

vederbörande kommuner om anordnande av externa klasser. Härnösands 

och Lunds kommuner har sagt upp nu gällande avtal med SÖ. SÖ har 

anhållit att regeringen uppdrar åt statens förhandlingsnämnd att förhandla 

om en översyn av avtalet. 

/-/11n1dma1111askapet fiir specialskola11 m. 111. 

I ntegrationsutredningen 

I ntegrationsutredningen ( U 1978: 07 J överlämnade i juni 1979 delbetiin

kandet <SOU 1979: 50) Huvudmannaskapet för specialskolan. 

I flera år har frågan om en eventuell förändring av huvudmannas k a

p e t för specialskolan från statligt till primärkommunalt eller landstings

kommunalt huvudmannaskap diskuterats. senast inom utredningen 

<U 1972:06) om skolan. staten och kommunerna <SSKl. Den i många 

sammanhang starka decentraliseringstrenden har påverkat denna diskus

sion. Integrationsutredningen har från SSK-utredningen övertagit ett om

fattande material i denna fråga~ 

Vägledande för integrationsutrcdningcns diskussioner om huvudmanna

skapct för specialskolan har varit. att varje förändring av huvudmannaska

pet för denna skolform måste leda till förbättringar för de elevgrupper 

skolformen omfattar. 

En förändring av huvudmannaskapet skulle enligt utredningen innebära 

antingen att landstinget i det län där skolan finns blir huvudman eller att 

huvudmannaskapet läggs på den primärkommun. inom vilken skolan är 

belägen. 

Ett visst samarbete förekommer mellan specialskolorna och de primär

kommuner där specialskolorna är belägna. framför allt beträffande integre

ring av grupper av specialskolans elever i kommunens skollokaler samt 

beträffande gemensamt nyttjande av vissa lärarresurser och av de resurser 

som finns för fritidsaktiviteter inom kommunen och på specialskolorna. 

Enligt utredningen lägger således inte ett statligt huvudmannaskap hinder i 

vägen för samarbetet mellan specialskola och primärkommun. 

För varje specialskola finns f. n. en styrelse som genom sin sammansätt

ning och sakkunskap har en viktig funktion att fylla. Vid ett eventuellt 

primärkommunalt huvudmannaskap skulle enligt utredningen specialsko

lans styrelse fråntas nuvarande beslutsrätt i vad gäller specialskolfrågor. 

Denna beslutsrätt skulle i stället ligga hos skolstyrelsen i kommunen. 

Enligt utredningens uppfattning skulle specialskolelevernas ställning här

igenom försvagas. Enligt utredningen har endast en styrelse av den sam-
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mansättning som finns i dag vid specialskolorna med tillägg för obligato

riskt deltagande av döv/synskadad ledamot och föräldrarepresentant till

räcklig sakkunskap för att besluta i specialskolfrågor. Utredningen betonar 

också att ett kommunalt huvudmannaskap skulle kunna innebära. att en 

kommun övertog ansvaret för en skola. i vilken inte en enda elev tillhörde 

kommunen. Detta gäller främst för de fyra specialskolor som har hela 

landet som upptagningsområde. 

Utredningen har även diskuterat ett landstingskommunalt huvudmanna

skap för sper.:ialskolan. Specialskolornas samverkan med landstingen sker 

främst via den pedagogiska hörselvården vid landstingen och via lands

tingens syncentraler. Ekeskolan och Åsbackaskolan har även ett samarbe

te med landstingens omsorgsverksamhet. Enligt utredningen är dock sam

arbetet med det landsting inom vilket skolan är belägen inte mycket större 

än med övriga landsting inom dess upptagningsområde. Vidare har vissa 

specialskolor hela landet som upptagningsområde. 

lntegrationsutredningen föreslår ett oförändrat statligt huvudmannaskap 

för specialskolan för synskadade. döva. hörsel- och talskadade. 

Enligt sina direktiv skall integrationsutredningen uppmärksamma SSK

utredningens förslag till enhetlig lagstiftning och enhetliga för fattning

a r för olika skolformer. Utredningen skall pröva frågan om gemensamma 

författningar för specialskolan. grundskolan och gymnasieskolan. 

Utredningen konstaterar att frågan om det skall finnas en särskild för

fattning för specialskolan hänger samman med frågan om huvudmannaska

pet för specialskolan. Utredningen finner det naturligt att den särskilda 

specialskolförordningen får finnas kvar. Det för utredningen hdt avgöran

de argumentet för detta ställningstagande är att ett slopande av special

skolförordningen och inordnande av densamma i skolförordningen på intet 

sätt gagnar eleverna. 

Utredningen har för avsikt att i sitt slutbetänkande lägga fram ett förslag 

till friare resursanvändning för specialskolan. 

I en särskild bilaga till betänkandet har kommitten utvecklat sin syn på 

teckenspråket och dövas tvåspråkighet. 

Utredningen konstaterar att i debatten om invandrarnas tvåspråkighet 

finns mycket som kan överföras och diskuteras också för de dövas del. 

Utredningen konstaterar också att barndomsdövas särställning i mycket 

beror på att de för att fungera sinsemellan och ute i samhället måste vara 

tvåspråkiga. Denna tvåspråkighet innebär att de dels måste behärska sitt 

visuella/manuella teckenspråk. dels det språk som de omges med i samhäl

let, svenskan. 

Remissyttrandena 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av socialstyrelsen 

<SoS), statens handikappråd. handikappinstitutet. statskontoret. universi

tets- och högskoleämbetet ( U HÄl. SÖ. statens institut för läromedclsinfor

mation <SIL) - med yttranden från rikscentralerna för pedagogiska hjälp-
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medel för handikappade <RPHl - . länsskolnämnderna i Stockholms. Sö

dermanlands. Malmöhus, Älvsborgs. Örebro och Västernorrlands län. sty

relserna för Tomtebodaskolan. Ekeskolan. Manillaskolan. Östervångssko

lan, Vänerskolan, Kristinaskolan, Birgittaskolan. Åsbackaskolan och 

Hällsboskolan, omsorgskommitten <S 1977: 12). clevvånlskommitten 

(U 1978: 06), Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet. Landsor

ganisationen i Sverige <LOJ - med yttrande från Statsanställdas för

bund - , "ljänstemännens centralorganisation Cl'COJ. Centralorganisa

tionen SACO/SR <SACO/SRJ, Stockholms, Malmöhus, Göteborgs och 

Bohus, Älvsborgs samt Örebro läns landstingskommuner. Stockholms. 

Sigtuna. Solna. Lunds, Vänersborgs och Härnösands kommuner, skolsty

relserna i Nyköping och Örebro, Handikappförbundens centralkommitte 

<HCKl - efter hörande av medlemsförbunden - . Hörselvårdskonsulen

ternas förening, Hörselfrämjandets riksförbund. Svenska sällskapet för 

hörsel- och <lövundervisning samt Lantbrukarnas riksförbund <LRFJ. 

Dessutom har yttranden avgetts av Sveriges dövas riksförbund. Synska

dades riksförbund och Riksförbundet mot allergi. 

Integrationsutredningen föreslår ett fortsatt statligt huvudmanna

ska p för specialskolan. Denna uppfattning delas av niistan alla remissin

stanser. Bl. a. tillstyrker SÖ, swntliga styrelser fiir specialskolorna. 0111-

sorgskommitten, lwndikapporganisationerna, La11dsti11g.~fi'irh1111det och 

S1·enska komm1111förh11ndet att staten även i fortsättningen skall vara hu

vudman för specialskolan. Samtliga primiirkomm1111er där specialskolor är 

belägna har också förordat fortsatt statligt huvudmannaskap. 

Enligt SÖ får ett bibehållet statligt huvudmannaskap inte innebära att de 

hörselskadade. synskadade eller talskadade eleverna onödigt isoleras från 

verksamhet för de inte handikappade. Ett omfattande samarbete mellan 

specialskolan och kommuner resp. landstingskommuner behövs. 

Omsorgskommitten anser att så många elever som möjligt bör undervi

sas nära hemorten med kommunen som huvudman. något som ställer krav 

på omfattande resurser för stöd och utveckling av denna specialundervis

ning. För ett fåtal barn och ungdomar är deras handikapp av sådan art och 

grad att speciella insatser behöver sättas in, bl. a. undervisning vid spe

cialskolor. Då dessa skolor kräver stora upptagningsområden blir statligt 

huvudmannaskap naturligt. 

Örehro läns landstinR anser att det är angeläget att ansvarsfördelningen 

mellan specialskolan och landstingen ytterligare klarläggs. 

La11dsti11g.1:fi"irh1111det anför att det statliga huvudmannaskapet för under

visning av vissa barn och ungdomar är en form av specialisering och 

koncentration. Specialskolan kan därför verka socialt avskiljande och 

medföra olika slags svårigheter efter avslutad skolgång. Förbundsstyrelsen 

menar att - även om specialskolan skall förbli statlig - integrationsutred

ningen måste väga in de~sa sociala faktorer i sina fortsatta överväganden 

om den framtida skolformen. Särskilt påtaglig är enligt förbundet frågan 

om samhällsintegration och vanliga levnadsförh{11landcn när det giiller 

~1tgärder för döva och gravt hörselskadade personer. 
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HCK. som i likhet med flertalet remissinstanser förordar fortsatt statligt 

huvudmannaskap. anser att ett visst ekonomiskt ansvar bör ligga hos 

hemkommunerna. Kommunerna står i dag för stora delar av kostnaderna 

för grundskoleutbildningen för de elever som bor i kommunen. Den ge

nomsnittskostnad som hemkommunen har per elev bör man rn.:kså betala 

för de elever som bor i kommunen men som går i specialskola. Detta anser 

HCK vara en principiellt viktig fråga. Därigenom minskas enligt HCK 

risken för att kommunerna hänvisar sina handikappade elever till undervis

ning i specialskola av ekonomiska skäl. Liknande synpunkter framförs av 

Synskadade.i· riksförbund. 

Endast några enstaka rcmissinstanser är negativa till utredningens för

slag. Ett par /andstingsko111m11ner anför tveksamhet inför förslaget om 

fortsatt statligt huvudmannaskap. SoS förordar att Ekeskolan och Åsbac

kaskolan förs över till resp. värdlandsting och att ett primärkommunalt 

huvudmannaskap eftersträvas för den övriga delen av specialskolan. 

Några remissinstanser har synpunkter på representationen i specialsko

lans styrelse. 

Vad gäller författningar för specialskolan har denna fråga behand

lats av ett fåtal remissinstanser. De flesta remissinstanser. som yttrat sig i 

frågan. uttalar sig för att specialskolförordningen skall finnas kvar. 

Statens handikappråd. styrelserna ji'ir Tomtl'hodaskolun och Ekesko/1111 

anser att vid ändringar och tillägg i skolförordningen automatiskt bör följa 

en kontroll av om motsvarande förändringar är adekvata även för special

skolförordningen. Liknande synpunkter framförs även av Synskadadcs 

riks}i"irhund. 

Enligt SIL är det svårt att la ställning, eftersom skolförordningen skall 

omarbetas inom den närmaste framtiden. Behovet av en särskild special

skolförnrdning bli då helt beroende av hur detaljerad den nya skolförord

ningen blir. 1 en skolförordning utan detaljanvisningar kanske det blir 

lättare att inarbeta en specialskolföronlning. SIL anser det i princip vara 

fördelaktigt om spccialskolförordningen kan inarbetas i skolförordningen. 

Utredningen har i en särskild bilaga utvecklat sin syn på teckenspråket 

och dövas tvåspråkighet. 

SÖ anför alt ett erkännande av dövas tvåspråkighet är något som lång

samt vuxit fram genom åren. Inom SÖ:s teckenspråksnämnd har denna 

fråga diskuterats sedan flera år tillbaka. I samband med pågående läro

plansöversyn för ~pecialskolan beaktas detta samt de möjligheter special

skolan har att i dag svara mot de ökade krav .son1 härmed ställs på skolan. 

Bl. a. statens handikappråd. styrelsen .fiJr Manillaskolan och HCK är 

mycket positiva till det klara ställningstagande som utredningen gjort om 

dövas tvåspråkighet. med svenskan som främmande spräk. Enligt HCK 

erkänns teckenspråket därigenom för första gången som dövas första 

språk. vilket HCK ser som en framgång. 

Även Sveriges diil'as rik.1förh1111d uttrycker sin uppskattning av utred

ningens behandling av dövas tvåspråkighet. 
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Föredra{:anden 

Jag har i den inledande översikten angående vissa gemensamma frågor 

inom skolväsendet även behandlat frågor som rör handikappade elever. 

Vad gäller huvudmannaskapet för specialskolan förordar 

jag att specialskolorna för synskadade, döva, hörsel- och talskadade även i 

fortsättningen skall ha statligt huvudmannaskap. Integrationsutredningen 

har redovisat starka skäl för att staten även i fortsättningen skall vara 

huvudman för specialskolan. Remissinstanserna har med några få undan

tag tillstyrkt förslaget. Utredningen har vidare visat att skolornas statliga 

huvudmannaskap inte hindrar samarbete med primär- och landstingskom

muner. Jag finner därför inte någon anledning föreslå förändrat huvudman

naskap. 

Handikappförbundens centralkommitte (HCK) och Synskadades riks

förbund har föreslagit att kommunerna skall betala en ersättning till staten 

för de elever som bor i kommunen men som går i specialskola. Ersättning

en bör motsvara den genomsnittskostnad som en kommun har för en elev i 

grundskolan. Förslaget bereds f. n. i regeringskansliet. 

Utredningen har i en särskild bilaga till betänkandet utvecklat sin syn på 

dövas tvåspråkighet. 

Utredningen framhåller att de barndomsdöva för att fungera sinsemellan 

och ute i samhället måste vara tvåspråkiga. Tvåspråkighet för deras del 

innebär enligt utredningen att de dels måste behärska sitt visuellaimanuella 

teckenspråk, dels det språk som samhället omger dem med, svenskan. 

Bl. a. statens handikappråd. HCK, Sveriges dövas riksförbund och några 

specialskolor är positiva till det ställningstagande som utredningen gjort i 

denna del. Även jag ansluter mig till utredningens bedömning. 

Frågan om teckenspråkets användande i undervisningen behandlades i 

propositionen 1976/77: 87 om insatser för handikappades kulturella verk

samhet. Med anledning härav fick skolöverstyrelsen <SÖl i uppdrag att i 

sitt läroplansarbete för specialskolan ta hänsyn till de dövas behov av total 

kommunikation, inkl. användande av teckenspråket. Enligt SÖ:s remis

svar beaktas också detta i samband med den pågående läroplansöversynen 

för specialskolan. 

Utredningen har även tagit upp frågan om sammansättningen av spe

cialskolans styrelse samt frågan om en särskild förordning för specialsko

lan. Jag avser att återkomma till regeringen med dessa frågor i annat 

sammanhang. F. n. pågår en översyn av vissa skolförfattningar i skolför

fattningsutredningen <U 1979: 12!. 

I fråga om den övriga verksamheten vid specialskolan un

der nästa budgetår vill jag anföra följande. 

De ökade resurser i form av tjänster m. m. som jag här föreslår för 

specialskolan är finansierade genom besparingar på andra anslag inom 

skolväsendet. 

Riksdagen beslöt vid föregående års riksmöte att ett specialpedagogiskt 

resurscentrum för synskadade elever skulle inrättas vid Tomtebodaskolan 
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(prop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 284 ff, UbU 1979/80: 26, rskr 1979/80: 301). Jag 

förordar i likhet med SÖ en utbyggnad av resurscentret på så sätt att en 

deltidstjänst som speciallärare omfattande 18/26 av hel tjänst och en och en 

halv tjänst som övningslärare. som frigörs vid Tomtebodaskolan, får an

vändas för kursverksamheten vid centret. Vidare förordar jag att en tjänst 

som lärare i maskinskrivning får omvandlas till tjänst som anpassningslä

rare och att en vakant tjänst som elevhemsföreståndare får omvandlas till 

tjänst som fritidspedagog/assistent vid resurscentret. (2) 

I sin anslagsframställning har SÖ understrukit behovet och angelägenhe

ten av bl. a. en fortsatt utbyggnad av den regionala stödorganisationen för 

synskadade elever samt ytterligare tjänster för vissa personalkategorier 

vid specialskolorna. 
Med anledning av vad jag tidigare har anfört om ökat stöd till de integre

rade elevernil förordar jag att en halv tjänst som förstadielärare inrättas vid 

Tomtebodacentret. Vidare förordar jag en fortsatt utbyggnad av den regio

nala organisationen för pedagogiskt stöd åt synskadade elever och beräk

nar härvid medel för ytterligare sex tjänster som förskolekonsulent och 

fem tjänster som speciallärare/rese lärare. Till följd härav beräknar jag 

ytterligare medel för reseersättningar med 165 000 kr. och för expenser och 

övriga utgifter med 16000 kr. 
Jag är f. n. inte beredd att tillstyrka att en helt ny typ av tjänster inrättas 

vid specialskolan för lärare i musik/rytmik. (3) 

För att täcka kostnaderna för de studiedagar som anordnas vart tredje år 

för personal vid specialskolorna för döva och hörselskadade beräknar 
jag under an slagsposten Reseersättningar 175 000 kr. som engångsan

visning. (4) 
Enligt min mening bör varje specialskola ha tillgång till psykolog och 

kurator i en omfattning som motsvarar sammanlagt en hel tjänst vid varje 
skola. Med anledning härav beräknar jag medel för ytterligare en halv 

tjänst som psykolog vid vardera Kristinaskolan, Vänerskolan och Öster
vångsskolan. Medel beräknas även för ytterligare en halv tjänst som kura

tor vid Kristinaskolan, Vänerskolan, Åsbackaskolan och Östervångssko

lan. 
Jag förordar att medel beräknas för inrättande av en tjänst som hörsel

tekniker vid vardera Vänerskolan och Östervångsskolan mot indragning av 

arvodesmedlen härför. 

Ekeskolan utgör ett resurscentrum för synskadade utvecklingsstörda 

samt dövblinda elever. Detta har medfört en ökad belastning på kansliet, 

varför jag beräknar medel för inrättande av en biträdestjänst. 

Enligt SÖ bör ersättningen till familjer som i sina hem tar emot special

skolelever för inackordering utgå i form av en omkostnadsdel och en 

arvodesdel och beräknas efter i princip samma normer som gäller för 

Svenska kornmunförbundets och Landstingsförbundets verksamhetsområ

den. Jag delar denna uppfattning och beräknar för ändamålet 500000kr. 

under anslagsposten Lönekostnader. Det bör ankomma på SÖ att meddela 
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de föreskrifter som skall gälla för ersättning till familjehem vid inackorde

ring av specialskolelever. 

Jag har tidigare under anslaget Bidrag till driften av grundskolor m. m. 

föreslagit att det specialdestinerade statsbidraget till personell assistans 

upphör och att behovet av stöd för handikappade elever beaktas vid 

länsskolnämndernas fördelning av anslaget Särskilda åtgärder på skolom

rådet. Den del av det nuvarande bidragsbeloppet för personell assistans 

som avser specialskolans elever bör fr. o. m. nästa budgetår beräknas 

under förevarande anslag. Med anledning härav har jag fört över 

2.4 milj. kr. för detta ändamål från grundskoleanslaget till förevarande 

anslag. Bidraget bör fördelas av SÖ efter framställningar från skolornas 

styrelse i varje enskilt fall. 

Specialskolans elever kan undervisas i särskilda klasser förlagda till 

grundskolan (externa klasser). Ansvarsfördelningen mellan staten och be

rörd kommun regleras genom ett av Kungl. Maj:t den 30 december 1974 

godkänt normalavtal. Då två kommuner sagt upp nu gällande avtal bör 

regeringen inhämta riksdagens bemyndigande att sluta ett nytt avtal beträf

fande anordnande av externa klasser. I avvaktan på resultatet av förhand

lingarna räknar jag inte med några ytterligare medel för ändamålet. 

Övriga förslag avseende verksamheten är jag f. n. inte beredd att biträda. 

Med hänvisning till · sammanställningen beräknar jag anslaget till 

l36926000kr .. vilket innebär en ökning med 17035000kr. 

Jag hemställer att regeringen 

I. föreslår riksdagen att godkänna vad jag har anfört om huvud

mannaskapet för specialskolan. 

2. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 

dövas tvåspråkighet, 

3. föreslår riksdagen att bemyndiga regeringen att sluta nytt nor
malavtal om anordnande av externa klasser av specialskolan. 

4. föreslår riksdagen att till Specialsko/an m. m.: Uthildningskost

nader för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 

136926000 kr. 

C 17. Specialskolan m. m.: Utrustning m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

3 163 876 

2629000 

4123000 

Reservation 509600 

Från anslaget bestrids utgifter för läromedel. utrustning och inventarier 

m. m. vid specialskola samt för läromedel till synskadade individualinte

grerade elever i bl. a. grundskola och gymnasieskola. 
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I. Läromedel, undcrvisnings
och arbetsmaterial 

2. Hörsel- och talteknisk 
utrustning 

därav engångsutgifter 
3. Inventarier, maskiner m. m. 
4. Bibliotek 
5. Underhåll av hörapparater 

Avrundat 

Skolöverstyrelse11 

1980/81 

982300 

815000 
(87000) 
490600 
52700 

288400 

2629000 

Beräknad ändring 1981/82 

Skolöver
styrelsen 

+ 98200 

- 14200 
(- 87000) 
+ 49100 
+ 5200 
+ 28800 

+167100 

+ 167000 

Före
draganden 

+ 1494000 
varav 

600000 
engångs

utgifter 

+1494000 

I. Prisomräkning 254 100 kr.: avgår engångsanvisning 87 000 kr. 

2. Ett genomförande av besparingsalternativet innebär att anslaget för 

nästa budgetår beräknas till 2 740000 kr. Enligt skolöverstyrelsens (SÖJ 

mening är en nedskärning av anslaget ett orealistiskt förslag, eftersom 

detta anslag direkt kan anknytas till resursbehovet under föregående an

slag. Medlen under förevarande anslag är en förutsättning för att efter 

elevernas behov anpassade läromedel, arbetsmaterial och tekniska hjälp

medel kan anskaffas. De har även stor betydelse för elevernas boende

miljö. SÖ hemställer att några besparingar inte görs, speciellt som anslaget 

för innevarande år är ytterst knappt tilltaget. 

SÖ hemställer 
att till Specialskolan m. m.: Utrustning m. m. för budgetåret 1981/82 

anvisas ett reservationsanslag av 2 796000 kr. 

Fiiredragande11 

Jag räknar med ett något lägre belopp i prisomräkning än vad skolöver

styrelsen <SÖJ gjort ( + 116 300 kr.). 

Enligt min mening bör inte besparingsalternativet genomföras under 

detta anslag. Jag föreslår i stället besparingar av motsvarande storlek. 

55 000 kr., på andra anslag inom skolväsendets område. 

I sin anslagsframställning har SÖ betonat vikten av ökade medel för 

läromedel, undervisnings- och arbetsmaterial samt för inventarier. Jag 

delar SÖ:s uppfattning att en ökning av medlen härför bör ske. I nuvarande 

statsfinansiella läge måste dock alla ökade resurser finansieras genom 

besparingar pä andra anslag inom skolväsendet. Jag vill betona att de 

förslag jag här lägger fram. utöver de av automatisk natur. samtliga är 

finansierade på detta ~ätt. 

Jag heriiknar 38 200 kr. för ökade insatser vad gäller framställning av 

läromedel på teckenspråk. punktskrift och storstil. För bl. a. fortsatt an-
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passning av Tomtebodaskolans elevbibliotek till det nya förkortningssyste

met för punktskrift beräknar jag 40 000 kr. Vidare beräknar jag medel för 

undervisningsmaterial vid den regionala stödverksamheten för synskadade 

och till kursverksamheten vid Tomtebodaskolans resurscentrum med 

50000kr. 

Jag förordar att anslaget räknas upp med 600 000 kr. för ersättningsan

skaffning av inventarier och bussar. 

Vidare förordar jag att en engångsanvisning om 600 000 kr. anvisas för 

nästa budgetår. Dessa medel bör till största delen tilldelas resurscentret 

vid Tomtebodaskolan för att där snabbt skall kunna byggas upp de tek

niska resurser m. m. som erfordras fört. ex. observations- och träningsbec 

söken vid centret. Även för kurs verksamheten vid centret är det av vikt att 

det finns tekniska resurser. 

Med anledning av att jag under föregående anslag har föreslagit en 

utökning av den regionala stödorganisationen för synskadade elever beräk

nar jag 50000kr. för anskaffande av inventarier till tjänsterum åt den 

föreslagna nya personalen. 

Anslaget är f. n. uppdelat på fem olika anslagsposter för skilda ändamål. 

Jag förordar att anslaget i fortsättningen inte uppdelas efter ändamål utan 

att varje specialskola av SÖ tilldelas ett visst belopp för utrustning vid 

resp. skola. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Specialsko/anm. m.: Utrustning m. m. för budgetåret 1981/82 

anvisa ett reservationsanslag av 4 123 000 kr. 

C 18. Specialskolan m. m.: Resor för elever jämte ledsagare 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

8254352 

8 377000 

9047000 

Från anslaget utgår ersättning enligt kungörelsen (1965: 254) om ersätt

ning för resor för vissa handikappade m. Il., dock att. med tillämpning i 

övrigt av bestämmelserna i nämnda kungörelse, det ankommer på resp. 

skolas styrelse att besluta om ersättning får utgå i samband med elevers 

hemresor under veckosluten. 

Från anslaget bestrids även dels kostnader för anordnande av skolskjut

sar för externatelever vid specialskolan, dels resekostnader för målsman 

till elev vid resa till gemensam sammankomst på skolan. 
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Skolö1·erstyre/sen 

Prisomräkning 983 600 kr. 
Skolöverstyrelsen hemställer 
att till Specialskolan m. m.: Resor för elever jämte ledsagare för budget

året 1981/82 anvisas ett förslagsanslag av 9 360 600 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 9 047 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Specialsko/an m. m .. ~ Resor .för elei·er jämte ledsagare för 
budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 9047000kr. 
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Gymnasiala skolor m. m. 

C 19. Bidrag till driften av gymnasieskolor 

1979/80 utgift 2 781 289 079 

1980/81 Anslag 3 070 000 000 

1981/82 Förslag 3584000000 

Från anslaget utgår statsbidrag till driften av gymnasieskolor enligt 

bestämmelser i förordningen ( 1966: 115) om statsbidrag till driftkostnader 

för viss kommunal utbildning (omtryckt senast 1977: 490, ändrad senast 

1980: 532 och 711). Förordningen omfattar de flesta utbildningarna inom 

gymnasieskolan. I sin nu gällande lydelse innebär bestämmelserna att 

statsbidrag utgår med belopp som motsvarar lönekostnaderna för skolleda

re. biträdande skolledare, huvudlärare, lärare och institutionsförestån

dare. Statsbidrag utgår också för inbyggd utbildning och för vissa särskilda 

ändamål i övrigt. Till inbyggd utbildning inom industri och hantverk samt 

handels- och kontorsyrken utgår statsbidrag med visst belopp per elev och 

undervisningstimme. Vid inbyggd utbildning för husligt arbete och för vård 

kan statsbidrag utgå med högst 10 800 kr. resp. 15 000 kr. räknat för varje 

företag och redovisningsår. 

I nämnda förordning finns även bestämmelser om statsbidrag till social

försäkringsavgifter som avser sjukförsäkringen och folkpensioneringen. 

För avgifter till försäkring för tilläggspension utgår statsbidrag enligt före

skrifter i särskild förordning. 
Från anslaget utgår också statsbidrag enligt förordningen ( 1963: 493) om 

statsbidrag till driftkostnader för tvåårig jordbrukslinje. tvåårig trädgårds

linje och vissa specialkurser i gymnasieskolan, m. m. (omtryckt 1980: 712). 

I den lydelse som gäller fr. o. m. den I januari 1981 innebär bestämmelser

na att statsbidrag utgår till kostnader i fråga om rektor och lärare för dels 

avlöningsförmåner (avlöningsbidrag). dels socialförsäkringsavgifter som 

avser sjukförsäkringen, folkpensioneringen och försäkringen för tilläggs

pension (avgiftsbidrag). 

Ur anslaget utgår vidare bidrag till driften av skolor med utbildning inom 

skogsbruk enligt särskilda föreskrifter. 

Till de ytterligare bidrag som utgår ur anslaget hör statsbidrag enligt 

förordningen ( 1980: 533) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsut

bildning. Detta bidrag beräknas med utgångspunkt i visst belopp per elev 

och lärotimme hos företaget enligt i huvudsak samma system som gäller 

för inbyggd utbildning inom industri och hantverk samt handels- och 

kontorsyrken. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 304 

Vidare utgår ur anslaget statsbidrag enligt förordningen ( 1980: 534) om 

försöksverksamhct med introduktionsprogram och yrkcsintroduktion 

knutna till gymnasieskolan. Bidrag utgår för introduktionsprogram med 

I 500 kr. per deltagande elev och för yrkesintroduktion med 250 kr. per 

elev och vecka. 

Ur anslaget ersätts även bl. a. kostnader för gymnasial utbildning för 

gravt hörselskadade i Örebro kommuns gymnasieskola. kostnader för för

söks verksamhet med gymnasial utbildning för svårt rörelsehindrade och 

andra svårt handikappade vid Skärholmens gymnasium i Stockholms kom

mun. kostnader för tekniska hjälpmedel m. m. åt handikappade elever och 

kostnader för korrespondensundervisning på gymnasial nivti. 

Skol Öl ·c r.1· tyre/s en 

För budgetåret 1980/81 har riksdagen godkänt av utbildningsutskottet i 

betänkande 1979/80: 34 förordad ram om 126 950 årselevplatser i intag

ningsklasser inom gymnasieskolans grundskoleanknutna del. inkl. fiirsöks

verksamhet med gymnasial lärlingsutbildning samt ytterligare 7 000 platser 

för att främja ungdomars utbildning i gymnasieskolan. dvs. sammanlagt 

133950 platser. Skolöverstyrelsen !SÖ) föreslår för budgetåret 1981182 

samma intagningskapacitet i årskurs I pil linjer. grundskoleanknutna spe

cialkurser om minst ett års längd samt liirlingsutbildning. dvs. 126950 

årselevplatser. vilket motsvarar 102.4'Jf av antalet 16-åringar i den aktuella 

årskursen. Därutöver föreslår SÖ ett tillägg på 7 000 platser för något äldre 

ungdomar. 

Elevplatsernas föreslagna fördelning på olika studievägar framgår av 

följande tabell. 

Förslag till fördelning av intagningsplatser på gymnasieskolans linjer, 

grundskoleanknutna specialkurser om minst ett års liingd samt gymnasial 

liirlingsutbildning läsåret 1981 /82 

lltbildningsområde Antal prnccnt av antal 
platser 16-tiringar 

Minst treåriga linjer 
Ekonomisk 8.~00 6.9 
Humanistisk 3 800 3.1 
Samhällsvetenskaplig 6500 5.2 
Naturvetenskaplig 9400 7.6 
Teknisk 10800 8,7 

Summa 39000 31,5 

7\'t/äriga teoretiska linjer 
Ekonomisk 3 200 2.6 
Social 12 140 9.8 
Teknisk 1500 1.2 
Musik- 360 tU 

Summa 17200 13,9 
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Utbildningsområde Antal procent av antal 
platser 16-iiringar 

frilårig11 yrkesinriktade lin;er 
och specialkurser 
Beklädnadsteknisk 500 0.4 
Bygg- och anliiggningsteknisk 6650 5.4 
Distributions- och kontors- 10800 8.7 
Drift- och underhållstcknisk 1200 1.0 
El-teleteknisk 5 100 4.1 
Fordonsteknisk 5000 4.0 
Jordbruks- 1400 I. I 
Konsumtions- 7900 6.4 
Livsmedelstcknisk 1800 1.5 
Processteknisk I IOO 0.9 
Skogsbruks- 800 0,6 
So.::ial service- 2000 1.6 
Triidgårds- 500 0.4 
Tr~iteknisk 900 0.7 
Verkstadsteknisk 8600 6.9 
Vård- 11650 9.4 
Övriga specialkurser 1850 1.5 

Summa 67750 54,6 

Liirli11g.1·111hi/J11i11g 3000 2.4 

Totalt 126950 102,4 

Ytterligare platser 7000 5.6 

Sammanlagt 133950 108,0 

Antal 16-åringar 123 950 

SÖ har i enlighet med budgetdirektiven framlagt ett alternativt förslag till 

hur intagningskapaciteten bör fördelas på gymnasieskolans linjer och 

minst ettåriga direkt grundskoleanknutna del. Alternativet redovisar en 

mer arbetsmarknadsinriktad fördelning av antalet intagningsplatser. Skill

naden i elevplatsantaljämfört med huvudalternativet. alternativ I. framgär 

av följande tabell. 

Utbildningsviig Antal platser 

Alternativ I Alternativ 2 Skillnad 

E 8 500 8000 - 500 
s 6500 5800 - 700 
Ek 3 200 2 900 - 300 
So 12140 !0590 -1550 
Te 1500 I 300 - 200 
13a 6650 7 200 + 550 
Du 1200 1500 + 100 
Ko 7900 7050 - 850 
Li I 800 2 200 + 400 
l'r 1100 1400 + 300 
Ss 2000 3 300 +1300 
Ve 8600 9 300 + 700 
Vd 11650 11900 + 250 
Övriga specialkurser I 850 2 150 + 300 

20 Rik.1dagl'll /Wi0/81. I .1u111/. Nr /110. Bilm:a /:! 
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Antalet behöriga förstahandssökande till den direkt grundskoleanknutna 

delen av gymnasieskolan var ca 133 000 våren 1980, vilket innebär en 

ökning med ca I 0 400 jämfört med föregående år. Antalet 16-åringar ökade 

med ca 9700. Antalet sökande i förhållande till totala antalet 16-åringar 

uppgick till ca I 07 ,2 %. Jämfört med föregående år är intresset för gymna

sieskolstudier oförändrat högt. Den största ökningen faller liksom föregå

ende år på de tre- och fyraåriga linjerna ( + 12 %). För de yrkesinriktade 

linjerna har antalet förstahandssökande stigit med 7 % och för de tvååriga 

teoretiska linjerna med 5 %. Sökandeintresset är även ojämnt fördelat på 

de olika studievägarna. Intresset har ökat kraftigt. nära 40%, för verk

stadsteknisk och bygg- och anläggningsteknisk utbildning, medan framför 

allt fordonsteknisk- och konsumtionsutbildning har rönt ett vikande elevin

tresse. Intresset är dock fortfarande högt för fordonsteknisk linje med fler 

förstahandssökande än platser. 

SÖ föreslår en intagningskapacitet av 39000 platser på de tre- och 

fyraåriga linjerna, vilket motsvarar 31,5 % av antalet 16-åringar. Totalt 

innebär detta en ökning med I 100 elevplatser. SÖ föreslår att förändring

arna fördelas enligt följande: ekonomisk linje ( +800), samhällsvetenskap

lig linje ( -100), naturvetenskaplig linje ( + 100) och teknisk linje ( + 300). 

För humanistisk linje beräknas oförändrad intagningskapacitet. 

För de tvååriga teoretiska linjerna föreslår SÖ sammanlagt 17 250 

platser. vilket motsvarar ca 13,9% av antalet 16-åringar. Detta innebär en 

minskning med I 100 platser. Den kraftigaste minskningen föreslås falla på 

de tvååriga sociala och tekniska linjerna. SÖ föreslår ånyo att musiklinjen 

får utökas med 90 elevplatser. 

Beträffande övriga yrkesinriktade tvååriga linjer och specialkurser samt 

gymnasial lärlingsutbildning föreslår SÖ att antalet intagningsplatser skall 

vara 70 750 i årskurs I läsåret 1981 /82. Antalet föreslagna elevplatser 

motsvarar 57 % av årskullen 16-åringar. 

SÖ föreslår följande förändring i fördelningen av antalet intagnings

platser: beklädnadsteknisk linje (-100). bygg- och anläggningsteknisk linje 

( -200), distributions- och kontorslinje (-600), drift- och underhållsteknisk 

linje ( + 200), konsumtionslinje ( -100), livsmedelsteknisk linje ( + 200), 

skogsbrukslinje ( -200), social servicelinje ( + 100), verkstadsteknisk linje 

<-100) samt vårdlinje ( +5(){)). 

SÖ har i sin anslagsberäkning beaktat behovet av resurser för att anord

na tvåårig specialkurs för yrkesdansare i enlighet med tidigare fattade 

beslut. 

För att gymnasieskolan även i fortsättningen skall ha möjlighet att ta 

emot äldre ungdomar i minst nuvarande omfattning föreslår SÖ att ytterli

gare 7 000 platser beräknas för gymnasieskolans grundskoleanknutna del. 

Sammanlagt räknar SÖ med 126950 elevplatser i årskurs 1 inom gymna

sieskolans linjer. grundskoleanknutna specialkurser om minst ett års längd 

samt gymnasial liirlingsutbildning samt därutöver 7 000 platser för något 

äldre sökande. 
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För specialkurser i gymnasieskolan som är kortare än ett läsår eller vilka 

fordrar tidigare gymnasial utbildning eller viss ålder föreslår SÖ en total 

intagningskapacitet motsvarande 32 330 årselevplatser jämfört med 30 330 
årselevplatser budgetåret 1980/81. Platsbehovet för kurser inom vårdområ

det beräknas öka för att bl. a. möjliggöra anordnandet av vårdinriktad kurs 

för ungdomar som inte gått vårdlinjen och som avser att söka till högskole

utbildningar inom vårdområdet. Vidare räknar SÖ med att de större kul

larna kommer att medföra ökade krav på denna typ av utbildning. 

SÖ föreslår att oförändrat 3 000 årselevplatser skall beräknas för intro

duktionsprogram om högst fyra veckor, kurser för invandrarungdom, 

korta yrkesinriktade kurser m. m. 
För budgetåret 1980/81 har medel beräknats för 5 000 elevplatser för 

yrkesintroduktion om högst 40 veckor. I avvaktan på erfarenheter av 

denna försöksverksamhet föreslår SÖ oförändrat antal elevplatser budget

året 1981/82. 
SÖ hemställer i likhet med tidigare år om bemyndigande att få göra 

omfördelning av elevplatser dels inom ramarna, dels mellan ramarna. SÖ 

föreslår vidare att nu föreslagna ramar får utökas om det visar sig nödvän

digt av arbetsmarknadsskäl. 

SÖ föreslår att försöksverksamhet med engelskspråkig gymnasial utbild

ning som bedrivs vid en skolenhet i Stockholm får fortsätta även under 

nästa läsår. 
SÖ föreslår fortsatt försöksverksamhet med estetisk variant på tvåårig 

social linje vid en skolenhet i Stockholm och en i Linköping. 

Försöksverksamheten med gymnasial utbildning för svårt rörelsehindra

de och andra svårt handikappade vid Skärholmens gymnasium i Stock

holm hade 28 elever läsåret 1979/80. Av dessa gick 22 i specialklass medan 

övriga sex var individualintegrerade. SÖ räknar med oförändrat elevantal 

under budgetåren 1980/81 och 1981/82. SÖ anser att resurserna för stödun

dervisning och samordnad specialundervisning behöver förstärkas. SÖ 

upprepar sitt tidigare förslag om att en resurs anvisas motsvarande två 

veckotimmar per elev för elever i specialklass och fyra veckotimmar per 

elev för individualintegrerade elever. Kostnadsökningen härför beräknas 

uppgå till ca 331 000 kr. Vidare beräknar SÖ medel för uppföljning och 

utvärdering samt ökade anslag till service och underhåll av tekniska hjälp

medel ( + 26000 kr.). I övrigt beräknar SÖ endast förändringar av automa

tisk karaktär. 

I avvaktan på att ett nytt avtal träffas mellan staten och företrädare för 

Örebro kommun avseende utbildning för gravt hörselskadade i Örebro 

fr. o. m. den I juli 1981 räknar SÖ nu med oförändrade belopp för budget

året 1981/82. 
SÖ föreslår att försöksverksamheten med pedagogisk gymnasieskol

klinik i Lund som pågått sedan läsåret 1968/69 successivt avvecklas. Kost

naden för budgetåret 1981182 beräknas till 335 000 kr. (-100 500 kr.). 
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SÖ föreslår att ny utbildning för ambulanspersonal får anordnas i gym

nasieskolan. 

SÖ föreslår att försöksvcrksamheten med kombination av gymnasie

skolsludier och idrott utvidgas till att omfalla högst 500 inlagningsplatser 

budgetåret 1981 /82 ( + 131 400 kr.). 

SÖ har erfarit att del finns vissa brister och inkonsekvenser i timpla

nerna för de tre- och tvååriga ekonomiska linjerna och har därför utarbetat 

ett förslag till nya timplaner för utprövning inom en försöksverksamhet i 

förslagsvis tio kommuner. Förslaget innebär en samordning av de båda 

linjerna med möjlighet till etappavgång efter årskurs 2. ökad valfrihet för 

eleverna och ett ökat inslag av yrkesförberedelser i utbildningen. Försöket 

torde medföra besparingar. vars storlek blir beroende på försökets omfatt

ning och lokalisering. 

Efter ansökan till SÖ bör kommuner inom ramen för sin organisation på 

naturvetenskaplig och fyraårig teknisk linje få anordna försök med varian

ter på N-linjen samt med gemensam studiegång i årskurs I och 2 av N- och 

T-linjerna. 

I samband med försöksverksamhet med ramtimplaner i årskurs 4 på 

fyraårig teknisk linje har det visat sig att nuvarande rcsurstilldelningssys

tem inte är det mest ändamålsenliga för att erhålla önskad flexibilitet i 

utbildningen. Även andra skäl talar enligt SÖ:s bedömning för t:lt annat 

rcsurstilldelningssystcm i huvudsak baserat på elevantalet vid skolan. SÖ 

hemställer att försöks verksamhet med ramtimplaner i årskurs 4 på teknisk 

linje får anordnas vid samtliga skolor med årskurs 4 p[i teknisk linje samt 

alt antalet liirarveckotimmar per skola skall beriiknas enligt formeln 

t = 20 x n + 1.55 x e. (Där t = lärarveckotimmar. n =antal grenar i lirs kurs 4 

på skolan och e =antal elever i ärskurs 4 den 15 september resp. den I 

februari). Förslaget innebär en kostnadsminskning på ca I milj. kr. i förhål

lande till nu gällande resurstilldclningssystem. vilket motsvarar 1.5 ';(. av 

vad undervisningen i årskurs 4 på teknisk linje kostar i dag. 

SÖ föresliir vidare att försöksverksamheten med konsumentekonomisk 

gren och textil gren på konsumtionslinjen får utökas liisåret 1981/82. 

SÖ hemställer om bemyndigande att inom oförändrade kostnadsramar i 

samråd med gymnasieutredningen utan begränsning fä bedriva försöks

verksamhet med friare resursanvändning och med ramtimplaner. 

SÖ föreslår generell tillämpning av gemensam gren för hiilso- och sjuk

vftrd och gren för psykiatrisk vård på vårdlinjen. Försöksverksamheten 

har inte medfört merkostnad. 

SÖ hemställer 

att den föreslngna dimensioneringen av gymnasieskolans linjer. special

kurser, lärlingsutbildning. introduktionsprogram och yrkesintroduktion 

godkiinns. 

att föreslagen inriktning av utbildningarna och i förekommande fall 

förändringar av utbildingstidens liingd godkänns. 
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att föreslagna förändringar i befintlig försöksverksamhet får genomfö

ras. 

att föreslagna nya försöks verksamheter beviljas. 

att SÖ bemyndigas att även för budgetåret 1981/82 få göra dels omfördel

ningar inom ramarna, dels omfördela platser mellan ramarna. 

att ramarna får utökas om det senare visar sig finnas ett fortsatt behov av 

särskilda utbildningsåtgärder för arbetslös ungdom, 

att till tekniska stödåtgärder m. m. för handikappade elever i gymnasie

skolan anvisas ett belopp av 2500000kr. och att ur detta belopp får 

användas medel för anpassning och bedömning av maskiner och hjälpme

del för handikappade som genomgår yrkesinriktad utbildning, 

att medel för gymnasial utbildning för gravt hörselskadade i Örebro 

kommuns gymnasieskola beräknas till oförändrat 7 123 400 kr. i avvaktan 

på att nytt avtal träffas mellan staten och Örebro kommun. 

att medel för försöksverksamhet med gymnasial utbildning för svårt 

rörelsehindrade m. fl. vid Stockholms kommuns gymnasieskola beräknas 

till 403 950 kr.. varvid medel även beräknats för uppföljning och utvärde

ring samt utökade medel för service och underhåll av elevernas tekniska 

hjälpmedel. 

att föreslagen förändring av norm för stödundervisning och samordnad 

specialundervisning inom försöksverksamheten med gymnasial utbildning 

för svårt rörelsehindrade m.11. godkänns samt 

att ett belopp av 3 726 196000 kr. anvisas under förslagsanslaget Bidrag 

till driften av gymnasieskolor. 

Statens industriverk har den 2 januari 1980 inkommit med en skrivelse 

angående tvåårig grafisk utbildning. 

SÖ har i särskild skrivelse den 26 augusti 1980 föreslagit ändring av 

timplan och kursplan för tvåårig skogsbrukslinje bl. a. för att på timplanen 

för linjen bereda plats för reguljär tvåårig studiegång i ämnet svenska. 

SÖ har i skrivelse den 5 september 1980 redogjort för försöksverksamhet 

med ramtimplaner inom årskurs 4 på gymnasieskolans fyraåriga tekniska 

linje. 

Föredrt1Rlllldc11 

Jag vill först erinra om vad jag har anfört vid min anmiilan av vissa 

gemensamma frågor inom skolväsendet. 

Antalet behöriga förstahandssökande till minst ettåriga studievägar inom 

gymnasieskolans direkt grundskoleanknutna del har från mitten av 1970-

talet stigit från 95,9(/(.· av antalet 16-åringar till att numera klart överstiga 

antalet 16-åringar. Till innevarande år fanns ca 133 000 behöriga första

handssökande medan antalet 16-åringar uppgick till ca 124000. Antalet 

sökande i relation till antalet 16-åringar var I07 .2 1;:-c.. 
Antalet behöriga förstahandssökande till de tre- och fyraåriga linjerna 
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uppgick till ca 41000 jämfört med ca 36000 föregående år. Intresset har 

ökat för samtliga tre- och fyraåriga linjer. Exempelvis har antalet första

handssökande till naturvetenskaplig linje fortsatt att öka från ca 7 850 

läsåret 1979/80 till ca 8 050 innevarande läsår. Den största procentuella 

förändringen i antalet sökande redovisar humanistisk linje med en ökning 

på 31 % till 4 622 förstahandssökande. 

Bortsett från den tvååriga musiklinjen är intresset för de tvååriga teore

tiska linjerna (ekonomisk. social och teknisk linje) klart mindre än intresset 

för de minst treåriga linjerna. En viss uppgång av antalet sökande kan dock 

noteras jämfört med föregående år. Nu redovisas ca 16 730 förstahandssö

kande jämfört med ca 15 960 förra läsåret. Dock är fortfarande antalet 

sökande mindre än antalet utlagda platser på dessa linjer. Det minsta 

intresset tilldrar sig tvåårig teknisk linje med 60 sökande per 100 utlagda 

platser. 

Antalet sökande till de utpräglat yrkesinriktade minst ettåriga och direkt 

grundskoleanknutna studievägarna uppgår totalt till ca 75 350. Detta inne

bär en ökning med ca 5 250 sökande jämfört med föregående år. Särskilt 

stor har ökningen varit för bygg- och anläggningsteknisk linje och verk

stadsteknisk linje. En markant ökning redovisar även träteknisk linje. Den 

största minskningen i elevintresse mätt i absoluta tal redovisar fordonstek

nisk linje (-1 719 sökande) och konsumtionslinjen (- 902 sökande). 

Riksdagens beslut ( UbU 1979/80: 34. rskr 1979/80: 363 l rörande gymna

sieskolans dimensionering för innevarande budgetår innebär att de minst 

ettåriga studievägarna inom den direkt grundskoleanknutna delen av gym

nasieskolan (stora ramen) skall omfatta 126950 intagningsplatscr räknat i 

årselevplatser inkl. 3 000 platser beräknade för lärlingsutbildning. I propo

sitionen 1979/80: 145 om åtgärder för att främja ungdomars utbildning i 

gymnasieskolan m. m. anmälde jag att jag avsåg föreslå regeringen att med 

utnyttjande av bemyndigande från riksdagen öka antalet med 7 000 platser. 

vilka borde användas för yrkesinriktade studievägar och lärlingsutbild

ning. Riksdagen hade inget att erinra mot detta. 

Regeringen har genom förordning den 19 juni 1980 (SÖ-FS 1980: 145) 

föreskrivit att tilldelningen av elevplatser i intagningsklasser på minst 

ettåriga studievägar inom gymnasieskolans direkt grcmdskolcanknutna del 

samt intagningsplatser i gymnasial lärlingsutbildning läsåret 1980/81 skall 

ske inom en ram om 133 950 elevplatser. 

Antalet 16-åringar budgetåret 1981/82 beräknas vara oförändrat jämfört 

med budgetåret 1980/81. dvs. ca 124000. Skolöverstyrelsen <SÖJ föreslår 

att dimensioneringen av gymnasieskolans s. k. stora ram för budgetåret 

1981/82 skall vara oförändrat 126950 elevplatser inkl. 3000 platser för 

lärlingsutbildning. vilket motsvarar ca 102.4%· av antalet 16-åringar. Ut

över denna ram föreslår SÖ 7 000 elevplatser för något äldre sökande. 

Om gymnasieskolan skall kunna uppfylla målet att kunna bereda plats åt 

alla 16- och 17-åringar som vill ha utbildning och samtidigt i samma 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 311 

utsträckning som hittills ta emot äldre sökande måste antalet elevplatser 

budgetåret 1981/82 väsentligt överstiga 100% av antalet 16-åringar. Såvitt 

gäller minst ettåriga studievägar inom gymnasieskolans direkt grundsko

leanknutna del finner jag att denna del av gymnasieskolan bör omfatta 

126 950 intagningsplatser med ett tillägg om 7 000 platser. Av skäl som jag 

har redovisat tidigare vid min anmälan av vissa gemensamma frågor inom 

skolväsendet och som jag återkommer till i samband med dimensionering

en av de teoretiska studievägarna är det min mening <1': de sistnämnda 

7000 platserna även budgetåret 1981/82 bör utnyttjas för yrkesinriktade 

studievägar och lärlingsutbildning. 

SÖ:s förslag till fördelning av intagningsplatserna inom den s. k. stora 

ramen omfattar två alternativ. vilka båda har samma totala dimensionering 

av gymnasieskolans intagningsplatser. Vid utarbetandet av alternativ I har 

relativt stor hänsyn tagits till befintliga resurser och elevintresset för 

framför allt de teoretiska linjerna. Alternativ 2 bygger i större utsträckning 

än alternativ 1 på arbetsmarknadens förväntade behov. 

Innevarande läsår har inom stora ramen 67 750 platser beräknats på 

yrkesinriktade linjer och specialkurser exkl. de tillkommande 7 000 plat

serna. SÖ:s alternativ 2 innebiir för budgetåret 1981/82 ett tillägg av 3250 

platser fördelade på dessa studievägar. De yrkesinriktade studievägarna 

skulle således enligt detta alternativ omfatta 71 000 platser. Därtill kommer 

huvuddelen av de 7 000 platserna. Den utökade omfattningen av denna 

sektor av gymnasieskolan balanseras av en minskning av de två- och 

treåriga teoretiska linjerna. 

Under hand har jag erfarit att man innevarande år fram till den I 

september lagt ut 62 376 platser av beräknade 67 750. Jag erinrar om att 

utöver dessa 67 750 platser finns 7 000 platser avsedda för yrkesinriktad 

utbildning. 

Av vad jag tidigare har redovisat rörande sökandefrekvensen till de olika 

linjerna framgår att intresset för de minst tno:åriga linjerna fortfarande är 

stort. Vad gäller det vik<tnde intresset för de tvååriga teoretiska linjerna 

har - som jag tidigare sagt - en viss återhämtning skett. Antalet sökande 

per 100 utlagda platser är dock fortfarande - bortsett från musiklinjen -

klart mindre än 100. Jag ser det principiellt som positivt att många ungdo

mar i valet mellan en kortare teoretisk utbildning och en längre sådan är 

beredda att satsa på den längre. 

Vad gäller yrkesinriktade linjer och specialkurser har det hittills varit 

svårt på grund av bristande resurser att ta i anspråk det antal platser som 

ramen medger. Det förbättrade statsbidraget till inbyggd utbildning inom 

industri och hantverk samt handel. vilket regeringen på min föredragning 

föreslog i föregående budgetproposition och varom riksdagen fattade be

slut. hade bl. a. till syfte att underlätta för kommunerna att anordna dessa 

angelägna utbildningar i ökad omfattning utan egna kostnadskrävande 

investeringar. Det har ännu inte redovisats i vilken utsträckning de ändra-
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de bidragsreglerna ökat kapaciteten på de yrkesinriktade studievägarna 

inom den stora ramen. Visserligen har, som jag anförde tidigare. en mar

kant ökning av antalet utlagda platser innevarande budgetår skett jiimfört 

med antalet utlagda platser på dessa studievägar föregående budgetår. Jag 

!inner det emellertid mycket angeläget att antalet iansprfiktagna platser på 

de yrkesinriktade studievägarna kommer så niira det medgivna antalet som 

möjligt. 

Mina överväganden i fråga om dimensioneringen av gymnasieskolans 

olika sektorer inom den stora ramen har lett mig fram till följande. 

Såvitt giiller antalet intagningsplatser pil linjer och sådana minst ettåriga 

specialkurser som inte förutsätter annan utbildning iin grundskolan eller 

viss ålder för tillträde samt gymnasial lärlingsutbildning finner jag att 

denna del av gymnasieskolan <stora ramen) bör budgetiiret 1981/82 i 

likhet med budgetåret 1980/81 omfatta 126950 årselevplatser. vari ingår 

3 000 årsclcvplatscr i lärlingsutbildning, med ett tillägg om 7 000 platser. 

Sammanlagt bör alltså enligt min mening den stora ramen omfatta 133 950 

årselevplatscr ( intagningsplatser). Jag har för budgetåret 1981/82 beräknat 

medel från den utgångspunkten. I stora ramen inkluderar jag elevplatser i 

intagningsklasser vid riksinternatskolorna och Bergsskolan i Filipstad. 

Dessa elevplatser bör alltså räknas av, niir landets kommuner tilldelas 

elevplatser för sina gymnasieskolor. Jag beräknar emellertid ej medel för 

riksinternatskolorna och Bergsskolan i Filipstad under förevarande anslag 

utan under anslagen Bidrag till driften av riksintcrnatskolor och Bidrag till 

Bergsskolan i Filipstad. 

SÖ föreslfir i sitt alternativ I att antalet intagningsplatscr pä de minst 

treåriga linjerna riiknas upp med I 100 platser till 39000 årselevplatscr. 

vilket motsvarar 31.5 7,; av antalet 16-åringar. Jag ansluter mig till SÖ:s 

förslag till totaldimensionering av dessa linjer. 

För de tvåariga teoretiska linjerna riiknar jag i enlighet med SÖ:s alterna

tiv I med en minskning med I 100 platser till 17200, vilket motsvarar 13.9 

% av antalet 16-åringar. Jag har vid medelsberiikningen utgått ifrån oför

ändrat antal intagningsplatser på musiklinjen nästa liisår, dvs. 270. 

I likhet med SÖ anser jag att 67750 årsekvplatscr bör beräknas för 

utpräglat yrkesinriktade linjer och specialkurser. Utöver dessa platser 

räknar jag - som jag tidigare har anfört - med 3 000 platser för lärlingsut

bildning. 

Vad gäller den närmare fördelningen av intagningsplatserna på de olika 

studievägarna inom ramen av 126950 platser bör SÖ få göra en fördelning i 

huvudsaklig överensstämmelse med· sitt förslag med de modifikationer 

som föranleds av mitt ställningstagande i fråga om musiklinjen. 

De tillkommande 7 000 platserna bör utnyttjas för yrkesinriktade studie

vägar och lärlingsutbildning. SÖ har i sin anslagsframställning redovisat ett 

riikneexempel på fördelning av dessa platser på linjer och diirvid fördelat 

sammanlagt 1 300 platser på de minst treåriga (600) och de tväåriga 000) 

studievägarna. Av skäl som jag anförde vid min anmälan av vissa gemen-
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samma frågor inom skolväsendet bör totaldimensioneringen av de teoretis

ka studievägarna enligt min mening ej överstiga vad jag i det föregående 

har föreslagit. Det bör ankomma på SÖ att fördela samtliga 7 000 platser på 

yrkesförberedande studievägar och lärlingsutbildning. 

Stockholms kommun planerar att fr. o. m. hösten 1981 i f. cl. Miinchen

bryggeriets lokaler anordna tvåårig specialkurs för yrkesut

b i I cl ni n g av dansare med två klasser (jämför prop. 1977/78: 100 bil. 

12 s. 200 IT och 298. UbU 1977178: 16. rskr 197717-X: 1811. 

Vid medelsberäkningen under förevarande anslag har jag beaktat beho

vet av resurser för att anordna två klasser i nämnda specialkurs. Utöver 

kostnader för lärarlöner har jag beräknat ett verksamhetsstöd om 

885 000 kr.. vilket möjliggjorts genom besparingar inom andra delar av 

skolväsendets område. 

För specialkurser i gymnasieskolan som är kortare än ett läsår eller vilka 

fordrar tidigare gymnasial utbildning eller viss ålder. gym n as i c sko-

1 ans s. k. I i 11 a ram. föreslår SÖ en total intagningskapacitet motsva

rande 32 330 årselevplatser. dvs. en ökning med 2 000 platser jiimfört med 

innevarande år. Innan jag redovisar mina förslag om dimensioneringen av 

denna ram. behandlar jag frågan om omfattningen av de s. k. kortkurserna. 

Innevarande läsår har 3 000 årselevplatser beräknats för introduktions

program om högst fyra veckor. kurser för invandrarungdom. korta yrkes

inriktade kurser m. m. I proposition 1979/80: 145 om åtgärder för att främja 

ungdomars utbildning i gymnasieskolan m. m. anmälde jag att behovet av 

att anordna s.k. korta yrkesinriktade kurser och specialkursen 

Studievägar och arbetsliv. orienteringskurs. skulle komma att upphöra 

inom något år genom de i propositionen föreslagna insatserna med intro

duktionsprogram för utbildning och yrkesintroduktion. Enligt min mening 

bör de korta yrkesinriktade kurserna och specialkurseri Studievägar och 

arbetsliv. orienteringskurs. i princip ej anordnas fr. o. m. liisiiret 1981/82. I 

den mån man på grund av lokala särskilda omstiindigheter bedömer att di;:t 

föreligger ett starkt behov av en kort yrkesinriktad kurs kan en sådan 

anordnas sftsom specialkurs inom utrymmet for den lilla ramen. För sådan 

kurs bör ej såsom f. n. särskilt statsbidrag om högst 25 000 kr. utgå. Vad jag 

nu har sagt om korta yrkesinriktade kurser gäller inte kurser inom ramen 

för sådan försöksverksamhet med individuellt avpassad kombination av 

utbildning och praktikarbete i beredskapsarbetets form (s. k. KUB-för

sök I. som enligt förordningen !SÖ-FS 1980:981 om avveckling av försöks

verksamhet med kombination av utbildning och ben.:dskapsarbete fr. o. m. 

liisåret 1980/81 far bedrivas endast för att bereda elever möjlighet att 

avsluta ett dessförinnan päbö1jat utbildningsprogram inom forsöksverk

samheten. 

För kurser för invandrarungdom beräknar jag för nästa läsf1r 

I 000 årselevplatser. För dessa kurser bör även i fortsättningen kunna utgil 

ett särskilt bidrag om högst 25 000 kr. per kurs. 
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Jag återkommer nu till dimensioneringen av gymnasieskolans lilla ram. 

Jag anser det lämpligt att nu lägga in de I 000 årselevplatserna i kurser för 

invandrarungdom i den lilla ramen. Därutöver bör ramen ökas med I 500 

platser. Totalt bör således ramen omfatta 32830 årselcvplatser 1981/82. 

varav sålunda I 000 platser avses för kurser för invandrarungdom. I övrigt 

bör det ankomma på SÖ att fördela platserna på utbildningsområden. 

SÖ bör, om det visar sig nödvändigt, kunna göra viss omfördelning av 

elevplatser dels mellan studievägar inom var:ie ram, dels mellan ramarna. 

Mot bakgrund av vad jag tidigare har anfört om de problem som kan väntas 

uppstå. då de nuvarande stora 16-årskullarna når högskoleålder och med 

hänsyn till SÖ:s bedömning av arbetsmarknadens framtida behov bör dock 

SÖ:s omfördelning av elevplatser inom gymnasieskolans stora ram inte få 
medföra att antalet elevplatser på de teoretiska studievägarna ökas i för

hållande till vad jag har förordat om dessa studievägars totala dimensione

ring, såvida inte utökningen hänför sig till naturvetenskaplig och teknisk 

linje. Ökning därutöver bör. om det visar sig nödvändigt med en sådan. 

kunna beslutas av regeringen. 

I den mån arbetsmarknadsskiil talar för en ökning av det sammanlagda 

antalet elevplatser inom stora m:h lilla ramen bör. liksom hittills. regering

en ha rätt att besluta härom. 

Introduktionsprogram om högst fyra veckor för utbildning 

bör budgetåret 1981 /82 kunna anordnas inom en ram om I 000 årselev

platser. Detta innebär att 10000 ungdomar kan erbjudas denna fyravec

korsintroduktion. Jag räknar med oförändrat I 500 kr. i bidrag till kommun 

för va~je sådan elev som deltar i introduktionsprogrammet minst en vecka. 

Regeringen bör ha rätt att besluta om en ökning av antalet platser i 

introduktionsprogram. om arbctsmarknadsskiil talar härför. 

Jag har tidigare berört försök s ve r k sam h e ten med yrke si n

t ro duk tio n. I avvaktan på ytterligare erfarenheter beräknar jag i likhet 

med innevarande år medel för .'i 000 elevplatser för nästa budgetår. Liksom 

f. n. bör elevplatser för yrkesintroduktion rn inriittas i mån av behov. 

Som jag nämnde vid min anmälan av vissa gemensamma frågor inom 

skolväsendet kommer jag senare denna dag vid min anmälan till proposi

tion om tilläggsbudget Il till statsbudgeten för budgetäret 1980/81 att före

slå att huvudmannaskapet för trädgårdsskolan i Norrköping 

överförs från staten till Östergötlands läns landstingskommun fr. o. m. den 

I juli 1981. Bidrag till utbildning som landstingskommunen inom ramen för 

sin gymnasieskola anordnar vid trädgårdsskolan utgär ur förevarande an

slag. 

Jag räknar med fortsatt försöksvcrksamhet med engclsk

s p rå k i g ut h i Id ni n g på gymnasial niv{1 vid Norra Real i Stockholm. I 

likhet med SÖ finner jag det angehiget att Sverige frän nästa verksamhets;lr 

äger full anslutning till examensorganisationen Internat i o n a I B a c ca-

1 au rc a te Office !!BOJ i Geneve. Jag beräknar en ökning av kostna

derna härför med 31 000 kr. 
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Vidare räknar jag med fortsatt försöksverksamhet med este

tisk variant på tvåårig social linje vid en skolenhet i Stockholm 

och en i Linköping enligt nu gällande timplan. 

På orter som har ett mycket begränsat elevunderlag och som tidigare 

haft korrespondensgymnasium eller s. k. glesbygdsgymnasium bedrivs se

dan 1974 försök med SSG-B (särskild samordnad gymnasieskola, B-forml. 

Med hänsyn till behovet av en mer flexibel studieorganisation i gymnasie

skolan ämnar jag föreslå regeringen att ge SÖ i uppdrag att göra en samlad 

utvärdering av SSG-B. I denna bör även ingå erfarenheter från det enda 

kvarvarande statligt stödda korrespondensgymnasiet, som är beläget i 

Torsås. En liknande verksamhet pågår vid 0 s by sams ko I a. Till denna 

utgår inget statligt stöd. Ej heller står ubildningen under statlig tillsyn. För 

att ml~jliggöra en statlig utvärdering också av Osby samskola avser jag 

senare föreslår regeringen att skolan ställs under statlig tillsyn. 

Försöksverksamhet med gymnasial utbildning för 

gravt rör e Is e hindrade och andra svårt handikappade be

drivs vid Skärholmens gymnasium i Stockholm. För denna verksamhet 

räknar jag endast med ökningar av automatisk karaktär. Totalt räknar jag 

med en ökning av statsbidraget med 28 000 kr. till 377 950 kr. 

Jag är inte beredd att biträda SÖ:s förslag om förändring av norm för 

stödundervisning och samordnad specialundervisning inom försöksverk

samheten med gymnasial utbildning för svårt rörelsehindrade m.11. 

Gymnasial utbildning för gravt hörselskadade bedrivs vid 

gymnasieskolan i Örebro. Innevarande läsår får utbildningen omfatta högst 

250 elever. Förhandlingar om ett nytt avtal för verksamheten i Örebro har 

pågått sedan våren 1980 och är ännu inte slutförda. Gällande avtal har 

förlängts att gälla t.v. dock längst t. o. m. den 30 juni 1981. Statsbidraget 

för kostnader för verksamheten utöver skolledare- och lärarlönekostnader 
innevarande budgetår har genom beslut av regeringen den 16 oktober 1980 

räknats upp med I 186600kr. till 8310000kr. Jag beräknar t.v. detta 

belopp även för niistkommande budgetår i avvaktan på att de nu pågående 

förhandlingarna slutförs. Riksdagen har genom beslut den 28 maj 1980 

<UbU 1979/80: 34. rskr 1979/80: 363) gett regeringen bemyndigande att 

sluta nytt avtal. Blir det fråga om större förändringar i det nya avtalet får 

regeringen återkomma till riksdagen. 

För stödundervisning i svenska åt invandrarelcver utgår 

enligt föreskrifter som f. n. finns i regleringsbrev bidrag motsvarande 0,85 

lärarveckotimmar per deltagande elev och läsår. För detta ändamål beräk

nar jag för nästkommande budgetår totalt 6,3 milj. kr. För hemspråks

und er visning och studiehand I ed ni n g på hemspråk för in

v andrar e 1 ev er beräknar jag 5,7 milj.kr .. dvs. en uppräkning med 2,2 

milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. Ökningen hänför sig till ökat 

antal deltagande elever. 

Jag har under anslaget Bidrag till driften av grundskolor m. m. behandlat 

integrationsutredningens betänkande (SOU 1979: 82) Personell assistans 

för handikappade. 
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Vad gäller tekniska eller organisatoriska stödåtgärder åt 

handikappad c elever i gymnasieskolan m. m. vill jag anföra föl

jande. 

Anslagsposten är innevarande budgetår uppförd med 2.5 milj. kr. Under 

hand har jag erfarit att av dessa medel ca 1.3 milj. kr. utbetalas för tekniska 

hjälpmedel för undervisningen av gravt rörelsehindrade elever m. fl. vid 

Skärholmcns gymnasium och för den gymnasiala undervisningen av döva 

och gravt hörselskadade elever vid gymnasieskolan i Örebro samt för 

teckenspråkstolk till en grupp döva elever. Återstoden, ca 1,2 milj. kr.. 

räcker till att betala endast en mindre del av behovet. Enligt min mening 

bör det finnas en anslagspost om sammanlagt 1.3 milj. kr. för de ifrågava

rande verksamheterna vid Skärholmens gymnasium och gymnasieskolan i 

Örebro. F.n. kan bidrag ur den nuvarande anslagsposten om 2.5milj.kr. 

utgå för personell assistans m. m. åt handikappade elever vid privatskolor 

som avses i privatskolförordningen ( 1967: 270). I fortsättningen bör medel 

för sådana åtgärder vid privatskolorna kunna utgå ur nämnda post om 1,3 

milj. kr. Såvitt gäller statsbidraget om sammanlagt 1.2 milj. kr. som utgår 

till kommunerna för tekniska hjälpmedel. skolskjuts och personell assis

tans för handikappade elever i gymnasieskolan förordar jag att detta upp

hör. Behovet av medel för bl. a. dessa ändamål bör i fortsättningen beaktas 

vid fördelningen av resursen för särskilda åtgärder på skolområdet i enlig

het med vad jag har anfört under anslaget Särskilda åtgärder på skolområ

det. 

Försöksverksamheten med s.k. pedagogisk gymnasieskolkli

n i k i L u n cl bö1jade läsåret 1968/69. Syftet med verksamheten har varit 

att ge elever med grava psykiska besvär möjlighet till gymnasieskolstudier. 

I likhet med SÖ anser jag att försöks verksamheten med pedagogisk gym

nasieskolklinik i Lund successivt bör avvecklas. Inom gymnasieskolans 

reguljära vt:rksamhet finns förutom stödundervisning och samordnad spe

cialundervisning en rad åtgärder vilka gör det möjligt att underlätta stu

dierna för elever med psykiska och nervösa besvär. Som bidrag till för

söksverksamheten beräknar jag för nästa budgetår 335 000 kr. 

F.n. sker grundutbildning av ambulanspersonal (sju vec

kor) på 35 orter. I avvaktan på det aviserade förslaget från SÖ iir jag inte 

beredd att förorda en ny grundutbildning av ambulanspersonal inom gym

nasieskolan. 

Vad gäller försöksverksamhcten med kombination av 

gymnasiesko Is tu di er och idrott vill jag anföra följande. 

I skrivelse den 3 oktober 1979 föreslog SÖ vissa åtgärder beträffande 

den fortsatta verksamhetens utformning och omfattning. Förslaget omfat

tade bl. a. jämförelsevis generösa regler för gruppindt:lning av de studeran

de. Vidare föreslogs att verksamheten skulle göras reguljär och att den 

successivt skulle byggas ut till att omfatta högst 600 intagningsplatser. Den 

föreslagna pcrmanentningcn innebar generellt ett ökat ekonomiskt ansvar 

för staten. SÖ:s förslag remissbehandladcs vintern 1979/80. Remissinstan-
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serna mottog i allmänhet förslaget positivt. Flera instanser krävde emeller

tid större statliga insatser. 

Mot bakgrund av det nuvarande statsfinansiella läget och med hänvis

ning till gymnasieutredningens <U 1976: IOJ pågående arbete är jag f. n. inte 

beredd att föreslå att verksamheten med kombination av idrott och gymna

sieskolstudier görs reguljär. Däremot förordar jag i enlighet med SÖ:s 

förslag i anslagsframställningen för budgetåret 1981/82 att försöks verksam

heten utökas från nuvarande 400 intagningsplatser till högst 500 nästa 

budgetår med de ekonomiska villkor som gäller f. n. 

Jag kommer i det följande att behandla en rad förslag av SÖ rörande dels 

startande av nya försöks verksamheter inom gymnasieskolan. dels 

utökning av redan pågående försök. 

SÖ redovisar kontinuerligt för regeringen e1farenheter av olika pågående 

försöks verksamheter. Rapporterna innehåller i allmänhet positiva erfaren

heter. Inte sällan föreslås utökning av försöks verksamheten i fråga. Ibland 

föranleder erfarenheterna förslag till ändringar i gällande föreskrifter. 

Genom en omfattande försöksverksamhet ges möjlighet till ständig för

nyelse av olika delar av gymnasieskolans verksamhet. Kursplaner ses 

över. olika sätt för resursanvändning prövas. Gymnasieskolan anpassas 

kontinuerligt till de krav som ett föränderligt samhälle ställer pf1 den. Jag 

betraktar denna successiva förändring av gymnasieskolan som nödvändig. 

Emellertid anser jag det nu angeläget att man ser försöken i ett mer 

övergripande sammanhang och att man iakttar följande riktlinjer för för

söksverksamheten pf1 gymnasieskolan. 

Jag anser det principiellt otillfredsställande niir en försöksverksamhet är 

på väg att nå en omfattning som gör att den tenderar att ersätta den 

reguljära verksamheten. Ifall en slutgi/tig redovisning av ett försök enty

digt pekar pa goda resultat som ligger i linje med en önskad utveckling. bör 

enligt min mening förslag ställas och beslut fattas om en permanentning av 

den aktuella verksamhekn. 

Vad gäller vissa av de nuvarande försöksverk~amheterna menar jag att 

de har niitt en sådan omfattning att de rimligt vis mils te ha ekonomiska 

konsekvenser. både lokalt och centralt. 

Jag har i propositionen ( 1980/81: 20) om besparingar i stats verksamhe

ten. m. m. (bcsparingspropositionenl kortfattat redogjort för den målsiitt

ning som en reducering av antalet lärarledda veckotimmar på gymnasie

skolan bör ha. Triiningen av elevernas förmåga att arbeta ~jiilvstiindigt bör 

intensifieras och tiden för deras sjiilvständiga arbete bör utökas. En över

syn av timplanerna för gy111nasie.~kolans linjer pågilr inom regeringskans

liet. Jag avser att senare föreslii regeringen att framliigga förslag till riksda

gen om iindrade timplaner för gymnasieskolans linjer. Inom n:geringskans

liet piigiir ocksä en översyn av statsbidraget till gymnasieskolan. 

Gymnasieutredningen har i skrivelse den ~4 l>ktober 1980 hemstiillt om 

fi.irsöksvcrksamhet i ett antnl kommuner. Den föreslagna lörsöksverksam-
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heten är av djupgående art och avses pågå ett antal år för att möjliggöra en 

utvärdering som ger tillförlitligt underlag för den fortsatta utformningen av 

en ny gymnasieskola. Jag avser att senare återkomma i frågan när utred

ningen och berörda huvudmän lagt fram konkreta projektplaner. 

Gymnasieutredningen väntas under 1981 avge sitt principbetänkande 

angående den framtida gymnasieskolan. 

Skoladministrativa kommitten <SAK. U 1978: 171 har i sitt betänkande 

<SOU 1980: 51 Förenklad skoladministration - principer för ny organisa

tion föreslagit ett nytt planeringssystem för gymnasieskolan. Förslaget har 

remissbehandlats och bereds f. n. i regeringskansliet. 

Mot bakgrund av vad jag här har anfört är det enligt min mening nödvän

digt att behandla SÖ:s framställningar om olika slag av försök med åter

hållsamhet. 
Med hänvisning till vad jag nu har sagt är jag inte beredd att biträda SÖ:s 

förslag angående försök s ve r k sam het med än d rad e t i m p Ian e r 

på de tvååriga och treåriga ekonomiska linjerna. 

Regeringen medgav genom förordning den 12 juni 1980 (SÖ-FS 

1980: 128) att försöksverksamheten med gemensam studie

gång i årskurs I och 2 av naturvetenskaplig och fyraårig 

teknisk linje samt försöksverksamhet med varianter på 

naturvetenskap I i g I i nj e får bedrivas vid sammanlagt 93 skolenheter. 

I sin anslagsframställning anhåller SÖ om att kommuner inom ramen för 

sin organisation för naturvetenskaplig och teknisk linje efter ansökan till 

SÖ bör få delta i försöket. SÖ har i skrivelse den 30 september 1980 

redovisat erfarenheter av den pågående försöksverksamhelen. Enligt min 

mening bör försöket nu inte vidgas ytterligare i avvaktan på gymnasieut

redningens principförslag. 

Jag är inte beredd att biträda SÖ:s förslag om utökning av försöks

v c r k sam hete n med konsumentekonomisk gren och textil 

gren på konsumtionslinjen. 

Med hänvisning till den pågående timplansöversynen är jag inte heller 

beredd att tillstyrka SÖ:s hemställan om bemyndigande att utan begräns

ning till visst antal kommuner få bedriva sådan försöks verksamhet 

med ram t i m p Ian er som avses i regeringens beslut den 15 mars 1979 

(SÖ-FS 1979: 62) om åtgärder för att främja ungdomars utbildning i gymna

sieskolan m. m. punkt 11. 

Med hänvisning till vad jag tidigare generellt har anfört om pågående 

försöksvcrksamhet inom gymnasieskolan och till förordningen (SÖ-FS 

1980: 183) om ändring av förordningen (SÖ-FS 1979: 731 om försöksvcrk

samhet på vårdlinjen biträder jag inte SÖ:s förslag om generell tillämpning 

av gemensam gren för hälso- och sjukvård och gren för 

psykiatrisk vård. 

Vad gäller reguljär tvåårig studiegång i ämnet svenska på tvååriga yrkes

inriktade linjer anser jag att denna fråga hör behandlas i ett sammanhang 
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och avse samtliga yrkesinriktade linjer. Då frågan har stor principiell 

räckvidd är jag - i avvaktan på gymnasieutredningens förslag - f. n. inte 

beredd att biträda SÖ:s i särskild skrivelse föreslagna ändring av t i m-

o c h kursplaner för tvåårig skogsbrukslinje. 

Genom beslut den 15 mars 1979 (SÖ-FS 1979:62) med ändring den 10 

maj 1979 (SÖ-FS 1979: 84) meddelade regeringen bestämmelser om bl. a. 

fö r s ö k s v e r k s a m h e t m e d fri a r e r e s u r s a n v ä n d ni n g i högst 

fem kommuner. Under läsåret 1979/80 pågick försöket i fem kommuner. 

SÖ hemställer om bemyndigande att utan begränsning till visst antal kom

muner få bedriva ifrågavarande försöksverksamhet. Med hänvisning till 

vad jag har förordat i besparingspropositionen om samordnandet av olika 

resurser till en gemensam resurs för lärarledd verksamhet är jag nu inte 

beredd att föreslå en utökning av försöksverksamheten med friare resurs

användning. 

Regeringen har genom beslut den 29 juni 1978 och den 20 mars 1980 

bemyndigat SÖ att medge försöks verk samhc t med ram t i m

p I a ner i årskurs 4 på fyraårig teknisk linje. Enligt beslutet 

den 20 mars 1980 får försöks verksamheten med början läsåret 1980/81 äga 

rum vid högst 16 skolenheter. Försöket pågår f. n. i 15 kommuner. 

Enligt SÖ har det i samband med försöksverksamheten visat sig att 

nuvarande resurstilldelningssystem inte fungerar väl. Det nuvarande sys

temet innebär att underlaget för lärartjänster och därmed för statsbidrag till 

lärarlönekostnader utgörs av det antal undervisningstimmar som följer av 

föreskrifter i eller beslut med stöd av skolförordningen och timplanen i 

fråga om klass- och gruppstorlekar samt veckotimtal. För att motverka 

tröskeleffekter och över huvud taget uppnå större flexibilitet vill SÖ pröva 

ett friare resurstilldelningssystem, som i huvudsak baseras på 

elevantalet. Tanken är att en skolenhet för undervisningen i årskurs 4 på 

teknisk linje som underlag för lärartjänster och därmed för statsbidrag till 

lärarlönekostnader skall tilldelas ett visst antal lärarveckotimmar, vilka 

skolan med iakttagande av timtal enligt ramtimplanen får använda på sätt 

den finner lämpligast utan bundenhet i fråga om klass- och gruppstorlekar. 

Antalet lärarveckotimmar vill SÖ beräkna enligt formeln 

t=20xn+ l.55xe. 

I formeln ärt det totala antalet lärarvcckotimmar. n antalet grenar och e 

antalet elever i årskurs 4 av teknisk linje vid skolenheten. 

SÖ har hemställt dels att försöksverksamheten med ramtimplaner får 

utvidgas till att omfatta samtliga skolenheter med årskurs 4 på teknisk 

linje, dels att denna försöksverksamhet kombineras med försöksverksam

het med friare resurstilldelning enligt SÖ:s förslag. 

Med hänsyn till översynen av bidragsreglerna för gymnasieskolan är det 

enligt min mening angeläget att så snart som möjligt få erfarenheter av ett 
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annat resurstillJclningssystem iin det nuvarande. Jag förordar därför att 

försöks verksamhet med en kombination av ramtimplaner och friare resurs

tilldelning i huvudsaklig överensstämmelse med vaJ SÖ har föreslagit efter 

SÖ:s medgivande far bedrivas under budgetärcn 1981182 och 1982/83 i 

samtliga kommuner som har i\rskurs 4 av teknisk linje och som önskar 

delta. Den nuvarande separata försöksverksamheten med ramtimplaner 

för ftrskurs 4 av teknisk linje hör upphöra vid utgången av innevarande 

budgetår. 

I likhet med SÖ linncr jag - som jag tidigare har anfört - det angcliiget 

med en förbättrad stiillning för iimnet svenska på de direkt 

yrkesförberedande linjerna med ettårig studiegäng i svenska. Li

kaså i övaensstämmelsc med SÖ anser jag det angcliiget att möjligheterna 

att anordna stödundervisning och samordnad specialunder

visning i gymnasieskolan ökas. Jag erinrar i dessa hftda frågor om 

vad jag har anfört i besparingspropositionen om en förstärkningsrcsurs for 

Hirarhandledning för gymnasieskolan och att denna samordnas med nuva

rande resurser för grupptimmar. timmar till förfogande och olika stödin

satser till en gemensam resurs. Syftet med denna åtgiird iir hl. a. att 

förbättra svenskämnets stiillning och ge utökade resurser för stöd undervis

ning och samordnad specialundervisning. Betriiffandc denna gemensamma 

resurs. som kan lillskapas tidigast till läsåret 1982/83 avser jag alt åter

komma till regeringen med förslag som kan föreliiggas riksdagen. 

Jag vill t:rinra om att regeringen genom beslut den 16 oktober 1980 har 

medgett statsbidrag till Skelleftcfi kommun för lokaler vilka erfordras för 

övcrg{1ng friin ettiirig till tv<lririg grafisk utbildning. Un

der anslaget Bidrag till undcrvisningsmateriel inom gymnasieskolan m. m. 

har jag beriiknat medel för utr11stning för övergång till tvi!iirig grafisk 

utbildning. 

Enligt förslag i hesparingspropositioncn skullt: cl r i ft bidrag t i 11 
gymnasieskolan reduceras med tvil procent fr.o.m. den I juli 

1981. Riksdagen avslog emellertid detta förslag ( UbU 1980/81: I 'i. rskr 

1980/81: 120). Diiremot biföll riksdagen motsvarande föro;lag i fr{1ga om 

kommunal högskoleutbildning och kommunal vuxenutbildning. 

Av skäl som jag angav vid min anmiilan av vissa gemensamma frågor 

inom skolviisendct förcsli\r jag att regeringen på nytt förehigger riksdagen 

förslag om tvåprocentig minskning av driftbidrag till gymnasieskolan. Jag 

får diirvid hiinvisa till vad som anfördes i hcsparingspropositionen t prop. 

1980/81: 20 s. 'i rn. Beträffande den niirmare utformningen får jag anföra 

följande. 

Bestämmelser om statsbidrag till driften av primiirkommuners och 

landstingskommuners gymnasieskolor linns dels i flirordningen ( 1966: I l'i) 

om statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning ( 1966 års 

statsbidragsföronlning. omtryckt senast 1977: 490. ändrad senast 1980: 'i32 

och 711 ), dels - för vissa utbildningar inom gymnasieskolan eller för 

särskilda iindamål - i ett tiimligen stort antal ytterligare författningar. 
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Hiirtill kommer att regler för vissa slag av statshidrag brukar ges i form av 

föreskrifter i regleringshrev. De många bidragen iir utformade efter delvis 

olika system när det gäller grunder för beräkningen, n:kvisition m. m. 

Sådana olikheter finns redan inom ramen för 1966 års statsbidragsförord

ning. 

I 1966 års statsbidragsförordning finns bestämmelser om statsbidrag till 

driften inte hara av gymnasieskola utan ocksft av sådan kommunal högsko

leutbildning som inte utgör sjuksköterskeutbildning. Detta skall ses mot 

bakgrund av personalsambandet mellan sådan högskoleutbildning och 

gymnasieskolan I undervisning inom högskolclutbildningen fullgörs av lära

re vid kommunens gymnasieskola de.). 

Statsbidrag som grundas direkt på 1966 års statsbidragsförordning utgår 

dels ur förevarande anslag, dels ur anslaget Bidrag till kommunal högskok

utbildning m. m. Statsbidrag för lokala och individuella utbildningslinjer 

samt för enstaka kurser inom kommunal högskoleutbildning utgår enligt 

beslut av regionstyrelse och kan sägas vara grundat på 1966 års förordning 

i förening med föreskrifter i regleringsbrev. Statsbidrag av sistnämnda slag 

utgår ur anslaget Lokala och individuella linjer och enstaka kurser. 

Åtskilliga andra författningar hänvisar till viss eller vissa hestämmelser i 

1966 års statsbidragsförordning. Statsbidrag som utgftr med stöd av sådan 

hänvisning grundas alltså indirekt på 1966 års statsbidragsförordning. Av 

de statshidrag som hör till denna kategori utgår en del ur förevarande 

anslag. en del ur andra anslag under littera C - det gäller statsbidrag till 

riksinternatskolorna och till Bergsskolan i Filipstad - samt en del ur 

anslaget Bidrag till kommunal vuxenutbildning m. m. 

Den tvåprocentiga minskningen bör gälla endast statshidrag som utges 

till kommuner och landstingskommuner för driften av gymnasieskolor. 

kommunal högskoleutbildning och kommunal vuxenutbildning. Statsbi

drag till riksinternatskolorna och Bergsskolan bör därför inte omfattas av 

nedskärningen. 

Beträffande minskning av statsbidrag som avser kommunal högskoleut

bildning eller kommunal vuxenutbildning och som alltså utgår ur anslag 

under littera D eller littera E får jag hänvisa till vad chefen för utbildnings

departementet kommer att anföra. 

De överväganden som jag redovisar i det följande avser statsbidrag till 

gymnasieskolan, vilka utgår ur förevarande anslag. De lösningar som väljs 

beträffande statsbidrag till gymnasieskolan får stor och i vissa fall avgöran

de betydelse för behandlingen av statsbidragen till kommunal högskoleut

bildning och kommunal vuxenutbildning. Mina förslag är därför tillkomna i 

samråd med chefen för utbildningsdepartementet. 

Som jag redan har påpekat finns det en lång rad olika statsbidrag till 

gymnasieskolan vilka är reglerade i skilda författningar m. m. och är utfor

made efter delvis olika system när det gäller grunder för beräkningen. 

rekvisition m. m. Beträffande vissa bidrag - t. ex. bidragen till inbyggd 

utbildning - är systemet sådant, att en tvåprocentig minskning skulle 

21 Rik.1dt1Rl'll 198018/. I sam/. Nr 100. BilaRa 12 
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medföra risker för en nedskärning av den verksamhd som bidragen avser. 

Mot denna bakgrund anser jag att den tvåprocentiga nedskärningen bör 

avse endast de statsbidrag som jag anger i det följande. 

Enligt 4 \i i I 966 års statsbidragsförordning utgftr statsbidrag med belopp 

som motsvarar lönekostnaderna för skolledare. bitriidande skolledare. hu

vudliirare. lärare och institutionsföreståndare vid gymnasieskolan enligt 

grunder som anges i 5-8 ** samma förordning. Dessa grunder innebiir i 

princip hundraprocentig kostnadstiickning. I 8 b * finns föreskrifter om 

statsbidrag till kostnader för undervisning i hemspråk och studiehandled

ning på hemspråket. Förordningens 9 \i innehåller bestiimmelser om stats

bidrag för timmar till föli'ogande. I 10 \i finns föreskrifter om statsbidrag till 

ersiittning åt föreläsare. Förordningens 11 \i innehåller bestämmelser om 

statsbidrag till kostnader för avlöning till pedagogisk stödpersonal. Enligt 

20 * utgår statsbidrag till kostnad för socialförsäkringsavgift till sjukförsiik

ringen och folkpensioneringen med belopp motsvarande viss procent av 

statsbidraget för lönekostnad enligt 5-8 och 8 b **· Jag anser att statsbi

dragen enligt 5-8. 8 b. 9- 11 och 20 ** skall omfattas av den tvilprocentiga 

nedskärningen. 

Statsbidrag till kostnad för soeialförsiikringsavgift till tilläggspensione

ringen regleras i en siirskild förordning. Jag anser att den socialfiirsiikrings

avgiften i statsbidragshänseende hör behandlas på samma siitt som social

försäkringsavgifterna till sjukförsiikringen och folkpensioneringen. 

Bestämmelserna i 1966 iirs statshidragsförordning omfattar inte utbild

ningar på linjer och specialkurser som avser skogsbruk. jordbruk eller 

triidgilrdsniiring. Inte heller inb..:grips spedalkurs som anordnas vid lands

tingskommuns gymnasieskola och som avser utbildning för husligt arbete. 

Statsbidrag till dessa utbildningar utgår enligt siirskilda bestiirnmelser. 

bl. a. förordningen I 1963: 4931 om statsbidrag till driftkostnader för tvåårig 

jordbrukslinje. två<1rig triidgårdslinje och vissa specialkurser i gymnasie

skolan. m. m. tomtryckt 1980: 7121. Jag förordar att sådana statsbidrag till 

kommun och landstingskommun behandlas på samma sätt som motsvaran

de statsbidrag till gymnasieskolan i allmänhet nlir det giillcr frägan om 

tvåprocentig minskning. 

Vad gäller statsbidrag till kostnader för tjänster enligt förordningen 

I 1975: 337) om tjiinster som llirare vid skolväsendet i kommun anser jag att 

bidrag till sådana kostnader som hiinför sig till tjänstgöring i gymnasiesko

lan när det gälla frågan om tvåprocentig minskning bör behandlas på 

samma siitt som motsvarande bidrag till kostnader för tjänster som lärare i 

gymnasieskolan. 

Kungl. Maj:ts bestiimmclser den 30 juni 1971 om korrespondensunder

visning på gymnasial nivä innehåller föreskrifter om statsbidrag. Enligt 

min mening bör statsbidrag enligt 22 * i bestämmelserna omfattas av den 

tviiprocentiga minskningen. 

Föreskrifter om statsbidrag till kostnader för stödundervisning och sam

ordnad specialundervisning samt till stödundervisning i svenska för in-
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vandrare lever finns f. n. i reglerings brev. Jag anser att dessa statsbidrag 

bör omfattas av den tvåprocentiga nedskärningen. 

För de försöksverksamheter som förekommer inom gymnasieskolan 

gäller i vissa fall särskilda statsbidragsregler. Jag anser att statsbidrag till 

försöks verksamheterna bör reduceras med 2 q, endast i fall där det i 

realitden är fråga om sådana bidrag enligt 1966 års statsbidragsförordning 

eller andra föreskrifter som enligt vad jag nu har angett bör omfattas av den 

tvåprocentiga nedskärningen. Jag vill för tydlighetens skull framhålla att 

statsbidraget till försöksverksamhetcn med ett friare resurstilldclnings

system bör omfattas av nedskärningen. 

Minskningen av berörda statsbidrag med två procent bör i princip ske 

enligt följande. När en kommun rekvirerar statsbidrag bör kommunens 

· beräkning av belopp göras utan hänsyn till den tvåprocentiga minskningen. 

Den myndighet som prövar rekvisitionen bör i beslut dels fastställa vilket 

belopp kommunen skulle ha haft rätt att erhålla om inte regler om reduce

ring hade gällt. dels fastställa vilket belopp som skall betalas ut. Dd 

sistnämnda beloppet skall alltså utgöra 98 % av det förstnämnda. 

Oavsett tekniken för minskningen av statsbidragen är det i realiteten 

fråga om ändrade grunder för bidragen. De viktigaste av de bidrag som 

enligt vad jag här har förordat bör omfattas av den t våprm:cntiga ncdskiir

ningen rekvireras månadsvis i efterskott. Förhållandena är alltsit inte de

samma som för statsbidrag till grundskolan. Reglerna om minskning av 

statsbidrag till gymnasieskolan bör därför. i enlighet med de principer som 

brukar tillämpas vid ändring av grunder för statsbidrag. giilla statsbidrag 

som avser tiden fr. o. m. de nya reglernas ikraftträdande - här den I juli 

1981 - medan statshidrag som hänför sig till tiden dessförinnan bör Hi utg{1 

oavkortade iiven om de rekvireras senare. 

Beriikningen av reducerat lönckostnadspttlägg hör grundas på helopp 

som aterstär sedan de tvil procenten frändragits. 

Jag beräknar för niista budgetår de sammanlagda kostnaderna för Wrar

lönebidraget m. m. till 2 721.9 milj. kr. Till kostnader för pedagogisk stöd

pcrsonal bt:räknar jag 31, I milj. kr. Posten ATP-avgifter bt:riiknar jag till 

223 milj. kr. Till kostnader för socialförsäkringsavgift till sjukförsiikringcn 

och folkpensioneringen beriiknar jag 305 milj. kr. För lönekostnadsp{lliigg 

bör 289.9milj. kr. tas upp. 

Till följd av vad jag i dag har föreslagit om tvåprocentig minskning av 

driftbidrag och av riksdagens beslut rörande omstrukturt:ring av special

lärar- och skolledarutbildning räknar jag med en besparing på förevarande 

anslag om 79.8 milj. kr. för budgetåret 1981/82. Vidare r~iknar jag med en 

ytterligare hcsparing om sammanlagt 2.3 milj. kr. mot bakgrund av de här 

redovisade övriga förslagen. Den totala besparingen blir sålunda 82.1 milj. 

kr. Därutöver beräknar jag för verksamhetsård 1981 /82 en bt:sparing om 

26,5 milj. kr. för slopandet av statsbidraget för särskilda kostnader vid 

utbildning på heltid för industri och hantverk. 
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Det totala medclsbehovet under anslaget beräknar jag för nästa budgetår 

till 3 584 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen 

dels 

I. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 

statlig tillsyn av Osby samskola. 

dels föreslår riksdagen att 

2. godkänna vad jag har förordat om ramar för antalet elevplatser i 

gymnasieskolan med därtill knuten verksamhet. 

3. bemyndiga regeringen att - i den mån arbetsmarknadsskäl så 

påkallar - medge att det sammanlagda antalet elevplatser inom 

stora och lilla ramen överskrids och att elevplatser för introduk

tionsprogram inrättas utöver ramen för sådana program. 

4. godkänna vad jag har förordat om s. k. korta yrkesinriktade 

kurser m:h specialkursen Studievägar och arbetsliv. oriente

ringskurs. 

5. godkänna vad jag har förordat rörande statsbidrag för tekniska 

stödåtgärder m. m. åt handikappade elever vid gymnasieskolor, 

6. godkänna vad jag har förordat om försöksverksamhet med en 

kombination av ramtimplaner och ett friare resurstilldelningssys

tem i årskurs 4 på fyraårig teknisk linje, 

7. godkänna vad jag har förordat om en minskning med 2 IJ'c· av vissa 

statsbidrag till driften av gymnasieskolor m. m., 

X till Bidmf{ till drificn ar RYtnlla.1iesk11/11r för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förs lagsanslag av 3 584 000 000 kr. 

C 20. Kostnader för viss personal vid statliga realskolor 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

I 000 

I 000 

Med utgången av läsåret 1972173 har samtliga statliga realskolor avveck

lats. Vissa ordinarie tjänster fördes då på övergångsstat. l den mån inneha

varna av tjänsterna inte har kunnat beredas tjänstgöring vid annan skol

form får medel för lönekostnader och sjukvård för dessa utgå ur föreva

rande anslag. 

Sko/ih·erstyrelsen 

Anslaget bör t.v. föras upp med oförändrat belopp. 

Skolöverstyrelsen hemställer 

att I OOOkr. anvisas budgetåret 1981/82 till Kostnader för viss personal 

vid statl;ga realskolor. 
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Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för viss personal vid statliga realskolor för budget

året 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

C 21. Bidrag till driften av riksinternatskolor 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

13444893 

11092000 

10842000 

Från anslaget bestrids kostnader för bidrag till driften av Grännaskolan 

och Sigtunastiftclsens Humanistiska läroverk och till internatverksamhet 

knuten till Sigtunaskolan. 

För Grännaskolan och Sigtunastiftelsens Humanistiska läroverk gäller 

förordningen ( 1970: 333) om riksinternatskolor (ändrad senast 1980-12-18) 

och vissa där angivna delar av privatskolförordningen ( 1967: 270, omtryckt 

1971: 259, ändrad senast 1980: 24). Statsbidrag utgår enligt den förstnämn

da förordningen. Till skolverksamheten vid riksinternatskola utgår statsbi

drag enligt samma grunder som till kommunal gymnasieskola. Detta gäller 

även den del som avser grundskolan. För grundskoledelen utgår dessutom 

bidrag till resurstimmar och fritt valt arbete. För riksinternatskola utgår 

också statsbidrag för föreståndare och fritidsledare samt för skolhälso

vård. Vidare utgår tillägg som motsvarar lönekostnadspålägg. För elev 

som har utlandssvenska föräldrar utgår statsbidrag till kostnader för skol

gång och skolmåltider med belopp som gäller för mo\svarande ersättning 

vid kommunal samverkan på skolväsendets område. 

Enligt särskilda föreskrifter utgår också statsbidrag till kostnader för 

stödundervisning i svenska för svenska elever som kommer från utländska 

skolor. 
För den till Sigtunaskolan knutna internatverksamheten utgår statsbi

drag enligt förordningen den 23 juni 1976 om internatverksamhet knuten 

till Sigtunaskolan. 

S /.;, 1/ii 1 ·ers tyr els e 11 

I. Pris- och löneomräkning 895 065 kr. 

2. Kostnader motsvarande interkommunal ersättning ( + 500000 kr.). 

3. Skolöverstyrelsen (SÖ) räknar med oförändrad undervisningsorgani

sation vid Grännaskolan och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (en 

planerad sammanslagning av Sigtunastiftclsens Humanistiska läroverk och 

internatverksamheten vid SigtunaskolanJ. 

4. Förändrad internatorganisation ( -1 541 755 kr.). 
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5. Styrelsen för Grännaskolan har anhållit att få tillämpa alternativa 

timplaner. Därvid föreslås organisationen med en intagningsklass i vardera 

linjerna NT, EHS och So. Det förutsätts att eleverna på teknisk linje 

fr. o. m. årskurs 3 bedriver sina studier i kommunens gymnasieskola. För 

att kunna genomföra förslaget begärs av styrelsen även statsbidrag till 

anskaffande av första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel. 

SÖ. som finner det önskvärt att riksinternatskolorna kan erbjuda flera 

utbildningsviigar än nu. finner sig emellertid inte nu kunna tillstyrka försla

get. Besparingsmöjligheter för att tiicka de ökade kostnaderna finns inte. 

SÖ hemställer 

att den föreslagna organisationen vid Grännaskolan och Sigtunaskolan 

Humanistiska Läroverket beräknas oförändrad samt 

att för budgetåret 1981182 anvisas I 0 945 000 kr. under förslagsanslaget 

Bidrag till driften av riksinternatskolor. 

f'iiredraganden 

Jag vill först erinra om vad jag under anslaget Bidrag till driften av 

gymnasieskolor har anfört angående inräknande av elevplatser vid riksin

ternatskolorna i dimensioneringen av gymnasial utbildning budgetfiret 

1981/82. 

Mellan staten. Sigtunastiftelsen (stiftelsen) och Sigtunaskolans AB (bo

laget) träffades den 13 september 1979 ett avtal angående riksinternatskola 

m. m. i Sigtuna (avtalet återgivet i prop. 1979/80: 25 bil. 61. I avtalet 

förutsattes att stiftelsen och bolaget gemensamt skulle bilda en ny stitielse 

(skolstiftelsen) med ändam<ll att fr. o. m. den I juli 1980 driva den skol- och 

internatverksamhct som ankommit på stiftelsen och bolaget. Enligt avtalet 

skulle staten - om vissa förutsättningar var uppfyllda beträffande skolstif

telsen - på vissa villkor träffa ett särskilt avtal med skolstiftelsen om 

riksinternatskola m. m. i Sigtuna för tiden den I juli 1980-den 30juni 1985. 

Dåvarande avtal mellan staten och stiftelsen resp. bolaget skulle därvid 

upphöra att gälla vid utgången av juni 1980. 

Med stöd av riksdagens bemyndigande !UbU 1979/80: 14. rskr 1979/ 

80: J::!OJ har regeringen den 20 december 1979 med visst förbehåll godkänt 

avtalet av den 13 september 1979. 

Något avtal med en ny skolstiftelse har dock ännu inte kunnat träffas. 

Dröjsmålet beror på vissa problem för bolaget i samband med bildandet av 

skolstiftelsen. 

I avvaktan på en lösning av frågan om riksinternatskoleverksamheten i 

Sigtuna har regeringen genom beslut den 26 juni 1980 förordnat att stiftel

sen och bolaget får driva riksinternatskola resp. internatverksamhet även 

efter den 30 juni 1980. 

Jag räknar med att staten inom kort skall kunna sluta det tilltiinkta 

avtalet med skolstiftelsen med de förändringar som betingas av att avtalet 

kommer till stånd senare iin som ursprungligen förutsattes. Det kan också 
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bli fråga om vissa ändringar i övrigt. Blir det fråga om större ändringar får 

regeringen återkomma till riksdagen. 

Beträffande gällande treåriga avtal med Jönköpings kommun om verk

samheten vid riksinternatskolan Grännaskolan har kommunen. med anled

ning av det investeringsbehov som föreligger för Grännaskolan samt kon

sekvensen av Grännaskolans eventuella övertagande av ett ålderdomshem 

för internatverksamhet, sagt upp avtalet med staten för omreglering av 

avtalets ekonomiska villkor fr. o. m. den I juli 1981. 

Förhandlingar har upptagits med Jönköpings kommun om den fortsatta 

verksamheten vid Grännaskolan. 

Regeringen bör enligt min mening inhämta riksdagens bemyndigande att 

få ingå nytt avtal med Jönköpings kommun om verksamheten vid riksinter

natskolan Grännaskolan på i stort oförändrade villkor. Visar det sig att 

större förändringar av villkoren bör göras. får regeringen återkomma till 

riksdagen i frågan. 

Jag är i likhet med skolöverstyrelsen !SÖ) inte beredd att föreslå att en 

modifierad form av alternativa timplaner får tillämpas vid Grännaskolan. 

Enligt min mening bör dock intagningskapaciteten vid Grännaskolan ökas 

budgetåret 1981/82. Jag förordar därför att tvåårig social linje med högst 30 

intagningsplatser får anordnas vid skolan fr. o. m. nästa läsår. 

I övrigt räknar jag endast med förändringar av automatisk natur under 

anslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att ingå nytt avtal med Jönköpings kom

mun om verksamheten vid Grännaskolan på väsentligen oför

ändrade villkor, 

2. till BidraR till dr(fien m· riksintcmatskolor för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av I 0 842 000 kr. 

C 22. Bidrag till Bergsskolan i Filipstad 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

2008996 

2024000 

2 189000 

Bergsskolan i Filipstad meddelar treårig utbildning på gymnasieskolnivå 

inom de metallurgiska samt berg- och mineraltekniska ämnesområdena. 

Skolan drivs av en stiftelse enligt avtal mellan Jernkontoret och Filipstads 

kommun. 

Från detta anslag utgår statsbidrag enligt förordningen den 9 juni 1977 

om Bergsskolan i Filipstad (ändrad senast den 20 december 1979). Bestäm

melserna innebär i korthet att statsbidrag utgår dels med belopp motsva

rande kostnader för löner till rektor och lärare. dels med schablonbelopp 
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till kostnader för viss annan personal än lärare. Vidare utgår statsbidrag till 

socialförsäkringsavgift till ATP. sjukförsäkring och folkpensionering. 

Ur anslaget utgår även statsbidrag enligt särskilda föreskrifter för vissa 

ytterligare ändamål inom skolans verksamhet. 

Anslag 

Lönekostnader 
Pedagogisk stöd-

pcrsonal 
Avgiftshidrag 
Lönekostnadspålägg 

Skolöl'erstyrelsen 

Avrundat 

1980/81 

1327900 

177 500 
37fi 340 
1422fi0 

2024000 

I. Pris- och löncomräkning 178 000 kr. 

2. Organisationen föreslås bli oförändrad. 

Skolöverstyrelsen hemställer 

Beräknad ändring 1981/82 

Skolöver
styrelsen 

+ 99238 

+ 28950 
+ 35M5 
+ 14551 

+178384 

+178000 

Före
draganden 

+ 97000 

+ 19000 
+ 35000 
+ 14000 

+165000 

att bidrag beviljas för en oförändrad organisation och inriktning av 

verksamheten, 

att till Bidrag till Bergsskolan i Filipstad för budgetåret 1981/82 anvisas 

ett förslagsanslag av 2 202 000 kr. 

Styrelsen för Bergsskolan i Filipstad planerar att utöka skolans utbild

ning med en tio veckors kurs i ekonomi och internationell marknadsföring. 

Kostnaden har beräknats till 53 100 kr. Skolöverstyrelsen delar uppfatt

ningen alt kursen skulle fylla ett stort behov men kan med hänsyn till 

budgetdirektiven inte nu föreslå en sådan utökning. 

FiiredraKanden 

Jag vill först erinra om vad jag har anfört under anslaget Bidrag till 

driften av gymnasieskolor angående inräknande av elevplatser vid Bergs

skolan i Filipstad i dimensioneringen av gymnasial utbildning budgetåret 

1981/82. 

I likhet med skolöverstyrelsen (SÖ) räknar jag med oförändrad organisa-

. tion av skolans verksamhet. Jag vill dock erinra om att SÖ inom ramen för 

gymnasieskolans dimensionering är oförhindrad att låta Fii'ipstads kom

mun i sin gymnasieskola såsom högre specialkurs anordna den utbildning i 

ekonomi och internationell marknadsföring som styrelsen för Bergsskolan 

planerat. Därvid kan utbildningen förläggas till Bergsskolans lokaler. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Bergssko/an i Filipstad för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 2 189 000 kr. 
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C 23. Bidrag till driften av vissa privatskolor 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

19497635 

19123000 

19603 000 

Från anslaget utgår statsbidrag enligt förordningen ( 1964: 137) om stats

bidag till vissa privatskolor (omtryckt 1971: 350, ändrad senast 1980: 396). 

Statsbidrag utgår för de privatskolor regeringen bestämmer med i princip 

60 %· av ett bidrags underlag, omfattande kostnad för avlöning av rektor. 

studierektor och lärare. Regeringen kan besluta om högre statsbidrag. 

Statsbidraget uppgår f. n. till i genomsnitt 99,5 i;-,;, av skolornas bidragsun

derlag. Vidare utgår ur anslaget statsbidrag till bl. a. avgifter till ATP samt 

till hälsovården enligt särskilda bestämmelser. 

Innevarande budgetår får följande privatskolor statsbidrag enligt förord

ningen om statsbidrag till vissa privatskolor. 

Erternat.1·kolor 

Stockholm: Franska skolan 
Göteborg: Göteborgs högre samskola 

Sigrid Rudcbecks gymnasium 

Internatskolor 

Fjellstedtska skolan i Uppsala 
Lundsbergs skola i Storfors 

För privatskolor till vilka statsbidrag utgår enligt nämnda förordning 

·gäller privatskolförordningen ( 1967: 270, omtryckt 1971: 259, ändrad se

nast 1980: 24). 

Ur anslaget utgår även statsbidrag enligt förordningen ( 1979: 454) om 

statsbidrag till avlöning av föreståndare vid elevhem för elever vid enskild 

läroanstalt (ändrad 1980: 713 ). Statsbidraget utgår med högst 10000 kr. per 

år efter medgivande av skolöverstyrelsen (SÖ). 

Skolii1·erstyrelsen 

I. Löneomräkning m. m. I 644 300 kr. 

2. Restenässkolan har upphört vid utgången av budgetåret 1979/80. Med 

anledning härav räknar SÖ med en minskning av anslaget med 750 300 kr. 

För övriga skolor beräknar SÖ i stort sett oförändrad organisation. 

3. Styrelsen för Ekebyholmsskolan har hos SÖ anhållit om statsbidrag 

för sin undervisning. SÖ anser sig inte nu på grund av det ekonomiska läget 

kunna tillstyrka styrelsens nya framställning. 

SÖ hemställer 

att till Bidrag till driften av vissa privatskolor för budgetåret 1981/82 

anvisas ett förslagsanslag av 20017000kr. 
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Föredraganden 

Innevarande budgetår utgår statsbidrag till fem privatskolor under detta 

anslag. Restenässkolan har avvecklats vid utgången av läsåret 1979/80. 

Vid min beräkning av anslaget har jag beaktat att Fjellstedtska skolan 

inte hade någon intagning till årskurs I läsåret 1980/81. 

I övrigt räknar jag under detta anslag endast med förändringar av auto

matisk natur. Det sammanlagda mcdclsbehovet beräknar jag till 

19 603 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till dr(ften a1· 1·issa primtskolor för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 19 603 000 kr. 

C 24. Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

27619182 

21892000 

21752000 

Reservation 14697472 

Från anslaget ersätts vissa kostnader för statsbidrag till enskilda yrkes

skolor enligt bestämmelserna i förordningen ( 1971: 342) om enskilda yrkes

skolor. Statsbidrag utgår för de skolor vilkas huvudmän av regeringen 

eller. efter bemyndigande av regeringen. av skolöverstyrelsen <SÖ) har 

förklarats berättigade till statsbidrag enligt förordningen. I statsbidrag

shänseende indelas de enskilda yrkesskolorna i två kategorier. nämligen 

A-skolor och B-skolor. Företagsskola (skola som anordnas av företag med 

undervisning inom företaget) är alltid B-skola. 

Till heltidskurs vid A-skola utgår statsbidrag till lärarlöner på grundval 

av beräknad normallönekostnad samt till särskilda kostnader med visst 

årligt belopp. För deltidskurs vid A-skola utgår statsbidrag med visst 

belopp för lektion. Härutöver utgår till A-skola särskilt tillägg med 10% av 

bidraget till driftkostnader. Statsbidrag utgår också för ersättning till före

läsare vid A-skola. 

Sådana B-skolor, som är företagsskolor. får statsbidrag för heltidskurser 

med högst 32 200 kr. för läsår och klass eller. om företaget inte svarar för 

undervisningen i fackteori. med högst 28900 kr. för läsår och klass. 

För B-skola. vilken ej anordnas som företagsskola. gäller statsbidrags

bestämmelser som har vissa likheter med reglerna för A-skola men är 

oförmånligare än dessa. Om synnerliga skäl föreligger får dock bidrag utgå 

till B-skola av nämnda slag med ända upp till 100 % av de kostnader för 

skolan vilka ej täcks av kommunalt bidrag. elevavgifter eller inkomster 

från produktion eller inkomster av annat slag. 

För vissa B-skolor som ej anordnas som företagsskolor utgår statsbidrag 

enligt bestämmelser som regeringen meddelar särskilt. . 



Prop. 1980/81: I 00 Bilaga 12 Utbildningsdepartementct .Bl 

Statsbidrag till första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateri

el för A-skola och B-skola som ej anordnas som företagsskola utgår ur 

anslaget Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan m. m. 

Ur förevarande anslag utgår särskilt bidrag till sommarkurser vid Capel

lagården. 

Sko/ö1·erstyrelsen 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 11 740049 kr. 

2. SÖ har vid sin beräkning av statsbidrag för budgetåret 1981182 till A

skolor och B-skolor. som ej anordnas som företagsskolor. utgått fr{\n sin 

plan den 28 juni 1972 rörande den fortsatta avvecklingen av statsbidraget 

till enskilda yrkesskolor samt från vad föredragande statsrild anfört i prop. 

1979/80: 100 (bil. 12 s. 321 ). 

Följande skolor har inkommit med anhållan om statsbidrag till utökad 

organisation budgetåret 1981/82. 

I. Sätergläntan. Hemslöjdens gård. lokal verksamhet 

2. Siitergläntan. Hemslöjdens gård. riksomfattande kursverksamhet 

3. Domens Konstskola 

4. Capellagårdcn 

5. Gerlesborgsskolan 

6. Hovedskous målarskola 

7. Institutet för försäkringsutbildning 

8. Nyckelviksskolan 

9. Svenska laboratorieassistentföreningens kursverksamhet 

10. Handarbetets vänner 

11. Vår Gård 

12. Institutet för Optometri 

I sitt remissyttrande den 20 mars 1980 över betänkandet (SOU 1979: 771 

Hemslöjd - kulturarbete. produktion. sysselsiittning förordade SÖ ökade 

medel till Säterglantan. Hemslöjdens gård, för 125 kursveckor samt till den 

av Sätergläntan administrerade riksomfattande kursverksamheten för 

5 500 lektioner. Förslagen beräknades medföra en merkostnad för staten 

på sammanlagt 120000kr. SÖ har iiven i sin anslagsframstiillning beräknat 

ökade medel för nämnda verksamhet. 

Beträffande övriga skolor tillstyrker SÖ medel till i huvudsak oförändrad 

organisation. Beträffande Stockholms Tekniska Institut pågår diskussion 

om avveckling. T.v. räknar SÖ med oförändrad organisation. 

SÖ har vid sina beräkningar av medel som regel utgåll från en ökning av 

lönekostnader och övriga kostnader med 8 r,;;:. till nivån den I november 

1979 och med 5.6<'.f·(, till 1980 års lönenivå. 

2. SÖ räknar med en automatisk ökning av anslaget till företagsskolor 

pft grund av väntad ökning av företagsutbildningen. SÖ uppskattar ökning

en till 5000000kr. 
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SÖ hemställer 

att 38124000kr. anvisas budgetåret 1981/82 under reservationsanslaget 

Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning. 

Föredraganden 

Jag har räknat med ett lägre belopp i pris- och löneomräkning än vad 

skolöverstyrelsen (SÖI har gjort (+8610000kr.I. 

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund ISHR) bedriver dels lo

kal kursverksamhet förlagd till Sätergläntan. Hemslöjdens gård i Insjön, 

dels riksomfattande kursverksamhet bestående av deltidskurser som admi

nistreras via Sätergläntan men anordnas av hemslöjdsföreningarna ute i 

landet. SHR uppbär statsbidrag för båda verksamheterna såsom B-skolor 

enligt förordningen om enskilda yrkesskolor. 

Till den lokala kursverksamheten har under senare år utgått såväl regul

järt statsbidrag som extra statsbidrag. dvs. sådant kompletterande bidrag 

som kan utgå endast om synnerliga skäl föreligger och som kan innebära 

ända upp till full kostnadstäckning. Den av SÖ medgivna verksamhetsra

men såvitt gäller rätt till statsbidrag är f. n. 112 kursveckor. 

För den riksomfattande kursverksamheten har fastställts särskilda hi

dragsregler. Enligt förordningen den 2 juni 1977 om statsbidrag till SHR för 

riksomfattande kurs verksamhet m. m. (ändrad senast den 4 december 

1980) utgår statsbidrag för kurs med belopp som motsvarar 75 % av de 

sammanlagda kostnaderna för ledararvode och materiel. dock med högst 

visst belopp för lektion. En likartad reglering finns för statsbidrag till 

studieförbund för studiecirklar enligt 9 * första och andra styckena förord

ningen ( 1963: 463) om statsbidrag till det fria och frivilliga folkbildningsar

betet (omtryckt senast 1974: 455, ändrad senast 1980: 3521. Med viss efter

släpning har beloppet för lektion i SHR:s riksomfattande kursverksamhet 

anpassats till beloppet för studietimme i studiecirkelverksamheten. För 

innevarande budgetår är beloppet 52 kr. 50 öre för bådadera. 

För den riksomfattande kursverksamheten är den av SÖ medgivna verk

samhctsramen såvitt gäller rätt till statsbidrag f. n. 4 800 lektioner. 

I sitt betänkande (SOU 1979: 77) Hemslöjd - kulturarbete. produktion, 

sysselsättning har 1977 års hemslöjdsutredning bl. a. lagt fram förslag som 

förutsätter ökade statsbidrag till såväl den lokala som den riksomfattande 

kurs verksamheten. 

Utredningen finner det nödvändigt att Sätergläntan ges en lokal basor

ganisation som medger ett fullt kapacitetsutnyttjande och som samtidigt 

bättre tillgodoser efterfrågan på kurser inom hcmslöjdsområdet. Utred

ningen föreslår därför att verksamhetsramen för den lokala kursverksam

heten såvitt gäller rätt till statsbidrag under en treårsperiod successivt 

vidgas från 112 till ca 150 kursveckor. För det första årets uthyggnadsetapp 

har det ökade statsbidragsbehovet - inkl. en sedan länge erforderlig för

stärkning av skollcdarfunktionen - av utredningen uppskattats till ca 

210000kr. vid en utökning med 18 kursveckor. 
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Den riksomfattande kursvcrksamhctcn fyller enligt utredningen en myc

ket stor uppgift som regionalt anordnad utbildning i hemslöjdsregi. Utred

ningen anser att verksamhctsramcn för rätt till statsbidrag - vilken alltse

dan budgetåret 1973/74 varit 4 800 lektioner - bör utök;is till minst 5 500 

lektioner. En sådan utökning beräknas av utredningen medföra ett ökat 

bidragsbehov med ca 40000 kr. 

SÖ har förordat ökade medel till såväl den lokala som den riksomfattan

de kursvcrksamheten genom att verksamhetsramarna vidgas till 125 kurs

veckor resp. 5 500 lektioner. 

Även enligt min mening bör bidragsgivningen kunna öka till både den 

lokala och den riksomfattande kursverksamheten. 

Vad gäller den lokala kursverksamheten har jag beräknat medel för en 

första utbyggnadsetapp i enlighet med utredningens förslag under budget

året 1981/82. Till frågan om fortsatt utbyggnad under därpå följande bud

getår avser jag att återkomma. 

Till den riksomfattande kursverksamheten har jag beräknat medel för en 

till 5 500 lektioner vidgad vcrksamhetsram. 

Den sammanlagda ökningen av statsbidraget. finansierad genom om

prioriteringar. till den lokala och den riksomfattande kursverksamheten 

beräknar jag till 250000kr. budgetåret 1981/82. Jag har i denna fråga 

samrått med chefen för industridepartementet. som senare denna dag 

kommer att framlägga förslag med anledning av hemslöjdsutredningens 

betänkande. 

För övriga skolor anser jag mig i likhet med SÖ inte kunna tillstyrka 

medel till utökad organisaticm för budgetåret 1981/82. 

Jag har beräknat medel för oförändrad organisation vid Balettakademien 

budgetåret 1981 /82. 

Som jag tidigare har redovisat har SÖ riiknat med en automatisk ökning 

av statsbidraget till företagsskolor på grund av väntad ökning av företags

utbildningen. 

Jag föreslår bl. a. mot bakgrund av de beslut som nyligen fattats med 

anledning av propositionen om åtgärder för att främja ungdomars utbild

ning i gymnasieskolan m. m. (prop. 1979/80: 145. UbU 1979/80: 34. rskr 

1979/80: 363) och vilka innebär en ökning av företagens medverkan i utbild

ning inom gymnasieskolans ram att statshidraget till företagsskolor upphör 

såvitt avser tiden fr. o. m. den I juli 1981. 

Det totala mcdclsbchovet under förevarande anslag beräknar jag för 

budgetåret 1981 /82 till 21 752 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om statsbidraget till förctagssko

lor. 

2. till Bidrag till dr(ftrn a1· c11skild yrkesuthild11i11g för budgetåret 

1981/82 anvisa ett rcscrvationsanslag av 21 752 000 kr. 
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C 25. Främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmästare m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

2050452 

5045000 

2000000 1 

1 Häri ingår en post som motsvarar det nuvarande anslaget Bidrag till kostnader för 
granskning av utförda gesällprov. 

Ur anslaget utgår statsbidrag för lärlingsutbildning enligt Kungl. Majt:s 

bestämmelser den 28 maj 1959 om främjande av lärlingsutbildning hos 

hantverksmästare m. m. (ändrade senast den 28 juni och den 23 augusti 

1979). Bestämmelserna har upphävts fr. o. m. den I juli 1980 men gäller 

fortfarande i fråga om lärlingsutbildning som har inletts dessförinnan. 

Innevarande budgetår utgår ur ett annat anslag - Bidrag till kostnader 

för granskning av utförda gesällprov - bidrag till hantverksdistrikt och 

yrkcsförbund för kostnader för granskning av utförda gesällprov. Bidraget 

utbetalas till Sveriges Hantverks- och Industriorganisation-Familjeföreta

gen samt fördelas av denna organisation mellan hantverksdistrikten resp. 

ifrågakommande yrkesförbund eller deras organ. Anslaget är obetecknat 

och uppgår till 44000kr. 

Skolii1 ·erstyrclscn 

För budgetåret 1981/82 beräknas ett medclsbehov om 2 milj. kr. för 

bidrag till lärlingsutbildning m. m. och 44000 kr. för bidrag till granskning 

av gesällprov. 
Skollivcrstyn:lscn hemställer 

att till Främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmästare m. m. för 

budgetåret 1981/82 anvisas ett förslagsanslag av 2000000kr. 

att till Bidrag till kostnader för granskning av utförda gesällprov för 

budgetåret 1981/82 anvisas ett anslag av 44 000 kr. 

/:"iiredraganden 

Jag förordar att anslaget Bidrag till kostnader för granskning av utförda 

gesällprov upphör och att det berörda bidraget i stället skall utgå ur 

förevarande anslag. I likhet med innevarande budgetår bör 44 000 kr. anvi

sas för budgetåret 1981/82 för bidrag till kostnader för granskning av 

utförda gesällpnw. 

Jag beräknar medelsbehovet under anslaget till 2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Frän1iande m· lärlinf{.rntbildning hos hant1·erksmiistarc m. m. 

för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 2000000kr. 
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Investeringsbidrag 

C 26. Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

299063972 

326400000 

259962000 

Nurnrande bestämmelser 

I. Grundskolan. 1n-m1w.1·ieskolan m. m. Statsbidrag till byggnadsarbeten 

för grundskola, gymnasieskola, kommunal högskoleutbildning och särsko

la i fråga om lokaler som ingår i skolanläggning för grundskola eller 

gymnasieskola utgår till kommun och landstingskommun enligt förordning

en ( 1957: 318) om statsbidrag till byggnadsarbeten inom viss kommunal 

utbildning (omtryckt senast 1974: 393, ändrad senast 1980: 487 och 715). 

För permanenta sko 11 ok a I er bestäms bidragsunderlaget med ut

gångspunkt i ett grundbelopp av 900 kr. per kvadratmeter nettogolvarea. 

Detta grundbelopp, som hänför sig till kostnadsläget den I januari 1956, 

skall omräknas med hänsyn till därefter inträffade kostnadsförändringar. 

Utifrån kostnadsökningen från första kvartalet 1979 till första kvartalet 

1980 har beloppet per den I januari 1980 preliminärt beräknats till 5 260 kr. 

Omräkning skall vidare ske med hänsyn till olikheterna i byggnadskostna

derna mellan skilda orter. 

På bidragsunderlaget utgår statsbidrag med procenttal, som fastställs 

med hänsyn till bl. a. skatteunderlaget enligt en i hidragsförordningen 

intagen särskild tabell. F. n. varierar bidragsprocenten mellan 35 och 45. 

Statsbidraget till landstingskommun bestäms dock till belopp som utgör 

hälften av bidragsunderlaget, om skolanläggningens upptagningsområde 

för elever omfattar hela länet. Likaledes gäller att statsbidraget till kom

mun för sådan högskoleutbildning som utgör sjuksköterskeutbildning utgår 

med 50 % av bidrags underlaget. 

Till provisoriska sko 11 ok a I er utgår statsbidrag med 400 kr. per 

kvadratmeter nettogolvarea. 

Statsbidrag till kostnader för byggnadsarbeten för tvåårig jordbrukslinje 

m. m. i gymnasieskolan samt för utbildning vid lantbruksskolor och lant

hushållsskolor utgår enligt förordningen ( 1961: 405) om statsbidrag till 

byggnadsarbeten vid lantbrukets yrkesskolor. Riksdagen uttalade år 1961 

(prop. 1961:1 bil. 11 s. 168, JoU 1961:1. rskr 1961:9) att bidrag till 

byggnadsarbeten vid enskilda skolor får utgå efter riksdagens medgivande 

i varje särskilt fall. 
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Statsbidrag till kostnader för byggnadsarbeten m. m. för skogsbruksut

bildning utgår enligt två olika förordningar den 11 december 1980 om 

statsbidrag till skogsbrukets yrkesutbildning för budgetåret 1980/81. 

Statsbidrag kan därjämte enligt förordningen 0980: 714) om statsbidrag 

till kostnader för hörselteknisk utrustning m. m. inom viss kommunal 

utbildning utgå till hörs e It ek ni sk ut rustning. 

2. Elevhemför elever i grundskolan, gymnasieskolan m. m. Statsbidrag 

till kostnader för anskaffande eller förhyrande av lokaler för elevhem samt 

till inredning och inventarier i elevhem utgår till kommun och landstings

kommun enligt förordningen ( 1979: 452> om statsbidrag till vissa elevhem. 

Statsbidrag till kostnader för anskaffande av lokaler utgår med hälften av 

bidragsunderlaget. Om särskilda skäl föreligger får efter medgivande av 

regeringen bidrag utgå med högst tre fjärdedelar av bidragsunderlaget. 

Bidrag till kostnader för förhyrande av lokaler utgår med hälften av de 

beräknade hyreskostnaderna. 

3. Fullbordade hyggnadsarheten för folkskolel'äsendet. Från anslaget· 

utgår även ännu återstående statsbidrag som skall utgå enligt bestämmel

serna i kungörelsen ( 1936: 45) angående statsbidrag till byggnader för folk

skolcväsendet (ändrad senast 1958: 665 samt genom beslut den 16 februari 

1968). 

Skolö\·erstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (SÖ) har genom länsskolnämndernas försorg låtit in

ventera skolbyggnadsbehovet för budgetåren 1980/81 och 1981/82. Läns

skolnämnderna har ombetts att vid inventeringen tillsammans med kom

munerna diskutera alternativa möjligheter att klara skolbyggnadsbehovet 

bl. a. genom att återuppta nedlagda skolor eller fortsätta användningen av 

äldre eller förhyrda skollokaler. 

Det totala investeringsbehovet för budgetåret 198018 l som redovisades i 

förra årets anslagsframställning uppgick till I 800 milj. kr. för grundskolan 

och 1 200 milj. kr. för gymnasieskolan och baserades på uppgifter lämnade 

vid inventeringen hösten 1978. Den nya inventeringen gjord hösten 1979 

ger vid handen ett totalt investeringsbehov för budgetåret 1980181 om 1600 

milj. kr. för grundskolan och 1100 milj. kr. för gymnasieskolan. I det sist

nämnda beloppet ingår byggnadsobjekt för jord-. skog- och trädgårdssko

lor med 90milj. kr. och för vårdskolor med 130milj. kr. 

Behovet av investeringar i skolbyggnader uppgår för budgetåret 1981/82 

till I 200 milj. kr. för grundskolan ( 530 milj. kr. avser 25 större objekt). 

Efter fördelning av den av riksdagen beslutade planeringsramen för bud

getåret 1981 /82 om 500 milj. kr. kvarstår ett investeringsbehov för gymna

sieskolan och kommunal högskoleutbildning om 897 milj. kr. 1651 milj. kr. 

avser 21 större objekt). 

I anslagsframställningen redovisas antalet byggnadsprojekt länsvis. 

Anslaget har. inkl. kostnader för anskaffande och förhyrande av elev

hem, beräknats till 258 milj. kr. 
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Statsbidraget till hörselteknisk utrustning har beräknats till I. 7 milj. kr. 

Om kostnaderna för ett skolbyggnadsföretag till vilket statsbidrag bevil

jats och som beräknats på grundval av den förväntade byggnadskostnaden, 

på grund av faktorer över vilka kommun inte kunnat råda blir avsevärt 

högre än ursprungligen beräknats. kan kommunen till SÖ inkomma med 

ansökan om ytterligare statsbidrag. SÖ beräknar medelsbehovet härför till 

oförändrat ca 700000 kr. 

Statsbidrag till vissa fullbordade byggnadsarbeten har beräknats till 

11413kr. 

SÖ hemställer 

att för byggnation inom den beslutade investeringsramen för skolbygg-

nader, 500 milj. kr., anvisas ett anslag av 250 milj. kr., 

att för elevhems byggnader anvisas 8 milj. kr., 

att statsbidraget till hörselteknisk utrustning beräknas till l 700000kr .. 

att ytterligare statsbidrag till byggnadsarbeten inom det allmänna skol-

väsendet beräknas till oförändrat 700 000 kr., 

att statsbidraget till vissa fullbordade byggnadsarbeten för folkskolevä

sendet beräknas till 11 413 kr. samt 

att till Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m. för budget

året 1981/82 anvisas ett förslagsanslag av 259962000kr. 

Föredraganden 

Beslut har fattats att avveckla statsbidraget till investeringar i skolbygg

nader fr. o. m. den I juli 1981 (prop. 1979/80: 90 bil. 3, FiU 1979/80: 25. rskr 

1979/80: 287). Jag har därför endast beräknat medel för den planeringsram 

på 500 milj. kr. som enligt riksdagens beslut får utnyttjas för att övergångs

vis. under budgetåret 1981/82. användas av skolöverstyrelsen (SÖl för 

beviljande av statsbidrag i första hand till mindre kommuner för investe
ringar i skolbyggnader för gymnasieskolan. Jag har därvid även beräknat 

att anslaget under budgetåret 1981/82 kommer att belastas av bidrag som 

beviljats under budgetåren 1979/80-1981/82. 

För statsbidrag till investeringar i elevhemsbyggande. statsbidrag till 

hörselteknisk utrustning och statsbidrag till vissa fullbordade byggnadsar

beten för folkskoleväsendet samt för ytterligare statsbidrag till byggnads

arbeten inom det allmänna skolväsendet har jag beräknat medel i enlighet 

med SÖ:s förslag. 

Det totala medelsbehovet under förevarande anslag beräknar jag för 

budgetåret 1981/82 till ca 260milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

till Bidrag till byggnadsarheten inom skofräsendet 111.111. för bud

getåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 259 962000 kr. 

22 Rihd11g<'n 1980/81. I sam/. Nr IVO. Hilag11 /2 
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C 27. Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

21697159 

42646000 

41285000 

N111'l1ra11de hestiimmelser 

Reservation 45 540060 

Från anslaget bestrids utgifter för statsbidrag till kommuner och lands

tingskommuner till kostnader för anskaffande av första uppsättningen sta

digvarande undervisningsmateriel för gymnasieskola och kommunal hög

skoleutbildning. Bidragsbestämmelserna återfinns förordningen 

( 1980: 714) om statsbidrag till kostnader for hörselteknisk utrustning m. m. 

inom viss kommunal utbildning. Dessa bestämmelser innebär i korthet all 

bidrag till l'örsta uppsältningen stadigvarande undervisningsmatericl läm

nas med 50 '/(,av den beräknade kostnaden. Uppgår den beräknade kostna

den för vis~a linjer och srt.:cialkurser för en klass under hela utbildningen 

på linjen ellt.:r specialkurst.:n till mer än 500000 kr. lämnas bidrag dock med 

75 o/r:. Vidare utgår statsbidrag till anskaffande av första uppsättningen 

stadigvarande undervisningsmateriel vid enskilda yrkesskolor enligt för

ordningen ( 1971: 342) om enskilda yrkesskolor. 

Enligt förordningen den 4 december 1980 om statsbidrag till kostnader 

för maskiner m. m. vid vissa lanthushållsskolor utgår statsbidrag till kost

nader för anskaffande av maskiner och redskap som behövs för undervis

ning rörande de viktigaste hushållsmaskinerna samt för undervisning i 

husdjurslärn med mjölkhushållning och i trädgårdsskötsel. Statsbidrag fär 

utgå till huvudman för lanthushållsskola som är privat förening eller stiftel

se och som regeringen har förklarat berättigad till statsbidrag. Statsbidrag 

får utgå med tre fjärdedelar av det belopp som huvudmannen har betalt för 

anskaffande och montering av materielen. Om huvudmannen beslutar det 

får statsbidraget användas för att hyra materiel. 

Skt1/iil ·ersryre/sen 

l enlighet med utbildningsdepartementets budgetanvisningar har kostna

derna för driften av gymnasieskolan beräknats enligt två alternativa fördel

ningar av eleverna på linjer m. rn. i gymnasieskolan. 

1. För anskaffning och komplettering av undervisningsmateriel avseen

de vissa yrkesinriktade linjer vid gymnasieskolan samt direkt grundsko

leanknutna specialkurser om minst ett år har skolöverstyrelsen <SÖ) be

räknat mcdclsbchovet enligt två alternativ. Behovet enligt det alternativ 

som i stort sett motsvarar nuvarande fördelning av elever på linjer m. m. 

(alternativ I J beräknas till 38.4 milj. kr. samt enligt det andra mera arbets

marknadsinriktade alternativet (alternativ 2) till 55,5 milj. kr. 

För komplettering av utrustning avseende gymnasieskolans tvååriga 
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jordbrukslinje. tvååriga trädgårdslinje jämte specialkurser inom dessa om

råden samt för lanthushåll beräknar SÖ ett medelsbehov om 2,5 milj. kr. 

För anskaffning av första uppsättningen stadigvarande undcrvisnings

materiel för skogsbruksutbildning beräknas medelsbchovet till I milj. kr. 

Medelsbehovet för yrkesförarutbildningen beräknas bli 3 milj. kr. om 

utbildningen får den frekvens som st~immer överens med SÖ:s målsiitt

ning. 

Övergång till tvåårig grafisk utbildning på tre orter medför ett medelsbe

hov av ca 5 milj. kr. 

För tandskötcrskcutbildning på sex orter beräknas ett totalt medelsbe

hov av ca I milj. kr. 

Medelsbehovet för vårdutbildningen i gymnasieskolan samt utbildning 

för tekniska yrken och vårdyrken inom kommunal högskoleutbildning 

beräknas till 3 milj. kr. 

För gymnasieskolans icke direkt grundskoleanknutna specialkurser inkl. 

högre specialkurser beräknas medelsbehovet till 2 milj. kr. 

För dansarutbildningen i Stockholm beräknas ett medelsbehov av ca 

315000kr. 

För ny grundutbildning av ambulanspersonal beräknar SÖ i avvaktan på 

att uppdraget angående utbildningen blir slutfört medelsbehovet till 

3,33 milj. kr. 

Medclsbehovet för gymnasieskolans treåriga naturvetenskapliga linje 

samt fyraåriga tekniska linje uppskattas till I ,4 milj. kr. 

Medclsbehovet för omläggning av undervisningen på fyraårig teknisk 

linje samt för reform enligt projektet Datorn i skolan (DIS J har uppskattats 

till 5 milj. kr. resp. 4 milj. kr. I avsaknad av motsvarande besparingsut

rymme avstår SÖ emellertid från att för budgetåret 1981182 anhålla om 

medel för dessa reformer. 

2. Medelsbehovet för inlärningsstudior berliknas till 0.5 milj. kr. 

3. Medelsbehovet för stadigvarande undervisningsmateriel vid enskilda 

yrkesskolor beräknas till 150 000 kr. 

4. För anskaffning av hörselteknisk utrustning (Örebro) beräknar SÖ 

medelsbehovet till 50000 kr. 

5. För anskaffning av inventarier och stadigvarande undervisningsmate

riel vid Skärholmens gymnasium i Stockholm beräknar SÖ medelsbehovet 

till 170 (){){)kr. 

Under hänvisning till vad SÖ anfört om medelsbehovet under föreva

rande anslagspunkt hemställer SÖ 

att för dansarutbildningen anvisas 315000kr.. 

att för ny grundutbildning av ambulanspersonal beriiknas preliminärt 

3.33 milj. kr.. 

att för inlärningsstudior anvisas 0.5 milj. kr.. 

att för stadigvarande undervisningsmatcriel vid enskilda yrkesskolor 

anvisas 150000kr.. 
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att för anskaffning. av hörselteknisk utrustning. (Örebrol anvisas 

50000 kr.. 

att för anskaffning av inventarier m:h stadigvarande undervisningsmate

ricl vid Skiirholmens gymnasium anvisas 170 000 kr. samt 

att till Bidrag. till undervisning.smatericl inom gymnasieskolan m. m. för 

budgetåret 1981/82 anvisas ett förslagsanslag av 61 815 000 kr .. alternativt 

78 915 000 kr. 

Fiiredraganden 

För niista budgetär beräknar jag en total ram av ca41 milj. kr. för statsbi

drag till kostnader för första urpsiittningen stadigvarande undervisnings

materiel inom gymnasieskolan och inom kommunal högskoleutbildning. 

Jag. har beriiknat medel inom nyss angivna ram för yrkesförarutbildning. 

överg:lng till tvMirig grafisk utbildning. tandsköterskcutbildning och inliir

ningsstudior om sammanlagt högst 5 milj. kr. 

Jag har beräknat 6 milj. kr. för fortsatt uppbyggnad av utrustning for 

drift- och underhiillstcknisk linje. dvs. samma belorp som bcriiknats for 

budgetåren 1978179-1980/81. Ifrågavarande utrustning inom gymnasiesko

lan bör i framtiden utnyttjas jiimviil fiir utbildning av drifttekniker. maskin

tekniker. sjöingenjörer och driftingenjörer inom högskolan. Jag har i denna 

fråga samriltt med chefen för utbildningsdepartementet. 

Inom ramen för statsbidrag till stadigvarande undervisningsmateriel 

budget{1rct 1981/82 har jag heriiknat medel om högst 8milj. kr. för nyan

skaffning av utrustning för dator- och mikrodatorteknik i gymnasieskolan 

och för kompkttering av utrustningslistorna för fyrailrig teknisk linje 

främst vad gäller clektronikomddet. Jag avser att ta upp överliiggningar 

med olika intressenter bl. a. Svenska kommunförbundet om villkoren och 

formerna för denna anskaffning. Det kan i detta sammanhang bli aktuellt 

att ta urr överläggningar med berörda industrifördag för ett samarbete i 

dessa frägor. Jag har i denna fråga samrått med chefen för industrideparte

mentet. 

Jag har dä1:iiimte riiknat med att skolöverstyrelsen (SÖ1 fiir disponera 

högst 50000 kr. för cngfmgsanskaffning av utrustning rör gymnasial utbild

ning fi_ir döva och gravt hörselskadade i Örehro. högst 17111100 kr. för 

stadigvarande undervisningsmatcriel oc.:h inventarier för försöksverksam

hetcn med gymnasial utbildning för sv(1rt rörelsehindrade i Stockholms 

kommuns gymnasieskola samt högst 150000kr. i statsbidrag till enskild 

yrkesutbildning. 

Som jag har anfört under anslaget Bidrag till driften av gymnasieskolor 

räknar jag med att yrkesdansarutbildning kommer att anordnas inom gym

nasieskolan i Stoc.:kholm fr. o. m. liisäret 1981/82. Jag har diirför heriiknat 

medel för detta ändamål i enlighet med SÖ:s förslag. 
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Jag har däremot inte beriiknat medel för ny grundutbildning av ambu

lanspersonal. 

Jag hemställer att regeringen föreslilr riksdagen 

att till Bidrag till 1111dc 01Tis11i11gsmc1/1'ricl inom g_1·1111111.1·ieskolu11m.111. 

budgetåret I 91W82 anvisa ett förslagsanslag av 4 I 285 000 kr. 
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D. HÖGSKOLA OCH FORSKNING 

Vissa gemensamma frågor 

Universitets- och högskoleämbetet 

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄJ har med skrivelse den 5 

augusti 1980 överlämnat anslagsframställning för budgetåret 1981/82 med 

långtidsbedömning för perioden t. o. m. budgetåret 1985/86 för UHÄ: s 

verksamhetsområde. 

UHÄ har överlämnat ingivna anslagsframställningar m. m. från högsko

lestyrelser och fakultets-/sektionsnämnder vid de statliga högskoleenhe

terna inom U HÄ-området. från interimsstyrelserna för högskoleutbild

ningen i Halmstad resp. Skövde. från regionstyrelserna för högskolan samt 

från forskningsinstitutet för atomfysik. Kiruna geofysiska institut, institu

tet för social forskning, institutet för internationell ekonomi och Ericastif

telsen. UHÄ har också överlämnat vissa till UHÄ inkomna handlingar som 

berör budgetförslaget, bl. a. skrivelse från skolöverstyrelsen den 11 juni 

1980 om bidrag till kommunal högskoleutbildning. 

Förhandlingar enligt 11 och 12 §§ medbestämmandelagen har förts be

träffande delar av anslagsframställningen. Protokoll från förhandlingarna 

har överlämnats. 

UHÄ: s anslagsframställning kan sammanfattas på följande sätt. 

För den grundläggande högskoleutbildningen och för gemensamma än

damål inom högskolan redovisas besparingsförslag i enlighet med regering

ens anvisningar. För flertalet av de anslag som avses för dessa ändamål 

redovisas emellertid ytterligare två budgetalternativ. För forskning och 

forskarutbildning redovisas endast ett budgetalternativ. 

Budgetförslaget har sammanfattas på följande sätt (tkr.). 

Ändamål Anslag Konsekven- Förslag Förslag till 
1980/81 1 ser av tidi- till för- anslag 

gare beslut ändring' 1981/82 

Forskning och 
forskarutbildning 1286188 + 3000 +44903 1 334091 
Grundläggande 
högskoleutbildning 2401285 +35081 + 17950 2 464 737-' 
FoU för högskolan 13900 + 5 530 19430 
Lokalkostnader 729479 + 245 729724 
UHÄ och region-
stvrclserna 6h301 845 h545h 
Ö~·rigt 7739 7739 

Summa 4504892 +38326 +67538 4621177 

1 Inkl. pris- och löncomräkning (totalt 364339 tkr.) och förändringar av anslagstek
nisk natur för budgetåret 1981/82. 
'Avcr förstiirkningar minus besparingar. 
·
1 Innehåller även återtagande av vissa besparingar ( + 10 421 tkr.). 
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För forskning och ji1rskaruthildning föreslår UHÄ för budgetåret 1981/ 

82 inom sitt verksamhetsområde en medelsanvisning av 46 milj. kr. Detta 

svarar enligt UHÄ: s mening mot en rimlig del av de förstärkningar som 

enligt uttalande i prop. 1979/80: 100 (bil. 12) kommer att förordas under de 

närmaste budgetåren för dessa ändamål inom utbildningsdepartementets 

verksamhetsområde. Besparingar om ca I milj. kr. som föreslås inom 

fakultetsanslagen avser gemensamma ändamål vid resp. högskoleenhet. 

UHÄ bedömer att en motsvarande förstärkning som den som föreslås för 

budgetåret 1981/82 är skälig för vart och ett av de därpå följande budget

åren. 

Av det föreslagna medelstillskottet avser ca 25 milj. kr. en allmän för

stärkning av basresurserna. Detta ger ökade möjligheter till förnyelse och 

utveckling med utgångspunkt i lokala bedömningar. Fler forskartjänster 

kan inrättas. kursutbudet inom forskarutbildningen breddas och resur

serna för de vetenskapliga biblioteken förstärkas. 

Antalet utbildningsbidrag för doktorander föreslås ökas, liksom medlen 

för finansiering av universitetslektorers m. tl. tjänstledighet för forskning. 

UHÄ föreslår att 22 tjänster som professor inrättas den I juli 1981, varav 

tre inom humanistisk, tre inom samhällsvetenskaplig. fyra inom medi

cinsk. tre inom matematisk-naturvetenskaplig och sex inom teknisk fa

kultet samt två för den temaorienterade forskningen och en vid konsthög

skolan. Vidare föreslås betydligt ner tjänster som professor än i tidigare 

anslagsframställningar få ändrad inriktning eller benämning i samband med 

omprövning. 

Utöver reformförslagen redovisar UHÄ behov av ytterligare medel för 

den medicinska forskningen som kompenserar höjda kostnader för för

söksdjur. Dessa kostnader borde enligt UHÄ: s mening dock kunna mins

kas genom en översyn av lagstiftningen på området. Vidare föreslår UHÄ 

åtgärder som skall förbättra situationen för de naturhistoriska universitets

museerna. 

För den grundliiggande hiigskoleuthildningcn innebär det alternativ som 

UHÄ förordar, utöver ca 35 milj. kr. till följd av tidigare beslut, nettoför

stärkningar med ca 28 milj. kr. Ett genomförande av detta budgetalternativ 

skulle enligt UHÄ: s bedömning lämna väsentliga bidrag till ett förverkli

gande av tankarna bakom högskolereformen och samtidigt bidra till en 

önskvärd samhällsutveckling. 

Det lägsta budgetalternativet innebär besparingar om ca 50 milj. kr. En 

mindre del av dessa är att betrakta som rationaliseringar. Huvuddelen 

avser minskad utbildningskapacitet. Inom vård- och liirarutbildningarna 

föreslås dock betydande besparingar genom minskade kostnader per ut

bildningsplats. 
Den högst prioriterade förändringen i budgetalternativ 2 är en reformer

ing av de administrativa och ekonomiska utbildningarna och i anslutning 

härtill ett första steg i en höjning av standarden för dessa utbildningar. 
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Vidare föreslås en utbyggnad av sjukgymnastutbildningen och av vissa 

lärarutbildningar samt ökade resurser för nya utbildningar (inriktningar) 

inom bl. a. det tekniska området. 

UHÄ föreslår även förstärkningar av medlen för enstaka kurser m. m. 

varvid strävan är att få en mer rättvis geografisk spridning av resurserna. 

Vad beträffar förvaltning, bibliotek m. fl. gemensamma ändamål föreslår 

U HÄ att besparingar görs inom i första hand administrativa funktioner. 

Förstärkningar föreslås för vissa högskoleenheters bibliotek liksom för 

personalfunktionen inom högskoleförvaltningarna. 

UHÄ ser personalutbildning liksom forskning och utvecklingsarbete 

som en strategisk resurs för utveckling även av högskolans egen verksam

het och förordar mot denna bakgrund att anslaget Forskning och utveck

lingsarbete för högskolan m. m. återställs till 1976/77 års resursnivå. 

UHÄ bedömer att ett omföringsbemyndigande av samma slag som givits 

de senaste tre åren behövs också för budgetåret 1981/82. 

Med stöd av vad som anförs i anslagsframställningen hemställer UHÄ, 

såvitt gäller högskolan inom utbildningsdepartementets verksamhetsområ

de. 
att den allmänna inriktning av högskolans verksamhet. som föreslås i 

anslagsframställningen, godkänns. 

att allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer inrättas i enlighet med 

förslag i anslagsframställningen. 

att dimensioneringen av den grundläggande högskoleutbildningen fast

ställs i enlighet med förslag i anslagsframställningen, 

att tjänster som professor inrättas. omvandlas eller får annan benämning i 

enlighet med förslag i anslagsframställningen, 

att UHÄ för budgetåret 1981/82 bemyndigas att besluta om omföringar 

mellan olika reservationsanslag för högskoleutbildning och forskning. 

att medel för verksamheten inom högskolan m. m. budgetåret 1981/82 

anvisas genom anslag om sammanlagt 4 621 177 000 kr. 

UHÄ lägger fram en redovisning av huvudlinjerna i planerings- och 

utvecklingsarbetet för högskolan som innehåller bl. a. följande. 

\/issa .fi'irutsiittningar 

U HÄ säger sig i anslagsframställningen lägga stor vikt vid den långsik

tiga planeringen och vid frågor som har att göra med kvaliteten i högsko

lans verksamhet. 

Långsiktig planering ställer betydande krav på en ändamålsenlig rollför

delning och god samverkan mellan lokala. regionala och centrala myndig

heter. En viktig fråga blir på vilken nivå eller vilka nivåer initiativ till 

sådana förändringar bör och kan tas och hur alla berörda myndigheter kan 

engageras i planeringen. Det blir i detta sammanhang angeläget att ytterli

gare utveckla formerna för budgetdialogen. 

Det kan enligt UHÄ: s mening också visa sig lämpligt att förändra eller 
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komplettera olika berörda myndigheters organisation och arbetsformer i 

syfte att förbättra förutsättningarna bl. a. för planering över sektors- och 

ämnesgränser liksom över gränserna mellan regioner och högskoleen

heter. 

Ett mål för den långsiktiga planeringen är att uppnå en viss profilering av 

utbildningsutbud och, i förekommande fall, forskning vid den enskilda 

högskoleenheten. I fråga om forskning och forskarutbildning redovisar 

UHÄ i årets anslagsframställning endast inriktningen av en sådan utveck

ling. I anslagsframställningen för budgetåret 1982/83 bör enligt U HÄ en 

mera genomarbetad plan för de olika fakulteterna kunna presenteras. 

Denna bör då kunna ingå i underlaget för den aviserade forskningspolitiska 

propositionen till 1981/82 års riksmöte. 

På den grundläggande utbildningens område skulle enligt UHÄ: s me

ning ökad profilering och mera genomförd arbetsfördelning mellan olika 

högskoleenheter ge de mest påtagliga effekterna inom sektorerna för ut

bildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken och för under

visningsyrken, de två sektorer där den geografiska spridningen av utbild

ningen nu är störst. UHÄ räknar med att en väntad proposition grundad på 

1974 års lärarutbildningsutrednings förslag skall ge underlag för en långsik

tig planering av lärarutbildningen av sådan innebörd att kraven från skol

samhället och de utbildningssökande på stor spridning av mer generella 

delar av utbildningen förenas med en rationell hushållning med samhällets 

resurser. På det administrativa och ekonomiska området för UHÄ självt i 

år fram förslag om principerna i en studieorganisatorisk reform på grund

val av den s. k. AU-gruppens förslag. På den grunden bör ställning tas till 

principerna för dimensionering och lokalisering av utbildningarna inom 

området. 

Ett förhållande som mycket påtagligt inverkar på planeringen av den 

grundläggande högskoleutbildningen under 1980-talet är övergången från 

det gymnasiala skolstadiet till högskolans rekryteringsbas av de stora 

årskullar som är födda under första hälften av 1960-talet. UHÄ förutsätter 

att en ökning av utbildningsutbudet med hänsyn till en ökad efterfrågan 

görs möjlig genom att tillsammans med berörda årskullar medel förs över 

från gymnasieskolan till högskolan. 

I sin anslagsframställning tar UHÄ upp kvalitetsfrågorna beträffande 

både grundläggande utbildning och forskning och forskarutbildning. UHÄ 

framhåller att ansvaret för att kvalitetssträvandena inom högskolan gynnas 

vilar på de lokala styrelserna och övriga lokala myndigheter, främst linje

nämnder, fakultets- och sektionsnämnder och institutionsstyrelser, samt 

givetvis på undervisande och examinerande lärare. UHÄ och statsmak

terna kan bara mera indirekt påverka kursinnehåll, kurslitteratur och exa

minationsformer samt formulering av färdighetskrav och hävdande av 

dessa. Det engagemang i kvalitetsfrågorna som visas inom olika delar av 

högskolan inger enligt UHÄ goda förväntningar. 
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UHÄ tar avstånd från tanken på en centralisering av ansvaret för utbild

ningens innehåll och organisation som en väg att garantera dess kvalitet. 

Däremot vill ämbetsverket pröva på vilket sätt centrala insatser kan under

lätta lokala åtgärder med detta syfte. En typ av insatser som kan övervägas 

är att låta en utbildningsverksamhct granskas av sakkunniga från annan 

högskoleenhet eller utanför högskoleorganisationen. De lokalt ansvariga 

skulle på så sätt få underlag för en bedömning bl. a. av kvaliteten på 

utbildningen i jämförelse med andra högskoleenheters utbildning. UHÄ 

avser att under det kommande året närmare överväga hithörande frågor. 

Kvaliteten är, framhåller UHÄ, beroende av mängden resurser som 

ställs till förfogande för utbildningen. I perspektivet av en önskvärd. lång

siktig samhällsutveckling ter sig en ökning av resurserna både för forsk

ning och forskarutbildning och för högskolans grundläggande högskoleut

bildning enligt UHÄ: s mening starkt motiverad. Därför föreslår UHÄ en 

nettouppräkning av anslagen till grundläggande högskoleutbildning med 

sammanlagt ca I procent. trots att detta avviker från gällande direktiv. 

U HÄ erinrar om att anslagsmedlcn inte är den enda resurs som står till 

högskolans förfogande. Det torde finnas anledning att under de närmaste 

åren undersöka hur den resurs, som de studerande. deras tid och deras 

studiearbete utgör. kan tas tillvara och utnyttjas bättre. Därvid är det 

nödvändigt att ta in i bilden effekterna av olika studiesociala åtgärder. 

Det blir enligt UHÄ: s bedömning allt nödvändigare att utveckla former 

för och att bedriva en inträngande kostnadsanalys på alla plancringsnivåer. 

Dagens budgetläge och planeringssituation ställer ansvariga myndigheter 

inför krav på omfattande rationaliseringar av högskolans verksamhet. för 

att de negativa effekterna av nödvändiga besparingar och begränsningar av 

resurstillskotten skall bli så små som möjligt. 

UHÄ redogör för resultatet av vissa undersökningar rörande högskole

reformen och drar slutsatsen att en fortsatt utveckling av samspelet mellan 

ansvariga på de olika nivåerna i högskolan är en väsentlig förutsättning för 

att man skall kunna närma sig målen för reformen. Insikten att förnyelse 

inte sker enbart - eller ens främst - genom spridning av impulser .. från 

centrum till periferi .. bör leda till ökad benägenhet att lära av andras 

erfarenheter och tillvägagångssätt, så att varje nivå får bidra med sin 

kunskap och sitt specifika perspektiv och känna sig delaktig i och medan

svarig för utbildningen. 

Tyngdpunkten i UHÄ: s reformuppföljningsprogram kan stegvis flyttas 

från systemutviirdering till studier av utbildningens innehåll och form. En 

viktig fråga är på vilka sätt UHÄ genom sitt uppföljningsprogram kan och 

bör stödja och stimulera de lokalt ansvariga i dessa uppgifter. UHÄ näm

ner följande exempel på insatser. 

e Inom ett pr~jckt. friin vilket en första sammanfattande rapport har 

redovisats. kan system- och samhällsperspektiv nu kompletteras med 

individperspektiv. Så sker i planeringen av fortsättningen av det s. k. 
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tillträdesprojektet. Inom det nyligen startade projektet om studieorgani

sationen utgör likaså individernas behov en viktig utgångspunkt. Pro

jektplanering och datainsamling sker här i nära samarbete med repre

sentanter för de lokala och regionala nivåerna. 

e Nya projekt startas där de studerande. lärarna och undervisningssitua

tionen sätts i fokus. Ett exempel är det nystartade projektet om arbets

livserfarenhet som en resurs i högskolan. vilket också genomförs i nära 

samverkan med några lokala projekt inriktade på likartade problem. 

e En ökad satsning på stimulans och service till lokala försök och utbyte 

av erfarenheter mellan högskoleenheter blir ett viktigt inslag inom pro

grammet under de närmaste åren. Det sker framför allt inom verksam

hetsvärderingsprojektet. som har ett annorlunda syfte än övriga upp

följningsprojekt - nämligen att stimulera till och stödja analys och 

värdering av den egna verksamheten på alla nivåer i högskolan. Det är 

från erfarenhetsutbyte av detta slag man främst får utgä. om man från 

ett centralt uppföljningsprogram vill medverka till ökade insatser för att 

främja högskoleutbildningens innehåll och kvalitet och högskolans ar

betsbetingelser och miljö. Detta innebär ett betydligt mer krävande 

arbetssätt än att infordra information och utfärda anvisningar men står i 

bättre överensstämmelse med den roll för bl. a. UHÄ som skisserades i 

förarbetena till högskolereformen. 

e Reformuppföljningsprogrammet - som självfallet aldrig kan bli heltäc

kande - hör i ökad utsträckning kompletteras med andra former för 

kontakt och information. t. ex. på mer vardagliga vägar inom högsko

lan. för att fånga upp viktiga problem och företeelser som annars löper 

risken att förbli ··osynliga" eller obeaktade. 

Anslagssystemct och frågor som gäller högskolans ekonomi och budget 

belyses i flera rapporter och har varit föremäl för ett särskilt projekt inom 

reformuppföljningsprogrammet. U HÄ påvisar bl. a. att verksamhetsplane

ring och ekonomisk planering inom högskoleenheterna ofta sker i två 

separata system och att högskolestyrelsen inte alltid fungerar särskilt vill 

som "kopplingscentral" mellan statsmakternas medelsanvisning och den 

interna planerings- och uppföljningsprocessen inom högskoleenheten. 

Uppföljningsarbeti:t skall nu föras vidare vid några högskoleenheter i syfte 

att leda till utvecklingsarbete och åtgärder som är anpassade till lokala 

förutsättningar och problem. 

En annan fråga som behandlas i flera av de aktuella rapporterna är 

.fi>rmcn .fi"ir kontakt mellan hiigskolan och yrkeslirlsamhiille. Vissa pro

blem i fråga om främst linjenämndernas arbete talar enligt UHÄ: s mening 

för att man försöksvis prövar alternativa organisationsmodelkr för att 

förbättra den lokala planeringen och ledningen av högskoleutbildningen 

inom kanske i första hand AES-sektorn men även i övrigt där hittills 

tillämpade former givit otillfredsställande resultat. Viss försöksverksam

het inom ramen för giillande bestämmelser pågår redan vid olika högsko-
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lcenheter. En utvidgning av denna. eventuellt med dispenser från högsko

leförordningens föreskrifter under en försöksperiod. bör kunna komma till 

stånd i avvaktan på en mer samlad prövning av den institutionella organi

sationen. UHÄ pekar också på vikten av ökad utbildning av och informa

tion till ledamöter av olika organ. 

I en decentraliserad högskola växer behovet av goda kanaler för kom

munikation m:h för debatt i viktiga policyfrågor. Det har päpekats att 

diskussion mellan högskoleenheterna samt mellan dessa och bl. a. den 

centrala myndigheten har minskat under åren efter reformgenomförandet. 

Mot denna bakgrund har UHÄ låtit kartlägga behov av och önskemål om 

en eventuell ny tidskrift för högskoledebatt. Den skulle främja den interna 

debatten i frågor rörande långsiktig planering och ut veckling inom grund

liiggandc utbildning. forskarutbildning m:h forskning och i policyfrågor i 

övrigt. Det finns ett betydande intresse för en sådan tidskrift. U HÄ har 

därför beslutat gå vidare och närmare utreda de ekonomiska och organisa

toriska förutsättningarna för en utgivning. 

Det besvärliga finansieringsläget har ökat kostnadsmedvetandet på 

skilda nivåer i högskoleorganisationen. UHÄ framh[tller att en lmdRetdia

/og i ökad utsträckning har kommit till stånd mellan dessa nivåer. Det är 

emellertid angeläget att dialogen utvecklas ytterligare. 

Planeringen av högre utbildning och forskning bör ha karaktiiren av en 

kontinuerlig process med rimlig lilngsiktighet i inriktningen. Den utveck

lingsplan som växer fram måste. även i relativt detaljerad form. omfatta 

flera år. På grundval av en sådan plan n:dovisas besparingar, omdisposi

tioner samt ytterligare resursbehov. 

En viil fungerande budgetdialog innebär att övriga planerande och beslu

tande instanser noterar. bedömer och tar stiillning till de lokala myndighe

ternas planer och anmälda behov. 

lJ HÄ framhåller nödvändigheten av att de som deltar i dialogen ''talar 

samma sprftk". UHÄ har som konsekvens av redovisningar från det s. k. 

per capita-projektet övervägt olika former för uppläggning av arbetet med 

anslagsframställningen och bedriver försöksvcrksamhct pä omrädet. För

söksverksamheten innebär att berörd högskoleenhet genomför en ganska 

intriingande resultatanalys som ett led i sitt reguljiira planeringsarbete. 

lJ HÄ bedömer att det redovisade materialet ger en förbättrad grund för 

UHÄ: s samordnande långsiktiga planering. 

Arbetet med anslagsframställningen som det för närvarande bedrivs ger 

upphov till omfattande dokumentation som i huvudsak avser ett enda 

budgetår. Högre utbildning och forskning är emellertid verksamheter som 

inte bör förändras i ett alltför kort plancringspcrspektiv. Arbetet med 

anslagsframstiillningcn bör därför läggas upp så att långsiktigheten i plane

ringen fr~imjas. 

Det förefaller UHÄ tillräckligt om resultatanalysen och planeringen 

endast vart tredje år redl1visas för statsmakterna. Efter ytterligare två års 
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försöksvi.:rksarnhet förutsätter U HÄ att tillräcklig erfarenhet har vunnits 

för att över hela fältet införa en foriindrad rutin i samband med ansfags

framställningarna. UHÄ tänker sig då en rutin som innehär att utförliga 

anslagsframställningar lämnas endast vart tredje ilr och innehåller en rela

tivt detaljerad redovisning av planeringen för de närmaste tre iiren med 

därpå grundade förslag om besparingar uch resurstillskott. För de tvi\ 

därpå följande åren skulle göras översiktliga bedömningar. 

De närmaste två åren efter det att en utförlig an slagsframställning avläm

nats skulle anslagsframställningarna inskränkas till en p[1 bl. a. U HÄ: s 

senaste anslagsframställning och den aktuella hudgetprupusitionen grun

dad översyn och korrigering av planeringen för åren 2 och 3 i den överHim

nade utförliga anslagsframställningen. Framstiillningarna skulle ocksf1 in

nehålla en preliminär framskrivning av planeringen för det därpii följande 

året och av hedömningen för det nytillkommande året i femårsperioden. 

När det gäller forskning och forskarutbildning räknar UHÄ med att i 

nästa anslagsframställning redovisa en Oerårsplan för alla fakulteter. Tan

ken är att även på detta omrf1de planeringsperioden skall omfatta Ocra år. 

Den här skisserade nya rutinen för arbetet med anslagsframstiillningarna 

skulle kunna tillämpas tidigast i samhand med de framstiillningar som 

avser budgetåret 1984/85 och den då aktuella långtidsbedömningen. Det är 

emellertid enligt U H Ä: s mening angeläget all regering och riksdag redovi

sar sin syn på den skisserade förändringen redan vid behandlingen av nu 

föreliggande anslagsframställning. 

UHÄ tar upp frftgan om differentierade prioriteringar beträffande ansla

gen för högskolans verksamhet. UHÄ liiggcr stor vikt vid att utveckla sina 

pctitaanvisningar till de lokala och regionala högskolemyndigheterna. 

Tänkbara utvccklingslinjer är enligt U HÄ: s mening att låta prioriteringar 

mellan olika utbildnings- och forskningsområden resp. olika högskoleen

heter eller regioner finna uttryck i differentieringar av de ramar som ges för 

planeringen. Samtidigt eftersträvas en to1al. sammanhållen resursplane

ring som innefattar även investeringskostnadcr. U H Ä önskar en motsva

rande utveckling av de anvisningar m:h direktiv som UHÄ ff1r. 

Med utgångspunkt i uttalanden i 1980 års budgetproposition om resurs

förstärkning de kommande tvi\ åren till forskning och forskaruthildning 

föreslfö- UHÄ en uppriikning av högskoleanslagen för detta ändami\l med 

.::a 3 procent jämte kompensation för kostnadsutvccklingen. rörslaget 

innebär allmiinna basn:sursförstärkningar m:h siirskilda insatser inom vis

sa angeliigna områden. 

I fråga om den grundliiggandc utbildningen har UHÄ tre olika budgetal

ternativ. Alternativ I är ett rent besparingsaltcrnativ som innebiir bespa

ringar med 50 milj. kr. eller ca 2 procent budgetf1rct 1981/82 och med 

sammanlagt I 0 procent under en femilrsperiod. Alternativ 2 ger möjlighet 

till reformer genom omprioriteringar. Alternativ 3. som LIHÄ föron.lar. iir 

ett tillviixtalternativ med en resursökning med ca I procent för budgetåret 

1981/82 och ca 6 procent för hela den fcni<lriga plancringsperioden. 
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För samtliga tre alternativ gäller att uttalade prioriteringar har gjorts 

mellan olika anslag. Alternativ 2 innebär att resurser föreslås minska för 

vissa utbildningssektorer och öka för andra. UHÄ framhåller att förelig

gande anslagsframställning bör ses som ett första försök till en sammanhål

len sektorsövergripande resursplanering av den grundläggande högskole

utbildningen med differentierade prioriteringar. 

Med högskolereformen genomfördes en anslagsomläggning som bl. a. 

innebar att medel för gemensamma ändamål såsom universitets- och hög

skoleförvaltningarna samt bibliotek fördes samman med anslagen till den 

egentliga utbildnings- och forskningsverksamheten. I diskussionen om 

högskolans anslagssystem ägnas de gemensamma ändamålen allt större 

intresse. UHÄ för sin del anser att det ännu är för tidigt alt ompröva de 

principer som ligger till grund för systemet men att man bör diskutera 

systemets tillämpning. UHÄ framhåller att man på samtliga nivåer i bud

getprocessen skall kunna ge synpunkter på användningen av olika re

surser, även om de formella besluten fattas av högskolestyrelserna. UHÄ 

anser att det är naturligt och lämpligt att statsmakterna i vissa fall gör 

uttalanden som rör bl. a. de gemensamma ändamålen, t. ex. ger uttryck för 

besparings- och rationaliseringsförväntningar, och att högskolestyrelserna 

beaktar dessa uttalanden i sina resursfördelningsbeslut. 

UHÄ anser det rimligt att i fråga om allmän förvaltningsverksamhet 

ställa samma krnv på rationalisering på alla berörda myndigheter och att 

alltså kostnaderna för detta ändamål inom högskoleenheterna utvecklas på 

ungefär samma sätt som motsvarande kostnader hos myndigheter vars 

resursbehov för ändamålet prövas direkt av statsmakterna. 1 enlighet 

härmed räknar U HÄ med vissa besparingar under sektors- och fakultets

anslagen som inte bör drabba den egentliga utbildnings- och forsknings

verksamheten. 

U HÄ framhåller i detta sammanhang behovet av att statsmakterna upp

märksammar situationen för de bibliotek och museer, som inte är av 

intresse i första hand för forskningen och utbildningen inom en viss hög

skoleenhet utan måste ses i ett nationellt perspektiv. 

UHÄ har erfarit att det finns brister på vissa håll när det gäller möjlighe

ten för personal och studerande samt olika organ inom högskoleenheterna 

att reellt påverka högskolestyrelsernas beslut rörande bl. a. avsättning av 

medel för gemensamma ändamål. UHÄ konstaterar att erfarenheterna 

inom åtskilliga enheter dock är goda i fråga om tillämpningen av det nya 

anslagssystemet i denna del. 

GrundliigRllfllie uthildninR 

U HÄ tar upp vissa dimensionerings frågor och konstaterar att övergång

en till en totaldimensionering av högskolan tycks till stor del ha förlöpt 

relativt smidigt. Vissa problem har uppstått för vissa studerande enligt 

äldre studieordning. För utbildningslinjernas del konstateras att hösten 
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1979 många studerande avvisades från ekonomlinjen. medan det fanns 

obesatta platser på denna linje i Umeå. Även pr1 andra utbildningslinjer 

fanns hösten 1979 obesatta platser. men till lägre antal iin tidigare. 

I fråga om samhällets behov av utbildad arbetskraft konstaterar UHÄ att 

en fullständig anpassning till dessa inte iir möjlig med nuvarande prognos

teknik. 

Tillgängliga bedömningar pekar mot att bristen under 1980-talet kan bli 

stor på olika slag av lärare och på viss vftrdpersonal. Inom andra sektorer 

synes råda balans mellan tillgång och efterfrågan. Dock kan allvarliga 

brister uppstå på vissa specialistområden inom sektorn för utbildning för 

tekniska yrken och inom sektorn för utbildning för administrativa. ekono

miska och sociala yrken. Utbudet inom den tekniska sektorn bör enligt 

UHÄ: s mening kompletteras med bl. a. nya yrkesinriktade linjer. 

Kännedomen om individernas behov av högskoleutbildning är ofullstän

dig. Efterfrågan, mätt i antalet sökande. är ett dåligt mått på detta behov 

eftersom många antas avstå från att söka p. g. a. avstånd till utbildningsort 

m. m. U HÄ framhåller därför värdet av de inventeringar av utbildningsbe

hoven som görs av regionstyrelserna. 

Befolkningsstatistiken visar en ökning av ungdomar i åldern 18-24 år 

under första hälften av 1980-talet. Ökningen uppgår till ca 10 procent 

mellan åren 1980 och 1986. Det är enligt UHÄ: s mening rimligt att de 

ungdomar som tillhör berörda åldersklasser får ungefär samma chanser till 

kvalificerad utbildning som ungdomar i andra åldersklasser. Resursför

stärkningar motsvarande dem som getts när denna grupp passerat grund

skola och gymnasieskola bör nu ges på högskolenivå. Det bör enligt 

UHÄ: s mening bli möjligt genom en motsvarande minskning av resurserna 

för gymnasieskolan. 

UHÄ berör vissa lokaliseringsfrågor och redovisar de svårigheter som 

inte minst i ett kärvt ekonomiskt läge uppstår ifråga om större regional 

spridning av högskoleutbildning och fortsatt satsning på utbyggnadsor

terna. UHÄ framhåller emellertid att strävan efter att allmänt bredda 

rekryteringen till högskolan talar för att skillnaderna mellan högskolere

gionerna vad beträffar utbildningsutbudet i förhållande till befolkningens 

storlek bör minska. 

Också när det gäller arbetsmarknadens efterfrågan på högskoleutbildade 

finns tendenser till obalans. De nyutbildade har blivit allt mer bundna till 

utbildningsorten, vilket ökar kraven på att så många utbildningar som 

möjligt skall finnas väl spridda i landet. 

Hänsyn till övriga mål för planeringen av högskoleutbildningen gör att 

det inte alltid är möjligt att tillgodose dessa krav. Den studerande måste 

ibland från början utgå från att han får söka arbete på annan ort än 

utbildningsorten. Det kan gälla riksunika utbildningar diir den studerande 

får söka sig till storstadsområdena för sin utbildning. I andra fall kan 

behovet av rimliga dimensioneringstal för utbildningar på orter utanför 
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universitetsorterna kriiva en större dimensionering än vad som enbart 

svarar mot en lolwl rekrytering. För ett effektivt utnyttjande av resurserna 

krävs då att en del studerande friln storstadsomriidena studerar vid hög

skoleenheter i andra delar av landet. För att hindra en för stor koncentra

tion av högskoleutbildning till de fyra stora universitetsorterna hör man 

enligt UHA: s mening kunna förlägga riksunika utbildningar iiven till andra 

orter. 

Nya vägar hör enligt LI HÄ: s mening prövas för all öka flexibiliteten i 

uthildningsuthudet. 

UHÄ föreslfir en smidigare ordning för dimensionering och lokalisering 

av de yrkestekniska linjerna. som innebär dels att flera sådana linjer ges en 

gemensam planeringsram. varvid inte alla linjer förutsätts anordnas varje 

år. dels att förläggningen av en viss linje växlar över tiden. Fördelningen 

av den givna totala planeringsramen mellan olika linjer inom yrkesteknisk 

högskoleutbildning ( YTH-linjerl och av linjeuthudet mellan olika orter hör 

enligt UHÄ: s mening göras inom ramen för det reguljiira planeringsarbetet 

i samverkan mellan berörda högskoleenheter. regionstyrelser och UHÄ. 

UHÄ anser att det är angeliiget att man prövar olika former för att öka 

spridningen av vissa typer av högskoleutbildning utan att den permanenta 

organisationen byggs ut. Det hör ske inom ramen för regionstyrelsernas 

samordnande planering. Enligt samma ordning som giiller för förliiggning 

till annan ort av enstaka kurs hör regionstyrelsens medgivande kriivas för 

att en del av en linje eller ett visst antal platser p?t en linje tillfiilligt förliiggs 

till annan ort. LJ HÄ föreslår all statsmaktt:rna godkänner att denna ordning 

tillämpas utan hinder av riksdagens beslut om dimensionering och lokalise

ring av allmänna utbildningslinjer. 

LJHÄ diskuterar vissa problem som gäller beskrivningen av effektivitet. 

produkrivill't och kvalikt i utbildningen och antyder en viig för att ge 

struktur ilt en fortsatt diskussion. 

Enligt UHÄ: s mening iir det i rf1dande trängda resursläge.angeläget att 

pr(iva alla möjligheter till effektivitetsfriimjande atgärder. Möjligheter till 

effektivitetsförbiittringar och problem i samband med rationaliseringar är 

enligt UHÄ frågor som högskolemyndigheterna hiir utviixla signaler om i 

hudgetdialogen. Om debatten förs vidare och distinktionen i de anviinda 

begreppen kan g(iras klarare kommer denna dialog att befrämjas. UHÄ 

avser att inom rarrn:n för verksamhetsvärderingsprojektct och per capita

projektet ta upp en mera ingående diskussion i dessa frägor. 

UHÄ framhåller att systematisk kostnadsanalys ~ir en oavvislig förut

sättning för insiktsfulla rationaliseringsheslut. Det behövs bl. a. en kost

nadsanalys som är inriktad mot de olika utbildningsprogrammen. I m~\nga 

planeringssituationer iir det nödvändigt att ha tillgång till kostnadsinforma

tion som går djupare än den man får genom det statliga redovisningssystem 

som högskoleenheterna är anslutna till. Resultaten frän en kostnadsanalys 

är ett nödvändigt informationsunderlag inför heslut av olika slag. t. ex. då 

~~ Riksdug<"n /9811/8/. I su111/ . .Yr /IJO. Bila~u /.l 
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resurser skall fördelas eller omfördelas mellan utbildningar eller inför valet 

mellan olika planeringsalternativ. 

Kostnadsanalys kommer enligt U HÄ: s mening friimst att vara ett viktigt 

instrument för den lokala utbildningsplaneringen. Den bör emellertid ock

st1 föra vidare information för stiillningstaganden pii olika niv{ier. 

Li HÄ redogör för det s. k. per .:apita-projektet. genom vilket man bl. a. 

vill ta fram ett faktaunderlag som belyser kostnaderna för olika utbildning

ar. kostnadsskillnader mellan utbildningar och kostnadsändring:ar i sam

band med att planeringsramen för en utbildning ändras. I projektet har man 

utöver kostnaderna studerat undervisningsintensiteten och liirartätheten 

inom olika linjer. 

U HÄ framhåller att enbart per capita-kostnaden inte är tillräcklig infor

mation för beslut. För en samlad bedömning kriivs uppgifter både om 

kostnaderna. om utbildningsprocessen o.:h om utbildningsresultatcn. 

Kostnadsanalys bör vara en fortlöpande process inom alla utbildningar. 

UHÄ framhåller studie- och yrkesorienteringens lsyoJ allt större bety

delse bl. a. pä grund av att nya grupper fått tilltriide till högskolan och att 

mera av bedömningar samtidigt l~imnas åt den enskilde. cxempdvis huru

vida hans förkunskaper är tillriickliga. En felaktig uppfattning om de krav 

utbildningssystemet stiilkr kan resultera i att ett urval sker under utbild

ningens gång i stiillet för vid inträdet i utbildningen. Utöver negativa 

följder för den enskilde har dd för högskolan följden att kostnaderna per 

utnyttjad {1rsstudieplats blir avsevärt högre. 

Högskolans syo-resurser milste till betydande del tas i anspråk för plane

ring od1 genomförande av information åt utbildningssökande. En annan 

viktig angelägenhet för studieviigledare m. tl. iir att ge information och 

vägledning exempelvis vid val av alternativa utbildningsvägar. hylc av 

studieinriktning. uttriide på arbetsmarknauen m. m. Det är viktigt att ut

ve1:kla kanaler för all föra vidare studievägledarnas kunskap och erfaren

het inte bara inom institutionerna utan ocksä till bl. a. linjeniimnder och 

exempelvis centrala arbetsgrupper som följer upp olika utbildningar. 

Reslut om resurser för syo-ändamål ligger på lokal nivå. UHÄ anser för 

sin del att del finns anledning att iigna högskolans studie- och yrkesoriente

ring ett ökat intresse i ett läge då kraven på ett effektivt utnyttjande av den 

bclintliga organisationen ökar. 

UHÄ tar upp frågan om former för mer radikala besparingar och anger 

följande åtgiirder som möjliga i fråga om grundliiggande utbildning: 

e avskaffande av linjevarianter eller möjligen t. o. m. en linje 

e kraftiga nedskiirningar av antalet {1rsstudieplatser inom en linje på orter 

diir linjen har stor kapacitet 

e koncentration av linjer eller linjevarianter till färre orter. 

UHÄ iir. framför allt av psykologiska skiil. inte berett att sätta igång 

mera omfattande utredningsarbete som syftar till sådana förändringar som 

nämnts här utan att statsmakterna uttalat att åtgärder av denna typ över 
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huvud taget skall genomföras och i så fall i vilken omfattning. Enligt 

UHÄ: s mening måste budgetdialogen utvecklas för all möjliggöra övervä

ganden om ingrepp av detta slag. U HÄ förordar att följande prm:edur 

tilliimpas. U HÄ överväger i sin anslagsframställning förslag från t. ex. 

regionstyrelserna om nedläggning eller kom:entration av viss utbildning 

och utpekar dessutom - med utgångspunkt i överväganden på riksnivå -

utbildningsområden där t. ex. arbetsmarknadsskäl gör nedläggningar möj

liga eller där koncentrationer ger ett rimligt ekonomiskt utbyte. Statsmak

terna bör inom ramen för budgetdialogen ta ställning till vilka förslag som 

bedöms som nödvändiga och möjliga all genomföra. UHÄ och högsko

leenheterna kan därefter i detalj utreda förutsättningarna för att de erfor

derliga besparingarna skall kunna uppnås och föreslå atgiirder för att lösa 

problem som kan uppstå i sammanhanget. 

Som en illustration till det förda resonemanget pekar UHÄ på följande 

områden som närmast aktuella för en mera noggrann genomlysning. 

e Indragning på vissa orter av linjer inom det tekniska området eller av 

inriktningar av sådana linjer (inkl. YTHl budgetåren 1982/83-1985/86. 

e Förändring av specialpedagogisk utbildning av lärare innebärande bl. a. 

stor minskning av antalet årsstudieplatser inom gren I av speciallärarlin

jen. 

e Avveckling av finansieringen via högskoleanslag av fortbildningen av 

journalister i Kalmar budgetåret 1982/83. 

e Koncentration av musikdramatiska linjen till en ort budgetåret 1983184. 

Forskning och .f()rs/.:aruthildning 

UHÄ betonar högskolans centrala roll i forskningssystemet. Om hög

skolan skall kunna utveckla en bred has för kunskapsuppbyggnad krävs en 

mer långsiktig och samordnande planering och balans mellan högskolans 

resurser för olika uppgifter. Att ramar för ökning av forskningsanslagen nu 

angetts för en treårsperiod är ett betydelsefullt led i utvecklingen av en 

lfrngsiktig forskningsplanering. UHÄ avser alt i nästa års anslagsfram

ställning lägga fram underlag för och förslag om en ny flerårsram för 

forskning och forskarutbildning inom högskolan. 

UHÄ framhåller att universitet och högskolor i flertalet OECD-ländcr 

liksom i Sverige engagerats starkt i sektorsforskning under senare år. Mot 

den bakgrunden betonas behovet av en forskningspolitik som stöder den 

långsiktiga kunskapsgenereringen även i tider av ekonomisk åtstramning. 

U HÄ erinrar om regeringens olika initiativ till ett omfattande utred

nings- och översynsarbete rörande forskning och forskarutbildning samt 

redovisar pågående planeringsarbete inom UHÄ. Genom ändrade anvis

ningar för fakultets/sektionsnämndernas anslagsframstiillning har UHÄ 

velat fä fram redovisning av profiler. planerad utveckling och viktigare 

sektorsforskningsområden samt svårigheter som finns när det giiller att 

rekrytera forskare. 
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Ett sädant underlag anser UHÄ nödviindigt för att man centralt skall 

kunna göra prioriteringar och ut veckla ett samspel med forskningsråd och 

scktoriella organ i samordningen mellan allmänt kunskapsutvecklande och 

tillämpad forskning. 

Ett samarhctc också med andra intressenter i forskning och forskarut

bildning iir angeläget för UHÄ. Inom UHÄ har uppriittats ett sekretariat 

för övergripande långsiktig planering. avsett hl. a. att underliitta kontakt 

och samordning med andra myndigheter och organ niir det giiller forsk

ningsplanering. Vidare stöder UHÄ olika projekt som ger underlag för 

bl. a. långsiktig planering av forskning och forskarutbildning. 

Med hänsyn till statsmakternas krav på ökad långsiktighet i planeringen 

av forskning och forskarutbildning redovisar U HÄ ganska utförligt de 

lokala högskolemyndigheternas långsiktiga planeringsarbete och de diirpi't 

grundade bedömningarna. Därvid aktualiserar UHÄ viktiga avviignings

fritgor vid planeringen av forskning och forskarutbildning. t. ex. innebör

den av profilering och sådana som giillcr Je olika målen för högskole

forskning och halansen mellan dem. 

UHA berör den fi1rsk11i11gsorga11isa10riska utreck/ingen och framhaller 

att iimbetsverket har tagit initiativ till en kartliiggning av befintliga forsk

ningsinstitut och centrumbildningar för att fii en samlad överblick av 

verksamheten och för att kunna identilicra problem av organisatorisk och 

finansiell karaktiir. De lokala högskolemyndigheterna för fram en rad 

förslag om nya centrumbildningar och andra tvärvetenskapliga forsknings

insatser. Särskilt inom humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulte

terna synes man ha hehov av att skapa bryggor för forskningssamarbete 

mellan olika ämnen. 

Som den mest omfattande insatsen inom tviirvetenskaplig forskning 

anger UHÄ temaforskningcn i Linköping. UH.Ä. foresl[tr en fortsall ut

byggnad av denna. 

Nägra om6iden av tvärvetenskaplig karaktiir har särskilt betonats i årets 

anslagsframstiillning. Det gäller jämställdhetsforskning. omvftrdnads

forskning. '"forskning om forskning'" samt den forskning som bedrivs vid 

centrum för tviirvetenskap i Göteborg. 

I en ski.1.1 til/ .fler1lrspla11 framhäller U HÄ all underlaget frän fakultets

nämnderna inte medger att n<'igot fullständigt flerårsprogram för högsko

lans forskning och forskarutbildning liiggs fram nu. Materialet ger emeller

tid i mi"inga fall underlag för skisser till långtidsplaner samt möjlighet att 

ange behov av ytterligare utredningar. överväganden eller preciseringar. 

Pr1 två punktt:r kan redan nu ett fler{1rsprogram för alla omr:'tdcn av 

högskolans forskning och forskarutbildning presenteras. Det gäller dels 

basresurser. dels resurser för att förbiittra förhttllandena i forskarutbild

ningen. Bt1da m{1lcn iir högt prioriterade inom alla fakulteter. 

U HÄ föreslår p(1 grundval av fakultetsnämndernas förslag riktlinjer för 

den fortsatta utbyggnaden av forskning ol:h forskarutbildning inom odon

tologisk. medicinsk. teknisk och matematisk-naturvetenskaplig fakultet. 
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Grunden för de ramar som UHÄ nu föreslår under de olika fakultctsan

slagen för hudgetåret 1981 /82 och i långtidsbedömningen är dels statsmak

ternas prioritering av teknisk och naturvetenskaplig forskning. dels he

dömningar att en förhållandevis stor ram behövs för humanistisk och 

teologisk forskning. som i stor utsträckning är hänvisad till en finansiering 

från fakultetsanslagcn. 

I det Ji1r1.rn1111 planeringsarbetet måste utgängspunkten enligt U HÄ: s 

mening vara de olika fakultetsnämnJcrnas egen långsiktiga planering. Prn

filcringsdiskussionen måste föras vidare och utvecklas. Umgsiktighcten i 

nämndernas planering får sitt fulla värde först om U HÄ och statsmakterna 

ger till känna sina reaktioner på redovisade planer. 

UHÄ anser att arbetet med ltmgsiktig forskningsplanering har kommit sfl 

långt på lokal nivå att högskolemyndigheterna till niista år hör kunna lämna 

underlag för utvccklingsplant:r inom samtliga fakulteter samt för teman 

och tvärvetenskapliga aktiviteter. där också profilering iir aktuell. Detta 

bör sedan efter kontakt med sektorsorganen vägas samman till ett förslag 

om en samlad långsiktig plan och ny flerårsplan for högskolans forskning 

och forskarutbildning. som i sin tur kan ingå i underlaget för regeringens 

till våren 1982 planerade forskningspolitiska proposition. 

I fråga om .fi1rskllmthildni11gcn erinrar UHA om att dess volym inte 

direkt regleras genom beslut av statsmakterna men iindå pävcrkas av 

resurstilldelningen till olika f'orskningsomrildcn. l allmiinhet torde del vara 

ändamålsenligt alt prioriteringar av olika forskningsområden inverkar pil 

forskaruthildningens inriktning och omfattning. UHÄ noterar emellertid 

att del inte finns något direkt samhand mellan aktuella hehov av scktorsan

knuten FoU och behov av forskarutbildning inom samma omriide. Likaså 

är FoU-verksamheten utanför högskolan inte tillförsäkrad någon automa

tisk återväxt av forskare. eftersom man sektoriclll in!C' har ansvar för 

forskarutbildning. Vid utveckling av metoder för dimensionering av fors

karuthildningen måste dessa problem uppmiirksammas. 

Högskolans forskaruthildning skall ·förse ~iven andra verksamheter iin 

forskning med arbetskraft med siirskilJ kompetens. Enligt U HA: s uppfatt

ning iir en ökad tillgång till forskarutbildad personal inom utbildningsvii

sendel samt inom förvaltning. företag och organisationer av avgörande 

betydelse för all samhiillcts satsningar på forskning skall kunna föras ut i 

praktisk tillämpning och päverka den sociala och kulturella ut vecklingen. 

UHA redovisar ett material rörande rekryteringen till forskaruthildning

en och forskarkarriären under perioden 1970- 1978 för samtliga fakulteter. 

Av detta framgär att antalet nybö1:iarc per år i forskaruthildningcn har 

sjunkit under den aktuella perioden. Läsåret 1972173 pf1hö1:jade 2 281 per

soner forskarutbildning medan antalet nyhii1jare 1978179 var 2O14. Ten

densen till en sjunkande rckryh:ring var mest uttalad inom humanistisk och 

matematisk-naturvetenskaplig fakultet. lnllm medicinsk och teknisk fakul

tet !inner man ingen klar trend. 
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Antalet avlagda forskarexamina ökade starkt under senare delen av 

1960-talet men har efter 1970 [1tcr sjunkit. Antalet exumincrade i forskarut

hildningen under de senaste itrcn har legat stilla pt1 samma nivå som liis<\rcl 

1965/66. Vid enjiimförelse i ett längre tidsperspektiv kan noteras att cnuast 

medicinsk fakultet hade större examination i forskarutbildningen vid slutet 

av 1970-talet iin vid mitten av 1960-talet. 

Av materialet framgår dilrcmot att antalet niirvarande i forskaruthild

ningen har ökat starkt inom samtliga fakulteter sedan i'tr I %0. I en hypote

tisk situation diir antagningen är oförändrad ~Il' fdn ilr och inga studicav

hroll förekommer skulle. om normalstudietiden iakttogs, 25 procent av 

antalet studerande avliigga doktorsexamen varje läsår. De senaste årens 

examination ligger för samtliga fakulteter avseviirt. under denna nivf1 och 

för mlgra fakulteter på endast tiondelen härav. 

UHA framhäller att redovisningen bör betraktas endast sL1m ell försök 

att preliminärt och i mycket stora drag belysa hur examinationen i forskar

utbildningen har utvecklats. Fortsatta undersökningar av de förhållanden 

sl1m har belysts framstår som angeliigna. 

Fakultetsnämnderna har haft all siirskilt belysa rekryteringen till fors

brutbiluningen. I swrt tycks fakultetsnämnderna inte bcdiima rekryte

ringen till forskarutbildningen som något prohlem. En frftga som iignas stor 

uppmärksamhet i nämndernas framställningar är dUremot de studerandes 

låga aktivitetsgrad och den dåliga genomströmningcn i forskarutbildning

en. Detta problem framhtills siirskilt av fakultctsniimnderna inom de hu

manistiska och samhällsvetenskapliga l1mrådcna. Flera av niimnderna p[1-

pckar behovet av ökat ekonomiskt stöd liksom b.:hov av ökade resurser 

för handledning. Från llcra håll ullalas att forskarutbildningens lilga mcrit

viirde och svaga integrering i samhiillet är kärnan i utbildningens nuvaran

dc problem. Inom teknisk fakultet framstär behovet av nägon form av 

etappavgäng som stort. 

UHÄ har uppfattningen att hristcn i effektivitet tlir niirvarandc utgör 

huvudproblemet i forskaruthildningen. Åtgiirdcr fiir att förbättra gerwm

strömningen i forskarutbildningen är nödviindiga. i första hand i frilga om 

humanistisk och samhiillsvctenskaplig fakultet. U HA framhftller alt en 

utveckling där man inom i stort sett oförändrade resursramar skall tillgodo

se behovet av handledning och ekonomiskt stöd hos ett viixandc antal 

studerande innebiir allvarliga risker för att effektivitetcn i forskarutbild

ningen sjunker ytterligare. I första hand mäste antagningen av studerande 

begriinsas sil att resurserna inte tunnas ut. För dem som rcdan tinns i 

utbiluningen kriivs ökad handledning och fler utbildningshidrag. 

UHÄ redogör fiir sitt fortsalta arbete mcd forskanrtbildningsfrftgor. 

bl. a. i fr~1ga om statistikprnduktion. metodik för dimensionering av fors

k;mrthildningen och etappavgi111gar inom forskaruthildningcn. UHÄ fram

hi'dlcr också hehovct av utvccklingsarbete pii basnivt1 för all forskarutbild

ningcn skall bli mer effektiv. UHÄ förutsiitter att fakultetsniimnderna 

ägnar dessa frhgor stor uppmiirksamhct. 
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Konst niirlii; t 11 t1 ·eckli ni;sarht'f e 

Utgångspunkt för U HÄ: s arbete med att utforma riktlinjer för det konst

niirliga utvecklingsarbetet inom högskolan har varit alt detta skall ha en 

ställning i förhållande till de konstnärliga högskoleutbildningarna motsva

rande den som forskning har för andra grundläggande utbildningar. Med 

konstnärligt utveeklingsarbete avses konstnärligt arbete med experimen

tell inriktning eller med syfte alt utveckla eller förnya de konstnärliga 

formerna eller uttrycksmedlcn. Det är den konstnärliga funktionen. inte 

den vetenskapliga, som står i centrum. 

Konstnärligt utvecklingsarbete bör i prim:ip bedrivas på samma villkor 

som forskning. Adekvata resurser för det konstnärliga utvecklingsarbetet 

är enligt UHÄ: s mening en nödvändig förutsättning för att den konstnär

liga högskoleutbildningen skall hävda sig i ett internationellt sammanhang 

och på längre sikt kunna vidmakthålla sin kvalitet. 

På arbetet bör ställas kvalitetskrav men inte särskilda krav på metod 

eller arbetssätt. Som kriterier för kvalitet bör användas de som förekom

mer inom resp. konstområde. Dessa kriterier bör även vara utslagsgivande 

vid tillsättning av tjänster med vilka kan vara förenat konstnärligt utveck

lingsarbete. Konstnärlig skicklighet bör kunna dokumenteras genom själva 

den konstnärliga produkten. Det enda krav som hör ställas är att när det 

gäller arbete som utförs inom högskolan även den konstnärliga processen 

och det konstnärliga målet skall dokumenteras. Från anslaget Forsknings

anknytning av grundläggande högskoleutbildning samt konstnärligt ut

vecklingsarbete har enligt UHÄ: s beräkning anvisats 2 250000 kr. för 

konstnärligt utvecklingsarbete. UHÄ avser att inrikta det fortsatta planer

ingsarbetet på att ett särskilt anslag för konstnärligt utvecklingsarbete skall 

finnas fr. o. m. budgetåret 1982/83. 

Internationalisering av högsko/euthildningen 

I det handlingsprogram för internationalisering av högskoleutbildningen 

som dåvarande UKÄ presenterade år 1974, redovisades målen i tre steg: 

attitydmål. kunskapsmål och färdighetsmål. Medlen, det mer konkreta 

femåriga programmet, inriktades mot tre omrilden: grundutbildningens 

innehåll, fackspråklig utbildning samt internationellt utbyte. Särskilda me

del har anvisats för de båda sistnämnda ändamålen. UHÄ har under år 

1979 kartlagt användningen av dessa medel och analyserat problem och 

svårigheter i arbetet. Resultatet redovisas i UHÄ-rapport 1980: 7. Rappor

ten visar bl. a. följande. 

e De särskilda medlen för utbytesverksamhet har möjliggjort en betydan

de omfattning av dels· studieresor för studerande och lärare. dels för

läggning av undervisningsblock till utlandet. 1 begränsad mån har med

len använts för att bjuda in gästförcläsare. 

e Någon långsiktig planering av användningen har med nägot undantag 

inte skett. För planering och uppföljning av internationaliseringsprojekt 
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har endast i några fall särskilda medel avsatts. Något väsentligt utbyte 

av erfarenheter högskoleenheterna emellan har inte skett. 

UHÄ: s samlade intryck är att intcrnationaliseringsmiilen inte fått något 

egentligt genomslag i utbildningen. I det fortsatta arbetet måste man bl. a. 

försöka lösa vissa målkonflikter. U HÄ redovisar huvuddragen i ett revide

rat handlingsprogram och förslag om utökade resurser för internationali

seringsarbctct. 

U HÄ anger vissa delmål i det fortsatta internationaliseringsarbetet bl. a. 

att ge ett globalt perspektiv - i motsats till etnocentriskt - både kun

skaps- och attitydmässigt. 

yrkesutbildningsmål som motiverar yrkesförbcrcdandc inslag med in

riktning dels på utlandstjänstgöring. dels yrkesutövning i Sverige där om

fattande kontakt med olika invandrargrupper förekommer och inom före

tag med internationella kontakter. 

Enligt UHÄ: s uppfattning krävs i det fortsatta arbetet en förstärkning av 

internationaliseringsinslagen i utbildningen. Kurslitteratur på främmande 

språk bör förekomma i högskolans utbildning på alla nivåer. Utveckling av 

avtal med utländska universitet. ökning av antalet studieresor utomlands 

och av u-landspraktik liksom ökade kontakter mellan utliindska Hirare och 

studerande vid svenska högskoleenheter anges som andra viktiga medel att 

främja internationaliseringen. Vidare bör man lägga vikt vid spridning av 

erfarenheter och utbyte av information i anslutning till internationalise

ringsarbetet. 

UHÄ bedömer det som nödvändigt att de särskilda medlen för interna

tionalisering bibehålls under ytterligare nägra budgetår. På sikt bör de 

emellertid kunna avvecklas och gå upp i de reguljära anslagen. UHÄ 

förordar vidare att anviindningen av dessa medel vidgas till att också 

omfatta stöd till utvecklingsarbete avseende internationalisering av utbild

ningens innehåll. 

.I ä 111stiilldhet.~frågor 

UHÄ redovisar det arbete som UHÄ: s arbetsgrupp för jämställdhcts

forskning har utfört och slutrcdovisat i UHÄ-rapport 1979: 16. 

Gruppen har behandlat terminologin för området och belyst förhällandct 

mellan jämställdhctsforskning och kvinnoforskning. Man har valt att an

vända begreppet jämställdhctsforskning som ett samlingsbcgrepp. inom 

vilket kvinnoforskningen utgör en central del. 

Man diskuterar vidare yttre och inre jämställdhet. Yttre jämställdhet 

definieras som lika villkor för och en jämn fördelning mellan manliga och 

kvinnliga forskare. Inre jämställdhet innebär enligt gruppen att man erkän

ner att skilda manliga och kvinnliga referensramar påverkar valet av 

forskningsobjekt och metod och att man försöker komplettera med en 

systematisk forskning ur ett kvinnligt perspektiv. 

Angelägna forskningsområden genomgås och förslag lämnas till åtgärder 
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som främjar jiimställdhctsforskningcn 01.:h skapar bättre balans mellan 

kvinnor och män inom forskning m:h forskarutbildning. 

UHÄ redovisar en i huvudsak positiv remissopinion. Avvikande mening 

har framförts framförallt beträffande några av förslagen till åtgiirder. l. ex. 

förslaget om ett centralt sekretariat för jämställdhetsforskning m:h försla

get om kvotering av utbildningsbidragen för doktorander. 

Mot bakgrund av rapporten och remissbchandlingen av den för UHÄ 

fram vissa förslag om en förstärkning av jämställdhetsforskningen. UHA 

fortsätter i övrigt sin beredning av arbetsgruppens förslag. 

Hiigskolans personal 

UHÄ framhåller att kravet på effektivt utnyttjande av tillgängliga re

surser inom högskolan medför att allt större vikt higgs vid personalfunk

tionen. Begreppet effektivitet har i samband med lagstiftning och avtal pil 

det arbetsrättsliga området vidgats till att omfatta även hur myndigheten 

tar till vara personalens behov av arbetstillfredsställelse. god arbetsmiljö. 

anstiillningstrygghet och möjligheter till medbestämmande och personlig 

utveckling. Förändringarna på arbetslivets område har medfört att perso

nalfunktionen har fått en vidare innebörd. En klar fördelning av ansvart:t 

för dess olika delar är därför nödvändig. 

Flera högskoleenheter ger personalfrågorna en framskjuten plats i sina 

anslagsframställningar. Konkreta förslag till förbättringar av delar av per

sonalfunktionen framförs också. 

UHÄ vill för sin del framhålla vikten av att man p[1 alla håll inom 

enheterna ger hög prioritet åt insatser på det personalpolitiska och perso

naladministrativa området. De speciella förhållandena inom högskolan får 

inte innebära att man avstår från insatser som gör också liirare och forska

re inom högskolan bättre rustade att möta krav som kan komma att ställas i 
samband med omprioritering och förnyelse. 

UHÄ framhåller vidare att det. för att negativa konsekvenser av varia

tioner i omfattningen av den externa forskningen vid olika institutioner sf1 

lilngt möjligt skall kunna undvikas. är nödvändigt med en personalplane

ring över institutionsgriinserna. 

När det gäller gemensamma iindamål vid högskoleenheterna prioriterar 

U HÄ en förstärkning av personalfunktionen högst vid sidan av vissa 

biblioteksändamål. 

Lokal- och utmstningsfrägor 

Nuvarande ordning för planering av lokaler och utrustning för högsko

leenheterna innebär att det grundläggande planeringsansvaret ligger på 

högskoleenheterna. Lokal- och utrustningsplanering iir pä alla nivåer knu

ten till planering av verksamheten inom högskolan. 

Högskoleenheterna har redovisat planer för lokal- och utrustningsbeho

ven för de närmaste fem åren. Dessa planeringsreduvisningar ger enligt 
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UHÄ: s mening en god bild av lokalsitutationen vid hi.igskoleenheterna. 

även om brister i redovisningarna kan p{ivisas. 

U HÄ redovisar de prim: i per som har tillämpats vid bearbetningen av 

p\aneringsredovisningarna. 

Vid angeliigenhetsgraderingen har U HÄ i huvudsak följt högskoleenhe

ternas prioriteringar. Avsteg betingas främst av riksjiimförelser avseende 

lokalsituationen inom skilda delar av UHÄ: s ansvarsomriide. 

UHÄ framhtiller att utrymmet för nya byggnadsobjekt är synnerligen 

begränsat. Vid en låg investeringsnivi:i tenderar antalet objekt som huvud

sakligen syftar till att undanröja brister i arbetsmiljön att öka. Detta anser 

UHÄ i och för sig rimligt. men enligt UHÄ: s uppfattning måste visst 

investeringsutrymme reserveras också for objekt som möjliggör förnyelse 

av utbildningen och forskningen. 

Mot bakgrund av den tecknade situationen måste lokalplaneringen inom 

högskolan i första hand inriktas på åtgärder som ökar möjligheten att 

utnyttja redan disponerade lokaler. Möjligheter till etapplösningar för 

många större objekt måste noga undersökas. 

Medel för ersiittningsanskaffning av utrustning vid högskoleenheterna 

ställs till förfogande genom den i utrustningsplancn uppförda kostnadsra

men Till universitets- och hiigskoleiimbetets disposition ( UHÄ-ramcn). 

Innevarande budgetår uppgår ramen till 70 milj. kr. 

UHÄ-ramens huvudsakliga anviindningsomrilde iir planmässig ersätt

ningsanskaffning av försliten. omodern eller eljest oliimplig utrustning. 

Ramen används också bl. a. för utrustning i samband med nytillskott eller 

förändringar i utbildningsutbudet liksom vid tillskott till eller förändringar i 

den fasta forskningsorganisationen. Fr. o. m. innevarande budgetår giiller 

dessutom att UHÄ efter samråd med utrustningsnämndcn för universitet 

och högskolor ( lJ U H) disponerar ramen m:kså för anskaffning av utrust

ning i samhand med om- och nyhyggnadsobjekt m. m. i de fall utrustnings

kostnadcn inte överstiger 4 milj. kr. 

Högskoleenheterna har redovisat prioriterade behov av ersättningsan

skaffning m. m. av utrustning till ett helopp av ca 175 milj. kr. för budget

året 1981/82. 

lJ HÄ framhåller att en betydande del av utrustningen inom högskolan 

nu är äldre iin I 0 år. Detta hämmar högskolans verksamhet. Befintlig 

utrustning har ofta blivit omodern på några få är. varigenom nya betydande 

utrustningsbehov har uppstått. t. ex. inom dataomrädet. 

Med en beräknad avskrivningstid om 10 tir räknat på löpande anskaff

ningskostnader krävs en ram for enbart ersiittningsanskaffning på 92 

mil.i. kr. i 1980 års prisliige. 

UHÄ föreslf1r i samräd med UUH att för budgetåret 1981/82 UHÄ

ramen fors upp med 100 milj. kr. Ramens utveckling redovisas i följande 

sammanställning. 
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UH.4.-ramen budgettlren 1981182-1985186 

<milj. kr.J 

Budgetåret 

Ökning 
Rum 

1981/82 

+30 
100 

1982i83 

+17 
117 

l983i84 

+17 
134 

19K4iK5 

+18 
152 

1985/K<i 

±0 
15.::! 

Utredningen (U 1975: 14) om studiedokumentation och statistik för högsko

lan 

Utredningen har med skrivelse den 18 st:ptember 1979 avlämnat betiin

kandet !SOU 1979: 80) Prognoser och arbetsmarknadsstatistik för högsko

lan. 

Utredningen 

I dt:t följande redovisas huvuddragen av utredningens resonemang och 

förslag. 

Utredningens uppdrag avser behovet av statistiskt underlag för belys

ning och hedömning av frågor som rör sambandet mellan utbildning och 

arhetsliv. 

Kvantitativt sådant material i form av statistik och prognoser finner sin 

största användning som underlag för heslut om olika uthildningars dimen

sionering. I enlighet med 1975 och 1977 års riksdagsbeslut är emellertid 

hänsyn till arbetsmarknadens behov endast en av de faktorer som skall 

ligga till grund för högskoleplaneringen. Kvantitativa frågor har dt:ssutom 

nära samband med kvalitativa. I kapitel 2 diskuteras och avgränsas mot 

denna bakgrund utredningens uppdrag i relation till högskoleplaneringen i 

dess helhet. 

Utbildningsplanering omfattar inte enhart samhällets planering utan ock

så den enskildes studie- och yrkesval. Aven för den enskilde är arbets

marknadsbedömningar endast en av de faktorer som ligger till grund för 

dessa val. 

Prognoser är en viktig del av underlaget för samhällets långsiktiga uthild

ningsplanering. I kapitel 2 formuleras som allmänna krav pa prognosmate

rial att de skall kunna ge underlag för och valfrihet att fatta olika beslut. att 

de skall baseras på öppet redovisade förutsättningar och att de skall kunna 

användas av alla av planeringen berörda parter. Utredningt:n konstaterar 

emellertid också att det ställs delvis andra krav p{1 de prognoser som 

huvudsakligen skall utgöra underlag för samhällets utbildningsplanering än 

på dem som riktar sig till den enskilde. 

I kapitel 3 diskuteras kortfattat svårigheterna att bedöma framtiden med 

hiinsyn till bl. a. den ekonomiska och tekniska utvecklingen. Utredningen 

konstaterar därvid att det med hänsyn till osäkerheten om denna ut veck

ling finns en rad tänkbara alternativ för hur näringsgrens- och yrkesstruk

turen kommer att utvecklas och att osäkerheten om hur nyrekryteringsbe-
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hovet av olika utbildningsgrupper kommer att ut vecklas diirigenom blir 

mycket stor. Den långsiktiga utbildningsplaneringen måste därför till stor 

del grundas på allmänna bedömningar av kvalitativ an. 

Utvecklingen på arbetsmarknaden de senaste årtiondena redovisas kort

fattat i kapitel 4. 

Med dessa kapitel som allmän bakgrund redovisas i kapitel 5 en genom

gång av hur dels den högre utbildningen i sin helhet. dels vissa enskilda 

utbildningar har planerats och dimensionerats. Flertalet exempel avser 

planeringen de senaste två årtiondena. Syftet är att redovisa vilka kvantita

tiva underlag man haft för olika dimensioneringsförslag. hur dessa under

lag har använts och hur olika beslut har motiverats. De slutsatser som dras 

av exemplen i kapitel 5 ligger sedan till grund för de överväganden som 

redovisas i kapitel 8 rörande behovet av prognoser. siittet att använda 

prognoser som planerings- och beslutsunderlag samt hur prognoserna bör 

. göras och presenteras. 

I kapitel 6 redovisas allmiinna synpunkter på förutsiittningarna för att 

göra och använda prognoser såväl i samhällsplaneringen i stort som i 

utbildningsplaneringen. 

Många känner tveksam het inför prognoser som planerings- och besluts

underlag med hänsyn till svarigheterna att förutse samhällsutvecklingen 

och osäkerheten i prognosberäkningar. Att olika former av kvantitativt 

material ändå behövs beror bl. a. på att det iir lättare att i en kvantitativ 

prognos än i andra former av underlag öppet redovisa de förutsättningar 

bedömningarna bygger på. att prognoserna kan öka insikten i hur olika 

delar av samhiillet häng..:r samman och vad som påverkar vad i utveckling

en samt att de kan göra det möjligt att överblicka mera långsiktiga konse

kvenser av olika tänkbara handlingsalternativ. 

I kapitel 6 diskuteras iiven möjligheterna att vid sidan av prognoser 

avseende hela arbetsmarknaden göra prognoser för enskilda utbildningar 

och yrken. Därvid redovisas niigra av de svårigheter som är förknippade 

med dylika prognoser. t. ex. svårigheten att bedöma utvecklingen inom ett 

yrke (en näringsgren) isolerad från utveddingen inom övriga yrken (när

ingsgrenar) och de svttrigheter som uppstfir till följd av att många utbild

ningar är sinsemellan utbytbara. 

Läget i fråga om det statistiska underlaget för prognoser och för annan 

planering med hänsyn till arbetsmarknaden redovisas i kapitel 7. Det 

statistiska underlaget utgörs främst av syssclsiittningsstatistik. Större de

len av den befintliga sysselsiittningsslatistikcn redovisar emellertid yrkcs

strukturen p?1 sätt Sllm saknar direkt anknytning till utbildningsstrukturen. 

Sambandet mellan yrke och utbildning är iiven svftrt att belysa till följd av 

att de llesta material saknar utbildningsuppgifter eller har bristfälliga sii

dana och att statistikmaterial för olika samhällssektorer inte iir jämförbara 

med varandra och i llera fall inte medger en enkel beskrivning av yrkes

strukturen. 
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I anslutning till redovisningen av vilken statistik som finns diskuteras 

även vilka statistiska uppgifter som behövs som underlag för prognos verk

samheten. 

Överväganden och slutsatser redovisas i kapitel 8. Förslagen samman

fattas i det följande. 

1. Verksamheten med heltäckande prognoser bör fortsiitta och vidare

utvecklas i första hand mot att omfatta alternativa beräkningar. 

2. Studie- och yrkesvägledningens och den enskildes behov av informa

tionsunderlag bör beaktas genom ökad satsning på prognoser för skilda 

utbildnings- och yrkesgrupper. 

3. Resurser hör satsas p{1 allmiinna framtidsstudier och siirskilda under

sökningar vid sidan av den renodlade prognosvcrksamheten. 

4. Prognosberäkningar hör normalt 

- ha formen av konsekvensberäkningar med flera alternativ samt käns

lighetsanalyser av olika centrala antaganden. 

- ha tillräckligt lång tidshorisont för att kunna utgöra underlag för beslut 

som inte kan rn konsekvenser förrän efter ett antal~ .... 

- kompletteras med kvalitativa bedömningar och diskussioner i kvalita

tiva termer. 

- diskutera innebörden i den osiikerhet som vidlåder heriikningarna och 

vad denna osiikerhet innebär för möjligheterna att anviinda prognosen. 

- specilicera förutsättningar och antaganden dels för prognosen i sig. dels 

jämfört med andra prognosmaterial som avser samma område. 

5. I fråga om prognoser för yrken med siirskilda hehörighetskrav bör 

redovisningen ta sikte på att för en följd av är diskutera bl. a. den totala 

tillg[mgen på och behovet av berörd uthildningsgrupp samt den relativa 

bristen eller överskottet och inte som nu uthildningshehov för balans ett 

visst eller vissa år. 
6. Arhetsmarknadsv..:rket hör beredas representation i UHÄ: s styrelse. 

Regionalt och lokalt förutsiitts berörda myndigheter pröva fl"ligan om ett 

mer organiserat samarbete. 

7. Prognosben::dningen. som innehiiller representanter för viktiga kon

sumentintressen och är ett rildgivande nrgan till SCU: s prngnosinstitut. 

hör fä en pä Wmpligt sätt förstärkt ställning. Till vaije större projekt hör 

prognosinstitutet dessutom knyta tillfälliga referensgrupper med represen

tanter för de tyngre användarintressena. 

8. SCB: s nuvarande uppföljningsundersökningar hör ses över i syfte alt 

de pil sikt skall ge ett samordnat uppfliljningsprogram. 

Uppföljningstidpunkterna hör samordnas och uppföljningar göras vid 

flera tillfällen. t. ex. ett och tre år efter avslutade studier. Pä sikt iir det 

önskviirt med en samordning sä att hela utflödet följs upp samma år och 

inte som nu en grupp ett år och en annan grupp ett annat ~ir. Tills vidare hör 

strävan vara all hela utni.idet följs upp n<lgon gång under en tretirsperiod. 

Vid sidan av detta bör undersökningar göras vid varierande uppfölj-
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ningstidpunkter av för tillfallet intressanta grupper sä att den mer kortsik

tiga planeringens krav pa flexibilitet kan tillgodoses. 

De mest angelägna förändringarna iir att uppföljningsundersökningarna 

på högskoleområdet vidgas till att omfatta alla allmiinna linjer och att 

frägan om lagring av data och publicering löses på ett för anviindarna 

tillfn:Jsställande siitt. 

9. SCB: s hiigsk•llercgister - i den form och omfattning det hade före 

1977 ärs högskolereform - bör sambearbetas med folk- och hostadsriik

ningarna ( FoUl 75 resp. 80 for att Jet skall vara miijligt att tillgodose 

behovet av statistik som belyser sambandet mellan utbildning och yrke. 

främst som underlag för de heltiickande prognoserna. 

10. Atgiirder bör vidtas for att förbiittra kvaliteten pä utbildningsuppgif

terna i Je lönestatistiska materialen i syfte att gi.ira det möjligt att löpande 

publicera tabeller som visar utbildning i kombination med yrke ! motsv. l. 

Diirutiiver förubätter utredningen som n:imnts att frågan om förbiittring

ar av yrkcsredovisningen i Je lönestatistiska materialen behandlas av SCB 

i samband med utredningen om alternativa sätt att i framtiden insamla 

uppgifter om yrke och utbildning. 

11. SCB: s lärarregister bör utvidgas till att omfatta alla aktuella skol

former samt påföras uppgifter om totalantalet utbildade lärare genom 

regelmässig sambearbetning med högskoleregistret. LI ppgifter om liirarnas 

undervisning fördelad på iimnen hör insamlas 1980/81 och diirefter vart 

tn:djc {1r. 

12. Prognosverksamheten inom viirdomrädet hör breddas till att avse 

flera personalkategilricr och samtidigt rn en mera regelbunden karakliir. 

13. Den information som redan finns i bl. a. liinematerialcn bör tas till 

vara bättre genom att SCH fi'tr ansvar fi.ir all systematisera vad som finns 

om sambandet mellan utbildning och yrke. 

Denna verksamhet bör i första hand syfta till att tillgodose behovet av 

statistik och prognoser för studie- och yrkcsviigledningsverksamheten. 

Material av detta slag ~ir dock sjiilvklart av intresse iiven för de utbildnings

planerande myndigheterna. Verksamheten hiir kunna samordnas med den 

ökade satsning p~t prognoser för enskilda utbildnings- och yrkesgrupper 

som föreslås i punkt 2. 

Utredningen framhftller all dess förslag innebiir ökade kostnader for att 

man skall kunna förbättra det statistiska underlaget. systematisera detta 

för utbildningsplaneringens behov och göra prognoser för enskilda utbild

nings- och yrkesgrupper. 

R emis.1·i11.1·1 a ns1·n111 

Remissyttranden över betänkandet (SOU 1979: 80) Prognoser och ar

betsmarknadsstatistik för högskolan har avgivits av arbetsmarknadsstyrel

sen. centrala studiestödsniimnden. datainspektionen. forskningsrf1ds

nämnden, riksrevisionsverket. skolöverstyrelsen. socialstyrelsen. statis-
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tiska centralbyrän. statskontorel. universitets- och hiigskoleämhetel. 

värnpliktsverket. ADB-beredningsgruppen. datalagstiftningskommitten. 

gäststuderandekommitten, gymnasieutredningen. studiestödsutredningen. 

Svenska kommunförbundet. Landstingsförhundet. Centralorganisationen 

SACO/SR. Tjänstemiinnens centralorganisation. Sveriges läkarförbund 

och Moderata ungdomsförbundet. 

Utredningens överväganden och förslag har mottagits positivt av remiss

instanserna. Arhef.l'mar/.:nads.1·1yrelsen tillstyrker förslagen och centrala 

.1·t11diestiiJ.1·nämnden och riksre1·isi<1nsverket liksom .forsk11i11gsnldsnii11111-

den har inga invändningar. S/.:olö1·astvrelse11 (SÖ) anser att utredningens 

förslag allmänt motsvarar sitt syfte att skapa bättre planeringsförutsätt

ningar. Detta gäller även för SÖ: s tillsynsområde. Enligt SÖ lir förslagen 

emellertid relativt kostnadskrävande. SÖ vill betona att ell stort och fortfa

rande olöst problem vid beräkning av erforderlig utbildningskapacitet iir 

regionala och lokala obalanser. Om det vore möjligt all i större utsträck

ning än för närvarande styra utbildningsinsatserna till delmarknader där 

obalansen är störst skulle man troligen kunna avhjälpa brister med mindre 

totala insatser. 

En sådan styrning förutsätter dock att prognoser utvecklas med regiona

la beräkningar. I anslutning härtill vill SÖ framföra åsikten att den nuva

rande arbetsfördelningen vad gäller lärarprognoser är i stort sett ändamals

enlig. 

Socialstyre/sen anser att utredningen har lagt fram flera förslag som 

syftar till att skapa ett bättre planeringsunderlag för bl. a. uthildningsdi

mensionering. Flertalet förslag är relativt skissartade. Deras konsekvenser 

i bl. a. kostnadshiinseende är inte heller visade. Socialstyrelsen anser 

emellertid att det knappast ligger inom ramen för utredningsuppdraget all 

presentera färdiga detaljlösningar. Styrelsen menar att flertalet av de för

slag utredningen presenterar är intressanta och att möjligheten all genom

föra vissa av dem bör prövas. 

Socialstyrelsen vill vidare bl. a. framföra åsikten att en samverkan bör 

komma till stånd mellan de myndigheter som är ansvariga för prognoser på 

riksnivå och region- och högskolestyrelserna i syfte att underlätta en 

balanserad utbildningsdimensionering. Lämpligtvis bör det åläggas univer

sitets- och högskoleämbetet ( U HÄ) att utreda formerna för denna samver

kan. 

Statistiska antralbyrän (SCB) framhåller bl. a. att verket instämmer i 

den diskussion utredningen för i kapitlen 2. 3 och 6 bl. a. om krav på 

prognosmaterial och om förutsättningarna för att göra och använda prog

noser såväl i samhällsplaneringen i stort som i utbildningsplaneringen. I 

enlighet med vad som förutsätts i betänkandet har SCB kostnadsberäknat 

vissa av utredningens förslag. Det är emellertid inte möjligt för SCB att nu i 

detalj precisera kostnadskalkyler för alla de olika utbyggnadsförslagen. 

SCB utgår därför ifrån att verket bereds möjlighet att återkomma i sam-
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band med att definitiv ställning tas till olika förslag. SCB: s preliminära 

kostnadsberiikning visar pä en kostnad av minst 2 milj. kr. 

I ett läge dä nya projekt måste härt graderas efter behov är det ytterst 

angeläget för SCB att ha ett nära samarbek med dem som skall anviinda 

prognoserna. De viktigaste användarna finns representerade i prognosbe

redningen som är knuten till SCB: s prognosinstitut. SCB ansluter sig till 

utredningens uppfattning att bt:redningens ställning bör förstärkas. En 

viktig förutsiittning fi.ir att beredningen skall kunna föra mer ingående 

prioriteringsdiskussioner än rör niirvarande är emelkrtid att den fortlö

pande följer utvecklingt:n av olika produkter. Enligt SCB: s uppfattning 

bör däii'ör prognosberedningen i större utsträckning än nu arbeta som en 

referensgrupp för åtminstone prognosinstitutets större produkter. SCB :ir 

beredd att försöka aktivera bert:dningens arbete på detta siitt. Detta kom

mer då att innebära krav på ett ökat engagt:mang fr~in prognosberedning

t:ns ledamöters sida. 

Innevarande budgetär har arbete påbörjats med ett nytt längtidsprogram 

för prognosinstitutet. Uppliiggningen av detta arbete har diskuterats i 

prognosberedningen. Enligt planerna kommer beredningen att fä möjlighe

ter till ett stort inflytande på utformningen av långtidsprogrammet. 

SCB påpekar vidare att prognoser för utbildningsplanering bara utgör en· 

del av verksamheten vid SCB: s prognosinstitut. Prognoser och analyser 

inom det demografiska omriidet upptar i dag cirka en tredjedel av prognos

institutets resurser. Vidare görs prognoser och analyst:r som tjiinar som 

underlag för långtidsutredningarna. 

Stats/.:omoret anser bl. a. att de framlagda förslagen till inriktning av det 

fortsatta prognosarbetet och presentationen av sf1dana prognoser fö· väl 

avvägda. 

UllÄ framhåller att de yttranden som inkommit fdn myndigheter inom 

U HÄ: s verksamhetsområde genomgtlende iir positiva till utredningens 

överväganden och förslag. UHÄ vill för egen del instiimma hiiri. Det är 

synnerligen värdefullt att en sammanfattande översikt nu föreliggt:r över 

olil;.a prognost:rs anviindning inom högskoleplaneringen och över de ak

tuella möjligheterna att göra och använda prognosa. Betänkandet kan 

därför antas få betydelse när det giiller att till en vidare krets sprida 

kännedom kring högskolans prognos- och planeringsproblem. Det bör 

hiirigenom kunna bidra till ett bättre utnyttjande av prognoser och till en 

fortsatt diskussion kring olika metodfrågor. 

Sammanfattningsvis delar U HÄ utredningens bedömningar på följande 

centrala punkter. Det är viisentligt att prognoserna görs som konsekvens

ber~ikningar som fortlöpande aktualiseras. Osäkerheten i olika avseenden 

bör belysas och diskuteras. S. k. heltäckande prognoser måste gt:s högre 

prioritet iin prognoser för enstaka yrken eller utbildningar. Prognosverk

samheten mf1ste vidare kopplas till de övriga typer av framtidsstudier som 

görs. Senast har det inom UHÄ bedrivna arbetet med översyn av högsko-
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kut bildningen för administrativt och ekonomiskt arbete ( UHÄ-rapport 

1979: 25) visat Je stora svårigheterna att utnyttja hefintliga statistiska 

material för planeringen av grundliiggande högskoleutbildning. Mot bak

grund av de stora samhällsinsatserna inom uthildningsomddet iir det vik

tigt att de statistiska underlagen för denna planering förbättras och utveck

las. 

UHÄ herör vidare i sitt yttrande bl. a. vissa särskilda prognos- och 

planeringsproblem inom högskoleomri.idet. Högskolereformen år 1977 

medför en rad nya krav på högskolans planering som även påverkar kraven 

på prognosunderlaget. UHÄ vill här siirskilt poängtera behovet av under

lag dels för den regionala högskoleplaneringen, dels för planering för 

återkommande utbildning. I dessa sammanhang måste bl. a. uppmärksam

mas att skilda kategorier av studerande i olika grad är bundna till hemorten 

håde vid val av utbildning och senare vid val av förvärvsarbete. 

Högskolereformen har lagt ett ökat planeringsansvar. vad avser både 

utbildningens dimensionering och dess innehåll. på lokala och regionala 

organ. Dessa behöver diirför mer arbetsmarknadsinformation iin tidigare. 

innefattande framtidsbedömningar. Samtidigt har under 1970-talet bunden

heten till hemorten ökat både vid övergången till högskolestudier och vid 

övergången från sådana studier till arhetsmarknaden. Det iir därför natur

ligt att både högskoleenheter och regionstyrelser i sina yttranden över 

hetänkandet efterlyser regionala prognoser. 

UHÄ anser det viktigt att man försöker finna former för en regional 

redovisning av statistik och prognoser så att ett biittrc underlag erhålles för 

högskoleplam:ringen både lokalt, regionalt och centralt. Hiirvid måste 

skillnaderna i lokal bundenhet mellan olika utbildningsgrupper och ålders

grupper heaktas liksom skillnader mellan olika högskoleenheter och 

-utbildningar ifråga om regional rekrytering och regional arbetsmarknad 

for de utbildade. 

Planering och prognoser för den nya högskolan försvftras av att milnga 

studerande på olika sätt varvar studier och arbete. Det iir bl. a. sv<'trt att 

siirskilja utbildning av mera grundläggande karaktiir från olika former av 

vidareutbildning eller fortbildning. Med tanke pä den nya högskolans mål 

att friimja återkommande utbildning är det emellertid väsentligt att plane

ringen anpassas härtill. Det synes sfilunda nödvändigt att iivi:n progno

serna på ett annat siitt än hittills anpassas till studiemönstret {1terkom

mande uthildning och till en önskad fortsatt utveckling av detta. 

U HÄ tillstyrker förslagen till förbättringar av lärarprognoserna bl. a. 

genom att prognoserna för samtliga iir under prognosperioden jiimför till

gången och cfterfragan på lärare. Det kan dock ifrågasättas om inte en 

ännu grundligare ut värdering än som redovisas i betänkandet av hittillsva

rande arhete med lärarprognoser borde göras. Härvid bör även detaljerna i 

fråga om utökning av lärarregistret ytterligare kunna bdysas. 

Genom riksdagens principbeslut 1979 om forskarutbildningens dimen-

24 Rik1dag1·11 19811181. I sa111/. Nr 1011. Bi/aga /:! 
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sionering (prop. 1978/79: 119) har planeringsprognosfr{1gor ocksi1 avseende 

forskarutbildningen fäll ökad aktualitet. U HA har ffitt regeringens uppdrag 

att utarbeta förslag till mmkllen for dimensionering av forskarutbildning

en. Det iir mot denna hakgrund ön sk värt att fä prognoser rörande tillgång 

och efterfrtigan på forskarutbildade. UHA bedömer dock möjligheterna att 

göra för högskolans planering anviindhara s~idana prognoser som mycket 

begränsade. En fortlöpande hevakning av forskaruthildningens ut veckling 

bör dock i möjligaste mim ske inom ramen för det löpande prognosarhetet. 

\'iimpli/.:ts1·erket har inga erinringar mot utredningens förslag. D11tai11-

.1pektio11e11 berör i sitt yttrande de ätgärder för förbiittring av dd statistiska 

underlaget som synes haöra datalagens bestiimmelser. I fr<"iga om sam

bearbetning mellan SCB: s högskoleregister och Folk- och bostadsriikning

en !FoH) 75 respektive foB 80 framhålkr datainspektionen att en slidan 

kan utföras på ett sätt som kan accepteras utifrän datalagens synpunkt. 

Vidare framh{ills bl. a. att vilka föreskrifter som kan behöva meddelas för 

en eventuell sambearbetning mellan SCB: s högskoleregister OL'h Wrarre

gister självfallet blir beroende av vilka metoder som avses anviindas. 

Datainspektionen förutsätter att den fiir tillfiille att i god tid ta ställning till 

de frågor om registerinnehäll m. m. som kan hli aktuella. DMal11J.?st(fi-

11i11gsko111111itth1 har - utifriln de synpunkter kommitten har att beakta -

ingen erinran mot de rekommendationer som betänkandet innehäller. 

ADIJ-hcrecl11i11gsgmppc11 stryker under nödviindigheten av att ocksä sta

tistikens tillgänglighet övervägs i det fortsatta arbetet bl. a. ur regionalsta

tistisk synvinkel. Giistst11derandeko111111i1th1 framhåller att invandrare och 

svenskar som antas till högskolan på grundval av utliindsk förutbildning 

har siirskild betydelse i yrken där tvåsprf1kighet iir en merit eller en förut

siittning, vilket kan behöva beaktas i statistiken. St11dicstiid.rntred11i11ge11 

l'ramh{illcr bl. a. att hehovet av biittre prLignoser iir stort ocks{1 inom 

studiestödsområdet. Det mästc finnas en gemensam plattform för utbild

ningsmyndighcterna och de studiesociala myndigheterna i fräga om den 

troliga utvecklingen. Sn'11.\/.:a /.:01111111111Firh1111dl't finner att förslagen i be

Wnkandet i stora drag ligger i linje med de behov av flirändringar som 

förbundet erfarenhetsmiissigt iakttagit. Förbundet framhäller iiven bl. a. 

att det är rimligt att det blir representerat i SCB: s prognosheredning och 

berörda referensgrupper. La11dstingsfi'irh1111cle1 kan stiilla sig hakom många 

av utredningens rekommendationer. Förhundet anser däremot inte att 

arbctsmarknadsverket bör beredas plats i UHA: s styrelse. I stiillet bör 

skoladministrativa kommittens förslag att SÖ: s styrelse huvudsakligen 

skall bestå av allmiinreprcsentantcr pf1verka iiven UHA. Cc11tralorg1111i.rn

tio11c11 SACO!SR kan i princip tillstyrka dt: förslag som framläggs. Tjc'i11st1'-

111ii1111ms c·e11tralorg1111isatio11 ffCOl framhäller bl. a. att en stor del av 

betiinkandet ägnas [it en diskussion om föruts:ittningar. problem och tänk

bara utvecklingsmöjligheter för prognosverksamheten. Dess roll i utbild

ningsplanering och syo blir enligt TCO: s uppfattning viil belyst. Utred-
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ningen har kanske här sin största förtjänst. TCO ser det därför som 

önskvärt att de erfarenheter m:h kunskaper som ryms i bctiinkandct pii 

liimpligt sätt. t. ex. inom ramen för personalutbildning. förmedlas till ut

bildningsplanerare och syo-personal av olika kategorier. 

.'freriges liikarfi"jrh11ml tillstyrker i allt viisentligt utredningens förslag 

och anser det angcliiget att prognosverksamheten byggs ut inte minst for 

enskilda utbildnings- och yrkesgrupper. Med hänsyn till liikarnas långa 

utbildningstid är det också ur samhällsekonomisk synpunkt speciellt vik

tigt att ha noggranna prognoser över tillgiing och efterfrågan av läkarar

betskraft. Moderata 1111gd11111.1:fi"irh1111dct delar i stort utredningens grund

syn. Ungdomsförbundet stryker bl. a. särskilt under vikten av att progno

ser och annat material görs liittiiverskf1dligt och förstäbart samt av att 

metoderna utvecklas och utvärderas bl. a. med avseende på kostnadsas

pekten. 

Föredraganden 

Min anmälan av detta avsnitt sker efter samd1d med statsrådet Mogård. 

Inled11i11g 

Utbildning och forskning är verksamheter som riktar sig mot framtiden. 

Genom bl. a. dem skapar vi förutsättningar att tillgodose kommande be

hov. lösa framtida problem och friimja utvecklingen av ett väl fungerande 

samhälle. Jag har under de senaste aren i propositioner och i andra sam

manhang ofta haft anledning att stryka under detta. I en ekonomisk situa

tion som fordrar en skärpt hushållning med resurser. en effektivare an

vändning av dem och besparingar är det enligt min mening utomordentligt 

angeläget att på nytt betona den vitala roll utbildningen och forskningen 

har för samhällsutvecklingen. Det är ocks<I angeliiget att p<t nytt framhälla 

de långsiktiga verkningar som förändringar i utbildningens och forskning

ens verksamhet för med sig och jag skall strax {1terkomma hiirtill. Samti

digt maste konstateras att de besparingskrav som nu ställs på den statliga 

verksamheten i syfte att nå en balans i vår ekonomi ocksi"t miiste beröra 

högskolan. Fr[tn den utgängspunkten iir det naturligt att budgetdialogen 

just nu i betydande utstriickning mastc kretsa kring frt1gorna om besparing

ar och planering för en bättre hushållning med resurserna. Jag kommer 

således inte i det följande att i nägon niimnvärd utstriil:kning ta upp en 

diskussion om riktlinjer för fortsatt utveckling av skilda delar av högskole

verksamheten avseendet. ex. utbildningens förnyelse. literkommande ut

bildning. institutionell organisation och studieorganisation. uthildningcns 

internationalisering och forskningsanknytningen. De riktlinjer för arhetel 

inom dessa områden som jag har angivit i tidigare budgetpropositioner och 

andra propositioner och som riksdagc:n inte har haft niigot att erinra mot 

gäller alltjämt. låt vara inom sniivare ekonomiska ramar. Det iir enligt min 
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mening utomordentligt viktigt att förnyelsearbetet inom högskolan inte 

stannar av. Jag kommer därför i det följande att förorda en fortsiittning av 

vissa pågående reformer samt att ett fåtal nya påbör:jas. När det gäller 

forskningen kommer jag. som jag angav i prop. 1980/81: 20 angående 

besparingar i stats verksamheten m. m .. att förorda att den forskningssats

ning som påbörjades föregående år fortsätter. 

Uirartjänstutredningen (U 1977: 04) har avlämnat sitt betänkande (SOU 

1980: 03) Lärare i högskolan. Betänkandet har nyligen remissbehandlats. 

Frågan bereds f. n. inom regeringskansliet. 

Vissa planeringsprohlem får högskolan 

Samtidigt som det är nödvändigt att åstadkomma besparingar i och en 

effektivisering av verksamheten inom högskolan kommer denna att inom 

det närmaste decenniet stå inför sv[1ra planeringsproblcm. Hushållningen 

med resurser inom högskolan måste diirför göras med blicken riktad på de 

långsiktiga effekter som uppstår till följd av de åtgärder som vidtas. Jag 

anser att det är viktigt att redan nu belysa komplexiteten i de problem som 

måste beaktas vid den fortsatta planeringen av högskolans verksamhet. 

Jag gör det i det följande väl medveten om att analysen p{1 detta stadium 

ingalunda är fullständig. Det tillgängliga planeringsunderlagct medger iinnu 

inte en mera långtgående analys. Det är emellertid enligt min mening 

viktigt att redan i årets budgetproposition ange vissa av de frägor som 

högskolemyndigheterna måste mera inträngande bearbeta i sitt planerings

arbete. 

En grundläggande strävan i svensk ekonomisk politik är idag att främja 

en strukturomvandling av näringslivet samtidigt som tillväxten i den of

fentliga sektorn begränsas. Det är troligt att en sådan striivan kommer att 

vara det centrala temat i politiken under en följd av år. De resurser. 

personella och andra, som därvid kan frigöras från den offentliga sektorn 

måste. om de avsedda effekterna skall uppn{1s, kunna nyttiggöras inom 

näringslivet. Det är vidare önskvärt att strukturomvandlingen kan genom

föras pfr ett s{1dant siitt att de olika regionerna ges förutsiittningar till en 

positiv utveckling i fr<lga om sysselsiittning, sociala förhf1llanden och kul

turella aktiviteter m. m. Det är enligt min mening uppenbart att högskoleut

bildning och forskning måste ingå som betydelsefulla redskap i den arsenal 

av instrument som behöver nyttjas för att åstadkomma den skisserade 

utvecklingen. Detta kommer onekligen att ställa nya krav p{1 högskolan 

både när det giiller att variera utbildningsutbudet och att öppna nya forsk

ningsområden. I syfte att belysa detta avser jag att inom kort föresHI 

regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppgift att analysera kon

sekvenserna för utbildnings- och forsknings verksamhet av strävandena att 

förbättra den svenska ekonomins utvecklings- och konkurrenskraft. vilket 

bl. a. kan komma att påverka strukturen inom näringslivet. 

En betydande del av högskolans utbildningsutbud riktar sig idag mot den 
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offentliga sektorn. Om den offentliga sektorns tillväxt hegränsas är det 

troligt att efterl'rägan pil högskoleutbildade inom denna kommer att avla. 

Det är också troligt att nedgången i efterfrågan inte kommer att ske 

proportionellt över alla utbildningsomrf1den. Samtidigt kan näringslivet 

komma att öka sin efterfrågan på vissa kategorier av högskoleuthildade. 

Det iir tiinkbart att detta sker pä omräden som teknisk utbildning, viss 

ekonomisk och administrativ utbildning och kanske spriiklig utbildning. 

Vad jag har sagt kan kort uttryckas så att högskolan kommer att behöva 

uthilda människor för en arbetsmarknad som i slutet av 1980-talet och i 

början av 1990-talet har en kanhända klart annorlunda sammansiittning iin 

dagens. Sett ur regionalpolitisk synvinkel talar mycket för att förändringar

na i utbudet av högskoleutbildade till en inte oansenlig del m{1ste planeras 

utifrän de skilda regionernas behov. I detta avseende har håde sm~i och 

stora högskolor en viktig funktion att fylla. 

Till det jag nu har sagt kan ytterligare läggas tvii faktorer av betydelse för 

planeringen av högskolans verksamhet. Den ena är att efterfrågan pi1 

uthildade kommer att förskjutas frän förhilllandevis billiga utbildningar till 

dyrare. Det innebär att inom givna ekonomiska ramar krymper antalet 

nybii1:iarplatser inom högskolan liksom också i förliingningen utbudet av 

utbildade fran denna. Det andra iir att högskolan vid sidan av att ta emot 

unga studerande direkt fri'm gymnasieskolan alltjämt miiste kunna erbjuda 

återkommande utbildning. Om det skall bli möjligt att föra över arhetskraft 

mellan olika delar av den offentliga sektorn eller frän denna till niiringslivet 

kan kraven på fortbildning och vidareutbildning inom högskolan till och 

med komma att öka. 

Ett annat problem som möter högskolan under 1980-talct sammanhiinger 

med att stora ungdomskullar nu går igenom gymnasieskolan. Jag har sttviil 

i föregttende års hudgetproposition som i besparingspropositionen helt kort 

herört detta. De hillills gjorda analyserna av den stigande efterfriigan p[t 

utbildningsplatser som de stora ungdomskullarna kan tiinkas ge upphllV 

till. tyder pt1 all högskolan skulle behöva la emot min~t tio procent flera 

ungdomsstuderandc än hillills under en stor del av 1980-talet med böt:ian 

omkring 1982/!B. förutsatt att samhiillet är herell att erbjuda dessa ungdo

mar högskoleutbildning i samma relativa omfattning som 1970-talets. Det 

iir möjligt all en del av denna ökade ungdomsefterfr{tgan pii högskoleut

hildning kan tillgodoses genom den fiirstärkning av direktövergi'u1gen fnln 

gymnasieskola till högskola som jag förordade i propositionen 1979/80: I .'i8 

om iindringar i reglerna för tilltriide till högskoleutbildning och som riksda

gen godtog. Jag vill emellertid samtidigt stryka under att det inte enbart rör 

sig om att ungdomarna skall fä tilltriide till högskolan utan ocksil om all 

erbjuda dem en utbildning som ger dem förutsiillningar all senare gå ut pil 

arhctsmarknaden för att delta i den omvandling av niiringsliv och offentlig 

verksamhet som jag nyss har niimnt. Om delta skall ske inom nu givna 

ekonomiska ramar för högskolan kommer det all förstiirka den miilkontlikt 
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som redan existerar i avviigningen mellan direktövergfing lhtn gymnasie

skola och rekrytering av studerande med annan bakgrund. 

Det iir enligt min mening knappast möjligt att lösa detta problem med 

~1tgärder inom enbart högskolan. Omfattningen av direktövergången frftn 

gymnasieskola till högskola styrs till stor del av dimensiom:ringen av de 

skilda linjerna och specialkurserna inom gymnasieskolan. För att mildra 

trycket pt1 högskolan iir det angeläget att de yrkesinriktade utbildningarna 

inom gymnasieskolan byggs ut. Statsr:°1det Mogi\rd har tidigare i dag före

slagit fllgiirder med denna innebörd. 

Jag vill slutliger. niimna ett problem av en n[1got annorlunda dimension. 

Den utveckling inom det enskilda näringslivet och den offentliga sektorn 

som har skett frttn 19.50-talct och framät har medgett att stora grupper 

högskoleutbildade har kunnat rekryteras till dessa sektorer. Genom den 

snabba ut vecklingen har dessa grupper en fi.irh[illandevis ringa [tiders

spridning. De kommer nu att med början omkring 1990 n{1 pensionsfildern. 

Samtidigt har samhiillet pi\ grund av en fi.irh{11landevis god tillg{tng på 

högskoleutbildade under ett par decennier foriindrat sin arbetsorganisation 

och sina krav och ocksi1 tillgod\lsett nya behov genom utnyttjande av 

viilutbildad arbetskraft. Detta kan under det niirmaste ?1rtiondet skapa 

siirskilda planeringsproblem inom vissa ornn'iden av högskolan. Jag Uinker 

siirskilt på utbildning för tekniska yrken. v[irdyrken och undervisningsyr

ken. I synnerhet kommer problem av detta slag all aktualiseras inom 

omrftden diir det krävs speciellt !<'Inga och dyrbara utbildningar. T. ex. kan 

fiirutses att behovet av forskarutbildade kommer att öka under 1990-talet. 

[);", gfö- niimligen en mycket hög andel av dem som nu har s:'idana befatt

ningar irwm högskolan som förutsätter forskarutbildning i pension. Det iir 

troligt att förhållandet är detsamma inom vissa delar av den offentliga 

sektorn och industrin. ltll vara kanske n;\got mindre uttalat. Detta inger en 

siirskild oro med hiinsyn till att universitets- och högskoleiimbetel (LI HAl i 

sin anslagsframstiillning har visat att rekryteringen till forskarutbildning 

inom t. ex. naturvetenskap. teknik och samhiillsvetenskap sjunker kraftigt. 

Det iir de studerande. som vi nu rekryterar till forskarutbildingen. som 

under 1990-talet kommer att vara det biirande forskarskiktet. Jag t1terkom

mer i annat sammanhang till frt1gorna kring forskarutbildningen. Syftet 

med att beröra dem h~ir har endast varit att p;\ nytt stryka under det 

sjiilvklara förhållandet att rekrytering av studerande till forskarutbildning 

iir oupplösligt förknippad med planering och genomförande av grundliig

gamle högskoleutbildning. 

De planeringsproblem inom högskolan av vilka jag hiir enda~t har niimnt 

några pekar enligt min uppfattning på två betydelsefulla förhållanden. För 

det första ger de en skarp relief f1t behovet av att nu kraftigt öka anstriing

ningarna niir det giiller hushållning med högskolans resurser och kvalitativ 

och ekonomisk uppföljning av verksamheten. om högskolan i den e!-;ono

miska situation vi nu har skall kunna spela den roll i samhiillsut vecklingen 
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som denna egentligen förutsätter. För det andra måste planeringsarbetet 

på alla nivfler inom högskolan i betyJligt större utstriickning iin hittills 

koncentrcrs på det slag av problem jag hiir har berört. 

För niirvaranJe saknas ett tillfredsställande underlag för de avviigningar 

som måste göras. Vissa av frågorna utreds inom U HÄ bl. a. till följd av 

rcgeringsuppdrag. För att kunna bedöma konsekvenserna av föriindringar i 

högskolans verksamhet i en åtstramad ekonomi iir det således angeläget att 

kompletkra beslutsundcrlaget, vilket jag också berörde i besparings propo

sitionen. Detta kräver medverkan från bl. a. hela högskoleorganisationen. 

Pia 11eri11gsins tr11111e11t 

En av UHÄ: s viktigaste uppgifter är att bedriva övergripande planering 

rörande grundläggande högskoleutbildning. forskarutbildning m:h utveck

lingen av högskolans forskningsresurser. Denna uppgift. som givetvis all

tid har varit av central betyJelse för att ge regeringen och riksdagen 

underlag för ställningstagande i högskolefrågor. kommer nu att fä ökad 

tyngd. Skälet härtill iir bl. a. att den ekonomiska situationen nu kriiver en 

mera målmedveten omprioritering av wrksamheter inom högskolan och 

arbetsfördelning mellan högskoleenheter. Ett"arcnheterna visar att sådana 

processer dels är svåra att hantera inom enskilda högskoleenheter. dels. 

när de inbegriper verksamheter vid flera högskoleenheter. fordrar medver

kan från en samordnande instans. Det planeringsundcrlag som skall ligga 

till grund för samlade förslag till lösningar av de problem jag nyss berörde 

mästc dessutom utarbetas i samverkan med andra centrala myndigheter 

såsom statistiska centralbyrån ISCB). skolöverstyrelsen ISÖ). arbetsmark

nadsstyrelsen tAMSl. socialstyrelsen. statens industriverk och styrelsen 

för teknisk utveckling tSTU ). UHA: s uppgift iir här såviil att liimna under

lag till regeringen som att ge regionstyrelser och högskoleenheter förutsätt

ningar för deras planering. UHA skall också bistå de övriga högskolemyn

digheterna med utveckling av olika slags plancringsinstrumcnt. Jag åter

kommer strax härtill. Ämbetets roll är således sammanfattningsvis att vara 

samordnare och förslagsställare på central nivå samt att· ha en stödjande 

funktion gentemot de lokala och regionala högskolemyndigheterna. 

De fem planeringsberedningarna inom U HÄ för utbildningssektorcrna 

och motsvarande forskningsorganisation har viktiga planerings- och sam

ordningsuppgifter inom UHÄ. I linje med vad jag anförde i propositionen 

om vissa högskoleadministrativa frågor tprop. 1979/80: 104) har samman

sättningen av beredningarna lindrats sil att inslaget av företrädare för 

verksamheten inom högskolan har förstärkts. Detta bör verksamt kunna 

bidra till en förstärkning av UHÄ: skontakter med högskoleenheterna och 

därmed också en förbättring av UHÄ: s samordnande och stödjande upp

gifter. Enligt min mening har denna förändring en särskild betydelse i det 

svåra planeringsarbete som UHÄ skall genomföra de närmaste åren. En 

förstiirkning av plancringsberedningarna kan naturligtvis leda till en för 
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stark sektoriscring av verksamheten. Jag berörde dessa frågor i foregäende 

års budgetproposition. Det är därför med tillfredsställelse jag har erfarit att 

UHÄ inom sig har lagt ökad vikt vid den sammanhållna och l[rngsiktiga 

sektorsövergripande planeringen. 

Jag tar nu upp vissa förslag om budgetplanering som UHÄ har lagt fram. 

I sin anslagsframställning har UHÄ för grundläggande högskoleutbild

ning redovisat tre budgetalternativ. Alternativ ett innebär rena besparingar 

av ca 50 milj. kr. Alternativ två innebiir reformer som finansieras genom 

omfördelning av befintliga resurser. Medelsbehovet är här ca 52 milj. kr. 

större än i alternativ ett. Alternativ tre innebär ett tillskott av 26 milj. kr. i 

förhållande till alternativ tv:L UHÄ har i sin långtidsbudget beriiknat dessa 

alternativ för hela femårsperioden 1981/82-1985/86. Jag anser att en mo

dell för långsiktig planering av det slag U HÄ har utarbetat är mycket 

<mvändbar som underlag for beslut av regaing och riksdag. Med hiinsyn 

till den rådande statsfinansiella situationen och den väntade framtida ut

vecklingen blir det dock enligt min mening nödvändigt för UHÄ att med 

utgångspunkt i de budgetdirektiv som kan komma att meddelas ytterligare 

överviiga vilka alternativ som hör läggas fram och kostnadsnivåerna för 

dem. Det budgetförslag för grundläggande högskoleutbildning som statsrå

det Mogård och jag lägger fram i det följande innehiir sålunda mer långtgå

ende besparingar än UHÄ: 'i altt:rnativ \. Dt:n hdt övt:rvägandt: delen av 

besparingarna har tidigare presenterats i propositionen om besparingar i 

statsverksamheten m. m. I det följande förordar jag ytterligare besparingar 

som avser dels krav pa förvaltningsrationalisering inom myndigheterna. 

dels att finansiera vissa reformer. Enligt budgetförslaget skall således 

reformer finansieras genom omprioriteringar inom ett ekonomiskt utrym

me som ligger under U HA: s altt:rnativ I. Förutsättningen är vidare att 

följdkostnader under senare budgetär finansieras genom ianspriikstagande 
av konsekvensbesparingar som uppstår till följd av tidigare beslut om 

dimensioneringsminskningar. Jag återkommer i det följande närmare till 

besparingarna m. m. 

UHA har i sin anslagsframställning lagt fram ett förslag till en ändrad 

rutin för arbetet med anslagsframställningar för högskolan. Det iir enligt 

min uppfattning angeläget att minska det omfattande administrativa arbete 

som nu knyts till utformning av anslagsframstiillningar inom högskoleor

ganisationen. Jag anser därför att ansträngningarna f. n. främst bör inriktas 

på de delar i den av UHÄ skisserade ordningen som syftar till ett förenklat 

förfaringssätt vid högskoleenheterna. Det är inte nödvändigt att högsko

leenheterna varje år lämnar utförliga anslagsframstiillningar till UHÄ. Tro

ligen linns det inom detta område utrymme för väsentliga rationaliseringar. 

Det bör ankomma på UHÄ att med utgångspunkt i gällande budgetanvis

ningar utfärda de föreskrifter som kan fordras i denna fråga. Vad sedan 

gäller U HÄ: s anslagsframställningar anser jag att en rutin som innebär att 

UHÄ vart tredje år avlämnar en mer utförlig anslagsframst~illning och 
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under mellanliggande år lämnar en enklare anslagsframstiillning är princi

piellt möjlig. Den ligger också i linje med vad jag tidigare har anfört om 

värdet av en långsiktig planering pii olika kostnadsnivåer. Jag bedömer det 

emellertid inte som möjligt att nu genomföra en sådan föriindring. Man 

måste nämligen enligt min mening räkna med att en niirmare genomlysning 

av situationen inom högskolan kan komma att hehövas vaije år till följd av 

kraven pi\ besparingar och omprioriteringar samt till följd av de särskilda 

problem som är förenade med den väntade ökningen av antalet ungdomar 

som söker till högskolan. 

Eftersom högskolan påverkas av ett stort antal faktorer i samhället 

fordrar högskolans utveckling normalt en ingående planering. Utöver de 

giingse plancringsfrågorna gör sig numera ett stort antal problem gällamlc 

som avser besparingar och ökade krav pfl optimalt utnyttjande av befint

liga resurser. ofta i kombination med omfördelningar av dem. Jag anser 

därför som jag nyss har antytt att den situation som är för handen kräver 

intensifierade planeringsinsatscr och ett förbättrat beslutsunderlag. Jag 

övergår nu till att ta upp ett par frf1gor som rör beslutsunderlaget. 

När det giiller den kvantitativa planeringen har förutsättningarna förbätt

rats genom de riktlinjer för studiedokumentation och statistik för högsko

lan som har lagts fast på grundval av.propositionen om vissa högskolead

ministrativa frågor lprop. 1979/80: 104. UbU 1979/80: 29. rskr 1979/ 

80: 341 ). Avvägningen mellan lokalt och centralt producerad statistik lik

som själva organisationen för statistikproduktionen har lagts fast. Jag 

anser det vara mycket viisentligt att statistiken utvecklas på det sätt som 

avsetts för anviindning både lokalt, regionalt och centralt. En väl utveck

lad statistik över bl. a. antalet studerande som antas till utbildningar, 

antalet närvarande studerande. antalet belagda årsstudicplatser rn:h över 

studieresultaten inom högskolan blir av största betydelse i det fortsatta 

planeringsarhetet. Jag fttcrkommer i det följande ytterligare till denna 

fråga. 

Enligt 7 *högskolelagen ( 1977: 2181 skall utbildningen inom högskolan 

planeras med hänsyn till samhällets behov av utbildade och individernas 

behov och iinskcmäl. Dessa faktorer iir tillsammans styrande med de totalt 

tillgiingliga resurserna för högskoleutbildningen som ytterst bestimmandc 

för utbildningskapacitetens omfattning och fördelning. Det iir mot denna 

bakgrund nödvändigt att i den fortsatta planeringen ra ett mer systematiskt 

och ingående sätt än hittills beakta växel spelet mellan högskola och arbets

marknad. Planeringen måste så långt möjligt ske på ett sätt som harmo

nierar med de studerandes önskemt1l att erhålla anstiillning efter genom

gången högskoleutbildning och arbetsmarknadens eftert"dgan på utbil

dade. Mot denna bakgrund är det mycket värdefullt att utredningen I U 

1975: 14) om studiedokumentation och statistik för högskolan i sitt betän

kande ( SOU 1979: 80) om prognoser och arbetsmarknadsstatistik för hög

skolan lagt fram förslag till förbättringar av prognosverksamheten m. m. 
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Förslaget har mottagits positivt av remissinslanserna. Remissvaren tyder 

p[i att det hos beriirda myndigheter finns en lfingtg<iendc beredskap och ett 

intresse för all ta itu med problemen. Flertalet av förslagen iir niirmast av 

teknisk karaktiir. Det ankommer p{1 berörda myndigheter att la stiillning till 

dem med utgångspunkt i de krav pä underlag som planeringsarbetet stiiller. 

För egen del vill jag understryka att lisiikerhcten om den framtida syssel

siittningsutvecklingen mer iin hittills bör prägla b{1de prognosverksamhe

ten och anviindningen av prognoserna. Detta fordrar bfide all olika alterna

tiv belyses och att kiinsligheten i resultaten for olika antaganden behandlas 

klarare iin i dag. lktiinkandet utgör tillsammans med remissvaren en god 

grund för det fortsatta arbetet. Kostnaderna för prognos verksamheten far 

prövas i den fortsatta planeringen. Jag erinrar om nödviindighcten av att 

balansera kostnadsökningar med motsvarande besparingar. Jag avser att 

senare röreslfi regeringen att överliimna beUinkandet tillsammans med 

remissvaren till berörda myndigheter. 

Utredningen har föreslagit att berörda myndigheter pii skilda nivt1er skall 

pröva fd\gan om ett mer organiserat sam<:rbete i prognosfri'tgorna. Jag 

anser att detta iir mycket angeläget och utgär friin att erforderliga initiativ 

tas av myndigheterna. Niir det t. ex. giiller regionala prognoser bör länssty

relsernas regionala yrkes prognoser ha stort viirde. En utökad samverkan 

mellan liinsstyrclser och högskoleenheter/regionstyrelser iir ett angcliiget 

inslag i arbetet med de lfingsiktiga sysselsiittningsfn'igorna. Med anledning 

av remissvaren vill jag iiven framhålla att jag anser det vara liimpligt att 

kommunförbunden deltar i prognosarbetet inom SCB. Jag har i denna 

friiga sam rätt med chefen för ekonomidepartementet. 

Jag vill i detta sammanhang iiven ta upp frågan om verksamhetsuppfölj

ningen inom högskolan. I budgel propositionen I 97X anförde jag att som en 

komplettering till UHÄ: s anslagsframstiillningar, på sikt som en grundval 

för dem, borde ärligen iiterkommande redovisningar av verksamheten 

infliras. Jag framhiill ocks{i atl anviindbarhcten av de liinkta ftrsredovis

ningarna inte nödviindigtvis sammanhängde med deras omfattning utan 

snarare med hur iindamälsenliga de uppgifter var som redovisningen skulle 

komma att omfatta lprop. 197717!1: 100 bil. 12 '· .W5l. Jag noterar med 

tillfredsstiillclse att U HA i sin anslagsframstiillning för budgetäret I 9X l/l\2 

har redovisat piigi\cnde arbete med bl. a. resultat-. verksamhets- och kost

nadsanalyser. Det iir angcliiget att arbetet med i1rsredovisningar konkreti

seras sit att resultatet av detsamma kan anviindas i det omfattande om

prioriterings- och besparingsarbete som kan väntas bli nödvändigt under 

de niirmaste åren. Bl. a. blir det nödviindigt att lokalisera och fördela 

resurser optimalt med hänsyn till utbildningens faktiska omfattning och 

resultat. Detta iir en grundläggande förutsättning för att inom ramen för 

tillgängliga resurser och planeringsramar ta emot ett s~i stort antal stude

rande som möjligt, vilket är nödviindigt när den ökade cfterfrilgan pa 

högskoleutbildning under I 9XO-talet som jag tidigare har berört gör sig 
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giillande. Jag räknar med att UHÄ redan inför anslagsframställningen för 

budgetåret 1982/83 ytterligare beaktar detta behov. 

Internationalisering a1· h6gskofe11thifd11i11g 

Statsmakterna har genom beslut 1975 tprop. 1975/76: 100 bil. 10. UhU 

1975/76: 20. rskr 1975176: 245) anslutit sig till huvudlinjerna i di\ varande 

universitetskanslersämbetets förslag om ett särskilt handlingsprogram för 

att internationalisera främst den grundläggande högskoleutbildningen. Sär

skilda medel har med början budgetåret 1976177 anslagits för ändamålet. 

U HÄ har efter en utviirdering av arbetet med internationalisering kunnat 

konstatera att resultaten är otillfredsställande. siirskilt i vad avser den 

tilltänkta förändringen av utbildningens innehilll. Däremot har utbytes

verksamheten ökat starkt och inneburit värdefull förstärkning av utbild

ningen i bl. a. moderna spräk. 

UHÄ: s förslag till reviderat handlingsprogram. med tyngdpunkt p{1 rik

tade insatser för att utveckla utbildningens innehäll. kan jag i allt väsentligt 

ansluta mig till. Det bör vara en central uppgift för högskolan att förnya 

och förändra utbildningen så att de internationella inslagen försliirks och 

därmed bättre svarar mot bl. a. näringslivets och särskilt exportindustrins 

behov. Jag vill särskilt framhålla behovet av att högskolan utvecklar ut

bildning med tvärvetenskaplig inriktning avseende vissa geografiska områ

den ts. k. områdesstudier eller area studies). 

Jag vill redan nu anmäla att jag under anslaget D 40. Naturvetenskapliga 

forskningsrådet kommer att beräkna medel för en utökning av antalet av 

s. k. postdoktorala stipendier. 

Jag vill i detta sammanhang också beröra fnlgan om finansiering av 

svenska forskares deltagande i internationella forskningsorganisalioner 

eller internationell forskningssamverkan. Kostnaden för sädant deltagande 

torde normalt kunna budgeteras inom ramarna för forskningsb11dgcten vid 

resp.:ktive institution eller ing{1 i ri'ldsfinansierade projekt. I vissa fall 

inträffar emellertid att svenska forskare får förtroendeuppdrag siisom leda

mot eller ordförande i någon organisations styrelse eller annat organ vilket 

kan medföra att reskostnaderna blir stiirre än vad som kan biiras av en 

enskild institution eller ett rådsprojekt. Det iir enligt min mening viirdefullt 

att svenska forskare kan <\ta sig sfalana uppdrag. Jag utgår friin att finansi

eringen av kostnaden för s:idana engagemang kan lösas i samverkan mellan 

berörda högskoleenheter och forskningsr~ld. 

Antagning till 11thifd11ingsli11ic ai· den st1m 11tlt1tt111.1" tl'tl .~·()ngcr och siikt-r 

en trccUe gång 

I anledning av propositonen 1979/80: 158 om iindringar i reglerna för 

tilltriide till högskoleutbildning viicktcs en motion 1979/80: I) 12 om lott

ning vid central antagning till högre utbildning. I motionen hcmstiilldes att 

riksdagen skulle uttala att ingen sökande till hiigre utbildning skulle behöva 
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hli föremål för lottning mer än två gånger. Med anledning härav uttalade 

utbildningsutskottct <UbU 1979/80: 36 och 38): "Utskottet anser att skäl 

talar för att den som blivit föremål för lottning två gånger och för tredje 

gången söker till samma utbildningslinje bör antas till denna. Det bör 

ankomma på regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att 

utforma närmare hestämmelser härom." Utskottet hemställde att riksda

gen som sin mening skulle ge regeringen till känna vad utskottet anfört. 

Riksdagen fattade beslut i enlighet med utskottets hemställan ( rskr 1979/ 

80: 424). Regeringen uppdrog den 12 juni 1980 åt UHÄ bl. a. att lämna 

förslag om de närmare bestämmelser m. m. som fordras för att den som 

blivit föremål för lottning två gånger till en utbildning och söker en tredje 

gång skall kunna antas. 

UHÄ har i skrivelse till regeringen den n oktober 1980 redovisat detta 

uppdrag. Ämhetet konstaterar att den allmänna debatten kring lottning i 

samband med urval har fokuserats på de sökande som hart maximal 

betygspoäng, dvs. 5.0. men inte kommit in på sökt uthildning. Lottning på 

lägre poäng än maximal förekommer slumpartat. Ämbetet har koncen

trerat sig på dem som utlottats med maximal poäng. Förslagen gäller 

vidare endast de utbildningslinjer till vilka antagning görs i det centrala 

ADB-baserade antagningssystemet hos UHÄ. 

U HÄ har låtit utreda förekomsten av lottning i antagningssystemet vid 

UHÄ inför hösten 1980 samt gjort vissa jämförelser med antagningen inför 

hösten I 979. Ämbetet konstaterar att lottningen f. n. är koncentrerad till 

vissa hårt spärrade utbildningslinjt:r samt att antalt:t utlottade har ökat de 

senaste åren. Ökningt:n har varit särskilt stor mellan höstt:n 1979 och 

hösten 1980. Ämbetet bedömer att bl. a. dt: av riksdagen våren 1980 beslu

tade iindringarna i tilltriidcsrt:glerna. föreningsmeriternas avskaffande och 

ändrad poäng för arbetslivse1färenhet. kommer att leda till att urval genom 

lottning hland sökande med maximal poiing får tillgripas iiven bland sökan

de med arbetslivserfarenhet. 

Inför hösttcrminen 1980 lottades totalt 583 sökande bort från det utbild

ningsalternativ de sökt i första hand. 301 av dessa sökande lottadt:s bort 

mt:d maximal poäng. Av de 301 sökande sökte 243 till Hikarlinjt:n. Hösten 

1980 antogs till denna linje 68 sökandt: med maximal poiing för bt:tyg från 

tre- eller tvaårig linje i gymnasieskolan. UHÄ: s beräkningar visar att 

tillströmningen av sökande med 5.0 i medelhetyg för ett hegriinsat antal 

utbildningar. i första hand läkarlinjen på vissa orter. kommer att vara 

sådan att samtliga rvi! gfmger utlottade inte kan beredas plats vid sin tredje 

ansökan. i varje fall inte inom dt:t anlal platser där urvalet görs på enhart 

betyg. 

Vissa av riksdagen våren 1980 bt:slutade ändringar i tilltriidt:sreglerna 

planeras träda i kraft inför antagningen till höstterminen 1982. U HA anser 

att en definitiv utfurmning av hestämmelst:r om antagning av två gånger 

utlottade kan göras först i samband med att beslutet om garanti fiir direkt-
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övergång från gymnasieskolan till en tredjedel av platserna på en utbild

ningslinje konkretiseras. U HÄ kommer diirför att liinma definitiva förslag 

om lottningsgarantins utformning i samband med att ämbetet i början av år 

1981 redovisar sina uppdrag fri\n regeringen med anledning av riksdagens 

beslut om iindring i tillträdesreglerna. Det iir emellertid enligt ämbetet 

möjligt att tillämpa provisoriska bestämmelser om s. k. lottningsgaranti 

redan vid antagningen inför höstterminen 1981. 

UHÄ definierar i sina överväganden och förslag till provisoriska bestäm

melser en utlottad sökande som en sökande som lämnar UHÄ: s sista 

antagning inför en termin med maximal poäng till sökt alternativ inom viss 

utbildning och som inte blivit antagen till annat sökt alternativ inom denna 

utbildning. Ämbetet anser det rimligt att sökande som utlottats minst två 

gånger får förtur till upp till 75 procent av platserna i respektive kvot

gruppsdel. Eventuellt erforderligt urval bland sökande med lottningsga

ranti föreslås ske efter hur många gånger den sökande har lottats ut. dvs. 

efter en köprincip. och i sista hand genom lottning. 

Jag har i likhet med UHA. funnit det lämpligt att införa en provisorisk 

ordning för s. k. lottningsgaranti efter de av ämbetet föreslagna riktlinjer

na. Jag vill därför anmäla för riksdagen att regeringen den 18 december 

1980 har utfärdat en förordning med provisoriska föreskrifter om företriide 

vid antagning till viss högskoleutbildning i övcrenssWmmelse med UHÄ: s 

förslag. De provisoriska reglerna skall tifömpas första gilngen vid urval till 

utbildning som päbörjas hösttcrminen 1981. Jag förordar att regeringen 

bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag nu har anfört. 

Jag avser att snarast möjligt återkomma med förslag om en definitiv 

ordning förs. k. lottningsgaranti. Detta förslag bör kunna fiireliiggas riks

dagen i s~tdan lid att nya regler skall kunna tillämpas vid urval till utbild

ning som bör:iar höstterminen 1982. 

Forskning oc·h .fi1rskaruthild11ing 

Innan jag g:lr in på fdgorna rörande forskning och forskarutbildning med 

anknytning till budgeten fö1· budgeti"iret 1981/82 vill jag helt kort belysa 

utvecklingen av resurserna för forskning och utvecklingsarbcte ( FtiU I i vär 

omviirld samt ge en bild av vitr egen FoU-hudget innevarande budgetår. 

OEC'J <Organisation for Economic Cooperation and Development) har 

nyligen redovisat resultatet av en undersökning av FoU-resurserna inom 

OECD-liinderna. Denna undersökning visar att de länder inom OECD som 

satsar mest på forskning och utveckling iir Förenla stalerna. Japan. För

bundsrepubliken Tyskland. Frankrike och Storbritannien. År 1977 sat

sades i dessa länder sammanlagt mer iin 82 miljarder amerikanska dollar pti 

FoU. Detta belopp motsvarar ungefär den svenska brullonalionalprnduk

ten tBNPI för {1r 1977. 

De nordiska länderna satsade tillsammans ca 2.8 miljarder dollar. varav 

Sverige svarade för 1.5 miljarder dollar (humanistisk och samhiillsvclcn-
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-;kaplig FoU ingår dock inte i de svenska uppgifterna till OECD-statisti

kcn). 

För är 1977 har för Sveriges del Fol~-resurscrnas andel av UN P uppskat

tats till 1.9 procent. Inom OECD övertriiffas denna niv~i av Förenta sta

terna 1:!.4 procent). Schweiz 12.3 procent). Förbundsrepubliken Tyskland 

I 2.1 procent). Storbritannien 12.1 procent) och NcJerliindcrna (:!.O pni

centl. Japan ligger på samma niV<i som Sverige < 1.9 procent). medan 

Frankrikes andel iir 1,8 procent. För övriga OECD-liindcr iir andelen 

mindre än 1.5 procent. 

Em:rgiforskning och forskning för främjande av hälso- och sjukv~ml hör 

till de iindamill som genomsnittligt ökar mest inom OECD-liinderna. 

SCB har genomfört en analys av statsbudgeten för budgctiiret 1980/81 

meJ avseende pä anslagen till forskning och utveckling (SCB 1980-05-12 

Statliga anslag till forskning och utveckling 1980/J 9811. 

Enligt SCB: s analys komrrn:r de sammanlagda statliga utgifterna for 

FoU budgetåret 1980/81 att uppgit till ca 5960 milj. kr. Det inncbiir en 

ökning med 550 milj. kr. eller 10 procent jiirnfört med niirmast f\.1rq!~tcndc: 

budgcti"1r. Sedan budgetåret 1975176 har FoU-utgiftcrna diinned ökat med 

niistan 2900 milj. kr. räknat i löpande prisa. 

Huvuddelen av anslagen går till FoU-vcrksarnhct inlllll landet. Mera 

betydelsefulla undantag är drygt 140 milj. kr. till internationellt utveck

lingssamarbcte och ca 195 milj. kr. till europeiskt samarbete inom rymd

f"orskning (ESAJ. kiirnforskning (CERNJ. astronomisk f1.1rskning <ES()) 

och molekyliirbiologi ICEI3MJ. 

Som framgår av följande tabell kanaliseras niira tre tjiirdedclar av FoU

anslagen genom tre departement. niimligen utbildningsdepartementct 3.~ 

procent. industridepartementet (inkl. affärs\'erkcn) 2'.'i procent rn:h för

svarsdepartementet 15 procent. 

Berii/.:.1wde FoU-1111slag i h11d,r.:ct1Jr11p,1.1·irio11c11. F<irdc/11i11g />(i d1·11111·tc-

lllCI/(. 
----

Depancmcnt Proccntud\ fonlelning Fnl'.-anshlg. \lkr. 
-------

1977!78 1978/71) 1979/XO l'J80/KI l'J~O,'X I 

Utbildnings 31.2 .11.8 32.ti 3.1. I 197.1 
Industri (inkl. 
affärsverk) IH.2 20.3 2 l.K 2-L8 I -17ti 
Fi\rsvars 2.1 . .1 19.5 17.1 l'.O K'J' 
fordbruks 8.h X.5 X.7 !U -1'.n 
Social 5.H ti.4 7.0 7.0 -120 
Bostads 2.1 2.7 .•.I 2.9 17-1 
Utrikes 2.7 2.7 ~.X 2.9 17-1 
Kornmunikati11n., 
<inkl. affarsvnk) 2.7 3.0 2.7 2.4 1-10 
Arbetsmarknads u \.-1 l.fi \.h '15 
Budget 2.6 2.J u 0.7 -Il 
Ekonomi 0.-1 0.-1 0.4 tU 20 
Kommun ll,2 ll.2 ll.l 0.2 10 
Justitie 0.2 0.1 ll.l 0.2 9 
I I andels 0.1 0.1 0.1 0.0 , 

-
Övrigt 0.h 0.h 0.h 0.h _,h 
Totalt IOO <;;, 100 <:·< 100% 100 q, 5958 
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Vid en ändamålsindelning av foU-anslagen framgår att den största 

andelen. 40 procent. anvisas för att främja allmän vetenskaplig utveckling. 

framför allt forskning vid universitet och högskolor. Ca 16 procent av 

· FoU-anslagen iignas åt försvarsforskning. Drygt 10 prm:ent avsätts till 

främjande av forskning inom energi- och vattenforsörjningsomr~tdt:t. 

Beräknade FoU-ans/ag i h11dgl'tpropositio11e11 Ji"ir 19/J0/8/. Fiirdelning 11il 

ändanull. 

Ändamål Mkr. Procent 

I. Jordbruk. skogsbruk. jakt. thkc 119 .::!.0 
2. Industriell verksamhet 462 7.7 
3. Energi- och vattcnförsörjning 614 10.3 
4. Transport och kommunikationer 149 2.5 
5. Boendemiljö. samhällsplanering 119 2.0 
6. Fysisk miljö. naturvård J06 1.8 
7. ·Hälso- och sjukvård 429 7.2 
8. Socialvard. social miljö. trygghet 84 1.4 
9. Kultur. massmedia. fritid 16 tU 

10. Undervisning 61 1.0 
11. Arbetsmiljö. personalskydd 107 1.8 
12. Offentlig förvaltning. samhällsservice 167 2.8 
13. Utforskning av jorden och atmosfären 42 0.7 
14. Allmän vetenskaplig utveckling 2 371 39.8 
15. Rymdforskning 170 2.9 
16. Försvar 942 l'i.8 

Samtliga iindamäl 5958 100,0 

Av denna korta redovisning framgär att redan nu hetydande belopp 

satsas på forskning i Sverige. Förslagen i ärets budgetproposition innebär 

att hudgetåret 1981 /82 ytterligare sammanlagt ca 125 milj. kr. anslås för 

forskning. Vidare kommer under vt1ren 1981 förslag om ytterligan: för

stiirkningar inom forskningsomr~idet att läggas fram i särskilda proposi

tioner rörande dels statliga stlidåtgiirder för teknisk forskning och industri

ellt utvecklingsarbete. dels förslag till nytt energiforskningsprogram samt 

dels forskning inom jord- och skogsbruksområdet. 

Tabellerna ger emellertid enligt min mt:ning också anledning till en 

retkxion av annat slag. De visar att övt:r 2 miljarder kr. anslås till st:ktoriell 

forskning med i huvudsak matematisk-naturvett!nskaplig och teknisk in

riktning. Jag har därvid inte tagit med utbildningsdepartementets anslag till 

forskning. Dessa syftar ju bl. a. till att finansiera en utbyggnad av forsk

ningsresurscr inom högskoleorganisationen i form av forskningspcrsonal. 

utrustning m. m. som sektorsforskningen skall kunna repliera på. De forsk

ningssatsningar som görs inom industrin är inte heller medräknadt:. Ävt:n 

dess<1 torde i betydande utsträckning vara inriktade mot naturvetenskap 

och teknik. Jag utgår ifrån alt såväl den sektoriella for-.kningcn som indus

triforskningen kommer att behålla sin nuvarande nivä eller växa ytkrliga

re. Detta kommer att ställa stora krav på högskolans forskningsorganisa-



Prop. 1980/81: IOO Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 384 

tion. inte minst niir det gäller utbildningen av forskare. Jag erinrar här om 

vad jag tidigare har anfört om den vikande forskarrekryteringcn till fritmst 

naturvetenskapliga och tekniska områden. Behovet av att förstärka hög

skolans forskningsorganisation är mot denna bakgrund uppenbar liksom 

också angelägenheten av att låta merrarten av sådana förstärkningar gå till 

matcmatisk-naturvetcnskarlig och teknisk forskning och forskarutbild

ning. I den prorosition om inriktningen av forskningspolitik m. m. som jag 

avser att föreslä regeringen att förelägga riksdagen våren 1982 Merkommer 

jag med en utförligare analys av sambanden mellan satsningar på sektoriell 

forskning och forskning och forskarutbildning inom högskolan. Jag föror

dar i det följande att resurserna for forskning och forskarutbildni_ng inom 

uthildningsderartementets verksamhetsomräde förstiirks med ca 70 

milj. kr. 

Vid fördelningen av de tillkommande forskningsresurserna har jag i mina 

förslag lagt siirskild vikt vid forskning och kunskapsurpbyggande som har 

långsiktig betydelse för utveckling av det svenska niiringslivets konkur

renskraft. Det innebär att merrarten av resurserna läggs på naturveten

skaplig och teknisk forskning och forskarutbildning. Men iiven humanis

tisk och samhällsvetenskaplig forskning och utbildning har viktiga upp

gifter i detta sammanhang. Jag tänker då särskilt på vart behov av kunska

rer i språk och om andra kulturmönster. viktiga delar i en utveckling av 

internationell konkurrenskraft. Jag vill dessutom erinra om vad jag har 

anfört i tidigare budgetpropositioner om vårt behov av humanistiska och 

samhällsvetenskapliga kunskaper för att utveckla ett viil fungerande sam

hälle. Forskningssatsningar som riktar sig till endast en del av vetenskaps

samhället skapar på sikt kunskapslm:kor till skada för samhällsutveckling

en. Det är enligt min mening angeläget att vara uppmiirksam pil effekter av 

detta slag också i en tid när det är nödviindigt att göra hårda prioriteringar. 

Jag förordar därför i det följande också vissa förstärkningar av humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning. 

Svensk medicinsk forskning intar en internationellt framträdande posi

tion. Det är viktigt b<'1de för utvecklingen av v{tr vårdverksarnhet och ur 

industriell synvinkel att denna forskning kan bibehålla sin slagkraft. Jag 

har sökt beakta detta i det följande vid fördelningen av resurstillskottet. 

Av det föreslagna medelstillskottet avser ca 12.5 milj. kr. en allmiin 

förstiirkning av hasresurscrna inom högskolans forskningsorganisation. 

Det är enligt min mening ytterst angeläget att dessa resurser verkligen 

kommer forskningen till del och inte utnyttjas för att komrensera resurs

hortfall till följd av besparingar inom andra delar av högskolans verksam

het. 

En anvisning på 5 milj. kr. föresl{\S för upprustning av de vetenskapliga 

biblioteken. Därvid har jag också beräknat vissa medel for en för~tärkning 

av musei verksamheten för de humanistiska fakulteterna. 

Vidare förordar jag en uppräkning med 10 milj. kr. av de medel som är 

avsedda att möjliggöra universitetslektorers (rnotsv. l forskning. 
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De två sistniimnda anvisningarna kan för följande budgetär komma att 

användas för åtgärder med syfte att öka rörligheten inom högskolans 

forskningsorganisation. 

Antalet uthildningsbidrag för doktorander är fortfarande relativt lågt i 

förhållande till antalet studerande inom forskarutbildning. UHÄ redovisar 

i sin anslagsframställning dels en sjunkande rekrytering till forskarutbild

ningen. dels en låg genomströmningstakt inom denna. Det är viktigt att 

såväl stimulera rekryteringen till forskarutbildningen som att förbättra de 

ekonomiska förutsättningarna för de studerande att fullfölja studierna utan 

onödig tidsutdräkt. l överensstämmelse med UHÄ: s förslag förordar jag 

därför att antalet uthildningsbidrag för doktorander ökas med 90. 

Medlen för forskningsanknytning och konstnärligt utvecklingsarbete fö

resläs förstärkta med I milj. kr. 

Jag kommer i det följande att förorda inrättande av tjänster som profes

sor IL 22) inom områdena etnologi. särskilt nordeuropeisk. itulienska. 

administrativ databehandling. freds- och konniktforskning. molekylär ge

netik. allmän medicin. samhällsodontologi. astrofysik. belysningslära. 

högspänningsteknik. tillämpad materialteknologi samt ytors fysik och 

kemi. 

Universitetet i Lund har i sin anslagsframställning prioriterat en ökning 

av basresurserna framför nya professurer. vilket jag har tagit hänsyn till 

när jag har fördelat tillgängliga medel. 

Vidare för jag fram förslag om omvandlingar och omprioriteringar.inom 

givna resurser inom en rad områden. vilka redovisas under berörda fakul

tetsanslag. 

Vid medicinska forskningsrådet bör inriittas en tjänst som professor ( L 

221 i hälso- och sjukvårdsforskning med siirskild inriktning på utvecklings

liinderna. 

För forskningsrådsorganisationen beriiknar jag en medelsökning om 

sammanlagt ca 21 milj. kr. Därtill kommer en fortsatt ökning av medlen för 

dyrbar vetenskaplig utrustning med 10 milj. kr. till 35 milj. kr. för nästa 

budgetår. 

Såväl U HÄ som forskningsråden och forskningsrådsnämnden (fRN) 

har i sina anslagsframställningar tagit upp vissa övergripande frågor som 

jag vill kommentera här. 

Regeringen planerar som jag nyss har niimnt att våren 1982 lägga fram en 

forskningspolitisk proposition. Som ett led i förberedelserna inför denna 

proposition har några myndigheter fött i uppdrag att svara för vissa utred

ningar och kartläggningar. Resultaten av dessa skall föreligga under år 

1981. 

Hur svensk FoU-statistik skall utformas och redovisas för att möta olika 

intressenters behov av information och planeringsunderlag utreds av FRN. 

Riksrevisionsverket och UHÄ har regeringens uppdrag att granska hur 

högskolans kostnader för forskningsprojekt lämpligen skall redovisas. Om 

~5 Riksd11gc11 /<.Jlili!XI. I .1<1111/. Nr /l!O. Hi/11g11 /:! 
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projektredovisningen skall inordnas i högskoleenheternas befintliga eko

nomiadministrativa rutiner kan vissa praktiska problem uppkomma och 

kanske även krav på systemändringar. U HÄ har därför pä detta område 

inlett en försöksvcrksamhet inom den matematisk-naturvetenskapliga fa

kulteten i Uppsala. 

Ett uppdrag till UHÄ att utforma program för disciplinorienterade fakul

teter fullgörs i en första etapp vid Chalmers tekniska högskola och inom de 

humanistiska och sarnhiillsvetenskapliga fakulteterna vid universitetet i 

Göteborg. 

Frf1gan om etappavgångar i forskarutbildningen prövas av UHÄ inom 

ramen för ett regcringsuppdrag. U HÄ har också i uppdrag att utreda hur 

forskarutbildningen skall dimensioneras och inriktas med hiinsyn dels till 

de behov som högskolan. sektoriella organ 01.:h samhiillct i övrigt har. dels 

till de studerandes önskemål. Forskarutbildningsstatistiken. ett av plancr

ingsunderlagen för bl. a. forskarutbildningens dimensionering, ses över av 

SCB i samråd med UHÄ. 

Forskningssarnverkanskommittcn !FOSAM l har i de1.:embcr 1980 av

lämnat sitt huvudbetänkande tSOU 1980: 46) Högskolan i FoU-samver

kan. Betänkandet remissbehandlas f. n. 

Kommitten ( U 1979: 10) om forskningens och forskarutbildningens situ

ation i den nya högskolan kommer att avlämna sitt betänkande vi1ren 1981. 

Denna utredning behandlar också enligt tilliiggsdirektiv fri'1gan om forskar

utbildningens merit värde. 

FRN har regeringens uppdrag att inför en kommande forskningspolitisk 

proposition lämna ett underlag om innehållsliga prioriteringar i forsknings
verksamheten. 

UHÄ anger att verket i nästa anslagsframställning kommer all rednvisa 

en Oer<trsplan för forskning tKh forskarutbildning inom alla fakulteter. 

En sådan flcrärsplan skulle givetvis utgöra ett mycket viirdcfullt under

lag för arbetet med den kommande forskningspolitiska propositionen. Vik

tiga faktorer som mästc beaktas i en lleriirsplan för forskning och forskar

utbildning inom högskolan är bl. a. möjligheterna till profilering och arbets

fördelning mellan olika högskoleenheter samt möjligheterna till omdisposi

tion av nuvarande resurser, t. ex. omprövning av inriktningen av ledigbli

vande professurer. Jag utgår frfm att även övriga berörda myndigheter 

kommer att ha intresse av all få sina långtidsplaner prövade i det samman

hanget och därför kommer att presentera genomarbetade förlsag till li'ing

tidsplaner i anslutning till nästa firs anslagsframställning. 

UHÄ redovisar i f1rets anslagsframställning förslag till langtidsplanering 

för vissa fäkultetsomräden . .lag vill här erinra om vad jag i föregäende firs 

budgetproposition anförde rörande möjligheterna att ta stiillning till ut

byggnadsförslag.ft'ir enstaka fakultetsomrf'4.kn -titan tillg<lng till molwaran •.. 

de beslutsundcrlag för övriga områden. Dagens ekonomiska läge har sna

rast ökat svårigheterna att göra bindande utfästelser fiir vissa verksam-
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hetsområden utan att ha kännedom om vilka resurskrav inom andra områ

den som dlirigcnom skulle bli svåra eller eventuellt omöjliga all tillgodose. 

Forskningsprojekt rörande jämställdhets- och kvinnofrågor bedrivs i dag 

inom ett stort antal institutioner. Inom områdena kvinnolitteratur resp. 

kvinm1historia pågår mer kontinuerlig forskningsverksamhel vid universi

teten i Uppsala och Göteborg. Vid universitetet i Uppsala finns f. n. en 

personlig forskartjänst. Innehavaren av denna tjiinst avgår med pension 

under år 1981. Jag kommer i det följande att under anslaget 0 16. Samhälls

vetenskapliga fakulteterna beräkna medel för en fortsä!tning av verksam

heten vid universitetet i Uppsala. I anslutning till de kvinnohistoriska 

samlingarna vid universitetet i Göteborg bedrivs sedan Hinge forskning i 

kvinnohistoria. Ledare för verksamheten var intill sin bortgång hösten 

1980 professor Gunnar Qvist. Det är enligt min mening önskvärt all forsk

ningen i kvinnohistoria kan utvecklas vidare. Jag anser ocksä all det Lir 

angeläget att forskning kringjämstiilldhets- och kvinnofr[1gor ges en fastare 

stiillning. Jag utgfa fdn att UHA och berörda forskningsdd i sina anslags

framställningar för hudgetitret 1982/8.~ kommer att lägga fram förslag här

om. 

Bl. a. i 1979 <trs forskningspolitiska proposition tprL1p. 1978179: 119) dis

kuteraJes högskolans roll i det svenska forskningssystemet. Jag framhöll 

där att det i ett ur forskningssynpunkl litet land som Sverige är i högsta 

grad angenigel alt de resurser som finns tillgimgliga för forskning och 

utvecklingsarhete utnyttjas st1 rationellt som möjligt. I de llesta fall torde 

det dä1i"ör vara liimpligast att forskning oavsett linansieringskiilla utförs 

inom högskolan och inte l. ex. inom siirskilda forskningsinstitut. Jag kom

mer i det följande att föreslå all institutet för social forskning inordnas i 

universitetet i Stnckholm och att resurserna för institutets verksamhet pt1 

sikt ökas. Delta hör hl. a. utgöra ell viirdefullt tillskott till den samhiillsve

tenskapliga forskningen 01.:h utbildningen vid universitetet L•Ch ge förhi1tt

rade möjligheter for institutet till samverkan med andra forskningsomrt1-

den. 

Anslai;sfi·dgor 

I det friljamlc for statsrädet Mogi"ird och jag upp de besparingar vi fört 

fram i propositionen ( 1980/81: 201 om besparingar i statsverksarnheten 

m. rn. rned tre :indringar. r-.-tcd aniL'dning av riksdagens beslut t L:bU 1980/ 

81: 15. rskr 1980/81: 120) i anledning <l\ nyssniimnda proposition hniiknar 

jag ,f1!unda inll' niigon besparing genom nedliiggning av kemistlinjen i · 

Sundsvall/Hiirnös;111d. I stiillct ber:iknar .;tatsriidet Mogi'ird en nllltsvaran

de besparing inom fritidspedagogutbildningen. I ~liillet för besparing ge

nl'm nedliiggning <1v matematikerlinjen i V<ixjö her~iknar ~lalsr;\det ~fogi1ni 

en motsvarande besparing inom fiirskolläraruthildningen i Vjxjö. 1-'lir arki

tektlinjen vid universitetet i Lund riiknarjag med en minskning med endast 

30 av befintliga fi(l antagningsplatser. Den i Il\ -.~niirnnda proposition heriik-

/\11rto11g: S .. W7. rad 6 kol. 2 St<ir: I 334 Riitlat till: I 302 
rad 16 kul. 2 · · : 84 · · Yh 
rad 27 kol. 2 · · : IO 2'12 · · : I O 242 
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nade besparingssumman inom sektorn för utbildning for tekniska yrken vid 

universitetet i Lund kvarstår dock i sin helhet. 

I den nyssniimnda besparingsproposilionen har som ett led i de generella 

besparingarna. som ej är kopplade till dimensioneringsminskningar. en 

besparing av 15 milj. kr. beräknats under anslaget till lokalkostnader m. m. 

vid högskoleenheterna. Besparingen iir ett uttryck för den totala bcspar

ingscffekt som efterstriivas. Enligt uppdrag av regeringen den 16 oktober 

1980 utredt~r byggnadsstyrclsen och UHA f. n. frågan om hur besparingen 

skall genomföras. I avvaktan på resultatet av myndigheternas utredning 

bör regeringen inhiimta riksdagens bemyndigande alt ~lulligt avgöra huru

vida besparingen bl)r tas ut inom lokalkostnadsanslagd eller genom andra 

generella besparingsåtgärder. 

I överensstämmelse med vad jag har anfört i prop. 1980/81: 20 om 

besparingar i statsverksamheten m. rn. beräknas för varje myndighet i det 

följande en besparing till följd av kra\' pf1 förvaltningsralionalisering Ofr 
prop. 1980/81:20 s. 16. UbU 1980/81: 12 s. 18). Såvitt giiller sektors- och 

fakulletsanslagen till högskolan har jag därvid ri1kna1 med en besparing· av 

sammanlagt 5 00000\l kr .. lag har fördelat denna besparing helt i proportion 

till UHÄ: s fördelning av den motsvarande besparing av 3 300000 kr. som 

iimbetet har lagt fram. Jag vill stryka under att avsikten med besparingen 

iir att en rationalisering av högskoleenheternas centrala förvaltningar och 

inslitutionella organisation skall i\stadkommas utan att de uppgifter som 

skall fullgöras gentemot insti1u1ion1:r och myndigheter eftersätts. Det an

kommer på högskolestyrelserna att besluta hur besparingen skall genomfo-

ras. 
Fiir att bereda ekonomiskt utrymme ;it tidigare p[1hiirjade reformer och 

ett mindre antal nya sädana har jag vidare beriiknat \llaligare besparingar 

i förhällande till nyssnämnda besparingsproposition om sammanlagt 

3 96 7 000 kr. De ylterligare besparingarna sker till följd av tidigare besluta

de dirnensioneringsminskningar inom sektorn fl.ir administrativa. ekono

miska och sociala yrken (570000 kr.) och sektorn för kultur- och informa

tions yrken (443 000 kr.). minskade kostnader per ilrsstudieplats inom sek

torn för viirdyrken ( 574 000 kr.). inom sektorn för kultur- och informalions

yrken (42 000 kr. l och inom en~taka kurser UOOOOO kr.). Dessa besparingar 

övcrenssl~immcr med U HA: s förslag i anslagsfrarmliillningen. Vidare be

riiknar jag en yllerligare besparing (450000 kr.) genom nedliiggningen av 

kemist- och matematikerlinjerna i Örehro. Jag heriiknar ocksii en bespa

ring till följd av en minskning ;iv utbildningen i enstaka kurser med 207 

ärsstudicplaher (I 588 000 kr.). 

1-"iir den utbyggnad av tandliikarutbildningen vid univasitetel i Umd. 

som jag anmiikr i det följande. skapas el! ekonomiskt utrymme. savitt 

gäller driftkostnaderna. genom den successiva nedl:iggningen av tandlii

karutbildningen m. rn. vid karolinska institutets enhet vid Hoföndargatan i 

Stockholm. 
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Nödvändigheten av att i fortvarigheten bereda ekonomiskt utrymme för 

de reformer avseende sjukgymnastutbildning och fotografutbildning som 

jag i det följande föreslår leder till att ett besparingsutrymme under föl

jande budgetår måste anses vara intecknat för dessa ändamål. Jag räknar 

därför med att besparingar till följd av tidigare beslutade dimensionerings

minskningar inom sektorerna för tekniska yrken, administrativa. ekono

miska och sociala yrken och kultur- och informations yrken av sammanlagt 

3 433 000 kr. under budget<iret 1982/83 och I 877 000 kr. under budgetåret 

1983/84 skall användas för nämnda ändamål. 

Frågan om besparingar inom sektorn för utbildning för undervisningsyr

ken berörs ytterligare av statsrådet Mogård vid hennes anmälan av ifråga

varande anslag. 

Med anledning av förslag i budgetpropositionen 1980 beslöt riksdagen 

att utbildningsstandarden per årsstudieplats inom det tidigare området med 

fritt tillträde i högskolan skulle höjas med resurser motsvarande 2 570 

årsstudieplatser under budgetären 1980/81-1982/83 ( prop. 1979/80: 100. 

UbU 1979/80: 28. rskr 1979/80: 292). Till följd av förslagen i den tidigare 

nämnda besparingspropositionen och de förslag som jag nu för fram mins

kar utbildning i enstaka kurser med I 062 årsstudieplatser under budgetåret 

1981/82. Utbildningen inom det tidigare fria området bestod till stor del av 

utbildning i enstaka kurser. Jag räknar med att av den minskning med I 062 

årsstudieplatser som jag nu beräknar faller 220 platser inom det tidigare 

fria området. Behovet av standardhöjning minskar d~irigenom med 220 

årsstudieplatser från motsvarande 2 570 i'trsstudieplatser till motsvarande 

2 350 årsstudieplatser. Under innevarande budgetår har en standard höj

ning motsvarande I 142 <irsstudieplatser genomförts. Resurserna för de 

återstående I 208 årsstudieplatserna bör fördelas lika mellan budgetåren 

1981/82 och 1982/83 enligt följande: 

Universitet 19~1/lC 1982/83 

Stockholm I 833 000 I 833 000 
Uppsala I 116000 I 124000 
Lund 2300() 15 ()()() 
Ciiitehorg 1678000 1678000 

4650000 4650000 

Jag återkommer till denna fri\ga i samband med min anmälan av anslaget 

till lokala och individuella linjer och enstaka kurser. 

Regeringen uppdrog i februari 1979 åt UHÄ att utreda hur resurser skall 

ställas till högskolans förfogande för finansiering av stöd till handikappade 

studerande samt att utforma förslag till regler om rambelopp m. m. samt 

belysa ansvarsfördelningen mellan UHÄ och andra myndigheter som Him

nar bidrag till handikappade studerande för habilitering och rehabilitering. 

I uppdraget ingick även att göra en prognos över antalet handikappade och 

att definiera begreppet handikappad respektive gravt handikappad. UHÄ 

har redovisat uppdraget i sin anslagsframsrnllning. 
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En av UHÄ tillkallad utredningsman har avgivit en rapport Handikappa

de i högskolan. Med stöd i utredningens förslag och remissyttrandena 

häröver föreslår U HÄ att under anslaget till vissa särskilda utgifter i 

högskolan ett belopp av 1.5 milj. kr. anvisas för att disponeras efter beslut 

av U HÄ för särskilda åtgärder till stöd för handikappade studerande vid en 

högskoleenhet i de fall högskoleenheten haft kostnader S<l!TI överstiger 0.15 

procent av de sammanlagda medel. som enheten disponerar under sektors

anslagen för grundläggande högskoleutbildning. Anslagsposten skapas ge

nom en motsvarande proportionell minskning av sektorsanslagen för 

grundläggande utbildning. Eftersom de totala kostnaderna for detta ända

mål är svåra att förutsiiga är jag inte beredd att ta stiillning till n;\gon 

särskild anslagspost. I stiillet bör UHÄ bemyndigas att bestiimma hur stor 

del av berörda anslag som skall disponeras för särskilda handikappända

mäl. Jag återkommer senare till regeringen med förslag i frtigan. 

Beträffande handikappade studerande föreslär UHÄ iiven att iimbetet 

får i uppdrag att utreda frågan om en koncentration av högskoleutbildning 

för döva till i första hand Stockholm och Örebro. P[1 dessa orter pi\g)r ett 

utredningsarbete i denna frt1ga. Eftersom högskoleutbildning för döva be

rör llera högskoleorter iin de nu niimnda bör UHÄ samordna utrednings

vcrksamheten. 

För innevarande budgetår finns i statsbudgeten uppfört ett anslag under 

nionde huvudtiteln till vissa kurser för utländska studerande. h;in detta 

anslag bestrids kostnader för kurser i svenska spr{1ket för icke svenskta

lande studerande m. fl. Medlen fördelas av UHÄ mellan universiteten. 

Fördelningen av kurserna har varit i stort sett ofiiriindrad under de senaste 

åren. Jag finner det vara minure iindamålsenligt all ha el! siirskilt anslag för 

detta ändamål. Universiteten bör niimligen själva kunna avgöra vilka re

surser som skall avdelas för dessa enligt min mening angeliigna kurser. Jag 

har diirför för varje universitet fördelat medlen mellan anslagen till yrkes

utbildningssektorerna med ledning av medlens fördelning innevarande 

budgetår. Jag riiknar med oföriinurat antal kurser dvs. 95 i Stockholm .. 14 i 

Uppsala. 21 i Lund. 21 i Göteborg. 10 i Umeå och 4 i Linköping. Jag vill 

stryka under att denna anslagsomläggning iir av teknisk karaktiir rn.:h ej 

innebiir nftgra föriindringar i sak av utbildningens planering. Ej heller avser 

jag att föregripa de ställningstaganden som kan bli aktuella genom de 

försh1g som kommer att lämnas av gliststuderandekommi\ten I U 1978: 03). 

De ändringar i lagen ( 1944: 219) om djurskydd m. m. som triitt i kraft 

fr. o. m. den I juli 1979 ställer ökade krav vid uppfödning av försöksdjur för 

vetenskapligt iindamål. 

För att övergångsvi~ klara en bristsituation i avvaktan p{1 en anpassning 

av inhemsk uppfödning av försöksdjur till den fi.iriindrade lagstiftningen 

som triidde i kraft den I juli 1980 har regeringen uppuragit åt UHÄ att 

träffa avtal med ett schweiziskt liikemedelsföretag om import av katter för 

försöksdjursändamål i första hand inom medicinsk forskning. Avtalet om-
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fattar en import för högskolornas behov av 800 djur per år under en 

treårsperiod med början innevarande budgetår. 

För att garantera erforderligt belopp för importen enligt avtalet har 

innevarande budgetår vissa medel under anslagen till de medicinska och 

odontologiska fakulteterna samt ett bidrag från medicinska forskningsrå

det primiirt ställts till U HÄ: s disposition genom beslut av regeringen. 

Efterhand som fakulteterna får tillgång till importerade försöksdjur sker en 

avräkning mot garantibeloppet. Förskjutningar i förhållande till planerad 

förbrukning högskoleenheterna emellan samt eventuella outnyttjade medel 

slutrcgleras av UHÄ. Ett i princip motsvarande förfarande avses bli an

vänt budgetåret 198 J/82. Jag har beräknat särskilda anslagspostcr för detta 

ändamål under anslagen till de medicinska och odontologiska fakulteterna. 

Jag har beräknat medel för två personliga tjänster avseende sådana 

tjänstemän som i samband med myndighets utlokalisering garanterats fort

satt anställning i Stockholm (s. k. NOM-garanter). Vidare har jag beaktat 

att innehavare av personliga tjänster lämnat dessa helt eller delvis. Jag har 

även beräknat medel för en personlig tjänst som byrådirektör vid universi

tetet i Göteborg. 

Efter förslag från regeringen har riksdagen för innevarande budgetår 

bemyndigat regeringen, eller den myndighet regeringen i sin tur bemyndi

gar. att övergångs vis medge överföringar mellan anslag i statsbudgeten och 

mellan anslagsposter som har underställts riksdagen. Jag gör den bedöm

ningen att även under nästa budgetår behövs ett bemyndigande av denna 

art. Detta är som jag nyss berört bl. a. nödvändigt för att erforderliga 

resurser för handikappåtgärder skall kunna disponeras. Regeringen bör 

därför föreslå riksdagen att lämna ett motsvarande bemyndigande för 

budgetåret 1981/82. Jag gör den bedömningen att ett bemyndigande av 

detta slag ej kommer att behövas för budgetåret 1982/83. 

Vid vår anmälan av de olika anslagspunkterna i det följande avser 

statsrådet Mogård och jag att redovisa våra ställningstaganden till flertalet 

av de förslag myndigheterna har fört fram i sina anslagsframstiillningar. 

Myndighetsförslag i övrigt. för vilka vi således inte redovisar våra ställ

ningstaganden under anslagspunkterna, är sådana som faller inom den 

kategori vi inte funnit anledning att föra fram inför budgetåret 1981/82. 

Självfallet har myndigheterna möjlighet ·att återkomma i sådana frågor i 

sina anslagsframställningar för kommande budgetår. En avvägning mot 

andra ändamål får då ske. 

I budgetpropositionen 1980 anmälde jag att av anslagsbehållningarna på 

reservationsanslagen till högskolan av 160 milj. kr .. dvs. 6 procent. efter 

budgetåret 1978/79 27 milj. kr. hållits inne av regeringen. Motsvarande 

medel har i stället anvisats som extra ramar till inredning och utrustning 

(prop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 389 fO. Efter budgetåret 1979/80 har anslags

behållningarna minskat till 101 milj. kr. dvs. 4 procent. Genom beslut av 

regeringen den 6 november 1980 har 9975000 kr. innehållits. Av de inne-
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hållna medlen avser 900000 kr. sektorn för administrativa. ekonomiska 

och sociala yrken, 400000 kr. sektorn för vårdyrken. 4500000 kr. sektorn 

för undervisningsyrken, 700000 kr. sektorn för kultur- och informations yr

ken. 2 100000 kr. lokala och individuella linjer och enstaka kurser. 500000 

kr. humanistiska fakulteterna, 600000 kr. samhällsvetenskapliga fakulte

terna och 275 000 kr. odontologiska fakulteterna. I den rådande statsfinan

siella situationen är jag inte beredd att föreslå att resursförstärkningar av 

olika slag genomförs motsvarande de innehållna medlen. I stället hör dessa 

avräknas mot eller disponeras för utgifter av engångskaraktär som är 

nödvändiga till följd av vissa tidigare beslut. Jag avser att senare åter

komma till regeringen i denna fråga. 

Vissa hihliotek.1frågor 

Kungl. biblioteket !KBJ ansvarar fr. o. m. den l januari 1978 för den 

löpande driften av det datorhaserade administrativa system för de svenska 

forskningsbiblioteken som går under namnet LIBRIS. Det långsiktiga ut

vecklingsansvaret för LI BRIS överfördes den I juli 1979 från stats kontoret 

till delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning 

IDFIJ. 

F. n. är 21 forskningsbib.liotek fast anslutna till den av LIBRIS utnytt

jade centraldatorn vid datamaskincentralen för administrativ databehand

ling (DAF:\) i Stockholm. Sammanlagt finns ca 160 fast anslutna termina

ler i drift. 

Det byte som nyligen skett till en mer effektiv centraldator, ökningen av 

antalet terminaler och anslutna hibliotek, ökningen av antalet transaktio

ner samt införandet av nya datorrutiner medför enligt KH kraftigt ökade 

behov av resurser för driften av LIBRIS-systemet. KB har i sin anslags

framställning beräknat kostnaderna för drift och förvaltning av UHRIS 

under budgetåret 1981182 till 11,2 milj.kr .. motsvarande en ökning av 

budgeterade kostnader med 5 ,4 milj. kr. jiimfiirt med budgetåret 1980/81. I 

stort sett hela kostnadsökningen hiinför sig till driften av systemet. KB 

framhäller emellertid att systemets kostnadsutveckling av olika skiil är 

svår att beräkna. 
I syfte att undvika kostnadsökningar i samband med LIBRIS' datordrift 

som faller utanför KB: skontroll bör enligt KB i framtiden andra finansie

ringsformer för driften övervägas. Man bör bl. a. överväga om inte varje 

bibliotek som utnyttjar systemet också borde svara för kostnaderna för de 

transaktioner som biblioteket utför. KB har inlett diskussioner i frågan 

med UHÄ. DFI och RRV under hösten 1980. Från budgetåret 1982/83 bör 

enligt KB finansieringen av LIBRIS' datordrift kunna ske på annat sätt. 

KB: s anslagsframställning i vad avser kostnaderna för driften av LI

BRIS har tillställts statskontoret för yttrande. Statskontoret delar KB: s 

principiella uppfattning att var:_je bibliotek som utnyttjar LIBRIS bör av 

egna medel svara för de särkostnader som biblioteket initierar genom att 
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använda systemet. Övriga kostnader bör alltjämt budgeteras centralt ge

nom medelsanvisningar direkt till KB. Den merkostnad som varje Ll

BRlS-anslutet bibliotek fär vid en avgiftsbeliiggning av terminaltransak

tionerna i systemet är enligt statskontorets bedömning inte större än att de 

ryms inom i stort sett oförändrade medelsramar för högskolan. 

Statskontoret förordar i motsats till K B att en avgiftsbeläggning av såväl 

katalogprodukter som teminaltransaktioner beslutas under innevarande 

budgetår och tillämpas fr. o. m. ingången av budgetåret 1981/82. 

Jag vill för egen del anföra följande. 

Efter ett mångårigt utveeklingsarbete utgör LIBRIS nu ett bestående 

inslag i driften av de vetenskapliga biblioteken. De problem som ofrån

komligen är förknippade med introduktionen av datoriserade system i 

denna storleksklass har i detta fall i allt väsentligt övervunnits. Det torde 

nu råda allmän enighet om att LIBRIS har blivit ett oumbärligt redskap i 

biblioteks verksamheten trots att systemets potential ännu inte på långt när 

har kunnat nyttiggöras fullt ut. 

Det har alltifrån böi:jan varit förutsatt att LIBRIS i utbyggt skick skulle 

komma att inordnas i biblioteksverksamheten på sådant sätt att utnyttjan

det av denna resurs kan vägas in i bibliotekens samlade resursdispostion. 

Som jag här nämnt har KB och statskontoret den gemensamma utgångs

punkten att tiden nu är inne att skapa de tekniska förutsättningarna för ett 

sådant inordnande. Skilda bedömningar redovisas härvidlag endast i fråga 

om hur lång tid som behövs för att utveckla ett debiteringssystem som 

medger en rättvis kostnadsfördelning mellan nyttjarna. 

I min egen bedömning har jag bl. a. tagit intryck av den prognos som KB 

redovisar beträffande den fortsatta utvecklingen av transaktionsvolymen i 

LIBRlS. Utan att ta ställning till rimligheten i prognosen anser jag att 

uppgifterna vittnar om nödvändigheten av att snarast möjligt införa en 

annan ordning för finansieringen av LI BRIS' drift. Jag har di.irför utgått 

ifdn att kostnaderna för användningen av LIBRIS redan niista budgetår 

skall debiteras nyttjarna direkt. Mot den bakgrund som jag har redovisat 

har jag inte beräknat några ytterligare medel under anslagen till utbildning 

och forskning för att tiicka de kostnader som uppkommer genom ökad 

anviindning av LIBRIS inom högskolan. Det bör nu sålunda ankomma på 

högskoleenheterna att fr. o. m. nästa budgetär successivt tillgodogöra sig 

de rationaliseringsvinster som LI BRIS har syftat till att åstadkomma. 

Jag bedömer det inte som oundgängligen nödvändigt att ha ett nytt 

debiteringssystem färdigt redan vid ingången av budgetåret 1981/82. I 

avvaktan på att systemet blir klart bör medel preliminärt kunna reserveras 

inom ramen för anslagen till berörda högskoleenheter m. tl Senast vid 

budgetårets mitt bör debiteringsssystemet kunna träda i funktion. Rege

ringen har nyligen på mitt förslag beslutat ge KB. UHÄ och stadskontoret i 

uppdrag att i samråd med RRV och DFI förbereda omläggningen. Jag utgfir 

också ifrån att KB och statskontoret tar upp förhandlingar med DAFA om 
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fortsatt driftavtal för LIBRIS mot bakgrund av den oväntat kraftiga ök

ningen av transaktionsvolymen i systemet. 

Medel för driften avv LIBRIS anvisas f. n. samlat under anslaget till KB. 

dvs. bl. a. medel för att bekosta DAFA: s debiteringar för enskilda transak

tioner och satsvisa bearbetningar m. m. i systemet. Jag föreslär att samtliga 

medel övergångsvis kvarstår hos KB budgetåret 1981/82. Härav bör ett 

helopp av ca 1.6 milj. kr. reserveras för att dels täcka den beriiknade 

kostnad sökningen för KB: s eget utnyttjande av LI BRIS. dels vid hehov 

användas för bidrag till sådana nyttjare av LIBRIS - inom m:h utom 

UHÄ-området - vilka pga. ett särskilt starkt beroende av den nya tekni

ken kan fa vissa svårigheter vid övergången till det nya debiteringssyste

met. Fördelningen av beloppet bör ske i samrad mellan de myndigheter 

som enligt vad jag nyss har nämnt har fått i uppdrag att förhereda omliigg

ningen. 

Jag vill i detta sammanhang också anmäla att jag under anslaget Vissa 

särskilda utgifter inom högskolan m. m. kommer att föresl[i. att .'i milj. kr. 

anvisas som en tillfällig förstärkning för biblioteksändamål under hudget

året 1981/82. Beloppet är i första hand avsett för att öka högskolebibliote

kens resurser för bokinköp m. m. Vid hehov bör emellertid också detta 

belopp till en del kunna användas för att underlätta övergången till det nya 

debiteringssystcmet för LIBRIS. I den mån så sker bör en ökad andel av 

de hidrag som sker med anlitandc av det under anslaget till KB reserverade 

beloppet avse nyttjare av LIBRIS utanför UHÄ-omriidet. dvs. nyttjare 

som inte kan fä tillgång till den tillfälliga förstärkningsresursen. 

Fr. o. m. budgetåret 1982/83 kommer således som jag bedömer det inga 

särskilda medel att kunna anvisas för att Hicka högskolebihliotekens kost

nader för LIBRIS. 

Jag vill slutligen anmäla att KB i siirskild skrivelse till regeringen den 24 

november 1980 hemställer om ytterligare 2.3 milj. kr. för innevarande 

budgetar med anledning av ökat antal transaktioner i LIBRIS. Jag avser all 

senare iiterkomma till regeringen i denna fråga. 

Pris- och /iineomriiknini: 

För reservationsanslagen till de olika yrkesutbildningssektorerna. till 

lokala och individuella linjer och enstaka kurser och till fakulteterna har 

UHÄ hegärt en prisomrii/.:ninR av ca I I . .'i procent. Jag har räknat med 8 

procent vilket ligger i linje med vad som för motsvarande iindami\I tilliim

pas för statsbudgeten i övrigt. Jag erinrar om att procentsatsen iir en 

gcnomsnittsprocent. Det ankommer på högskolestyrelserna att differentie

ra tilldelade ramar mellan olika ändamål och att därvid ta hiinsyn till 

skillnaderna i kostnadsutveckling. 

l liineo111riik11ing har U HÄ för reservationsanslagen till högskolan begärt 

2.'i0481000 kr. för avtal som anges i UHÄ: s anslagsframställning. Jag har 

för dessa avtal beräknat 234 803 000 kr. Avvikelsen beror pii att jag heriik-
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nat kostnaderna för de generella lönehöjningarna något lägre än UHÄ. Jag 

har vidare beräknat en löneomräkning om sammanlagt 16028000 kr. på 

grundval av de lokala potterna inom 1980 års avtal <LATF 1980/81 J. 

Sammanfattning av hudgt'tförslagfiir högskoleutbildning och forskning 

Mina och statsrådet Mogårds förslag i det följande till antagningstal 

(planeringsramar) för grundläggande högskoleutbildning under budgetåret 

1981/82 kan sammmanfattas i följande tabell. 

Sektorn för utbildning för tekniska yrken omfattar allmänna utbildnings

linjer enligt följande sammanställning. 

Allmiin11Q 11tbildni11gsli11jer 

Arkitektlinjen 
Bergsvetenskapslinjen 
Biologlinjen 
Byggnadsindustrilinjen I YTH l 
Datatekniklinjen 
Driftteknikerlinjen 
Elektrotekniklinjen 
Fiskeviirdslinjen 
Flygtekniklinjen 
Fordonstekniklinjen <YTHJ 
Fysikerlinjen 
Geoteknologilinjen 
Gcovetarlinjen 
Hälso- och ·miljövårdslinjen 
Industriell ekonom-linjen 
Kemistlinjen · 
Kemitekniklinjen 
Lantmäterilinjen 
Livsmedelsindustrilinjen IYTHJ 
Maskinteknikcrlinjen 
Maskintekniklinjen 
Matematikerlinjen 
Pappers- m:h pappersmasseinJustrilinjen 
(YTHJ 
Radiotelegrafistlinjen 
Samhällsbyggnadstekniklinjen 
Sjöbefälsutbildning enligt äldre 
bestämmelser 
Styrmanslinjen 
Stålindustrilinjen (YTH) 
Sågverksindustrilinjen IYTH) 
Teknisk fysik-linjen 
Teknisk fysik- och elektroteknik-linjen 
Textilingenjörslinjcn 
Träindustrilinjen (YTHJ 
Verkstadsindustrilinjen (YTH) 
Väg- och vattcnbyggnadslinjen 
Summa 

Pdhygi:nudslinjer 

Driftingenjörslinjen 
Sjöingenjörs linjen 
Sjökaptenslinjen 

PoiinR 

160 
HiO 
12() 
60 

160 
80 

160 
80 

160 
60 

120 
160 
120 
120 
160 
120 
160 
160 
<io 
80 

160 
120 

40 
60 

!(JO 

80 
60 
60 

160 
160 
80 
60 
tio 

160 

80 
40 
40 

A11tag11i11gstal 

150 
80 

303 
30 
60 

300 
495 

16 
60 
0 

131 
40 
m 
60 

170 
235 
278 
70 
30 

120 
747 
209 

30 

25 

216 
168 
60 
0 

340 
150 

15 
30 

180 
400 

5 325 
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Sektorn för utbildning för administrativa, ekonomiska och so<.:iala yrken 

omfattar utbildningslinjer och påbyggnadslinjer enligt följande samman

ställning. 

Allmänna uthildni11gsli11jer 

ADB-linjen 
Beteendevetenskapliga linjen 
Ekonomlinjen 
Förvaltningslinjen 
Handels- och distributionslinjen 
Juristlinjen 
Linjen för kost och näringsekonomi 
Linjen för offentlig förvaltning 
Psykologlinjen 
Redovisnings- och revisionslinjcn 
Samhällsplanerarlinjen 
Samhällsvetarlinjen 
Sociala linjen 
Systemvetenskapliga linjen 
Transportadministrativa linjen 
Summa 

Påh_\'ggnuds/injer 

Fortbildning i socialt behandlingsarbetc 
Utbildning i kostadministration 
Utbildning i kostterapi 
Psykologutbildning eftt:r grund
utbildningen 
Summa 

Poäng 

40 
120 
120 
140 
60 

180 
100 
140 
120 
80 

140 
120 
140 
120 
80 

20 
20 

80 

A /l/11[u1i11g.Hal 

660 
420 

2 070 
675 

30 
1300 

152 
215 
240 
140 
120 
290 

1200 
290 
90 

7892 

40 
60 
32 

334 
466 

Sektorn för utbildning för vårdyrken omfattar allmänna utbildningslinjer 

och påbyggnadslinjer enligt följande sammanställning. 

Allmiinna uthildnings/injer 

Apotekarlinjen 
Arbetsterapeut linjen 
Hörselvii.rdsassistentlinjen 
I .aborawricassistentlinjcn 
Logopt:dlinjt:n 
Läkarlinjen 
Medicinska assistentlinjen 
Oftaimologassistentlinjcn 
Operationsassistentlinjen 
Receptarielinjen 
Sjukgymnastlinjen 
Sjuk s kiiterskel i njc n 
s"ociala servicelinjen 
Tandhygienist!injen 
Tandläkarlinjen 
Summa 

Ptlhvgg11ad.1·/i1(fcr 

Uthildning i blodgruppsscrologi och 
hemoterapi 1- lll 
Utbildning i klinisk cytologi 
Utbildning i psykoterapi 
Utbildning till ortoptist 
Vidareutbildning av sjuksköterskor 
Summa 

Poiing 

160 
120 
80 

100 
120 
180-220 
IOO 
80 

100 
100 
100 
63- !05 
60-100 
40 

180 

6 
24 
90 
40 
20-50 

1 Antagning var tredje termin. Ingen antagning vid Kl under 1981i82. 

Ant11gningstal 

80 
354 

62 
794 

36 1 

I 026 
231 

36 
146 
80 

452 
4400 

528 
266 
440 

8931 

154 
48 
64 
16 

3 780 
4062 
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Sektorn för utbildning för undervisnings yrken omfattar allmänna utbild

ningslinjcr och påbyggnadslinjer enligt följande sammanställning. 

Uthildnings/i1!i<' 

Barnaviirdslärarlinjen 
Folkhögsknlliirarlinjen 
Fritids pedag< igl i nje 11 

FörskolHirarli njcn 
Gymnastiklärarlinjen 
Handels- o..:h kontorsliirarlinjcn 
Hemsprakslärarlinjen 
H ushallslararli njcn 
Industri- och hantverkslärarlinjcn 
Lägstadielararlinjen · 
Mcllanstadieliirarlinjen 
Musikliirarlinjen 
Slöidlararlinjen 
Sttidil'- o..:h yrkcsoricmeringslinjen 
Tcc k ni ngs lii rar! in je 11 

Tcxtilliirarlinicn 
Vårdliirarfinjen 
AmnesWrarlinjer: 

Historisk sarnhiillsvetenskapliga 
ämnesliirarlinicn 
Matcmatisk-~aturvetcnskapliga 
iimncsliirarlinien 
Sprak vetenskapliga ämneslärarlinjen 

Summa 

Påhri.:g11{/d.1/injer 

Lirarlinjen för jordhruk. sk,igshruk och 
trädg;irdsskötsel 
l'edagogi k/medod i k lärar! i nje n 
Specialliiwrl injcn 
Summa 

p,,f111g 

120 
40 

IOO 
IOO 
80 
40 
80 

120 
40 

100 
120 
loO 
40 

120 
120 
120 
o(I 

100 

20 
20 
20 - 100 

A111ag11i11g.11al 

.lo 
75 

I 302 
4ol4 

225 
120 
loK 
132 
440 
JJo 
57ti 
208 
96 
150 
% 

120 
528 
%0 

10242 

K4 
.\() 

I 293 
l4iJ7 

Sektorn för utbildning för kultur- och informatioföyrken omfattar all

miinna utbildning~linjcr och p[ihyggnadslinjcr enligt följande sammanstiill

ning. 

Al/111i1111111 111hild11i11g.1/i11icr 

Allmiinpraktiska m<:diclinjen 
Bibliotekarielinjen 
Danslinjen 
Designlinjcn 
Ktlnsthant verkslinj~n 
Grafiska linjen 
J<iurnalistlinjen 
Kulturvetarlinjen 
K vrkomusikerlinicn 
L(njen for fri kn~st 
Linjen för bild ti..:h miljö 
Linjen flir grafisk formgivning! 
illustration 
Linjen för industridesign 
l .injen for i11n:dningsarkitektur 
Linjen textil formgivning 
Linjen för tredimensionell gestaltning 
Medielinjen for film/TV. radio ud1 teater 
Mirnlinjen 

Poi111,s.: A111<1g11i11gst(I/ 

4(1 lo 
80 240 

120 17 
170 50 
170 
80 flO 
80 240 

120 49'i 
loO 10 
200 42 
200 

170 
170 80 
170 
170 
170 
80 27 

I 20 12 1 
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Musikdramatiska linjen 
Musikcrlinjcn 
Reklam- och kornmunikatiomlinjen 
Religionsvetenskapliga linjen 
Ski\despclarlinjen 
·rn1klinjen 
Sumrrn; 

p,)/n·gg11i1d.1/i1(jer 

Knnslhiigskolans arkitekturskola 
Vidareutbildning av .i<HJrnalister 
Summa 
1 Antagning 'ka \'art tredje t1r. 
2 Antagning var tredje elt..:r var tjiirde termin. 

I 20 
lnO 
Ml 

140 
12\l 

(lO 

40 
20 

12 
105 
50 

275 
.10 

100, 
1 8h7 

Antagningstalet för lokala lKh individuella linjer itr 910 platser. 

Antagningstalet för enstaka kurser iir ca 75 000 vilket motsvarar ca 

37 500 t1rsstudieplatser. 

Enligt förslagen blir salcdes högsklllan-. totala antagningstal för allm;inna 

uthildningslinjer och lokala och individuella linjer ca 35 000. Till"iinmans 

med antagningstalet ftir enstaka kurser ger detta ett totalt antagningstal för 

grundliiggande högskokuthildning av 110000 platser. 

Förslagen i det följande till anslag kan för den grundliiggande högskole

utbildningen sammanfattas uversiktligt i följande tahcll. 

Medel .fiir grt111dhigga11dc hiigski >lc111hild11i11g h11dg,·1,)n·1 /<Ni I !t\2 

Andamäl 

Llthildning for tekniska ~-rken 
Uthildning for adrnini,trativ;i. ek1>nomiska t>Ch S<>t:iala vrken 
Lthildning för v[irdyrken 
Utbildning for umkn i'ningsyrkcn 
Utbildning for kultur- uc:h informatiunsvrkcn 
Lokala lKh individuella lin.ier nch enstaka kurser 
Geme1l'-;amt 

milj. kr. 

49'i 

~42 

506 
(>64 
147 
.109 

2.1 

2.~116 

För~lagen till anslag s{tvitt a\·ser medel som dispnneras av h\igskoh:en

hcterna för forskning l)Ch forskaruthildning sammanfattas \ivcrsiktligt i 

följande tahell. 

,\.frdl'l.fi"irji>rsk11i11g och .fi>rskaruthild11i11g h11dg1·1,)r,·1 /98/i.'il 

Andam<'1l 

l111manistiska falwltdl'r 
Tcnlugiska fokultet<:r 
Juridisb fakulteter 
Samhallsvetensbrliga fakultct.:r 
.\kdi.:irv;ka fakult.:ter 
! >dnntolol!iska fakultet.:r 
Farn1ace1;tisk fakultet 
\f atemat isk-nat urTctcnskapliga fi1k 11ltctcr 
Tekniska f<tkult.:tcr 
Temaorienterad f1H·,knin!! 
Utbildningsbidr<tg for duktnr;inlkr 
(iemcnsallll 

mil.i. kr. 

7 
7~ 

.lf-1 

I 272 
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Medlen för grundläggande utbildning samt forskning och forskarutbild

ning kommer vid bifall till mina och statsrådet Mogårds förslag att fördelas 

på enheter i huvudsak i enlighet med följande tabell. 

Medel för grundläggande högskoleutbildning (GUi samt ./(>rskning och 

forskarutbildning (FFU!. milj. kr. 

Högskoleenhet m. m. 

Regionstyrelsen i Stockholm 
Universitetet i Stockholm 
Tekniska högskolan i Stockholm 
Karolinska institutet 
Högskolan för lärarutbildning i 
Stockholm 
Konstnärliga högskolor i Stockholm 
Regionstyrelsen i Uppsala 
Universitetet i Uppsala 
Högskolan i Eskilstuna/Västerås 
Högskolan i Falun/Borlänge 
Högskolan i Gävle/Sandviken 
Högskolan i Örebro 
Regionstyrelsen i Linköping 
Universitetet i Linköping 
Högskolan i Jönköping 
Regionstyrelsen i Lund/Malmö 
U niversitctet i Lund 
Högskolan i Växjö 
Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Kristianstad 
Utbildning i Halmstad 
Regionstyrelsen i Göteborg 
Universitetet i Göteborg 
Chalmers tekniska högskola 
Högskolan i Borås 
Högskolan i Karlstad 
Utbildning i Skövde 
Regionstyrelsen i Umeå 
Universitetet i Umei1 
Högskolan i Luleå 
Högskolan i Sundsvall/Härnösand 
Högskolan i Ostersund 
Kommunal högskoleutbildning m. m. 
Ej fördelat 

Summa 

GU 

83 
80 

124 
124 

116 
60 
68 

150 
12 
12 
16 
42 
14 

120 
17 
56 

273 
22 
22 
12 
4 

65 
223 
92 
18 
25 

I 
36 

118 
59 
21 
)() 

147 
144 

2386 

FFU 

127 
86 

112 

187 

52 

225 

138 
75 

114 
27 

127 

1272 

totalt 

83 
207 
210 
236 

118 
60 
68 

337 
12 
12 
16 
42 
14 

m 
17 
56 

498 
22 
22 
12 
4 

65 
361 
167 

18 
25 

I 
36 

232 
86 
21 
10 

. 147 
271 

3658 

Budgetförslaget i del följande innebär att totalt Omkring 5.2 miljan.kr kr. 

ställs till förfogande för högskoleutbildning och forskning inom utbild

ningsdepartcmentcts verksamhetsområde. Fördelningen av detta belopp 

framgår av följande tabell. 
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Medel }i"ir fi1rsk11ing och lziigskole11thild11ing inom 11thi/d11i11gsdeparteme11-

tets 1·erksw11hetsomrilde 

Ändamiil 

Högskolan 
- grundläggande högskoleutbildning 
- forskning och forskarutbildning 
- FoU för högskolan 
- lokalkostnader 
- utrustning 
- centrala och regionala myndigheter 

Forskningsråd m. m. 

Övrigt forskningsstöd 
- forskningsinstitut m. m. 
- kungl. biblioteket m. m. 

/lemstiillun 

mil.i. kr. 

2 386 
I 272 

14 
711 
lti5 
76 

36 
34 

milj. kr. 

4ti24 

513 

70 

5207 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att slutligt avgöra huruvida den besparing 

av 15 milj. kr., som beräknats under anslaget till lokalkostnader 

m. m. vid högskoleenheterna. i sin helhet skall tas ut under detta 

anslag eller delvis genom andra generella besparingsåtgärder 

som berör andra anslag. 

2. godkänna vad jag har anfört beträffande den fortsatta höjningen 

av resursstandarden inom det tidigare utbildningsområdet med 

fritt tillträde i högskolan. 

3. godkänna vad jag har anfört beträffande planering av åtgärder for 

särskilda handikappändamål. 

4. godkiinna vad jag har anfört bctriiffande medclsanvisningen till 

vissa kurser för utländska studerande. 

5. bemyndiga regeringen att besluta om omföringar mellan anslag 

för högskolan m. m. i enlighet med vad jag förordat. 

6. godkänna vad jag har anfört beträffande riktlinjer för finansi

eringen av driftkostnaderna för LIBRIS-systemet. 

Jag hemställer vidare att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del 

av vad jag har anfört om provisorisk ordning för antagning av studerande 

som utlottats två gånger. 
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Centrala och regionala myndigheter inom högskolan 
m.m. 

I> 1. Universitets- och hiigskoleämbetet: Förvaltningskostnader 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

48356347 

42 723000 

53 593000 

Universitets- och högskoleämbetet !UHÄJ iir central förvaltningsmyn

dighet för de statliga högskoleenheterna med undantag för Sveriges lant

bruksuniversitet. U HÄ är dessutom central förvaltningsmyndighct för de 

övriga myndigheter som regeringen bestämmer. Inom UHÄ finns sju byrå

er. nämligen tre för utbildning och forskning. en för forskning och utveck

lingsarbete för högskolan. en för budget och basresurser. en för central 

antagning samt en för förvaltningsfrågor. Inom UHÄ linns dessutom ett 

revisionskontor. För U HÄ giiller förordningen ( 1976: 702) med instruktion 

för universitets- och högskoleämbetet (ändrad senast 1980: 632). 

Sedan den I januari 1980 prövas försöksvis en ny organisation av iim

betsverket. Denna innebär bl. a. en delning av de två större av de tre 

byråerna för utbildning och forskning sa att UHÄ har sammanlagt fem 

utbildnings- och forskningscnheter. en för varje planeringsberedningsom

råde. Vidare har ett sekretariat för övergripande långsiktig planering med 

ställning motsvarande byrås inrättats. 

Per.wn11/ 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

I. Lönekostnader 
2. Sjukvård 
3. Resccrsättningar 
4. Lokalkostnader 
5. Datamaskintid och 

stansningskostnader 
6. Expenser 
7. Utveckling m. m. av 

lokala svstem för 
studicdl;kumentation. 
statistik och antagning 

8. Högskoleprov 

1980/81 

132 
109 

241 

28390000 
29000 

773000 
3 226000 

2800000 
7 505 000 

42723000 

26 Riksd11grn /98V!8/. I .111111/. Nr /110. Hi/11g11 /2 

Heräknad ändring 1981/82 

UHÄ 

+2 
of. 

+2 

+2327000 
+ 25 000 

12000 
+ 802000 

+ 1600000 
+ 330000 

+3 150000 

+8220000 

före
draganden 

of. 
of. 

of. 

+ 2 206000 
+ IOOOO 

33000 
+ 802000 

+ 1600000 
+ 3000 

+ 3 192000 
+ 3 090000 

+10870000 
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Uni1·ersitets- och hiigskoleiimhl'tet 

I. Pris- och löneomriikning !+ 4299000 kr.). 

2. Vid beräkning av besparingarna behandlar UHÄ förevarande anslag 

och anslaget Universitets- m:h högskoldimbetet: Utredningar m. m. till

sammans (- 947000 kr.). UHÄ hänför hela besparingen till förevarande 

anslag eftersom ämbetet anser att en minskning av utredningsverksamhe

ten vid ämbetet inte är ml~jlig. 

Besparingarna berör ans lagsposterna Lönekostnader ( - 637 000 kr.). 

Reseersättningar (- 50000 kr.) och Expenser (- 260000 kr.). 

3. Medel för utveckling m. m. av lokala system för studiedokumenta

tion. statistik och antagning !STUDOK-projektet) ( + 3 450000 kr.). Med

len för detta ändamål har för innevarande budgetår anvisats under anslaget 

D 35. Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m. Medlen föreslås beräk

nade under dels anslagsposten Lönekostnader ( + 300000 kr.). dels en 

särskild anslagspost ( + 3 150000 kr.). 

4. Antagningskostnader för vissa konstnärliga utbildningar ( - 180000 

kr.). Medlen för detta ändamål yrkas under anslaget D 9. Utbildning för 

kultur- och informationsyrken. 

5. Uppriikning av medlen för datamaskintid och stansningskostnader 

för antagning av studerande med hänsyn till den faktiska belastningen ( + 

1600000 kr.). 

UHÄ och skolöverstyrelsen <SÖ) har i en gemensam skrivelse den 8 

augusti 1980 hemstiillt 

att ansvaret för verksamheten med högskoleprovet/studieliimplighets

provet den l juli 1981 överförs till UHÄ. 

att länsskolniimnderna tills vidare får ansvaret för att lokalt och regio

nalt. i samverkan med UHÄ anordna provet samt 

att under nionde huvudtitelns litt D som ett förslagsanslag Högskoleprov 

anvisas medel för ändamålet i enlighet med förslag från SÖ i dess anslags

framstiillning för budgetåret 1981/82. 

Fiiredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

När universitets- och högskoleämbetet ( U HÄ) bildades år 1976 genom 

sammanslagning av i första hand dåvarande univcrstetskanslersiimhetct. 

byrå LI inom skolöverstyrelsen. nämnden för socionomutbildning och 

samarbetsnämnden för journalisthögskolorna. präglades det nya ämbets

verkets uppgifter av de deeentraliseringsprinciper som var utmärkande för 

högskolereformen. Tyngdpunkten i verksamheten skall - enligt instruk

tion och förarbeten - ligga pä utredande och planerande uppgifter samt 

ut vecklingsarbete. 

Som central förvaltningsmyndighet i ett decentraliserat system far U HÄ 

åta sig även uppgifter som inte finns uttryckligt angivna i instruktion. 
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verkstadga eller liknande men likväl ställer krav på väsentliga arbetsinsat

ser. UHÄ har således att i en rad olika sammanhang centralt företräda den 

samlade högskolan som remiss-. kontakt- och expertorgan. UHÄ: s upp

gifter och arbetssätt skiljer sig i många avseenden från förhållandena inom 

de myndigheter eller delar av myndigheter. vilka UHÄ ersatte. Omställ

ningen har enligt UHÄ inte skett utan svårigheter. 

Utöver de uppgifter jag har nämnt ingår i UHÄ: s verksamhet även 

ansvaret för den centrala antagningen av studerande. Denna verksamhet är 

resurskrävande, vilket visar sig i att cirka en tredjedel av U HÄ: s personal 

arbetar inom byrån för central antagning. 

Med stöd i de uttalanden jag gjorde i propositionen om vissa högskolead

ministrativa frågor under avsnittet om befogenhetsfördelning m. m. inom 

högskolan (prop. 1979/80: 104 s. 16) gav regeringen i mars 1980 UHÄ i 

uppdrag att i anslagsframställningen för budgetåret 1981/82 redovisa ett 

besparingsalternativ som innebär en minskning av verkets resurser med tre 

procent under vart och ett av budgetåren 1981/82-1985/86. 
UHÄ har i sin anslagsframställning utöver det tvåprocentiga besparings

alternativet även redovisat vad en minskning av resurserna med tre pro

cent skulle innebära under de aktuella budgetåren. Med anledning av redan 

vidtagna samt ev. kommande resursminskningar tillkännager UHÄ att 

ämbetet avser att under innevarande budgetår närmare överväga vilka 

konsekvenser som uppstår vid en fortsatt resursminskning i avsikt att i 

anslagsframställningen inför budgetåret 1982/83 kunna liigga fram ett un

derlag för en mera övergripande bedömning från statsmakternas sida rö

rande UHÄ: s framtida organisation och verksamhet. 

Jag har tidigare erinrat om de övergripande planeringsuppgifter som 

UHÄ kommer att behöva fullgöra till följd av de ökade kraven på ompriori

teringar och effektiviseringar inom högskolan. Statsrådet Mogård avser att 

inom kort förelägga regeringen förslag till propositioner med anledning av 

betänkanden från dels skoladministrativa kommitten. dels skolforsknings

kommitten. UHÄ kan härigenom förväntas få nya uppgifter vad gäller 

ledningsansvaret för kommunal högskola och lärarfortbildning. Samman

taget påkallar dessa inträffade och kommande förändringar för UHÄ: s 

vidkommande att frågan om ämbetets roll ges en förnyad prövning. Jag 

avser att senare återkomma till regeringen i denna fråga. Mot denna 

bakgrund har jag för UHÄ beräknat en besparing om två prm:ent (I 161000 

kr.). 

Vid min beräkning av besparingen behandlar jag. som UHÄ föreslår. 

förevarande anslag och anslaget D 2. Universitets- och högskoleämbetet: 

Utredningar m. m. tillsammans och hänför hela besparingen till föreva

rande anslag och fördelar den på anslagsposterna Lönekostnader 

1-700000 kr.). Reseersättningar (- 71000 kr.l och Expenser 1-390000 

kr.). 
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Medd för utveckling m. m. av lokala system för studiedokumentation. 

statistik och antagning (STUDOK-projektet) har för innevarande år anvi

sats under anslaget D 35. Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m. Jag 

förordar att medel härför beräknas under förevarande anslag under en 

särskild anslagspost benämnd Utveckling m. m. av lokala system för stu

diedokumentation. statistik och antagning ( + 3 192 000 kr.). 

Jag förordar vidare att medel för antagningskostnader för vissa konst

närliga utbildningar beräknade under förevarande anslag innevarande bud

getår. för nästa budgetår beräknas under anslaget D 9. Utbildning för 

kultur- och informationsyrken (- 180000 kr.). 

Jag beräknar ytterligare medel för datarnaskintid och stansningskost

nader för antagning av studerande ( + I 600000 kr.). 

I enlighet med vad statsrådet Mogård tidigare har anmält med anledning 

av UHÄ: s och skolöverstyrelsens !SÖl gemensamma förslag beträffande 

högskoleprovet föreslår jag ef\cr samråd med statsrådet Mogård. att an

svaret för verksamheten förs över från SÖ till UHÄ och att länsskolniimn

derna fortsiittningsvis i samverkan med UHÄ tills vidare får ansvaret för 

att lokalt och regionalt anordna provet. 

Jag beräknar under förevarande anslag under en särskild anslagspost 

medel för denna verksamhet (3 090 000 kr. l. 

I övrigt räknar jag under detta anslag inte med andra förändringar än 

sådana av automatisk natur. Med hänvisning till sammanställningen beräk

nar jag an sillget till 53 593 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Uni1·ersitets-- och /lijgskolciimhetet: Fijn·alt11i11gskost11ader 

för budgetåret 1981/82 anvisa ett förs lagsanslag av 53 593 000 kr. 

D 2. Universitets- och högskoleämbetet: Utredningar m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

4 784224 

3 299000 

3 299000 

Reservation 936216 

Från detta anslag bestrids lönekostnader för experter och tillfällig perso

nal m. m. samt reseersättningar. publikationstryå och övriga expenser. 

som hänger samman med utredningar inom universitets- och högskokäm

betets ( U HA) verksamhetsområde. lJ nder anslaget har medel beräknats 

bl. a. för kostnader i samband med utveckling av lokalt system för studie

dokumentation. statistik och antagning. Anslaget tillförs medel som inlly

ter vid försäljning av publikationer som bekostas friin anslaget. 
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Uni1·ersitet.1·- och hiigsko/eiim/J1:tet 

Vid beräkningen av besparingar anser UHÄ att de båda anslagen Uni

versitets- och högskoleämbetet: Förvaltningskostnader och Universitets

och högskoleämbetet: Utredningar m. m. bör behandlas tillsammans. För 

de två anslagen tillsammans beräknar UHÄ besparingen till 947000 kr. 

UHÄ hänför hela minskningen till förvaltningsanslaget. En minskning av 

utredningsresurserna skulle starkt begränsa U HÄ: s möjligheter att fullgö

ra sin löpande utredningsinsats på den högre utbildningens omr:lde. 

Fiiredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med ett oförändrat belopp av 

3299000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Uni1·crsitets- och hiigskoleiimhetet: Utredningar 111.111. för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av J 299 000 kr. 

D 3. Regionstyrelserna för högskolan 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

10163 909 

10242000 

11019000 

Regionstyrelserna för högskolan har till uppgift att planera och samord

na den grundläggande högskoleutbildningen i resp. högskoleregion. främja 

denna utbildnings forskningsanknytning samt svara för frågor som är ge

mensamma för två -:ller flera högskoleenheter. Verksamheten regleras i 

förordningen ( 1977: 458) med instruktion för regionstyrelserna för högsko

lan !ändrad 1980-12-18). Regionstyrelserna skall enligt instruktionen årli

gen inkomma till universitets- och högskoleämbetet ( UHÄ) med sina 

förslag till anslagsframställningar. 

Anslag 1980i8 I lkriiknad ändring 1981i82 

UHÄ Före-
dragandcn 

I. Lönekostnader 7901000 +436000 +610000 
:?.. Sjukvård 6000 or. or. 
3. Lokalkostnader I 112000 + 125000 +125000 
4. Expenser I 223 000 +409000 + 4:?.000 

I0242000 +970000 +777000 

Universitets- och högsko/ciimhetet 

I. Pris- och löneomräkning (+I 018000 kr). 

2. Besparingarna innebär en minskning av anslaget med 198 000 kr. 

Besparingarna berör anslagsposterna Lönekostnader och Expenser. 
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3. Medel för utrednings verksamhet ( + 300000 kr.). 

4. Medel för interimsstyrelsen för den statliga högskoleutbildningen i 

Skövde ( -150 000 kr.) föreslås i stället beräknas under anslaget D 6. 

Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken. 

Föredraganden 

För regionstyrelserna räknar jag med en sammanlagd besparing på 

225 000 kr. Besparingarna berör ans lagsposterna Lönekostnader ( - 194 000 

kr.) och Expenser ( - 31 000 kr.). 

UHÄ har fört fram förslag om att särskilda medel skall anvisas till 

regionstyrelserna för utredningsverksamhet. Jag delar bedömningen att 

det är angeläget att regionstyrelserna kan genomföra viss egen utrednings

verksamhet. Med hänsyn till det statsfinansiclla läget är det emellertid inte 

möjligt att nu anvisa särskilda resurser härför. Jag utgår från att styrelserna 

bör genom vissa omprioriteringar kunna få utrymme för viss utrednings

verksamhet inom ramen för anvisade medel. 

Medel för interimsstyrelsen för den statliga högskoleutbildningen i 

Skövde har jag liksom för innevarande budgetår tagit upp under föreva

rande anslag. 

I övrigt räknar jag under detta anslag inte med andra förändringar än 

sådana av automatisk natur. 

Med hänvisning till sammanställningen hemstiiller jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Regionstyrelserna fiir hi)gskolan för hudgetäret 1981/82 anvi

sa ett förslagsanslag av 11 019000 kr. 

D 4. Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

7 320085 

7071 000 

7787000 

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor !UUH) är en central 

förvaltningsmyndighet med uppgift att utrusta institutioner och andra ar

betsenheter vid de statliga högskoleenheterna. de statliga arkiven. bibliote

ken och museerna, Operan och Dramatiska teatern samt de övriga inrätt

ningar som regeringen bestämmer särskilt. För U U H gäller förordningen 

( 1978: 498) med instruktion för utrustningsnämnden för universitet och 

högskolor. 

UUH deltar i forskningsrådsniimndens. statens kulturråds och högsko

leenheternas utrustningsplanering samt fastställer - inom uppförda kost

nadsramar och i förekommande fall efter samrftd med universitets- och 

högskoleämbetet ( U HÄ) - utrustningsprograrn på grundval av förslag 

upprättade av högskoleenheterna m. n. UUH bistår vidare UHÄ i utrust-
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ningsfrågor. Nämnden svarar även för effektivering och samordning av 

upphandling inom högskolesektorn och sluter i samverkan med riksrevi

sionsverket centrala avropsavtal, som kan tillämpas inom hela statsförvalt

ningen. 

UUH leds av en styrelse, som består av överdirektören som ordförande 

samt högst fem andra ledamöter. Inom UUH finns en planeringsbyrå och 

en upphandlingsbyrå. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

UUH 

Personal 

Handläggande personal 29 of. 
Övrig personal 22 of. 

51 of. 

An slug 

I. Lönekostnader 5633000 +751000 
2. Sjukvård 11000 of. 
3. Lokalkostnader 887000 + 60000 
4. Expenser m. m. 540000 + 73000 

7071000 +884000 

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

I. Pris- och löneomräkning ( + 884 000 kr). 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

+643000 
of. 

+ 60000 
+ 13000 

+716000 

2. Besparingsalternativet (- 159000 kr.) skulle enligt nämndens bedöm

ning innebära att nämnden inte skulle kunna fullgöra viktiga delar av 

uppdrag som regeringen beslutat om. 

Nämnden har i löneomräkning tagit med kostnader dels för en personlig 

tjänst som assistent i lönegrad h F 5 ( + 95 000 kr.), dels en personlig tjänst 

som byrådirektör i lönegrad F 13 (+ 119000 kr.) avseende ens. k. NOM

garant. 

Föredraganden 

Jag beräknar besparingen under förevarande anslag till 159000 kr. och 

fördelar den på anslagsposterna Lönekostnader (- 146000 kr.I och Ex

penser (- 13000 kr.). 

Medel bör anvisas för de båda personliga tjänsterna som assistent och 

som byrådirektör ( + 214000 kr.I. 

I övrigt räknar jag inte med andra förändringar än sådana av automatisk 

natur. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Utrustningsnämnden för unil'ersitet och hågskolor för bud

getåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 7787000 kr. 
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Utbildning och forskning inom högskolan 

D 5. Utbildning för tekniska yrken 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

398484324 

460252000 

495416000 

Reservation 9882159 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för tekniska yrken vid de 

statliga högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets verksamhets

område. Under anslaget beräknas medel för allmänna utbildningslinjer 

rn. m. inom sektorn. 

Sektorn för utbildning för tekniska yrken omfattar innevarande budgetår 

allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer enligt följande samman

ställning. 

Allmänna uthildningslinjer 

Arkitektlinjen 

Bergsvctenskapslinjen 

Biologlinjen 

Byggnadsindustrilinjen (YTH 1) 

Datatekniklinjen 

Driftteknikerlinjen2 

Driftteknikerlinjen 

Elektrotekniklinjen 

Fiskevårdslinjen 

Flygtekniklinjen 

Fordonstekniklinjen ( YTH 1) 

Fysikerlinjen 

Geoteknologilinjen 

Geovetarlinjen 

Hälso- och miljövårdslinjcn 

Industriell ekonomi-linjen 

Kemistlinjen 

Kemitekniklinjen 

Lantmäterilinjen 

Livsmedclsindustrilinjen <YTH 1) 

Maskinteknikerlinjen 

Maskintekniklinjen 

Matematikerlinjen 

Poäng 

160 

160 

120 

60 

160 

40 

80 

160 

80 

160 

60 

120 

160 

120 

120 

160 

120 

160 

160 

60 

80 

160 

120 
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Allmiinna uthildnings/injl'r 

Pappers- och pappersmasseindustrilinjen !YTH 1) 

Radiotelegrafistlinjen 

Samhällsbyggnadstekniklinjen 

Styrmanslinjen 

Stålindustrilinjen (YTH 1
) 

Sågverksindustrilinjen (YTH 1) 

Teknisk fysik-linjen 

Teknisk fysik- och elektroteknik-linjen 

Textilingenjörslinjen 

Träindustrilinjen ( YTH 1) 

Verkstadsindustrilinjen IYTH 1) 

Väg- och vattenbyggnadslinjen 

P åh)'R R n ads I i njer 

Driftingenjörslinjen 

Sjöingenjörslinjen 

Sjökaptenslinjen 

Poii11g 

40 
60 

160 

80 

60 
60 

160 

160 

80 
60 
60 

160 

80 
40 
40 

Övergångsvis anordnas vidare sjöbefälsutbildning enligt äldre bestäm

melser. 

1 Yrkesteknisk högskoleutbildning. 
~ Anordnas övergångsvis. 

An.1·/ag.~/i'irdelning 

Högskol.::.:nhet/ändamål 

Stockholms lziigskolercgion 
Universitetet i Stockholm 
Tekniska högskolan i 
Stockholm 

Uppsala högskoleregion 
Universitetet i Uppsala 
Högskolan i Eskilstuna/ 
Västerås 
Högskolan i Falun/ 
Borlänge 
Högskolan i Giivle/ 
Sandviken 
Högskolan i Örebro 

Linfopings lziigskolcrcgion 
Universitetet i Linköping 
Högskolan i Jönköping 

1980/81 

21841000 

115779000 

28 704000 

1628000 

I 086000 

547000 
1469000 

47 370000 
I 086000 

Beräknad iindring 1981/!C 

U niversitcts 
och högskole
ämbetet 

+ 2822000 

+ 10243000 

+ 3 486000 

+ 878000 

+ 140000 

+ 65000 
867000 

+ 5 382 000 
+ 116000 

Före
dragamlcn 

+ 2 394000 

+ 7748000 

+ 2 520000 

+ 1191000 

+ 92000 

+ 47000 
625 000 

+ J 260000 
+ 97000 
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Högskoleenhet/ändamål 1980/81 

Lundl/\lalmt! hiigskolefl•gion 

Universitetet i Lund 82080000 
Högskolan i Kalmar 4 292000 
Högskolan i Växjö 585000 

Giiteborg.1· hiigskoleregion 

Universitetet i Göteborg 15 749000 
Chalmers tekniska högskola 83 605000 
Högskolan i Borås 
Högskolan i Karlstad 570000 

Umell högskoleregion 

Universitetet i Umeå 12081000 
Högskolan i Luleå 33 649000 I 
Högskolan i Sundsvall/ 
Härnösand 6119000 

Stöd- och i111101·atio11s-
lltgiirdcr 605000 

Vissa kurser för aktiv 
sjöpersonal 1407000 

Utgift 460252000 

Beräknad ändring 1981/82 

Universitets 
och högskole
ämbetet 

+ 7494000 
+ 1692000 
+ 86000 

+ 1896000 
+ 10 345 000 
+ 600000 
+ 74000 

+ I 805 000 
+ 1468000 

+ 2 107 000 

+ 60000 

+ 141000 

+50033000 

Före
draganden 

+ 4 146000 
+ 887000 
+ 54000 

+ I 168000 
+ 7959000 

+ 51000 

+ I 010000 
+ 2455 000 

+ 816000 

231 000 

+ 125 000 

+35164000 

1 Härav får I 000000 kr. disponeras endast efter beslut av regeringen. 

Anslagsframställning har aYgivits av universitets- och högskoleämbetet • 

(UHÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskole
enhet m. m.' 

I. 
2. 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Pris- och löncomriikning 
Föriindringar a1· anslags
tekni.l'k natur 
Överföring till anslagen 
för utbildning för admi
nistrativa. ekonomiska 
och sociala yrken tD 6). 
utbildning för undervis
ningsyrken ID 8) samt 
tekniska fakulteterna 
([) 21) vid H Lu 
Resurser för enstaka 
kurser. HÖ 
Del av universitetslek
torat i mikrobiologi. 
l.JUm 
Stödåtgärder för handi
kappade studerande 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1981/82 
(tkr. I 

+45 426 

- 2300 

450 

120 

419 
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Ändamål/högskole
enhet m. m. 1 

2.5 Lokalt utvecklingsarbete 

Summa under 2 

3. 

3.1 

3.2 

Konseki'enser lll' tidi
gare beslut 
Sjöbefäls- och drift
personalutbildning 
Uppräkning på grund av 
ökad studerandetill-
strömning 

Summa under 3 

4. Besparing 
4.1 Konsekvenser av minsk

ning av planeringsramar 
budgetåret 1979/80 

4. I. I 118 årsstudieplatser 
(årskurs 3) a 22000 kr. 

4.1.2 Differens mellan av UHÄ 
beräknad per capita
kostnad för årskurs 2 
(15000 kr.) och prop. 
1979/80: 100 (bil. 12 s. 
411) använd per capita -
kostnad (ca 8000 kr.) 

4.2 Konsekvenser av minsk
ning av planeringsramar 
budgetåret 1980/81 

4.2.1 220 årsstudieplatser 
(årskurs 2) a 17000 kr. 

4.3 Minskning av planerings
ramar budgetåret 1981/82 

4.3.1 120 årsstudieplatser 
!årskurs I) a 9 000 kr. 

4.3.2 Nedläggning av kemist
och matematikerlinjerna 
vid HÖ . 

4.3.3 30 årsstudieplatst:r 
(årskurs Il a 9 000 kr. 
vid ULi 

4.4 Allmänna besparingar 
(rationalisering) 

4.5 Gemensamma ändamål 

Summa under 4 

5. Reformer 
5.1 Reformer genom omför

delning av befintliga 
resurser 

5.1.1 Återtagande av under 
punkt 2.4 föreslagna 
allmänna besparingar 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1981/82 
(tkr.) 

+ 1453 

- 1836 

+ 2550 

+ 700 

+ 3250 

- 25% 

746 

- 3740 

- I 080 

670 

270 

- 2000 
531 

-Il 633 

+ 2000 

Medel för detta 
ändamål har inne
varande budgetår 
anvisats under an
slaget D 34. 
Forskning och ut
vecklingsarbete 
för högskolan 
m.m. 
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Ändam:.11/högskole
cnhct rn. m. 1 

5.1.2 Återtagande av 80 av de 
årsstudieplatser som 
föreslås indragna under 
punkt 2.3. I 

5.1.3 Basresurser för natur
vetarlinjerna 

5.1.4 Ny allmän linje: tran
sporttekniklinjen. 30 
platser. 160 p. ULi 

5.1.5 NyaYTH-linjer 
5.1.5. I Textil- och konfek

tionsindustrilinje, HB 
5.1.5.2 Storhushålls- och res

tauranglinje. UL (loka
liserad till Alnarp) 

5.1.6 Ökning av planeringsram 
( + 30 platser) för data
tekniklinjen. ULi 

5.1.7 Datateknik i diverse 
utbildningar 

5.1.8 Bioteknisk inriktning. 
ULi 

5. I. 9 Gemensamma ändamål 
5.1.9. l Biblioteksresurser 
5.1.9.2 Övriga gemensamma 

lindamåt 

Summa under 5 .I 

5.2 Reformer genom resurs
förstärkningar 

5.2. I Basresurser 
5.2.2 Förstärkning av hälso

och miljövårdsutbil<l
ningen. Ullm 

5.2.3 Diverse inriktningar. 
CTH 

5.2.4 Träteknisk inriktning. 
HLu 

5.2.5 Utveckling av inrikt
ningarna inom sam
hiillsbyggna<lsteknik
linjen. HLu 

5.2.6 Återtagande av 40 av <le 
platser som förcsltts 
indragna under punkt 
4.3.1 

5.2.7 Nya YTH-linjer 
5.2.7. I Grafisk industri

linje. KTH 
5.2.7.2 Styr- och regler

tekniklinje. H F/B 

5.2.8 Fjärde år på natur
vetarlinjerna 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1981 /82 
llkr.) 

+ 720 

+ I 000 
Samtidig indrag-
ning av 20 plat-

+ 720 ser på industri-
ell ekonom- och 
I 0 platser på 
maskintekniklin-
jcn. punkt 2.3.3. 

+ 600 

+ 600 

+ 270 

+ I lllO 

+ 215 

+ 123 

+ 95 

+ 7 443 

+ 3 500 

+ 200 

+ 430 

+ 300 

+ 210 

+ 360 

+ hOO 
Antagningen till 
stålindustrilinjen 
vid högskolan i 
Falun/Horlänge 
förutsätts till-
fälligt upphöra. 

+ 1500 
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Ändamäl/högskole
enhet m. m. 1 

5.2.9 Gemensamma ändamål 
5.2.9.1 Biblioteksresurser 
5.2.9.2 Övriga gemensamma 

ändamål 

Summa under 5.2 

Summa Y<'.fi1rmer 

Kostnad budget- Anmlirkningar 
året 1981/82 
(tkr.) 

+ 51 

+ 232 

+ 7 383 

+1482() 

+50033 

1 KTH = tekniska högskolan i Stockholm. HF/B = högskolan i Falun/Borliinge. 
HÖ= högskolan i Örebro. ULi = universitetet i Linköping. UL = universitetet i 
Lund. CTH = Chalmers tekniska högskola. HB = högskolan i Borås. lJ Lim = 
universitetet i Ume<'t. HLu =högskolan i Lulcä. 

UHÄ hemställer att 

I. en allmän utbildningslinje. transporttekniklinjen. omfattande 160 po

äng inrättas. 

2. en allmiin utbildningslinje. textil- och konfcktionsindustrilinjen. om

fattande 60 poäng inrättas. 

3. en allmän utbildningslinje. storhushålls- och restauranglinjen. omfat

tande 60 poäng inrättas. 

4. en allmän utbildningslinje. grafisk industri-linjen. omfattande 60 po

äng inrättas. 

5. en allmän utbildningslinje. styr- och reglertekniklinjen. omfattande 60 

poäng inriiltas, 

6. planeringsramar fastställs i enlighet med vad som ovan förordats. 

7. under ett reservationsanslag D 5. Utbildning för tekniska yrken för 

budgetåret 1981/82 anvisas 510285000 kr. 

Förvaltningsnämnd I vid universitetet i Lund har inkommit med en 

skrivelse rörande marginalkostnad vid indragning av studieplatser inom 

den tekniska yrkesutbildningssektorn. 

UHÄ har i sin anslagsframställning och i en kompletterande skrivelse 

den 12 november 1980 lämnat en redogörelse för den heräkningsrnodell 

som iimbetet anser bör tillämpas vid såväl indragning av uthildningsplatser 

som vid uppbyggnad av en linje. Modellen innebär en marginalkostnad per 

studerande och år om i genomsnitt 17 500 kr. på de fyraåriga civilingcnjörs

linjerna resp. 16000 kr. på de treäriga naturvetarlinjerna. Kostnaden är 

liigst i årskurs I för att sedan successivt öka. Vid inrättandet av en ny linje 

tillförs dessutom ett grundbclopp pä 450000 kr. under de tre eller fyra ar 

linjen är under uppbyggnad. UHÄ pekar pä att kostnaderna givetvis vari

erar starkt lhln linje till linje och även. fast i mindre utsträckning. högsko

leenheterna emellan. UHÄ anser dock att det f. n. inte är möjligt all 

differentiera modellen på linjer och enheter. Niimnda modell har därför 

tilliimpats generellt över sektorn. 
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Enligt UHÄ:s uppfattning bör en nedskärning av antalet utbildnings

platser på sikt även medföra en viss begränsning i bredden av kursutbudet. 

Detta behöver inte för den enskilde individen innebära en kvalitetssänk

ning av utbildningen eftersom återstående utbildningsalternativ förblir 

kvalitativt oförändrade. Det behöver inte heller nationellt innebära en 

kvalitetssänkning under förutsättning att inskränkningen sker i de inrikt

ningar som finns representerade vid andra högskoleenheter (profilering). 

Ett bibehållande av bredden på utbildningen vid indragning av utbild

ningsplatser skulle enligt UHÄ:s sätt att se snarare medföra en kvalitets

höjning eftersom antalet studerande per inriktning minskar. I varje fall 

gäller detta då indragningarna är av den storleksordningen som skett vid 

väg- och vattenbyggnadslinjen (40-50 indragna nybörjarplatser per enhet 

över 2 år). 

Enligt UHÄ:s åsikt måste vidare nedskärningarna även innebära en 

minskning av antalet fast anställda lärare och av administrativ personal. På 

grund av trygghetslagarna kan detta givetvis endast ske med stor eftersläp

ning (naturlig avgång). Detta återspeglas delvis i UHÄ-modellen där de 

största besparingarna är placerade i slutet av indragningsperioden. 

Genom beslut den 7 juni 1980 uppdrog regeringen åt UHÄ att se över 

radiotelgrafistutbildningen. UHÄ har med en skrivelse den 10 november 

1980 redovisat uppdraget. 

Skrivelser rörande behovet av yrkesteknisk högskoleutbildning i stor

hushåll har inkommit från utbildningsrådet för hotell och restauranger 

m. fl. 
Sveriges verkstadsförening och Svenska metallindustriarbetareförbun

det har inkommit med en gemensam skrivelse rörande anordnande av en 

yrkesteknisk högskoleutbildning med inriktning mot verkstadsindustrin i 

Skövde. 

Högskolan i Luleå har inkommit med en skrivelse angående delning av 

geoteknologilinjen. UHÄ har avgivit yttrande i ärendet den 22 november 

1980. 

Statens järnvägar har den 10 september 1980 inkommit med en skrivelse 

rörande högskoleutbildning i transportteknik. 

Representanter för länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Göteborgs 

kommun, Västsvenska transportsekretariatet och Volvo AU m. fl. har 

inkommit med en skrivelse om utbildning inom transportområdet vid 

Chalmers tekniska högskola. 

Föredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört under avsnittet Vissa 

gemensamma frågor. 

Jag föreslår att besparingar görs inom sektorn genom ändring av planer

ingsramarna m. m. Denna besparing beräknar jag enligt följande. (Av be

sparingen har jag tidigare beräknat 9 551 000 kr. i prop. 1980/81: 20 om 

besparingar i statsverksamheten m. m.). 
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Högskoleenhet m. m. Linje Ändring av Besparing 
planeringsram (tkr.) 

Minskning av 
plancringsramar 
budgetåret 1979/80 
Tekniska högskolan maskinteknik-
i Stockholm linjen 

'°} väg- och - 880 
vattenbygg-
nadslinjen 30 

Universitetet i Lund maskinteknik-
linjen - 10} väg- och 

-1100 vattenbygg-
nadslinjen 30 
biologlinjen 10 

Universitetet i kemistlinjen - 8 - 176 
Göteborg 
Chalmers tekniska väg- och - 30 660 
högskola vattenbygg-

nadslinjen 

-128 -2816 

Minskning av 
planeringsramar 
budgetåret 1980/81 
Universitetet i kemistlinjen 10 - 170 
Stockholm 
Tekniska högskolan arkitekt-
i Stockholm linjen '0} väg- och - 510 

vattenbygg-
nadslinjen 10 

Universitetet i kemistlinjen 10 - 170 
Uppsala 
Universitetet i maskintcknik-
Linköping linjen - JO} teknisk fysik -I 020 

och elektro-
tekniklinjen 30 

Universitetet i kemiteknik-
Lund linjen - 10} maskinteknik-

linjen 20 - 850 
väg- och 
vattenbygg-
nadslinjen 20 

Chalmers tekniska arkitekt-
högskola linjen - IO} väg- och - 340 

vattenbygg-
nadslinjen 10 

Högskolan i Luleå geoteknologi-
linjen '0} maskinteknik- - 680 
linjen 20 

-220 -3740 

Minskning av plane-
ringsramar budgetåret 
1981/82 
Universitetet i biologlinjen - 15 - 135 
Stockholm 
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Högskoleenhet m. m. 

Universitetet i 
Uppsala 
Högskolan i Örebro 

Universitetet i 
Lund 

Universitetet i 
Göteborg 

Minskning av resurser 
för gemensamma ändamål 
Minskning av resurser 
för stöd och innovations
åtgiirder 

Summa 

Linje 

biologlinjen 

kemistlinjen 
matematiker
linjen 
arkitekt
linjen 
allmän 
besparing 
biologlinjen 
biologlinjen 

1 Innebär nedläggning av utbildningen. 

.Ä.mlring av Besparing 
planeringsram (tkr.) 

15 - 135 

- 15 1 - 600 

- IO' - 525 

30 I - 765 

- 15 - 135 
- 15 - 135 

-IIS -2430 

- ~07 

- 286 

-10079 

Mina förslag till planeringsramar för sektorn framgår av följande tabell. 

För den statliga högskoleutbildningen anges planeringsram per linje och 

högskoleenhet (a) eller per sektor och högskoleenhet !bl tillsammans med 

beriikningsunderlag i form av beräknad antagning per linje och högskoleen

het inom parentes. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 lltbildningsdepartementet 417 

Planeringsramar for sektorn för utbildning for tekniska yrken budget[iret 19K 1/82 

Sh11.:k-
h11lm 

al Arkitektlinjen 70 1 

Bergs vetenskapslinjen 80 1 

Datatekniklinjen 
Driftteknikerlinjen 601 

Elektrotckniklinjcn 1701 

Flygtekniklinjen 60 1 

()eotekm>lngilinjen 
Hiilso- och miljövärdslinjcn 
Industriell ekonomi-linjen 
Kemitekniklinjen 961 
[ ,antmäterilinjcn 70 1 

Maskintekni kerl injcn 
Maskintekniklinjen 2:!5 1 

Samhällsbyggnads-
tekniklinjen 
Styrmanslinjen 
Teknisk fysik-linjen 90 1 

Teknisk fvsik och 
elcktrotekniklinjen 
Tcxtilingenjörslinjen 
Väg- och vattenbyggnads-
linjen 1401 

Yrkes1ekniska linjer' 

B yggnadsindustrilinjen 301 

Fonlonstekniklinjcn 
I .ivsmedelsindustrilinjen 
Pappers- och pappers-
mas~eindustri linjen 
Stålindustrilinjen 
Sågvcrksindustrilinjen 
Triiindustrilinjcn 
Verkstadsindust rilinjen 

b) Biologlinjen t57l' 
Fiskeviirdslinjcn 
Fysikerlinjcn !24l' 
Cicovetarlinjen (24l' 
Kemistlinjen !62)' 
Matematikerlinjen (41<1' 

Planeringsram for linjer 
enl. bl 215' 

Övergiingsvis anordnad 
sjöbefäls- och driftingenjiirsutb. 
enligt ;i)dre bcstiimmclser 24 

1 Tekniska högskolan i Stockholm. 
2 Universitetet i Stockholm. 
' Chalmers tekniska högskola. 

Upp'.'>ala 

111 

90 

160) 

13h) 
(40) 
(40) 
(451 

221 

4 Universitctet i Göteborg. Antagning vartannat ar. 
5 Avser Alnarp. 
''Avser Markaryd. Antagning vartannat år. 
7 Avser Skcllefteä. 

L"k1ls- Falun: liavk.' 
tuna! H11rlan~t' Sand-
Va~tcrf1.., ,·1!...cn 

60 111 

() 

30 30 

30 30 

Orehro L.rn- J11n· 
l-.l1pin~; J.,.uprn!! 
'.'Jorr 
\..opm~ 

60 
.~01" 

170 

KO 

150 

30 
30 

( 18) 

! IO) 

! l~l 
(:!{)) 

6h 

" Antagning till flertalet linjer sker var tredje termin. Här anges ant<Jlct nybörjarplatser budgetaret 1981/82. 
''Avser Karlskrona. 
w Praktikåret. 
11 Avser Luleå, dessutom 0 i Skellefteå. 

27 Riksd<11<cn /'i80ii?J. I s11111/. Nr/()()_ Bi/<1g<1 12 

Karlong: S. 418. rad 33 kol. I Står: 30° Rättat till: 606 

rad 35 "' 7 Tillkommer: 0 
rad 39 ·· Står: ( 16)4 Rättat till: (())4

" 

not 4 delas upp i 4 a och 4 b 
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Lund/ Kal- Kris- Växjö Göte- Borås Karl- Skövde l'meå Luleå St1nlts- Öster-
Malmö mar tian- borg stad vall/ ~und 

stad Härnö-
\anti 

a) Arkitektlinjen 3012 503 

Bergsvetenskapslinjen 
Datatekniklinjen 
Driftteknikerlinjen 3010 30IO 60·' 10 30IO 
Elektrotekniklinjen 125 2003 

Flygtekniklinjen 
Geoteknologilinjen 40 
Hälso- och miljövårdslinjen 60 
Industriell ekonomi-linjen 
Kemitekniklinjen 102 803 

Lantmäterilinjen 
Maskinteknikerlinjen 24 48' 48 
Maskintekniklinjen 95 1923 155 
Samhällsbyggnads-
tekniklinjen 25 
Styrmanslinjen 48 72' 48 
Teknisk fysik-linjen 60 HJO' 
Teknisk fysik och 
elektrotekniklinjen 
Textilingenjörslinjen 153 

Väg- och vattenbyggnads-
1303 linjen 90 40 

Yrkestekniska linjer8 

Byggnadsindustrilinjen 3()3 
Fordonstekniklinjen 
Livsmedelsindustrilinjen 30~ 

Pappers- och pappers-
606 masseindustrilinjen 

Stålindustrilinjen 30 
Sågvcrksindustrilinjen 0 
Träindustrilinjen ()7 

Verk stad sindustrilinjen 309 30·1 30 11 

b) Biologlinjen (75) (57)h (36) 

Fiskevårdslinjen (0)" 
Fysikerlinjen 125) (20)b 116) 
Geovetarlinjen (35) (20)b (8) 
Kemistlinjen (35) (40)h 124) (16) 
Matematikerlinjen (25) !15) (30)b 126) 

Planeringsram för linjer 
enl. bJ 195 15 183b 110 16 

Övergångsvis anordnad 
sjöbefäls- och drift-
ingenjörsutb. enligt 
äldre bestämmelser 72 72 48 

I Tekniska högskolan i Stockholm. 
2 Universitetet i Stockholm. 
3 Chalmers tekniska högskola. 
4

" Universitetet i Göteborg. Antagning vartannat år. 
4h Universitetet i Göteborg. 
·' Avser Alnarp. .. Avser Markaryd. Antagning vartannat år . 
7 Avser Skellefteå. 
H Antagning till flertalet linjer sker vartrejde termin. Här anges antalet nybörjarplatser budgetåret 1981/82. 
9 Avser Karlskrona. 

10 Praktikåret. 
Il Avser Luleå, dessutom 0 i Skellefteå. 
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Vid beräkning av besparingarnas storlek nästa budgetår har jag utgått 

från den av universitets- och högskoleämbetet ( U HÄ) föreslagna beräk

ningsmodellen avseende kostnader per utbildningsplats. Jag vill emellertid 

redan nu anmäla att jag - i avvaktan på ett utförligare beslutsunderlag -

inte är beredd att ta ställning till om denna modell bör tillämpas även 

·påföljande budgetår. Bl. a. bör UHÄ ytterligare belysa om marginalkostna

den i praktiken är densamma oberoende av högskoleenhetens storlek. slag 

av utbildningslinje och dess totala dimensionering samt nedskärningens 

storlek uttryckt i antagningsplatser. 

För nästa budgetår har jag räknat med en besparing om ca I milj. kr. vid 

universitetet i Linköping. Med hänsyn till resursläget vid universitetet bör 

någon konsekvensbesparing inte genomföras budgetåret 1982/83. 

I mina beräkningar har jag vidare förutsatt att en tjänst som universitets

lektor i mikrobiologi vid universitetet i Umeå. som hittills bekostats med 

medel från detta anslag. fr. o. m. budgetåret 1981/82 delvis får bekostas 

från anslaget D 7. Utbildning för vårdyrken (- 120000 kr.). 

Riksdagen beslöt vid 1978/79 års riksmöte att sjöbefälsutbildningen samt 

den drift- och underhållstekniska utbildningen inom högskolan skulle re

formeras (prop. 1978179: 71, UbU 1978/79: 24, rskr 1978179: 206). Fr. o. m. 

den I juli 1980 har de utbildningar till styrman och sjökapten. maskintek

niker och sjöingenjör, driftingenjör samt radiotelegrafist vilka tidigare an

ordnats vid landets fem sjöbefälsskolor inordnats i statliga högskoleen

heter. Vidare har den kommunala driftteknikerutbildningen förstatligats 

fr. o. m. innevarande budgetår och likaså inordnats i berörda högskoleen

heter. 

UHÄ har lagt fram förslag till dimensionering och lokalisering av nyss

nämnda utbildningar. Förslaget innebär bl. a. att de nu övergångsvis an

ordnade kortare utbildningarna till styrman. maskintckniker och drifttek

niker upphör med utgången av innevarande budgetår. Jag anser att U HÄ:s 

förslag i stort sett bör följas. I avvaktan på att drift- och underhållstekniska 

linjen i gymnasieskolan - som ger behörighet för tillträde till de nämnda 

utbildningarna i högskolan - blivit fullt utbyggd räknar jag med en något 

lägre antagningskapacitet för maskinteknikerlinjcn och driftteknikerlinjen 

än vad UHÄ har föreslagit. I detta sammanhang vill jag nämna att det 

fortfarande finns ett stort antal obesatta antagningsplatser, främst i de båda 

sistnämnda utbildningarna men även i sjökaptensutbildningen. 

För att minska bristen på driftpersonal i storstadsregionerna biträder jag 

UHÄ: s förslag att nästa budgetår anordna dels 24 platser inom driftingen

jörsutbildning enligt äldre ordning vid tekniska högskolan i Stockholm 

(KTH), dels 60 platser temporärt i årskurs två av driftteknikerlinjen vid 

universitetet i Lund. 

Regeringen uppdrog genom beslut den 7 juni 1979 åt statens förhand

lingsnämnd bl. a. att ta upp förhandlingar med Svenska kommunförbundet 

om de ekonomiska villkoren för den praktik om 40 veckor som skall inleda 
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driftteknikerutbildningen. Genom beslut den 24 juni 1980 godkände rege

ringen en överenskommelse som innebär att ersättning till kommun som 

bereder studerande praktik skall utgå enligt samma grunder som gäller för 

t. ex. studerande på förskollärarlinjen. Överenskommelsen är av tillfällig 

karaktiir och skall gälla till dess att pågående förhandlingar om praktiker

sättning för ett flertal utbildningar har avslutats. För n~ista budgetår beräk

nar jag medel för praktikersättning under förevarande anslag. 

På regeringens uppdrag har UHÄ i samråd med skolöverstyrelsen läm

nat förslag om att de nuvarande kortare utbildningarna skepparkurs av I: a 

klass (omfattande 16 veckor) och fartygsmekanikerkurs av 1: a klass (om

fattande 10 veckor) skall utgöra högskoleutbildningar. UHÄ föreslär nu att 

utbildningarna ersätts av 20-poängskurser inom högskolans ram. Eftersom 

utbildningarna bör planeras gemensamt för riket föreslår UHÄ att medel 

för kurserna tills vidare beräknas under förevarande anslag. Jag biträder 

förslaget och förordar att kurserna förläggs till Chalmers tekniska högskola 

(CTH) och till högskolan i Sundsvall/Härnösand med den av UHÄ före

slagna dimensioneringen. 

UHÄ har på regeringens uppdrag även prövat möjligheten att fortsätt

ningsvis anordna kurser för sjöfartsadministratörcr från utvecklingsländer 

samt tankoperativa säkerhetskurser i Malmö. Härutöver har UHÄ utrett 

frågan om behovet av fortbildning och vidareutbildning av sjöbefäl och 

drift- och undcrhållsteknisk personal. 

För fortbildning och vidareutbildning bör så längt möjligt högskolans 

reguljära utbildningsutbud anv~indas. Därigenom underlättas ett rationellt 

utnyttjande av de samlade resurserna inom högskolan. Jag ansluter mig 

därför till UHÄ: s förslag att kurser för fortbildning och vidareutbildning 

av aktiv sjöpersonal endast skall anordnas vid högskoleenheter med sjöbe

fölsutbildning. Eftersom sjöbefälsutbildningen i bl. a. Malmö skall läggas 

ner bör således även fortbildnings- och vidareutbildningsvcrksamhctcn där 

avvecklas. Medel för fortbildning och vidareutbildning bör tills vidare 

anvisas under förevarande anslag och ställas till UHÄ:s disposition. 

Hösten 1982 skall de nya påbyggnadslinjana för utbildning till driftin

genjör. sjöingenjör och sjökapten starta. Jag har därför beräknat särskilda 

medel för planering och utveckling av dessa linjer nästa budgetår ( + 
453 000 kr.) att fördelas på berörda högskoleenheter. 

UHÄ har nyligen redovisat ett förslag rörande den framtida radiotelegra

fistutbildningen. Förslaget bereds f. n. inom utbildningsdepartementet. Se

dan beredningen slutförts avser jag att ätcrkomma till regeringen i denna 

fråga. Nuvarande radiotelegrafistutbildning bör tills vidare anordnas vid 

högskolorna i Kalmar och Sundsvall/Härnösand med 24 antagningsplatser 

vid vardera enheten. 

Enligt UHÄ föreligger behov av att kunna erbjuda yrkesteknisk högsko

leutbildning (YTHJ med växlande tidsintervall och varierande lokalisering 

beroende på eftetfrågan och arbetsmarknadens behov. Ämbetet har diirför 

lagt fram förslag till en modell för planering och anordnande av YTH. 
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UHÄ:s modell innehär en överg{mg till en mer flexihel ordning för 

dimensionering lKh lokalisering av de yrkestekniska linjerna. En s~idan 

ordning skulle kunna åstadkommas genom att dels flera sådana linjer ges 

en gemensam planeringsram vid varje högskoleenhet med YTH-uthild

ning. varvid inte alla linjer förutsätts anordnas va1je år. dels genom att 

lokaliseringen av en viss linje växlar över tiden. Huvudansvaret för den 

yrkestekniska uthildningen bör koncentreras till nägon eller ett par hög

skoleenheter inom varje region. På varje enhet måste verksamheten ges en 

sådan omfattning att man uppnår stabilitet och kvalitet i planeringen och 

ledningen av verksamheten. Bl. a. m:'iste en viss fast uppsättning av lärare 

finnas likaviil som ett upparbetat kontaktnät med branschföretag m. m. 

Någon YTH-linje bör ges kontinuerligt men den bör kunna kompletteras 

med andra linjer som alternerar år från {1r. För att tillgodose hehovet av 

geografisk spridning kan n{1gon linje n:lgon gi'mg ges utanför den ort där 

den ansvariga högskoleenheten iir helägcn. Den kan dli förläggas till annan 

högskoleenhet inom eller utom regionen eller till en ort som inte reguljiirt 

har högskoleutbildning. Fördelningen av den givna totala planeringsramen 

mellan olika YTH-linjer och av linjeutbudet mellan olika orter bör göras 

inom ramen for det reguljära planeringsarbetet i samverkan mellan berörda 

högskoleenheter. regionstyrelser och UHÄ. 

Jag delar U HÄ:s uppfattning att smidigare planering och anordnande av 

utbildning bör kunna leda till ett mera rationellt utnyttjande av resurserna. 

Jag vill bl. a. erinra om att det i samband med att riksdagen fattade beslut 

om försöks verksamhet med yrkestt!knisk högskoleuthildning angavs att en 

utbildningslinje skulle kunna ges ett antal år på en ort for att sedan flyttas 

till nt1gon annan ort eller ersiittas med nt1gon annan linje. Jag är dock inte 

nu beredd att biträda UHÄ: s förslag om formerna för en sftdan rörligare 

planering. Enligt min mening bör denna kunna åstadkommas genom att 

UHÄ i sina anslagsframstiillningar successivt redovisar trdirsplancr för 

utvecklingen av YTH. Diirmed bereds regeringen och riksuagen mi.ijlight:t 

att ta stiillning till dimensionering och lokalisering av de olika YTH

linjerna. Utgångspunkten för dessa treärsplaner hör vara dels den planer

ingsram för YTH-uthildningen som skall giilla budgetåret 1981/82. dels att 

de kan genomföras inom befintliga ekonomiska ramar. 

Med anledning av vad som har anförts i prop. 1978179: 100 bil. 12 lllhU 

1978179: 32. rskr 1978/79: 272) uppdrog regeringen genom beslut den .'i juli 

1979 åt UHÄ att i samverkan med universitetet i Linköping utreda frågan 

om inriittande av en transportteknisk linje i Linköping. I uppdraget ingick 

hl. a. - som en förutsättning för heslut om inriittandet - att det skulle 

utredas i vilken omfattning motsvarande uthildning redan förekommer 

inom ramen för maskintekniklinjen vici andra högskoleenheter. Vidare 

borde också utredas dels möjligheterna att inriitta transporttekniklinjen vid 

ytterligare nilgon eller nägra högskoleenheter. dels förutsiittningarna att 

inom ramen för linjen {1stadkomma en viss profilering mellan orterna. 
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Högskoleutbildning inom transportområdet förekommer för närvarande 

inom sektorn för utbildning för administrativa. ekonomiska 01.:h sociala 

yrken i form av en allmän linje. transportadministrativa linjen !80 poäng). 

lKh en lokal linje vid universitetet i Göteborg. transport- och trafiklinjen 

(80 poäng). Inom sektorn förekommer dessutom ett antal kortare kurser 

med olika inriktningar. Transportadministrativ linje om 80 poäng finns 

dessutom vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Inom sektorn för utbildning för tekniska yrken finns ett rikhaltigt utbud 

av transportutbildning i form av företrädesvis valfria. kortare kurser inom 

ett antal studieinriktningar vid de tekniska högskolorna (motsvarande). 

Den mest omfattande transportutbildningen ges inom industriell ekonomi

linjen. maskintekniklinjen och viig- och vattcnbyggnadslinjcn. 

UHÄ föreslår nu att en allmän utbildningslinje. transporttekniklinjen om 

JoO poäng, inrättas den I juli 1981 och förläggs till universitetet i Linkö

ping. U HÄ föreslår vidare att planeringsramen fastställs till 30 antagnings

platser samtidigt som en motsvarande minskning av planeringsramarna för 

industriell ekonomi-linjen och maskintekniklinjen genomförs. 

I förra årets budgetpropostion (prop. 1979/80: 100 bil. 12. UbU 1979/ 

80:21. rskr 1979/80:291) tog jag bl.a. upp frågan om uppspjälkning av de 

nuvarande allmiinna utbildningslinjerna i ytterligare sådana. Jag framhöll 

härvid angelägenheten av att undvika en splittring. Jag pekade också på 

vikten av att högskolemyndigheterna när de utformar förslag till nya all

männa utbildningslinjer beaktar kravet på att linjerna dels bör ha en viss 

bredd och medge möjlighet till fördjupning. dels täcker ett mera permanent 

utbildningsbehov som inte redan iir tillgodosett. Frågan om inriittande av 

en allmiin transporttekniklinje bör ses mot denna bakgrund. 

Behovet av transportteknisk utbildning är enligt min mening styrkt. 

Utvecklingen inom transportområdet under de senaste åren har snarast 

förstärkt de tidigare påtalade behoven. Samtidigt har kraven vidgats till att 

omfatta allt fler funktioner och även nya avnämare. Funktionerna är i 

flertalet fall klart definierade och avgränsade till specifika avnämare med 

olika krav pil transportteknisk kompetens. Behovet av utbildade specialis

ter är emellertid för varje funktion relativt begränsat. 

U HÄ:s utredningsarbete pekar på det förhållandet att transportområdet 

omfattar ett så stort antal funktioner att det knappast iir möjligt att inom en 

enda linje tillgodose samtliga krav som dessa ställer. Även om det samlade 

utbildningsbehovet i sig kan kvantitativt motivera att en särskild transport

teknisk utbildning anordnas, är det med hänsyn till de specifika funk

tionskraven tveksamt om detta behov kan tillgodoses genom anordnande 

av en allmän utbildningslinje på endast en ort. Linjen måste i sådant fall 

förläggas till - förutom universitetet i Linköping - de tekniska högskolor

na i Stockholm och Göteborg samt universitetet i Lund. om nu pågående 

transportteknisk utbildning där skall kunna på motsvarande sätt tillgodose 

de funktionskrav inom transportområdet som nuvarande inriktningar syf-
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tar till. Jag anser att utbildningen på dessa orter i huvudsak bör ftt behålla 

sina nuvarande former. 

Den transporttekniska utbildningen inom högskolan bör därför tills vi

dare anordnas som grenar eller inriktningar av befintliga linjer. En siidan 

ordning medger att den transporttekniska utbildningen vid varje högsko

leenhet kan hållas samlad inom en utbildningslinje. Därigenom underlättas 

också informationen till såväl studerande som avnämare. Genom en lämp

lig profilering av grenar m:h inriktningar bör det vara möjligt att tillgodose 

de varierande behov som ligger bakom den funktionella uppdelningen av 

transportområdet. 

Jag vill i detta sammanhang ta upp ett förslag från CTH om inriittande av 

en ny civilingenjörsutbildning i industriell produktion och administration. 

Utbildningen avser att ge kunskaper i hur man utnyttjar olika konstruk

tioner för att bygga upp och underhålla en industriell tillverkning. 

Den moderna industrin iir i sig ett mycket komplicerat tekniskt. ekono

miskt och socialt system. Enligt min mening är det därför viktigt att skapa 

en förstärkt bas för utbildning och forskning med ett integrerat tekniskt. 

ekonomiskt och administrativt synsätt på industriföretagets alla aktivi

teter. 

lngenjörsutbildning av detta slag är vanlig utomlands. I Sverige kan 

endast en allmän linje sägas tillhöra denna kategori. niimligen industriell

ekonomilinjen vid universitetet i Linköping. Jag anser att detta utbild

ningsområde måste beredas ökat utrymme i den tekniska högskoleutbild

ningen. På sikt är det angeläget att industriell-ekonomilinjen förläggs iiven 

till andra orter än Linköping. 

Den nu föreslagna utbildningen vid CTH har vissa likheter med nyss

nämnda utbildning i Linköping. Med hiinvisning till vad jag har anfört om 

uppspjälkning av nuvarande utbildningslinjer iir jag inte beredd att biträda 

förslaget om en särskild linje för industriell produktion och administration. 

Det fortsatta planeringsarbetet bör inriktas på att industriell-ekonomilinjen 

budgetåret 1983/84 förläggs iiven till CTH och inriktas mot produktionstek

nik i huvudsaklig överenssHimmelse med den uppläggning som högskolan 

har föreslagit. Antagningen till utbildningen bör omfatta 30 studerande. 

Kostnaderna för planeringen och genomförandet bör bestridas inom ramen 

för de resurser som CTH disponerar för grundläggande högskoleutbild

ning. 

UHÄ har föreslagit att en bioteknisk inriktning på kemitekniklinjen vid 

universitetet i Lund inrättas nästa budgetår. Ämbetet riiknar även med att 

sådana inriktningar senare skall anordnas vid andra universitet och hög

skolor. 

Inom det biotekniska omrf1det. som omfattar bl. a. teknisk biokemi. 

medicinsk bioteknik. enzymteknik och genteknik. ligger Sverige forsk

nings- och kunskapsmässigt på en hög nivå. Framgångar har nåtts såväl 

inom läkemedelsindustrin som utanför denna sektor som en följd bl. a. av 
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niira samverkan mellan högskoleforskning och olika delområden inom 

industrin. Biotekniken kommer att fä en ökad anviindning inom mi'tnga 

områden. Siirskilt biokemin kommer av allt att döma att ut vecklas kraftigt. 

Stora möjligheter kan hiirigenom komma att öppnas inte minst inom läke

mcdelsområdet och för framställning av specialkemikalier. Behovet av 

utbildning inom området har bl. a. understrukits av styrelsen för teknisk 

utvel·kling och lngenjörsvetcnskapsakademien. Jag delar denna uppfatt

ning. Jag anser alt möjligheterna att inriitta speciella biotekniska inrikt

ningar på kemitekniklinjen bör prövas. Jag förutsätter hiirvid att kostna

derna kan rymmas inom ramen för de medel som högskolemyndigheterna 

disponerar för grundläggande högskoleutbildning. 

U HÄ har i sin anslagsframställning beräknat siirskilda medel för alt 

förnya utbildningen inom datateknikområdet. Ocksä jag anser en sfalan 

förnyelse viktig. Utveckling av nya studieinriktningar och förnyelse av 

utbildningslinjernas iimnesinnehåll ingår som en del av högskolans nor

mala arbetsuppgifter. Jag utgår från att förnyelsen av utbildningen inom 

datateknikområdet av berörda högskoleenheter betraktas som högt priori

terad och att det därför skall vara möjligt att genomföra förändringar 

genom omprioriteringar av befintlig verksamhet. Jag är diirl"ör inte beredd 

att tillstyrka U HÄ:s förslag om siirskilda medel för ändamålet. 

Under de senaste tio åren har en successiv utbyggnad skett av den 

tekniska utbildningen vid högskolan i Luleå. Högskolan har tagit initiativ 

till ett flertal intressanta utbildningar. vilket har resulterat i riksunika 

utbildningslinjer och studieinriktningar. Som exempel härpå kan samhälls

byggnadstekniklinjen nämnas. 

Erfarenheterna från högskolan i Luleå visar trots stora informationsin

satser på uppenbara svårigheter att rekrytera studerande till "nya·· utbild

ningar. Det är viktigt att högskolan i Luld i framtiden fftr ett sådant 

utbildningsutbud att en stabilisering av verksamheten kan åstadkommas. 

Mina förslag i det följande bör ses som ett led i en sådan process. 

Högskolan i Luleå har föreslagit att den nuvarande geoteknologilinjen 

delas i en väg- och vattenbyggnadslinje och en bergsvetenskaplig linje med 

vardera 40 nybörjarplatser. Den bergsvetenskapliga linjen kant. v. eventu

ellt behålla benämningen geoteknologilinjen. Delningen föranleder inga 

krav på ökad medelstilldelning. 

I dag bedrivs en fyraårig civilingenjörsutbildning i anläggningsteknik vid 

högskolan. Utbildningen har vissa likheter med den viig- och vattenbygg

nadsutbildning som finns på andra håll i landet. I utbildningen i Luleå 

betonas främst anläggningsbyggandet och de därmed sammanhängande 

ekonomiska. produktionstekniska och entreprenadtekniska delarna av 

väg- och vattenbyggandet. Utbildningen har ett starkt inslag av geoveten

skap såsom geofysik, bergteknik och bergmekanik. Kombinationen av 

konstruktionstekniska ämnen. anliiggningsproduktionsteknik och geove

tenskap ger en utbildning med inriktning också mot berganläggnings- och 
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underjordsbyggamk. dvs. sildana delar av anliiggningsbyggandct som ökar 

i omfattning. 

Högskolan har i dag nio tjänster som professor och dl antal tjänster som 

universitetslektor i anslutning till det nämnda omri'tdel. Behovet av lokaler 

och utrustning för utbildningen iir viil tillgodosett. 

Geotcknologilinjcn har sedan länge elt stort antal vakanta utbildnings

platser. Enligt min mening är det synnerligen angeläget alt biiltre utnyttja 

den forsknings- och utbildningskapacitet inom området som statsmakterna 

har anvisat medel för. Jag anser att ett sådant utnyttjande lättare kan 

uppnäs om väg- och vallcnbyggnadslinjen. inriktad mot anliiggningsteknik. 

förläggs till högskolan nästa budgetår. 

Antagningen till linjen bör tills vidare omfatta 40 studerande. Planerings

ramen för geoteknologilinjen bör samtidigt minskas med 40 platser. 

Vad beträffar geoteknologilinjen är jag f. n. inte beredd all tillstyrka en 

namnändring till bergsvetenskapslinjen. 

I föregående års budgetproposition förordade jag att arbetsmiljöutbild

ning skulle anordnas försöksvis vid högskolan i Luleå fr. o. m. budgetåret 

1981/82 i huvudsaklig överensstiimmelse med den uppläggning som UHÄ 

tidigare hade föreslagit. Antagningen till utbildningen borde omfatta 25 

studerande och tills vidare ske vartannat ilr. Kostnaderna for planeringen 

och genomförande av utbildningen borde bestridas inom ramen för de 

resurser som högskolan disponerar för grundläggande högskoleutbildning. 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1981 /82 har högskolan i Luleft 

som första besparingsförslag fört upp att utbildningslinjen för arbetsmil

jöutformning inte startas. Enligt högskolestyrelsen finns inga lediga re

surser att disponera. Vidare framhålls att det i en nedskärningssituation 

skulle fä helt oacceptabla konsekvenser för övriga utbildningslinjcr om 

resurser skulle omdisponeras för en ny utbildning. I detta sammanhang hör 

nämnas alt linjenämnden för teknisk utbildning vid högskolan ansett att 

utbildningen i arbetsmiljöutformning inte bör höra till den tekniska sek

torn. 
Även regionstyrelsen anvisar försöksverksamhet med arbetsmiljöut

formning som ett första besparingsalternativ. Regionstyrelsen har tidigare 

stött anordnandet av utbildningen men framhåller all man nu tagit intryck 

av linjenämndens synpunkkr. 

Enligt vad jag har erfarit planeras försöksutbildningen som ett slags 

kombinerad arkitekt- och designutbildning. Inslaget av tekniska utbild

ningsmoment är litet i förhållande till bl. a. de konstnärliga. 

Förutsättningarna att anordna arbetsmiljöutbildning har väsentligt iind

rats sedan jag tog upp frågan i förra årets budgetproposition. Det statstin

ansiella liiget har nödvändiggjort en nedskärning av antagningskapacitetcn 

för allmänna uthildningslinjer bl. a. arkitektlinjen. Samtidigt har behovet 

av en prioritering mellan olika utbildningsinsatser ökat. Därtill kommer att 

den föreslagna utformningen av försöksverksamheten med arbetsmiljöut-
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bildning enligt min mening inte stämmer överens med de riktlinjer som 

regeringen tidigare har angett. Att under de omständigheter jag här har 

redovisat påbörja en försöksverksamhet förefaller föga meningsfullt. Nå

gon utbildning i arbetsmiljöutformning bör därför enligt min mening inte 

anordnas. Mitt ställningstagande innebär naturligtvis inte något hinder för 

högskolan att - med den kompetens som finns inom det arbetsvetenskap

liga området - anordna utbildning i arbetsmiljöfrågor i form av enstaka 

kurser. 

l detta sammanhang vill jag anmäla att regeringen genom beslut den 10 

juli 1980 har medgett att en särskild träteknisk inriktning av maskinteknik

linjen får inrättas vid högskolan i Luleå budgetåret 1982/83. Huvuddelen av 

utbildningens tredje och fjärde årskurser - med i huvudsak trätekniskt 

utbildningsinnehåll - bör förläggas till Skellefteå sedan den planerade 

trätekniska utvecklingsenheten där har kommit till stånd. Antalet stude

rande bör omfatta ca tio per år. 

Träteknisk forskning kan komma att bedrivas såväl vid högskolan i 

Luleå som vid den planerade trätekniska utvecklingsenheten i Skellefteå. 

Mot bakgrund av riksdagens grundläggande krav på samordning bör enligt 

nyssnämnda beslut frågan om resursi::r för den föreslagna forskningsor

ganisationcn vid högskolan prövas först när förslag till ett samordnat 

program för forsknings- och utvccklingsarbetc föreligger. 

I likhet med vad som gäller för innevarande budgetår bör regeringen 

bemyndigas att disponera I milj. kr. under förevarande anslag budgetåret 

1981 /82 för träteknisk utbildning i Luleå. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(460252000 + 35164000 =) 495416000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. fastställa plancringsramar enligt vad jag har förordat. 

2. besluta om att driftteknikerlinjen om 40 poäng skall upphöra, 

3. besluta om utbildningarna skepparkurs av I: a klass och fartygs

mekanikerkurs av I: a klass i enlighet med de riktlinjer vilka jag 

har förordat. 

4. besluta angående försöksverksamhet med utbildning i arbetsmil

jöutformning vid högskolan i Luleå i enlighet med vad jag har 

förordat, 

5. bemyndiga regeringen att disponera I 000000 kr. under anslags

posten Högskolan i Luleå på det sätt jag har föror<lat, 

6. till Uthildning fiir tekniska yrken för budgetåret 1981 /82 anvisa 

ett reservationsanslag av 495 416000 kr. 
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D 6. Utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

195049638 

206995 000 

221081000 

Reservation 9858 509 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för administrativa. ekono

miska och sociala yrken vid de statliga högskoleenheterna (motsvarande) 

inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Under anslaget be

räknas medel för allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer inom 

sektorn. Under anslaget beräknas vidare medel för bidrag till Svenska 

diakonsällskapets sociala utbildningsverksamhet. Medel för kommunal 

högskoleutbildning inom sektorn beräknas under anslaget D 11. Bidrag till 

kommunal högskoleutbildning m. m. 

Sektorn för utbildning för administrativa. ekonomiska och sociala yrken 

omfattar innevarande budgetår allmänna utbildningslinjer och påbyggnads

linjer enligt följande sammanställning. 

Allmiinna uthildningslit~jer 

ADB-linjen 1 

Beteendevetenskapliga linjen 

Ekonomlinjen 

Förvaltningslinjen 

Handels- och distributionslinjen 

Juristlinjen 

Linjen för kost och näringsekonomi 

Linjen för offentlig förvaltning 

Psykologlinjen 

Redovisnings- och rcvisionslinjen 

Samhällsplanerarlinjen 

Samhiillsvetarlinjen 

Sekreterarlinjen 

Sociala linjen 

Systemvetenskapliga linjen 

Transportadministrativa linjen 

Påhyggnadslinjer 

Fortbildning i socialt behandlingsarbete 

Psykologutbildning efter grundutbildningen 

Utbildning i kostadministration 

Utbildning i kostterapi 
1 Kommunal högskoleutbildning. 

Poäng 

40 

120 

120 

140 

60 

180 

100 

140 

120 

80 

140 

120 

80 

140 

120 

80 

20 

80 

20 

20 
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A11slag.1j()rdel11i11g 

Högskoleenhet 1980/81 Heriiknad ändring 1981/82 

Myndig- Före-
heterna dragandcn 

Stockholms hiil(skolcrcgion 
Universitetet i Stockholm 41195000 + 5 272000 + 3322000 

Uppsala högskoleregion 
Universitetet i Uppsala 24 759000 + 3411000 + 1974000 
Högskolan i Eskilstuna/ 
Västerås 732 000 + 130000 + 62000 
Högskolan i Falun/ 
Borlänge 642000 + 136000 + 58000 
Högskolan i Örebro 15891000 + 1961000 + 1177000 

Linkiipings högskoleregion 
Universitetet i Linköping 8612000 + 1641000 + 771 000 
Högskolan i Jönköping 622000 + 110000 + 56000 

Lunil/t.lalmii högskoleregion 
Universitetet i Lund 35917000 + 4890000 + 3 243 000 
Högskolan i Växjö 5744000 + 904000 + 431000 

Göteborgs hiil(skolerel(ion 
Universitetet i Göteborg 33670000 + 2668000 + 985 000 
Högskolan i Borås 516000 + 98000 133 000 
Högskolan i Karlstad 4832000 + 867 000 + 253 000 
Högskoleutbildning i 
Skövde 528000 + 408000 + 47000 

Umeå lzöl(skoleregion 
Universitetet i Umeå 18234000 + 2 225 000 + 1406000 
Högskolan i Luleå 1566000 + 605 000 + 50000 
Högskolan i Sundsvall/ 
Härnösand 1542000 + 277000 + 132 000 
Högskolan i Östersund 8912000 + 1235 000 + 749000 
Hidrag till Svenska 
diakonsällskapets 
sociala utbildnings-
verksamhet 1444000 + I 130000 + 127000 
Stöd- och innovations-
åtgärder 1637000 + 164000 624000 

Utgift 206995000 +28132000 +14086000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(LJ HÄ) samt styrelsen för Svenska diakonsällskapet. 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Linje/ Ändamål 1 

I. 
I. I 
1.2 

!'ris- och liincomriikning 
Prisomräkning 
Löneomräkning 

Summa under 1 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1981/82 
(tkr.) 

+ 3094 
+17492 

+ 20 586 
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Linje/ Ändarna!' 

2.1 

, , 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

J-'iiriindringar m· 1111s/11g.1·
reknisk naf1/I' 
Medel för ekonomlinjen. 
HLu 

Medel för grundläggande 
rättsutbildning, U LI m 

Medel för grundläggande 
riittsutbildning. UG 

Medel för beteendeveten
skapliga linjen. lJ U 

Extra medel för ekonomlinjen. 
US. UU. UG 

Medel för interimsstyrelsen 
i Skövde 

Stödåtgiirder till handikappade 
studerande 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1981/82 
ltkr.) 

+ 330 

+ 55 

+ 235 

- 3."4." 

+ 150 

189 

Anslaget D 5. 
Utbildning 
for tekniska 
vrken fore
slt1s reduce
rat med mot
svarande be
lopp. 
Anslaget [) 
10. Lokala 
och individu
ella linjer 
och enstaka 
kurser före
sl;is reduce
rat med mot
svarande be
lopp. 
Anslaget D 
10. Lokala 
och individu
ella linjer 
1!ch en.staka 
kurser före
släs reduce
rat med mot
svarande be
lopp. 
Anslaget D 
10. Lokala 
och individu
ella linjer 
och enstaka 
kurser fore
~läs reduce
rat med mot
svarande he
lopp. 
Anslaget D 
10. Lokala 
och imlividu
clla linjer 
och enstaka 
kurser före
slås iikat med 
motsvarande 
belopp. 
Anslaget [) 3. 
Regio~sty
relserna för 
högskolan 
föresläs re
dw.:erat med 
motsvarande 
helopp. 
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Linje/ Ändamål 1 

2.8 Lokalt ut vecklingsarbete 

S11mma under 2 

3. Konsek\"l'nser tll" tidigare 
be.I'/ Ut 

3.1 Juristlinjen 
Resurser för åttonde och 
nionde terminerna av den 
reformerade juristutbild
ningen 

3.2 Medel för grundläggande 
riittsutbildning, UUm 

Summa under 3 

4. Besparingar 
4. I Gemensamma ändamål 
4.2 Konsekvenser av minskade 

planeringsramar budget
åren 1979/80 och 1980/81 

4.3 Minskning av planerings
ramen för psykologlinjen. 
US. UU. UG, 50 platser 

4.4 Minskning av planerings
talen för juristlinjen. 
US. UU. UL, 90 platser 

4.5 Minskning av planerings
talen för samhällsvetar
linjen, UL, UUm. 60 plat
ser 

4.6 Nedläggning av sekreterar
linjen. UUm. HLu, 60 
platser 

4. 7 Minskning av planerings
talen för beteendeveten
skapliga linjen. US. 30 
platser 

4.8 Nedläggning av linjen för 
offentlig förvaltning. 
U L. 30 platser 

4.9 Minskning av planerings
talen för ekonomlinjen, 
US, UU, UL, UG. 120 platser 

Summa under .J 

5. Reformer 
5.1 Reformer genom omfördel

ning av befintliga re
surser 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1981/82 
(tkr.) 

+ 1232 

- 1507 

+ 1835 

+ 260 

+ 2095 

333 

- 1770 

450 

500 

390 

310 

160 

160 

660 

4 733 

Medel för 
detta iindamål 
har inneva
rande budget
år anvisats 
under ansla
get D 34. 
Forskning och 
utvecklings
arbete för 
högskolan 
m.m. 
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Linje/.Ä.ndamål 1 

5.1.1 Standardförbättring på 
nuvarande linjer med 
administrativ och ekonomisk 
inriktning. alla berörda hög
skoleenheter 

5.1.2 Ökning av planeringstalet 
för ekonomlinjen. U Li. 
20 platser 

5 .1.3 Ökning av planerings talet 
för systemvetenskapliga 
linjen, US. 15 platser 

5.1.4 Åtatagande av besparing 
under 4.8 och 4. 9 

5.1.5 Gemensamma ändamål 
5. I . 5. I Biblioteksresurser 
5.1.5.2 Övriga gemensamma ändamål 

Summa under 5.1 

5.2 Reformer genom resursför
stiirkning 

5.2.1 Antagning varje ht på 
handels- och distribu
tionslinjen. högskoleut
bildningen i Skövde 

5.2.2 Datortid. ULi 
5.2.3 Atertagande av besparingar 

under 4.6 och 4.7 
5.2.4 Standardförbättring på 

nuvarande linjer med admi, 
nistrativ och ekonomisk 
inriktning. alla berörda 
högskoleenheter 

5.2.5 Gemensamma ändamål 
5.2.5. I Biblioteksresurser 
5.2.5.2 Övriga gemensamma ändamål 
5.2.5.3 Bidrag till Svenska 

diakonsiillskapets sociala 
utbildnings verksamhet 

Summa under 5.2 

Summa rlformer 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1981/82 
Ukr.) 

+ 6770 

+ 155 

+ 210 

+ 820 

+ 298 
+ 127 

+ 8 380 

+ 165 
+ 110 

+ 470 

+ 910 

+ 142 
+ 54 

+ 1130 

+ 2981 

+11361 

+28132 

1 US =universitetet i Stockholm. UU =universitetet i Uppsala. ULi = universite
tet i Linköping. U L =universitetet i Lund. UG = universitetet i Göteborg. 
UUm =universitetet i Umeå. HLu = högskolan i Luleå. 

Rejimn av den administratirt och ekonomiskt inriktade utbildningen 

I de senaste årens anslagsframställningar har UHÄ konstaterat att sek

torn för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken 

(AES-sektorn) präglas av ett splittrat och svåröverskådligt utbildningsut

bud med oklara avgränsningar mellan olika utbildningslinjcr. Förhållan

dena inom sektorn präglas också av en resurstilldelning som innebär att 

kostnaderna per årsstudieplats för flertalet linjer är väsentligt lägre än 

inom andra delar av högskolan. 
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Dessa förhållanden har stått i centrum för arbetet inom UHÄ: s arbets

grupp för översyn av den administrativt och ekonomiskt inriktade utbild

ningen i högskolan (AU-gruppen). Utgångspunkten för AU-gruppens arbe

te har varit att söka lägga fram förslag till en rationell och ändamålsenlig 

linjestruktur som ger förutsättningar för en effektiv användning av de 

resurser som anvisas för den administrativa och ekonomiska utbildningen. 

AU-gruppen har redovisat sina överväganden och förslag i ett principbe

tänkande Högskoleutbildning för administrativt och ekonomiskt arbete 

<UHÄ-rapport 1979: 25)jämte bilagor (UHÄ-rapport 1979: 23. 24 resp. 26). 

Med utgångspunkt i AU-gruppens principbetänkande samt remissyttran

dena häröver lägger UHÄ fram förslag om hur reformen i sina huvuddrag 

bör gestalta sig. 

UHÄ föreslår beträffande linjeindelningen att tre nya utbildningslinjer 

inrilttas, benämnda förvaltningslinjen. ekonomlinjen och linjen för perso

nal- och arbetslivsfrågor. och att dessa ersätter ålta nuvarande linjer. 

nämligen förvaltningslinjen, linjen för offentlig förvaltning, samhällspla

nerarlinjen. ekonomlinjen. redovisnings- och revisionslinjen, transportad

ministrativa linjen. sekreterarlinjen och beteendevetenskapliga linjen. 

UHÄ föreslår liksom AU-gruppen att de nya linjerna skall omfatta 140 

poäng i likhet med nuvarande förvaltningslinjen. linjen för offentlig förvalt

ning och samhällsplanerarlinjen. 

Den av AU-gruppen föreslagna principmodellen för linjeuppbyggrwd 

med ett basblock och ett antal fördjupningsalternativ bör enligt UHÄ: s 

mening kunna ligga till grund för fortsatta överväganden rörande de nya 

linjernas uppbyggnad och innehåll. 

En mycket diskuterad del av AU-gruppens förslag gäller etapporganisa

tionen av de föreslagna linjerna. Ett stort antal remissinstanser har riktat 

kritik mot detta förslag. som man menar innebär att pedagogiska olägen
heter skapas för de studerande som avser att direkt fullfölja linjen i dess 

fulla längd. Med hiinsyn härtill har inom AU-gruppen initierats en diskus

sion om alternativa modeller för etappavgångar. Bl. a. diskuteras en mo

ddl liknande den som tillämpas för juristutbildningen. vilken innebär att 

linjen planeras med utgångspunkt i den fullständiga utbildningens behov 

och att den studerande ges möjlighet till etappavgång genom tidigarelägg

ning av kurser från linjens avslutande del. UHÄ räknar med att kunna 

närmare definiera hur principen om återkommande utbildning skall tilläm

pas på de berörda linjerna i nästa års anslagsframställning. 

I fråga on-i dimensionering har AU-gruppen förordat att de föreslagna 

linjerna får planerings ta.I av samma storlek som de linjer de ersätter. U HÄ 

delar bedömningen att fortsatta överväganden om dimensionering kan ske 

med denna utgångspunkt. 

Överväganden om lokalisering av berörda utbildningar har stor principi

ell räckvidd. anser UHÄ. eftersom viktiga frågor för utvecklingen av den 

grundläggande utbildningen inom högskolan härigenom aktualiseras. En 
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lokalisering av de föreslagna tre linjerna till samtliga sex universitet fram

står enligt U HÄ: s mening som självklar. bl. a. me<l hänsyn till de föreslag

na linjernas breda och allmänna karaktär och till förekomsten av fasta 

resurser för for~kning m:h forskarutbildning inom berörda områden. Ocksii 

en lokalisering av samtliga tre linjer till högskolorna i Örebro. Viixjö och 

Karlstad och av förvaltningslinjen m:h linjen för personal- och arbetslivs

frågor till högskolan i Östersund. diir i samtliga fall motsvarande utbildning 

nu finns. framstår för UHÄ som naturlig. 

Ytterligare ett antal högskoleenheter iir berörda av den föreslagna refor

men i den meningen att linjer som föresläs bli ersatta av i första hand 

ekonomlinjen f. n. är lokaliserade <lit. framhåller UHÄ. 

U HÄ anser att den centrala rollen för ekonomutbildningen innebiir att 

även ytterligare nägra orter bör aktualiseras i detta sammanhang. 

Genom den föreslagna linjekonstruktionen. med linjer bestäende av 

basblock och ett antal fön.ljupningsalternativ. ges möjlighet att till en ort 

lokalisera enbart en linjes basblock. En sädan lokalisering bör då Himpligen 

kombineras med olika former av t. ex. inomregional samverkan for att 

möjliggöra övergång till fördjupningsstudier på annan ort. För flertalet 

orter som U HÄ anser aktuella för lokalisering av ekonomlinjen torde det i 

första hand vara denna linjes basblock som kommer i frilga. 

U HÄ avser att äterkomma till dimensioneringen och lokaliseringen av 

de tre föreslagna linjerna i nästa fars anslagsframstiillning. 

UHÄ föreslår därför att den nya linjestrukturen trtlder i kraft fr. o. m. 

budgeti'tret 1982/83. 

U HÄ föreslår följande re.1·11r.1fiirstiir/.:ni11g för reformens genomförande 

(I 000-tal kr.). 

1981/82 1982/83 198Ji84 19lW85 1985i8(i 

Standardförbattring pi1 
nuvarande berörda linjer 7680 
Standardförb:ittring · 
pit nya linjer 7 435 7435 8015 455 
Förlängning av vissa 
utbildningar I~ 000 

U HÄ räknar med att denna förstiirkning i huvudsak kan ske inom en 

totalt setl oföriindrad resursram för högskolans grundläggande utbildning. 

UHÄ hemställer att 

I. planeringsramar fastställs i enlighet med UHÄ: s förslag. 

2. under ett reservationsanslag D 6. Utbildning J'ör administrativa, 

ekonomiska och sociala yrken budgetäret 1981 /82 anvisas 

232 553 000 kr. med ovan angiven fördelning på anslagsposter. 

De juridisk:.t studieråden i Stockholm, Uppsala och Lund samt represen

tanter för Sveriges Förenade Studentkitrer (SFSJ samt företriidare för 

juristutbildningen på nämnda orter har i skilda skrivelser anhfrllit om 

utökade resurser för juristutbildningen. 

2K Nik1dage11 /Y80/8/. I sam/. Nr 1011. Hilaga 12 
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Föredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Besparingar inom sektorn beräknar jag enligt följande. <Av besparingen 

har jag tidigare beräknat 4 121 000 kr. i prop. 1980/81: 20 om besparingar i 

statsverksamheten, m. m.) 

Åtgärd Högskoleenhet 1 Besparing Anmärkning 
llkr.) 

Konsekvens av 

Minskning av plane- US. UU. UL, 
ringsramar budgetåret UG,UUm.HJ. 
1979/80 och 1980/81 HY.HÖ 1770 

Minskning av resur- 502 
ser för gemensamma 
ändamål 

Minskning av planc- US. UU. Ug 450 us -10. uu 
ringsramen för psyko- -30. UG 
loglinjen - 10 

Minskning av plane- US. UU. UL 495 Vardera 
ringstalt:!n för ju- -30 platser 
ristlinjen 

Nedläggning av sek- UU, UUm, HB. I 000 -lfi.'i 
reterarlinjcn HKs. HLu. HV platst:!r 

Nedläggning av sam- UG 200 -30 platser 
hällsplanerarlinjen 
i Göteborg 

Minskning av resur- 77fi 
ser för stöd- och 
innovationsatgärdcr 

5193 

1 US = universitt:!tet i Strn.:kholm. U U = universitetd i Uppsala. U L = unive1·sitetct 
i Lund. UG =universitetet i Gött:!borg, UUm = universitetet i Umeå. HJ =högsko
lan i Jönköping, HY~ högskolan i Växjö. HÖ= högskolan i Örebro. HB =högsko
lan i Borås. HKs = högskolan i Karlstad. HLu =högskolan i Luleå. 

Mina förslag till planeringsramar för sektorn framgår av följande tabell. 

För den statliga högskoleutbildningen anges planeringsram per linje och 

högskoleenhet (al eller per sektor och högskoleenhet !bl tillsammans med 

beräkningsunderlag i form av beräknad antagning per linje och högskoleen

het inom parentes. För den kommunala högskoleutbildningen anges för 

sektorn ramen samt beräkningsundcrlag inom parentes. 
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Planeringsramar för sektorn för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken budgetåret 1981/82 

Planerings- Stock- Solna Uppsala Eskilstuna/ Falun/ G:ivlc/ Örebro 
ram för holm \'äsrerås Borlänge Sandviken 
kommunal 
högskole-
utbildning 

Statlig högskole-
utbildning 
a) Förvaltningslinjen 180 105 

Handels- och 
distributions-
linjen 
Linjen för kost och 
näringsekonomi 48 
Psykologlinjen 55 45 
Sociala linjen 240 240 
Kostadministration 1 24 
Kostterapi2 16 
Psykologutbildning 
efter grundutbild-
ningen 
(PEG) 90 70 

b) Beteendeveten-
skapliga linjen (160) (30) (30) 
Ekonomlinjen (410) (375) (85) 
Juristlinjen (480) (340) 
Linjen för offent-
lig förvaltning (60) (30) 
Redovisnings- och 
revisionslinjen (30) (30) 
Samhällsplanerar-
linjen (60) 
Samhällsvetarlinjen (60) (30) 

Systemvetenskapliga 
linjen (45) (30) (30) 
T ransportadministra-
liva linjen (30) 
Fortbildning i socialt 
behandlingsarbete (20) 
Planeringsram för 
linjer enligt b) I 235 865 30 30 205 

Kommunal lu'igskole-
utbildning 

ADB-linjen 660 (90) ()20) (30) (60) 3 (30)4 (30) 

1 Ersälter fr. o. m. vt. 1981 kurs i administration. 20 p. 
2 Er~ätter fr. o. m. vt. 1981 kurs i dietetik. 20 p. 
3 Avser Västerås. 
4 Avser Gävle. 
5 30 i vardera kommun. 
0 Avser Malmö. 
7 Avser Sundsvall. 
8 Avser grundläggande rättsutbildning. 80 p. 

K11rio1111: S. 446. Tandläkarlinjen. Umeå Står: IOO Rättat till: 80 
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Lin kö- Jon- Lund/ Va'<.ju GOtc- Karl- Skövde limea Luleå Sund~- i"htcr-
ririg1 koping Malml> borg stad vall! sund 
Norr- Harm>-
köping sand 

Statli1: hiigskn/e-
utbildning 
al förvaltningslinjen 120 120 60 90 

Handels- och 
distributions-
linjen 30 
Linjen för kost och 
näringsekonomi 72 32 
Psykologlinjen 50 50 40 
Sociala linjen 180 240 150 150 
Kostadministration 1 36 
Kostterapi 2 16 
Psykologutbildning 
efter grundutbild-
ningen 
(PEGJ 70 70 34 

bl Beteendeveten-
skapliga linjen <60) noi (20) (60) 130) 
Ekonomlinjen (110) (425) (4:'i) (33()) . 190) (110) (60) (30) 
Juristlinjen (350) (100)8 130)" 
Linjen för offent-
lig förvaltning 130) (30) (15) (30) (20) 

Redovisnings- och 
revisionslinjen (30) (20) (30) 
Samhällsplanerar-
linjen (301 (30) 
Samhällsvetarlinjen (90) (201 (60) (30) 
Systemvetenskapliga 
linjen (30) (30) (15) (50) 130) (30) 
Transportadministra-
liva linjen 130) (30) 
Fortbildning i social 
behandlingsarbete (20) 
Planeringsram för 
linjer enligt b) 260 30 975 165 660 140 230 60 60 30 

Komm1m11/ hiigslwle-
utbild11i111: 

ADB-linjen (60)5 (60t (30) (90) 130) 130!7 

' Ersätterfr. o. m. vi. 1981 kurs i administration. 20 p. 
2 Ersätterfr.o. m. vi. 1981 kurs i dietetik. 20 p. 
'Avser Västerås. 
4 Avser Gävle. 
5 30 i vardera kommun. 
6 Avser Malmö. 
7 Avser Sundsvall. 
8 Avser grundläggande rättsutbildning. 80 p. 
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För universiteten i Stockholm. Uppsala och Göteborg har för innevaran

de budgetår extra medel beräknats för tredje och sista studieåret för det 

stora antal studerande som budgetåret 1978/79 påbörjade ekonomlinjen. 

Fr. o. m. budgetåret 1981/82 skall inga medel beräknas för berörda stude

rande under sektorsanslaget ( - 3 545 000 kr.) varför jag åter räknar med 

medel för detta ändamål under anslaget D 10. Lokala och individuella linjer 

och enstaka kurser. 

Universitetet i Uppsala anordnar fr. o. m. innevarande budgetår (prop. 

1979/80: 100 bil. 12. UbU 1979/80: 27. rskr 1979/80: 291) utbildning pä bete

endevetenskapliga linjen. Denna allmänna utbildningslinje har ersatt en 

lokal utbildningslinje för personal- och utbildningsadministration. Jag be

räknar därför resurser för tredje och fjärde terminen på den beteendeve

tenskapliga linjen ( + 235 000 kr.) samt gör motsvarande minskning av 

anslaget D 10. Lokala och individuella linjer och enstaka kurser. 

Vid universiteten i Göteborg och Umeå anordnas fr. o. m. innevarande 

budgetår grundläggande rättsutbildning om 80 poäng. För universitetets i 

Göteborg del beräknar jag medel för andra årets utbildning ( + 555 000 kr.). 

Jag gör i det följande motsvarande minskning av anslaget 0 10. Lokala och 

individuella linjer och enstaka kurser. För universitetet i Umeå beräknar 

jag för motsvarande ändamål dels en överföring från nyssniimnda anslag 

till förevarande anslag ( + 55 000 kr.). dels en resursökning ( + 200 000 kr.). 

I linje med vad som skett de fyra senaste budge!ttren bör för den nya 

juristutbildningen beräknas en resursförstärkning för åttonde och nionde 

terminerna ( + 800000 kr.). Härmed iir den nya juristlinjen helt genomförd. 

Jag tar slutligen upp frågan om en reform av den administrativt och 

ekonomiskt inriktade utbildningen. 

Universitets- och högskoleämbetets ( UHÄ) förslag. som jag har återgivit 

i det föregående. är resultatet av ett långvarigt och omsorgsfullt utred

ningsarbete. Arbetsgruppen för översyn av den administrativt och ekono

miskt inriktade utbildningen i högskolan den s. k. AU-gruppens utredning 

utgör tillsammans med UHÄ: s bedömningar och förslag ett underlag som 

ger möjlighet till samlade ställningstaganden i hithörande frågor. 

Huvudsyftet med UHÄ: s förslag är att ersätta det nuvarande splittrade 

och sväröverskådliga utbudet av utbildningar inom det administrativa och 

ekonomiska området <AE-området) med en studieorganisation byggd pä 

tre utbildningslinjer vilka var och en vetter mot en bred sektor av den 

berörda arbetsmarknaden. Remissopinionen är övervägande positiv. En

dast den föreslagna etapporganisationen har mött en mera genomgående 

kritik vilket U HÄ har tagit hänsyn till i sitt förslag. 

Även jag kan ansluta mig till flertalet av de förslag som U HÄ för fram i 

detta sammanhang. Samtidigt måste jag emellertid konstatera att ett ge

nomförande av UHÄ: s förslag för med sig betydande ekonomiska åtagan

den. Kostnaden för UHÄ: s förslag har beräknats till ca 40 milj. kr. Beho

vet av väsentliga resursförstärkningar har också vitsordats av en- enhällig 

remissopinion. 
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Att genomföra en så genomgripande och kostnadskrävande reform som 

nu föreslagits bedömer jag r. n. inte vara möjligt. Genom de besparingar 

som jag tidigare har förordat och de som kan bli aktuella är det inte heller 

möjligt att finansiera reformen på det sätt UHÄ har föreslagit. Å andra 

sidan är det enligt min mening inte. heller önskvärt alt behålla dagens 

splittrade linjeorganisation och övriga brister inom AE-området. Den ut

bildning det hiir rör sig om iir central för administrativ och ekonomisk 

verksamhet inom såväl den offentliga som den enskilda sektorn. Om 

utbildningen skall kunna svara mot de krav pil föriindringar inom offentlig 

och enskild verksamhet som jag har antytt under avsnittet Vissa gemen

samma frågor mäste den bli mera sammanhf1lkn och i vissa avsnitt få en 

höjd kvalitet. Jag förordar därför att U HÄ fi'tr i uppdrag alt lägga fram 

förslag som syftar till ett successivt genomförande av en ny studieorganisa

tion inom AE-området till en sådan kostnad alt föriindringarna kan finansi

eras genom omprioriteringar inom de ekonomiska ramar som kommer att 

giilla för högskolan sedan besparingar frånriiknats. Ämbetet bör därvid 

bl. a. ha som utgångspunkter dels att den föreslagna linjeorganisationen i 

huvudsak bör genomföras. dels att ekonomutbildningens kvalitet bör stär

kas i ett tidigt skede av genomförandet. Såvitt avser linjeorganisationen 

vill jag anföra följande. 

Enligt min mening är det viktigt att i det fortsatta arbetet skapa uthild

ningslinjer som vetter mot breda sektorer av den arbetsmarknad som det 

här gitller. Förvaltningslinjcn och ekonomlinjen bör därför ges ett sådant 

innehåll att det speglar det växande samspelet mellan den offentliga och 

den privata sektorn utan alt de specifika kunskapskrav som giiller för 

linjerna eftt.:rsätts. Förvaltning iir t.:n omfattande verksamhet inom säviil 

offentlig som enskild sektor. Även om denna verksamhet skiljer sig till sin 

utformning pf1 väsentliga punkter mellan sektorerna har den likväl ett 

betydande gemensamt innehåll. Det iir diirför viktigt alt förvaltningslinjen 

kan utformas sii alt de studerande inte i inledningen av studierna tvingas 

att välja vilken del av arbetsmarknaden de skall rikta in sig piL De bör 

kunna grunda ett stiillningstagande i denna fr{!ga på kunskaper om de båda 

sektorna som de får under de första ärens studier. Valet bör sftledes 

fö1faggas till den sista delen av utbildningen. Därigenom underliiltas oeksä 

de studerandes möjligheter att efter utbildningen välja verksamhetsomrä

de. 

Förslaget alt inrätta en siirskild linje för rersonal- och arbetslivsfr<°1gor 

har mött kritik av en del remissinslanser. Man har bl. a. ifrilgasalt omfatt

ningen av den arbetsmarknad mot vilken denna linje skulle inriktas. Jag 

delar i och för sig U HÄ: s uppfattning att linjen i första hand blir ses som en 

rationalisering av t.:tt rt.:dan exislt!rande utbildningsutbud. En särskild PA

linje motsvarar otvivelaktigt ocks~1 en efterfriigan på arbetsmarknaden. 

För beslut om linjens dimensionering erfordras emellertid enligt min me

ning ett underlag som ytterligare belyser i vilken utstriickning t.:ftcrfrägan i 
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första hand bör mötas genom påbyggnader på förvaltningslinjen och eko

nomlinjen. 

AU-gruppens förslag vad gäller etappindelningen av linjerna har mött 

betydande invändningar. UHÄ har därför också fortsatt utrcdningsarbetet 

i denna fråga. Starka skäl talar enligt min mening för att linjerna kon

strueras så att de kommer att utgöra sammanhållna utbildningar. Detta bör 

väl kunna förenas med att möjlighet till frivilliga etappavgångar öppnas. 

AE-utbildningarna riktar sig mot en arbetsmarknad som är väl fördelad 

över landet samtidigt är kapacitt!ten för dessa utbildningar så omfattande 

att det kan ifrågasättas om alla som går igenom dessa också kan få plats pft 

arbetsmarknaden. Mot den bakgrunden är det angeläget att lokaliseringen 

av utbildningarna sker med omsorg. Utbildningarna bör kunna inrättas vid 

ett sådant antal högskoleenheter att de får en god regional spridning. 

Därvid bör dock beaktas nödvändighden av att redan befintliga resurser 

vid högskoleenheterna utnyttjas väl. 

Av UHÄ: s förslag framgår inte i vilken omfattning handledd praktik 

kommer att ingå i utbildningarna. Med hänsyn till de kostnader som är 

förenade med sådana inslag i utbildningarna utgår jag från att omfattningen 

av den handledda praktiken prövas restriktivt och att sådan endast kom

mer till stånd när den har ett avgörande värde för utbildningarnas yrkcsin

riktning. Frågan har naturligtvis också betydelse för vilken total liingd som 

bör ges berörda utbildningar i ett mera långsiktigt pcrpektiv. 

Jag avser att senare återkomma till regeringen i dessa frågor. 

Jag beräknar statsbidraget till Svenska diakonsällskapets sociala utbild

ningsvcrksamhet till 1571 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beriiknar jag anslaget till 

(206995000 + 14086000 =) 221081000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. besluta att sekreterarlinjen skall upphöra. 

2. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat. 

3. till Uthildning ji'ir administrafi\'(/. ekonomiska och sociala yrken 

för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 

221 081 000 kr. 
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D 7. Utbildning för vårdyrken 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

273 012 044 

296 603 000 

337 558000 

Reservation 10959408 

Oetta anslag avser grundläggande utbildning för vårdyrken vid de stat

liga högskoleenheterna inom utbildningsdepartementds verksamhetsom

råde. Under anslaget beräknas medel för allmänna utbildningslinjer och 

pilbyggnadslinjcr inom sektorn. Medel för kommunal högskoleutbildning 

inom sektorn beräknas under anslaget D 11. Bidrag till kommunal högsko

leutbildning m. m. 

Sektorn för utbildning för vfirdyrken omfattar innevarande budgetår 

allmänna utbildningslinjcr och pilbyggnadslinjer enligt följande samman

ställning. 

A Il mii 111111 11 thild ningsliltier 

Apotekarlinjen 

Arbetsterapeutlinjen 1 

Hörselvårdsassistentlinjen 1 

Laboratorieassistentlinjen 1 

Logoped linjen 

Läkarlinjen 

Medicinska assistentlinjen 1 

Oftalmologassistentlinjcn 1 

Operationsassistcntlinjen 1 

Receptariclinjen 

Sjukgymnastlinjen2 

Sjuksköterskelinjen 1 

Sociala servicelinjen 1 

Tandhygienistlinjen 1 

Tandläkarlinjen 

Påhyggnadslinjcr 

Utbildning i blodgruppsscrologi och hemoterapi 

I-IIl 1 

Utbildning i klinisk cytologi 1 

Utbildning i psykoterapi 

Utbildning till ortoptist 1 

Vidareutbildning av sjuksköterskor 1 

1 Kommunal högskoleutbildning. 
2 Kommunal och statlig högskoleutbildning. 

Poiing 

160 

120 

80 

100 

120 

220 

100 

80 

100 

100 

100 

105 

100 

40 

180 

6 

24 

90 

40 

50 
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Ans/agsfi'irdel 11i11g 

Högskoleenhet 

Sl1ll'kl111/ms hii.i:sk11/eregi<>n 
Karolinska institutet 
Enheten vid Holländar
gatan 

Uppsala J11'igskoler<'gio11 
Universitetet i Uppsala 

Li11kiipi11g.1· hiigsk1>/en'gio11 
Universitetet i Linköping 

L11111l/M11/mii hiigski>/l'l'<'gitn1 
Universitetet i Lund 

Giiteh,1rgs hiigsk,1/eregion 

Universitetet i Göteborg 

Ume<l hiigskolercgion 
Universitetet i Umeå 

f.j .fi:irdelade medel 
Stöd- och innovations
iitgärder 
Till regeringens 
disposition 

Utgift 

1980/81 

102 038 000 

30216000 

14351000 

63 369000 

53 550000 

32 932 000 

147000 

296603000 

Beriiknad iindring 198 li82 

Universitets
och högskole
iimbctct 

+12087000 

+ 2912000 

+ 1625000 

+ 8 104000 

+ 5691000 

+ 3815000 

+ 15000 

+34249000 

Före
draganden 

- 4044000 

+25 772000 

+ 1867000 

+ I 270000 

+ 5 794000 

+ 4405 000 

+ 3422000 

50000 

+ 2525000 

+40955000 

Anslagsframställning h<ir avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

<UHÄJ. 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

2.1 

2.2 

2.3 

Pris- och /iineomriikning 
Fiiriindringar m· 1111s/11gs
tek11i.l'k natur 
lJ nivcrsitetslektorat i 
mikrobiologi (del av). 
UUm 
Stödåtgärder för handi
kappade studerande 

Lokalt utvccklingsarbete 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1981/82 
llkr.) 

+31003 

+ 120 

271 

+ 456 

Yrkas under an
slaget D 35. 
Vissa siirskilda 
utgifter inom 
högskolan m. m. 
Anvi>as inneva
rande budgetår 
under anslaget D 
34. Forskning och 
utvecklingsarbete 
för högskolan 
m.m. 
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Ändamål/högskoleenhet m. m.' Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1981 /82 
(tkr.) 

Summa under 2 + 305 

3. Konsehen.l'er a1· tidigare 
beslut 

3.1 Tandläkarlinjen. omlägg-
ning av utbildningen. KL 
UL,UG.UUm + 2 173 

3.2 Införande av steg 2 av 
utbildning i psykoterapi, 
Kl + 370 

3.3 Läkarlinjen. särskild stu-
diegång för sjuksköterskor. 
Kl. kostnader för 5: e året 190 

3.4 Logopedlinjen. UG. kostnader 
för 2: a året + 355 

Summa under 3 + 2708 

4. Besparinf(ar 
4.1 Minskad kostnad per ut-

bildningsplats. Kl, UU. 
ULi. UL, UG. UUm 8200 

4.2 Gemensamma ändamål 279 

Summa under .J 8479 

.5. Reformer 

.5.1 Reformer genom omförde!-
ning av befintliga resurser 

5.1. I Sjukgymnastlinjen. ökning 
med 30 nybörjarplatser. Kl + 965 

5.1.2 Återtagande av besparing + 4540 
5.U Gemensamma ändamål 
5.1.3. I Biblioteksresurser + 9 
5.1.3.2 Övriga gemensamma ändamål + 88 

Summa undt'r 5.1 + 5602 

5.2 Reformer genom resurs-
förstärkningar 

5.2.I Utbildning i psykoterapi. 
16 nybörjarplatser, UL + 500 

5.2.2 Tandsköterskeutbildning, 
förstärkning av resurserna. 
~I. UL. UG. UUm . + 670 

5.2.3 Atertagande av besparingar + I 075 
5.2.4 Lärarresurser för cariologi. Yrkande även 11n-

UL + 180 <ler anslaget D 
18. Odontologis-
ka fakulteterna. 

5.2.5 Professur i allmänmedicin. Yrkande även un-
UU (grundutbildningsdel) + 160 der anslaget D 

17. Medicinska 
fakulteterna. 

5.2.6 Klinisk lärare i långvårds- Yrkande även un-
medicin och allmänmedicin. der anslaget D 
UL fgrundutbildningsde)) + 275 17. Medicinska 

fakulteterna. 
5.2.7 Professur i långvårds- Yrkande även un-

medicin. Kl (grundutbild- der anslaget D 
ningsdc)) + 160 17. Medicinska 

fakulteterna. 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

5.2.8 Gemensamma ändamål 
5.2.9 Övriga gemensamma ändamål 

Summa under 5.2 

Summa reformer 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1981/82 
(tkr.) 

+ 90 

+ 3110 

+ 8712 

+34249 

1 Kl= karolinska institutet. UU =universitetet i Uppsala. ULi = universitetet i 
Linköping. UL =universitetet i Lund. UG = universitetet i Göteborg. UUm = uni
versitetet i Umeå. 

UHÄ hemställer att 

I. planeringsramar för budgetåret 1981/82 fastställs i enlighet med 

vad som ovan föreslagits. 

2. under ett rcservationsanslag D 7. Utbildning för vårdyrken bud

getåret 1981/82 anvisas 330852000 kr. 

3. karolinska sjukhuset anvisas budgetåret 1981/82 under femte 

huvudtiteln. 260000 kr. för kostnader i samband med utökningen 

av planeringsramen för sjukgymnastlinjen. 

UHÄ har i skrivelse den 23 oktober 1980 redovisat förslag till åtgärder 

med anledning av regeringens uppdrag den 20 mars 1980 rörande tandlä

karutbildningen. 

SÖ och UHÄ har i skrivelse den 17 december 1979 redovisat förslag till 

justering av statsbidragsreglerna med anledning av regeringens uppdrag 

den 19 juli 1979 rörande prop. 1978/79: 197 Vårdutbildning i högskolan. 

Svensk Förening för Näringslära har inkommit med skrivelse rörande 

medelsbehovet för utbildning i näringslära vid karolinska institutet. 

Karolinska institutet har i skrivelse hemställt om omdisponering av 

resurser mellan huvudtitlar med anledning av nedläggningen av kvinnokli

niken vid Sabbatsbergs sjukhus. 

Fiiredraganclen 

Jag hänvisar inkdningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma fr[igor. 

Jag beräknar under förevarande anslag besparingar enligt följande tabell. 

(Av besparingen har jag tidigare beräknat 8 126 000 kr. i prop. 1980/81: 20 

om besparingar i stats verksamheten. m. m.) 
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Ändamål/ Kl HG uu ULi UL UG UUm 
högskoleenhet 1 

Minskad kostnad 
per utbildnings-
plats -2480 -341 - 8_17 -393 -1 755 -1484 -910 
Bio-medicinsk 
kurs - 430 
Stöd- och inno-
vationsatgärder 
Gemensamma ända-
mal - 153 - 25 3H - 20 76 - 79 - 33 

Summa -263.~ -366 -1305 -413 -1831 -1563 -943 

1 Kl= karolinska institutet. HG= enheten vid Holländargatan. UU =universitetet 
i Uppsala. ULi =universitetet i Linköping. U L =universitetet i Lund. UG = uni
versitetet i Göteborg. UUm =universitetet i Umeå. 

Mina förslag till planeringsramar redovisar jag i tabellen. För den statliga 

högskoleutbildningen anges planeringsram per linje och högskoleenhet. 

För den kommunala högskoleutbildningen anges ramar för sektorn samt 

beräkningsunderlag beträffande lokalisering och fördelning av antagnings

platser. 

Stöd- Summa 
och in-
nova-
tions-
åtgärder 

-8 200 

- 430 

-70 70 

- 424 

-- 70 -9124 



Planeringsramar för sektorn för utbildning för vårdyrken budgetåret 1981/82 "'O ., 
Q 

Planerings- Sto..:k- Dande- Hud- Solna L:pp- Eskil,. Falun Ci;.l\'le Örebro I.in- Jon- Lundi Halm- Hel- "Cl 
ram för holm 1 ryd dinge 1 sala tuna/ kopingi köping Malmö stad . sing- -kommunal Vaster:h Norr- borg -= högskole- köping QCI 
u1bilJning = ---L:tbildningslinje QCI -

Statlig häp·koleutbildning -= Apotekarlinjen 80 = 
Logopedlinjen o~ 24~ 

Läkarlinjen 370 110 869 190 ::: 
Receptarielinjen 80 iii 
Sjukgymnastlinjen 130 90 IJCI 

llol 
Tandläkarlinjen 120 100 -Utbildning i psykoterapi 40-' N 

Kommunal lu'Jgskole- c: 
utbildning6 -s:: 
Arbetsterapeutlinjen 64 44 30 ~., 60 s: -~ 

Hörselvårdsassistentlinjen 16 16 16 = Laboratorieassistentlinjen 232 90 40 325 16 1045 :r 
IJCI 

Medicinska assistentlinjen 44 19 24 12 24 [Il 

Oftalmologassistentlinjen 10 10 165 Q. 
~ 

Operationsassistentlinjen 7 10 16 16' "Cl 
llol 

Sjukgymnastlinjcn 3 2464 120k ., -Sociala servici:linjen 124 10 30 32 32 32 32 30 32' ~ 

Tandhygienistlinjen 44 10 16 10 8 10 165 16 = ~ 

Blodgruppsserologi och = -hemoterapi I - III 32 32 72 185 ~ -Klinisk cytologi 16 8 16' 
Ortoptistutbildning 16 
Sjuksköterskelinjen 

} 8180 
840 840 425 960' 6 

Vidareutbildning av ~ 

sjuksköterskor' ~ 890 752. 290 682' 6 ~ 
Vl 

-
' Statlig högskoleutbildning. Avser karolinska institutet. 
~ Antagning var tredje termin. Ingen antagning sker vid karolinska institutet 1981/82. 
3 Avser steg I och 2 i utbildningen. 
4 Planeringsrameh anger antagningsplatser enligt en statsbidragsram. Bcräkningsunderlagct l:>cträtTande lokalisering och fördelning på antagningsplatser 

anges i faktiska tal enligt huvudmännens förslag till antal antagningsplatser. 
5 Primärkommunal huvudman. 
6 Landstingskommunal huvudman där ej annat anges. 
7 64 platser ej fördelade på orter avser försöksutbildning om 50 poäng. 
8 Avser antagningsplatser enligt statsbidragsram. Huvudmännens förslag omfattar 72 antagningsplatser. 
9 De två första åren sker utbildningen i Uppsala. 
'°Avser Vänersborg. 



Kal- Karls- Kri!>tian- Växjo Ange I- GOte- Horå'i Karl- Skövde Udde- Umeå Boden Sunds- Luleå Öster-
.,, 

mar kron<1 stad holm borg siod valla vall sund 
., 
= ::s -Utbildningslinje \C 
QO 

= 
Statlig hiigskoleutbildning ---QO .... 
Apotekarlinjen .... 
Logopedlinjen 122 = 
Läkarlinjen 168 102 = 
Receptarielinjen 5:! Sjukgymnast linjen ;-
Tandläkarlinien 120 80 i10 
Utbildning i-psykoterapi 24, = .... 
Kommunal hi!gskole- N 

utbildning6 

i:= Arbetsterapeutlinjen 40 32 32 -H örse 1 vårdsassisten tl injen 14 s: 
Laboratorieassistentlinjen 32 80 36 16 96 20 cs: 
Medicinska as'sistentlinjen 18 26 16 32 16 = :r Oftalmologassistentlinjen i10 
Oj:Jerationsassistentlinjen 7 24 16 "' Q. 
Sjukgymnastlinjen 80 32 ~ 

"Cl 
Sociala servicelinjen 16 16 30 l' 10 16 32 16 16 = Tandhygienistlinjen 12 16 16 16 20 40 16 

., -~ Blodgruppsserologi och = hemoterapi I- III ~ 

Klinisk cytologi 8 = -~ Ortoptistutbildning -Sjuksköterskelinjen 795 540 
Vidareutbildning av 
sjuksköterskor 1 2 732 434 

~ 

1 Statlig.högskoleutbildning. Avser karolinska institutet. 
~ 
~ 

2 Antagning var tredje termin. Ingen antagning sker vid karolinska institutet 1981/82. 
-'Avser steg I och 2 i utbildningen. 
4 Planeringsramen anger antagningsplatser enligt en statsbidragsram. Beräkningsunderlaget beträffande lokalisering och fördelning på antagningsplatser 

anges i faktiska tal enligt huvudmännens förslag till antal antagningsplatser. 
' Primärkommunal huvudman. 
" Landstingskommunal huvudman där ej annat anges. 
7 64 platser ej fördelade på orter avser försöksutbildning om 50 poäng. 
8 Avser antagningsplatser enligt statsbidragsram. Huvudmännens förslag omfattar 72 antagningsplatser. 
9 De två första åren sker utbildningen i Uppsala. 

10 Avser Vänersborg. 
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Till följd av nedläggningen av Sabbatshergs kvinnoklinik i Stockholm 

hör 175 000 kr. avseende en tjänst som klinisk lärare omdisponeras till 

femte huvudtiteln för att täcka kostnaderna för en extra tjänst som hitrii

dande överläkare vid karolinska sjukhuset. Jag har i denna fråga samrått 

med statsrådet Holm. 

I enlighet med vad jag har anfört vid min anmälan av anslaget D 5. 

Utbildning för tekniska yrken har jag riiknat med att vissa kostnader for ett 

universitetslektorat i mikrobiologi vid universitetet i Umeå skall belasta 

förevarande anslag ( + 120000 kr.). 

För sammanhangets skull behandlar jag under förevarande anslag även 

vissa frågor rörande den kommunala högskoleutbildningen inom sektorn 

för utbildning för värdyrken. Medlen anvisas under anslaget D 11. Bidrag 

till kommunal högskoleutbildning m. m. Jag tar upp dessa frf1gor först. 

Kraven på en effektiv planeringsheredskap förstiirks genom de föriind

ringar som denna del av högskolan kommer att genomgfi de närmaste {1ren. 

Universitets- och högskolciimhetet ( U HÄ) har i sin anslagsframsliillning 

utvecklat sina tidigare förslag om planeringsprocessen och om planerings

ramarnas konstruktion. 

Jag anser att ett fortsatt utvecklingsarbete av planeringsprocessen iir av 

största vikt för all åstadkomma ell bällre kapacitetsutnytljande och en 

större framförhållning i planeringen av vårdyrkesuthildningarna. Strävan 

bör vara all nå en biillre samordning mellan sjukvårdsplaneringen m:h 

utbildningsplaneringen. Det ankommer i första hand pä huvudmännen 

själva att lokalt svara för denna samordning. Ik centrala och regionala 

myndigheternas aktivitet som initierande. stödjande och samordnande 

parter spelar do1.:k en avgörande roll i det pågf1ende utvecklingsarbetet. 

Jag förordar diirför all nuvarande försöksverksamhet med ny planerings

ordning för sjuksköterskeuthildningen bedrivs iiven nästa budgetiir. Rege

ringen bör inhämta riksdagens bemyndigande all besluta om fortsatt för

söksverksamhet under hudgetiiret 1981/82. 

Totalt förcslär jag oförändrat 8 180 antagningsplatser för sjuksköterske

uthildning. För övriga linjer och påhyggnadslinjcr föreslär jag en plane

ringsram av 3 246 antagningsplatser. 

UHÄ har i anslagsframstiillningen uttryckt planeringsramar och beriik

ningsunderlag för den kommunala högskoleutbildningen dels i faktiskt 

antal antagningsplatser enligt huvudmännens förslag. dels i antal antag

ningsplatser som medges enligt statsbidragshest~immelserna. Jag anger i 

dl!! följande planeringsramarna liksom tidigare i antagningstal som beräk

nats enligt statsbidragsbestämmelser medan beriikningsunderlagct med 

förslag till lokalisering och fördelning av antagningsplatser uttrycks i tal 

som biiltre övt:"rensstämmer med den utbildningskapacitct som iir möjlig 

att uppnå. Därigenom uppkommer ocks;\ besparingar inom statsbidrags

systcmet vilket möjliggör vissa angcliigna utökningar inom oförändrad 

totalkostnad. Ökningarna anges i följande tabell. 
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Linjt:: 

Arbt::tsterapeutlinjcn 
Hiirsclvårdsassistentlinjcn 
Opaationsassistcntlinjen 
Sjukgymnastlinjen 
Sociala scrvicdinjen 
Tandhygienistlinjen 

Faktisk förändring av antag
ningsplatst::r 1981/!C 

+16 
+ 4 
+64 
+44 
+96 
+16 

Jag delar UHÄ:s uppfattning att det är angeläget att öka tillgilngen pii 

högskoleutbildad personal inom operationssjukvården. Jag biträder diirför 

ämbetets förslag att under budgetåret 1981 /82 försöksvis anordna en av

kortad utbildning om 50 poiing inom operationsassistentlinjen med 64 

platser. Den studieorganisation som enligt riksdagens beslut skall träda i 

kraft den I juli 1982 ger hättre förutsättningar än den nuvarande att tillgo

dose behovet av utbildning inom operationssjukvården. Det bör ankomma 

på utbildningshuvudmännen att på lämpligt sätt inordna försöksutbildning

en i den nya studieorganisationen. 

Jag är däremot inte beredd att tillstyrka U HÄ:s förslag att medge mindre 

gruppstorlekar budgetåret 1981/82. Den översyn av statsbidragsbestäm

melserna som avses ske i samband med genomförandet av den nya stu

dieorganisationen för de kommunala vårdutbildningarna bör inte nu före

gripas. Jag avser att i denna översyn beakta de förslag till justeringar av 

statsbidragsreglerna som SÖ och UHÄ gemensamt har redovisat i särskild 

skrivelse den 17 december 1979. 

Sjukgymnastutbildningen bedrivs med såväl statligt som landsting.;;kom

munalt huvudmannaskap. 

I föregående budgetproposition betonade jag vikten av att sjukgymnast

utbildningen snabbt byggs ut. Riksdagen instämde häri I prop. 1978179: (()(), 

UbU 1978179: 32. rskr 1978/79: 272}. Med hänvisning härtill och i syfte att 

påskynda utbyggnaden uppdrog regeringen genom beslut den n maj 1980 

åt UHA att utreda vissa frågor rörande utbyggnad av sjukgymnastutbild

ningen. UHÄ beräknar kunna redovisa uppdraget i början av januari 1981. 

UHÄ har den 16 april 1980 redovisat förslag till en omedelbar utbyggnad 

av sjukgymnastutbildningen vid karolinska institutet (Kl}. Som ett led i 

utbyggnaden av sjukgymnastutbildningen tillstyrker jag den föreslagna 

utökningen vid Kl med 60 antagningsplatser och beräknar 965 000 kr. för 

detta ändamål för budgetåret 1981 /82. Jag beräknar kostnaderna för en 

utbyggnad enligt följande tablå: 

1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 Summa 

Totalt tkr.l 1225000 1625 000 685000 155 000 3690000 
Varav Kl 965000 I 090000 
Varav karolinska 
sjukhuset 260000 535 000 
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Statsrådet Holm avser att senare återkomma till regeringen rörande 

anslagen till karolinska sjukhuset för budgetåret 1981/82. 

Jag går nu över till vissa frågor rörande övrig statlig vårdyrkesutbild

ning. 

Enligt riksdagens beslut skall psykoterapiutbildningen byggas ut succes

sivt (prop. 1978/79: 100, UbU 1978/79: 32, rskr 1978/79: 272). Utbildningen 

ges i två etapper, steg I och steg 2. För närvarande anordnas såväl steg I 

som 2 i Umeå medan i Stockholm endast steg I anordnas. UHÄ har nu 

presenterat en organisation för steg 2 i Stockholm och föreslår att detta 

inrättas med 16 nybörjarplatser budgetåret 1981/82. Jag biträder UHÄ:s 

förslag och beräknar 370000 kr. för detta ändamål. Med hänsyn till det 

statsfinansiella läget bör utbyggnaden av psykoterapi utbildningen på ytter

ligare orter anstå. 
Riksdagen bar beslutat (prop. 1979/80: 148. UbU 1979/80: 35. rskr 1979/ 

80: 387) att verksamheten. vid Kl:s enhet för tanc.lläkarutbildning vid Hol

ländargatan i Stockholm skall avvecklas med utgången av budgetåret 1983/ 

84. Antagningen av nya studerande till utbildningen har upphört frfm och 

med innevarande budgetår. Därmed har den totala antagningen till tandlä

karlinjen reducerats från 500 till 400 nybörjare. Enligt riksdagens beslut 

skall 60 platser av den reducerade kapaciteten ersätlas genom ökad antag

ning vid andra enheter för tandläkarutbildning. Vid universitetet i Umeå 

planeras en utbyggnad av utbildningen med 40 platser fr. o. m. budgetåret 

1981/82. Resterande 20 platser har avsetts tillkomma genom utökning av 

kapaciteten vid universitetet i Göteborg och Kl: s enhet i Huddinge inom 

ramen för befintliga lokaler. 

I sin skrivelse den 23 oktober 1980 med redovisning av förslag till 

åtgärder med anledning av regeringens uppdrag i hithörande frågor tar 

UHÄ inledningsvis upp dimensioncringsfrägan och framh;Hler hiirvid bl.'a. 

följande. 

Sedan riksdagen för drygt ett år sedan tog principiell stiillning i fråga om 

tandläkarutbildningens dimensionering har enligt UHA en avsevärd för

bättring ägt rum beträffande vakansläget i distriktstandvården. Den regio

nala variationen är dock alltjämt betydande. 

Även när det gäller den mer långsiktiga tillgången pi\ tandliikare finns det 

faktorer i det senaste {irets utveckling som enligt U HÄ måste beaktas. De 

nyligen genomförda åtgärderna - i form av en vikariatsbegränsning - för 

att åstadkomma en mer jämn fördelning av landliikartjänstcrna kan väntas 

ge en bättre regional balans. Den ekonomiska Mstramningen kan väntas 

minska takten i tandvilrdens utbyggnad i jämförelse med tidigare progno

ser. Till detta kommer all den beslutade allmiintjiinstgöringen fr. o. m. år 

1984 ger statsmakterna och tandvårdshuvudmännen ytterligare ett instru

ment för en bättre planering av landets totala tandvfmlsresurser. 

UHÄ framhåller vidare att den minskning av dimensioneringen av tand

läkarutbildningen som en nedläggning av enheten vid Holländargatan innc-

29 Riksd11g1'11 /980181. I .rn111/. Nr 100. /1i/11g<1 12 
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bär inte kommer att få några effekter förriin i mitten av 1980-talet. Under 

de närmaste fyra åren kommer examinationen från tandläkarlinjen att 

fortfarande ligga på en hög nivå. Med hänsyn till detta och mot bakgrund 

av den faktiska utveckling som nyss har beskrivits anser U HÄ att det finns 

stor anledning till försiktighet när det gäller dimensionering av utbildning

en. En ökning av utbildningskapaciteten utöver den som planeras ske i 

Umeå bör prövas mycket noggrant. 

Mot bakgrund av dessa överväganden avstyrker UHÄ en utökning inom 

ramen för befintliga lokaler i Göteborg och Huddinge. Av redovisningen 

framgår också att de båda högskoleenheterna har intagit en mycket avvi

sande hållning till en sådan åtgärd och bl. a. uttalat farhägor för starkt 

försämrade arbetsförhållanden för personal och studerande. Betydande 

svårigheter föreligger vidare enligt UHÄ att åstadkomma de lokalmässiga 

förutsättningarna för en utökning. Omfattande byggnadsåtgärder skulle 

krävas för att åstadkomma mera permanenta lösningar inom befintliga 

lokaler på de båda orterna. 

För egen del vill jag anföra följande. 
Sedan riksdagen våren 1980 tog principiell ställning i frågan om tandlä

karutbildningens dimensionering har de allmänna ekonomiska förutsätt

ningarna för såväl staten som kommunerna ändrats. 

Tandläkarutbildningen är en av de längsta och mest kostnadskrävande 

utbildningarna i högskolan. De statsfinansiella förutsättningarna påkallar 

därför en utomordentlig försiktighet när det gäller att ikläda högskolan nya 

åtaganden på detta område. Av särskilt intresse blir mot den bakgrunden 

bl. a. vilka regler som på sikt kommer att gälla för crsiittning ur tandvårds

försäkringen till folktandv~irdshuvudmännen. Hithörande frågor utreds 

f. n. av 1978 års tandvårdsutredning (S 1978: 1), som enligt vad jag har 

erfarit räknar med att lägga fram sitt huvudbetänkande under hösten 1981. 

Såsom statsrådet Holm framhöll redan i prop. 1979/80: 148 kommer tand

vårdsutredningens bedömningar att utgöra ett väsentligt underlag för en 

förnyad prövning av frågan om utbildning~lrnpa<.:itcten för tandläkare. De 

ställningstaganden som då blir aktuella måste självfallet också viigas sam

man med kraven på fortsatta besparingar inom högskolesektorn. 

Inför den förnyade prövningen av tandläkarutbildningens dimensione

ring som sålunda förestår inom kort bör enligt min mening största möjliga 

handlingsberedskap komma till stånd. Jag förordar sålunda efter samråd 

med statsrådet Holm att den fortsatta planeringen t. v. begränsas till att 

under budgetåret 1981/82 tillskapa 20 av de 60 nya antagningsplatser som 

förutsatts tillkomma i samband med avvecklingen av enheten vid Hollän

dargatan. Ökningen bör förläggas till Umeå och intagning ske från höstter

minen I 981. Jag är sålunda inte beredd att förorda att planerna på en ökad 

dimensionering av tandläkarutbildningen i Göteborg och Huddinge genom

förs. 

Planeringen av byggnationer och utrustningen av lokaler för den ökade 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 Utbildningsdcpartemcntet 451 

tandläkarutbildningen i Umeå bygger p<t förutsättningen att tillskottet skall 

utgöra 40 nya antagningsplatser. Enligt min mening bör - i avvaktan p{1 alt 

ett underlag för den framtida dimensioneringen av tandläkarutbildningen 

skall komma fram - denna inriktning giilla även fortsiittningsvis så att en 

ytterligare ökning av tandläkarutbildningen i LI md med 20 platser kan 

genomföras. 

Inför de slutliga stiillningstagamlcna i fr{1ga om tandläkarutbildningens 

dimensionering bör enligt min mening ytterligare i'itgiirder vidtas. Jag ser 

hiirvidlag två naturliga utgångspunkter. Den ena iir att kapa1:iteten bör 

hållas uppe i första hand vid de högskoleenheter som disponerar den 

modernaste uppsättningen lokaler och utrustning. förutsatt att patientför

sörjningen kan tryggas. Den andra utgi'tngspunkten är att utbildningen fär 

en godtagbar regional spridning. Skulle en ylterligarc minskning av kapa1:i

teten i tandliikarutbildningcn bli aktuell iir det med dessa utgangspunkter i 

första hand den i Malmö som bör redu1:eras. Jag avser diiri'ör att inom kon 

förcslCi regeringen att uppdra åt LI HÄ i samverkan med universitetet i 

Lund att belysa konsekvenserna av en minskning av tandliikarutbildningen 

i Malmö till alternativa nivf1er understigande nuvarande 100 platser. 

Jag vill vidare anmäla att statsrådet Holm avser att inom kort förcshi 

regeringen att uppdra {1t socialstyrelsen att i samråd med 1978 års tand

vårdsutredning utföra reviderade bedömningar av den Hingsiktiga tillgång

en 01.:h efterfrågan på tandvi\rdspersonal med utgångspunkt i det av tand

vårdspersonalutrcdningcn framlagda materialet. 

Utbyggnaden av tandläkarutbildningen i Umeå med 20 platser för helt ilr 

bör kunna ske inom en total kostnadsram av 3.6 milj. kr. under fem ;\.r i vad 

avser iindamål som bekostas via sektors- och fakultetsanslag. Hiirav bör 

för hudgctåret 1981 /82 anvisas I 238 000 kr. Under förevarande anslag har 

jag hcriiknat 468 000 kr. 

Vad slutligen angår enheten vid Holländargatan i Stockholm har Kl 

redovisat en avvc1:klingsplan som omfattar perioden t. o. m. hudgetåret 

1984/85, d<I verksamhelen förutsätts ha upphör!. 

I syfte att underliitta planeringen inför den fortsatta avvecklingen av 

enheten vid Holländargatan förordar jag att de medel som i fortsättningen 

skall inbesparas genom avve1:klingen av verksamheten vid enheten - inkl. 

medel för denna som f. n. beräknas under anslagen D 18. Odontologiska 

fakulteterna och D 23. Vissa tandvårdskostnadcr. men exkl. lokalkost

nader - i sin helhet beräknas på en siirskild anslagspost under förevarande 

anslag. Jag beräknar denna anslagspost till sammanlagt 25 772 000 kr. för 

budgetåret 1981/82. Beräkningen av dessa kostnader är av olika skiil osä

ker. Kl bör ges möjlighet att vid behov övcrgångsvis utnyttja medel under 

sin anslagspost för den övriga verksamheten inom förevarande anslag i 

samband med avvecklingen av enheten vid Holländargatan. 

För att täcka kostnaderna för den pågående omläggningen av tandläkar

utbildningen beräknar jag för budgetärct 1981/82 ytterligare 2 173 000 kr.. 
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varav 620000 kr. avser de häda anslagsposterna för Kl. 713 000 kr. univer

sitetet i Lund. 410000 kr. universitetet i Giitehorg och 430000 kr. universi

tetet i Umeå. 

Vid min medelsheräkning har jag heaktat hehovet av medel för andra 

aret av logopedlin.kn i Götehorg. Planeringen bör alltjämt inriktas p{1 att 

åstadkomma en ökning från 12 till 24 platser i Götehorg. Jag iir emellertid i 

likhet med U HÄ inte beredd att förorda att ökningen sker redan hudgeti'iret 

1981182. 

I avvaktan på siirskild proposition om iindrat huvudmannaskap för karo

linska sjukhuset. m. m. är anslagsposten Karolinska institutet preliminiirt 

beräknad. Till följd hiirav har jag tills vidare heriiknat en anslags post Till 

regeringens disposition av 2 525 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beriiknar jag anslaget till 

(296603000 + 40955000 =) 337558000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att i avvaktan pä förslag 

angilende karolinska sjukhuset i siirskild proposition 

I. bemyndiga regeringen alt under 1981/82 hesluta om fortsatt för

söksverksamhet med ny planeringsordning för sjuksköterskor. 

..., godkiinna de riktlinjer för planering och dimensionering av tand

liikarutbildning som jag har förordat. 

3. hemyndiga regeringen all medge att karolinska institutet dispo

nerar medel under anslagsposten Karolinska institutet för tandlii

karutbildning m. m. viu enheten vid Holländargatan. 

4. fastställa planerings ramar enligt vad jag har förordat. 

5. till Ut/Jildning .fi"ir 1·ärdrrke11 för hudgett1ret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag av 337 558 000 kr. 

D !!. Ubildning för undcnisnings~Tkrn 

1979/80 LI tgift 

1980/81 Anslag 

198 I /82 Förslag 

499690742 

543 003 000 

592 297 000 

Reservation 40360640 

Anslaget avser grundliigganue uthildning för undervisningsyrken viu de 

statliga högskoleenheterna (motsvarande) inom utbildningsdepartementets 

verksamhetsomriide. Under anslaget heriiknas medel uels för allmänna 

uthildningslinjer och p~1byggnauslinjer inom sektorn samt för vissa kurser. 

dels för studier enligt äldre studieordning. Medel for kommunal högskok

uthildning inom sektorn heriiknas under anslaget Bidrag till kommunal 

högskoleutbildning m. m. 

Sektorn flir uthildning för undervisningsyrken omfattar innevarande 

huugetår allmiinna uthildningslinjer och prtbyggnadslinjer enligt följande 

sammanstiillning. 
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Utbildningslinje 

Barnavårdslärarlinjen 

Folkhögskollärarlinjen 

Fritidspedagoglinjen 1 

Förskollärarlinjen 

Gymnastiklärarlinjen 

Handels- och kontorslärarlinjen 

Hemspråkslärarlinjen 

Hushållslärarlinjen 

Industri- och hantverkslärarlinjen 

Lågstadielärarlinjen 

Mellanstadielärarlinjen 

Musiklärarlinjen~ 

Slöjdlärarlinjen 

Studie- och yrkesorienteringslinjen 

Teckningslärarlinjen 

Textillärarlinjen 

Vård lärarlinjen 

Ämneslärarlinjer: 

Historisk-samhällsvetenskapliga ämnes

lärarlinjen 

Matematisk-naturvetenskapliga ämnes

lärarlinjen 

Språkvetenskapliga ämneslärarlinjen 

Påhyggnadslinjer 

Lärarlinjen för jordbruk, skogsbruk och 

trädgårdsskötsel 
Pedagogik/mctodiklärarlinjen 

Speciallärarlinjen 

120 
40 

100 
100 
80 

40 
80 

120 

40 
100 

120 
160 

40 
120 

120 
120 
60 

160 

20 
20 

20-100 

1 Kommunal och statlig högskoleutbildning 
2 Landstingskommunal och statlig högskoleutbildning 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskolcämhctct 

IUHÄl. 

A11slag.1:f årdcl ning 

Hiigskoleenhet 1980/81 Hcräknau ändring 1981/82 

UHA Före-
dragandcn 

Stoc·kholms hägsko/cregit>n 
Högskolan for lärarutbildning 

i Stockholm 105 703 000 + 17 3.WOOO + 9049000 

Uppsala lzögskolcregio11 
Universitetet i Uppsala 44 354000 + 4874000 + 3 '257000 
Högskolan i Eskilstuna/ 

Västerås 6903000 + 1416000 + I 073000 
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Högskoleenhet 1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

UHÄ Före-
draganden 

Högskolan i Falun/Borliinge 9 356 000 + 993 000 + 1)84000 
Högskolan i (;iivle/Sandviken 15 862 000 + 490000 343 000 
Högskolan i Orebro 20 258 000 + 3 274000 + 2 378000 

Unkiipings högskc1/cregicm 

Universitetet i Linköping 40485 000 + 4 735 000 +- 3 043 000 
Högskolan i Jönköping 14445000 + 1570000 + I 057 000 

1.mzd!Malmcl lriigskoleregiclfl 

Universitetet i Lund 58 477 000 + 8351000 + 6257000 
Högskolan i Kalmar 12579000 + I 263000 + 952000 
Högskolan i Kristianstad 11218000 + 1924000 + 727 000 
Högskolan i Viixjö 14274000 + 1318000 17000 
Utbildningen i Halmstad 2 868000 + I 162 000 + 721000 

Giiteh11rgs hiigsko/eregion 

Universitetet i Göteborg 77 733 000 + 11566000 + 8681 ()(Kl 
Högskolan i Boriis 1)276000 + 737 000 + 535 000 
Högskolan i Karlstad 18 942 000 + 438001) 163000 

Umeå hiigskoleregion 

Universitetet i Umeä 4'i 330000 + 4897 000 + 1367000 
Högskolan i Luleå 18 873 000 + 3810000 + 2001000 
Högskolan i Sundsvall/ 

Härnösand 10422 000 + 3 239000 + 17360110 

/~'i fiirdelade mt>de/ 

Hemspråksläraruthildning 239000 + 574110\1 28000 
Utbildning av instruktörer 

för näringsliv och förvalt-
ning I 085 000 91000 100000 

Stödåtgärdcr för handikappade 
studerande 198000 198000 198000 

S!iid- och innovationsåtgärder I 001 000 + 100000 382 000 
Kurser för lärare och 

ledare i frivillig musik-
verksamhet 439 000 + 44000 110000 

Komplctlerande utbildning 
för lärare i kommunal musik-
skola 300000 1 3300011 300000 

Metodikkurser inom vidare-
utbildning av mellanstadie-
lärare m. m, 300000 + 30000 300000 

Särskild iimneslärarutbildning :!929000 + :!93000 + 269000 
Riktad iimneslärarutbildning I 272 000 + 127000 + 117000 
Avslutande praktisk-pcdago-

gisk ämneslärarutbildning 700000 1 + 400 ()(){) + 364000 
Särskilda utbild-

ningsåtgärder för 
obehöriga lärare + 60h0000' + 50700001 

Musiklärarlinjen fort-
bildning av rytmiklärare + 965000 

Teknikliirarutbildning + 188111100 + 1880000 
Musikpedagogiskt centrum + 150000 
Till regeringens dispo-

sition 182000 + 18000 + 17000 

543003000 +83478000 +49294000 

1 Engiingsanvisning. 
'Härtill kommer I 600000kr. som fördelats på högskolan för läraruthildning i 
Stockholm m:h universiteten i Linköping och Götehorg. 
·
1 Under innevarande hudgetM har medel anvisats för ;indamiilet under anslaget C 8. 
Fortbildning m. m. 
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UHÄ:s ändringsförslag i anslagsframställningen innebiir följande 

Ändamål/högskoleenhet 1• m. m. Kostnad Anmiirkningar 
budgetåret 
1981/82 (tkr) 

I Pris- och /iineomriiknini:: 
I. I Prisomräkning + 9175 
1.2 Löneomräkning +43210 

Summa under I +52 385 
2 Föriindrini::ar m· anslags-

teknisk natur 
2.1 Förstatligande av 

fritidspcdagogutbildning + 2481 Medel för detta ända-
mål har innevarande 
budgetår anvisats 
under anslaget D 11. 
Bidrag till kommunal 
högskoleutbildning 
m.m. 

2.2 Medel motsvarande lektors-
tjänst i vuxcnundervis-
ningens metodik, HLS 140 Professur i pedagogik. 

särskilt vuxenpedago-
gik. föreslas under 
anslaget D 16. Sam-
hälls vetenskapliga 
fakulteterna 

2.3 Stödåtgärder för handi-
kappadc studerande 504 Medel för detta ända-

mål yrkas under an-
slaget D 35. Vissa 
särskilda utgifter inom 
högskolan m. m. 
Förändringen avser dels 
fördelade. dels ej for-
delade medel 

2.4 Medel för utbildnings-
arvoden för 12 årsstudie-
platser på vårdlärar-
linjen. UL 522 Jfr budgetprop. 1980 

(bil.12 s. 467). Mot-
svarande ökning på an-
slaget D 30. Ersätt-
ning till vissa lärar-
kandidater 

2.5 Lokalt utvccklingsarbete + I 257 Medel för detta ända-
mål har innevarande 
budgetår anvisats 
under anslaget D 34. 
Forsknings- och ut veck-
lingsarbete för hög-
skolan m. m. 

2.6 Överföring av medel från 
anslaget D 5 till anslaget 
08. HLu + 850 
Summa under 2 + 3422 

3 Konseki·enser al' tidii:are 
fattade heslw 

3.1 Fritidspedagoglinjen: 
Femte termin och merkost-
nad vid förstutligandc .. 
HLS, UU. HE/V. HO. ULi. 
UL. HKr. HY. uH. 
UG. HLu. HS/H + 999 
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Ändamål/högskoleenhet 1• m. m. Kostnad Anmärkningar 
budgetåret 
1981182 <tkrl 

3 ~ Förskollärarlinjen: 
Femte termin och merkost-
nad frir tvåspråkig ut-
bildning. HLS, LHJ. HE/V. 
HF!B. HG/S. HO. ULi. HJ. 
UL, HKr. HY, uH, 
UG. HB. HKs. UUm. HLu, HS/H + 1 57h 

3.3 Gymnastiklärarlinjen: 
Tvåämnesutbildning. av-
slutande praktisk-ped.a-
gogisk utbildning. HO + 522 

3.4 Handels- och konlorslärar-
linjen: Konsekvens av minskad 
planeringsram 1980/81. H LS. 
UL UG, UUm 120 

3.5 Hemspråkslärarlinjen: 
Ökat antal nybörjarplatst::r 
1979180 och 1980/81. 
HLS, UL + 626 

3.6 H ushållslärarlinien: 
l:ttämnesutbildning: 
Okning med I'.! nybö1jar-
platser 1980/8 I. l~ lJ m + 222 
Tvåämnesulbildning: 
Avslutande praktisk-
pedagogisk utbildning. 
UUm + 466 

3.7 Industri- och han\ verks-
lärarlinjen: 
Ökning mt::d 74 nybörjar-
platst::r 1980181. 
llLS. UL. UG, UL:m + 380 

3.8 Liigstadieliirarlinjen: 
Vartannatårsantagning, 
HG/S. ULi. HJ. lJL. HK. 
UG, UUm. HLu + 520 
Merkostnad finskspråkig 
utbildning. UG + 42 
24 nybörjarplatser 
1981/82. HKr + 555 

3.9 Mellanstadielärarlinjen: 
Tillvalskurs i samiska 
och finska. HLu + 333 

3.10 Musiklärarlinjen: 
Ettämnesutbildning: 
Ökning av planeringsramen 
1979180. HLS. UG + I 027 
Större lärartäthet i ;irs-
kurs 4, HLS, UL. UG + h60 
Rylmiklärarutbildning 
årskurs 4. U L + 164 
Ökning av plancri.ngsrnmen 
1978179. HLS. HO. HLu + 2464 
Tvåämnesuthildning: 
Andra ämnet årskurs ·'· 
HLS. UG + 18h 
Praktisk-pedagogisk 
utbildning årskurs 4. 
UL, UG. HLu + 3 505 
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Ändamålihögskoleenhet 1
, m. m. 

3.11 Slöjdlärarlinjen: 
Tvåämnesutbildning, 
avslutande praktisk
pedagogisk utbildning, 
ULi 

3.12 Textillärarlinjen: 
Tvåämnesutbildning. 
avslutande praktisk
pedagogisk utbildning 
och andra ämnet, UG 

3.13 Vårdlärarlinjcn: 
Ökad antagning 1980/81 
enl. prop. 1979/80: 116. 
HLS. UU. UUm 
Konsekvenser av för
ändring av nybörjar
platser 1980/81. 
HLS, UU, HÖ, ULi 

3 .14 Ämneslärarlinjerna: 
40-poängsutbildning: 

3.14.1 Ökning av planerings
ramcn 1980/81. HLS. ULi, 
UG.UUm 

3.14.2 Bortfall av engångs
anvisning 1980/81 

3.14.3 Engångsanvisning 
1981/82 enligt BP 1980 

3.15 Speciallärarlinjen: 
Kurser för yrkesvals
lärare för särskolans 
träningsskola, HLS 

3.16 Kompletterande utbildning 
för lärare inom kommunala 
musikskolan 

4 
4.1 
4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

Summa under 3 
Besparingar 
Gemensamma ändamål 
Folkhögskollärarlinjen: 
Ökning med 10 nybörjar
platser. ULi 
Förskollärarlinjen: 
-114 nybörjarplatser, 
HG/S. HKr. HKs, HLu 
Musiklärarlinjen: 
-12 nybörjarplatser i 
särskild musiklärar-
utbildning, HK 
Speciallärarlinjen gren I: 
-180 nybörjarplatser. 
HLS.UU.ULl.UL.UG.UUm 
Utbildning av instruktörer 
för näringsliv och för-
valtning 
Övrig besparing: 
Kostnader för metodik
lektorers tjänstgöring 
i grundskola, HLS. UU. 
HG/S. ULi. HJ. HV. HK. UG. 
HKs. UUm. HLu. HS/H 
Summa under 4 

Kostnad Anmärkningar 
budgetåret 
1981/82 (tkr) 

+ 466 

+ 564 

+ 960 
I 000 

+ 465 

770 

+ 1100 

288 

330 

+ 15294 

682 

- 1350 

120 

- 3112 

200 

-10098 
-15 562 

Bortfall av engångs
anvisning 1980/81 

Bortfall av engångs
anvisning 1980/81 
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Änd;imåJ/hög8koleenhet 1, m. m. Kostnad Anmärkningar 
budgetåret 
1981/82 (tkr) 

5 Refi.1rmer genom om-
.fördelning a1· befint-
liga resurser 

5. I Gemensamma ändamål + 164 
5.2 Harna,vårdslärarlinjen: 

Ökning med 8 nybörjar-
platser. UU. UG + 9 

5.3 fritidspedagoglinjen: 
Okning med 48 nybörjar-
platser. HLS, UG + 450 

5.4 förskollärarlinjen: 
Okning med 84 nybörj;ir-
platser. HLS + I 034 

5.5 l::lemspråkslärarlinjen: 
Okning med 24 nybörjar-
platser. HLS + 670 
Särskild utbildning + 550 
Påhyggnadskurser i hem-
språk, UL. UG + 344 

5.6 1::Iushållslärarlinjcn: 
Okning med 12 nybö1:jar-
platser, UG + 230 

5.7 Industri- och hantverks-
lärarlinjen: 
Ökning med 70 nybörjar-
platser. HLS. UL, HS/H + I 320 

5.8 Lågstadielärarlinjen: 
Ökning med 24 nybörjar-
platser i särskild ut-
bildning (finska), HLS + 566 
Särskilda utbildnings-
åtgärder + 330 
Utbildning av förskol-
lärare till lågstadie-
lärare. 24 nybörjar-
platser, HKr + 480 

5.9 Musiklärarlinjen: 
Ökning med 18 nybörjar-
platser i elliimnesutbild-
ning. HLS. UL + 738 
Fortbildning av rytmik-
lärare genom viss om-
fördelning inom två-
ämncsutbildning. + 965 
HLS. UL. UG 965 

5.10 ~löjdlärarlinjen: 
Okning med 24 nybörjar-
platser i 40-poängsut-
bildning. U Li + 480 
24 nybörjarplatser 
i ny utbildning om 
120 poäng. ULi + 710 

5.1 I Textillärarlinjen: 
Ökning med 12 nybörjar-
r.Iatser. UU + 166 
Atgärder för vävlärare, 
UG + 166 

).12 Vård lärarlinjen: 
Ökning med 24 nyböi:iar-
platser. HLS. UU. ULi + 306 
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Ändamål/högskoleenhet 1• m. m. 

5. I.~ Ämneslärarlinjerna: 
40-poängsutbild
nmg: 
Ökning med 115 
nybörjarplatser. 
HLS. Ull. ULi. UL. UG. UUm 

5.14 Lärarlinjen för jordbruk. 
skogsbruk och triidgårds
skötsel: 
Ökning med 24 nybörjar
platser. Ull 

5.15 Tekniklärarutbildning 
Summa under 5 

6 Rej(mner genom 
res11r.1ji'irstiirk-
11i11gar 

6.1 Gemensamma ändamål 
6.1.1 Biblioteksresurser 
6.1.2 Övriga gemensamma ändamål 
6.2 Förskollärarlinjen: 

Ökning med 30 nybörjar
platser. HLS 

6.3 Musiklärarlinjen: 
Särskilda kurser med 
12 nybörjarplatser. 
HLS. UL 

6.4 Studie- och vrkesorien
teringslinjen~ 
Ökning med 30 nybör:iar
platser. HLS. UL. UUm 

6.5 Teckningslärarlinjen: 
Ökning med 24 nybörjar
platser. HLS. UUm 

6.6 Ämneslärarlinjerna: 
Merkostnad vid förlägg
ning av 40~poängsutbild
ning till HO 

6.7 Medel för studie- och 
yrkes vägledning 
HG/S. HÖ, HK. HLu. HS/H 

6.8 Medel för bl. a. fält
studier och utvc.::klings
arbctc 

6.9 

HLS. UU. HE/V, HFiB. HG/S, 
HÖ. ULL HJ. UL. HV, HK. 
HKr. uH. UG. HB. HKs. 
UUm. HLu. HS/H 
Musikpedagogiskt centrum 
Summa under 6 
Summa reformer 

Kostnad Anmiirkningar 
budget aret 
1981/82 (tkrl 

+ 3 198 

+ 333 
+ 1880 
+14124 

+ 290 
+ 165 

+ 225 

+ 310 

+ 290 

+ 666 

+ 220 

+ 225 

+ 3914 
+ 150 
+ 6455 
+20579 
+76118 

1 HLS =Högskolan för llirarulbildning i Stockholm. UL' ~ Linivcrsitt:tet i Uppsala. 
HE/V =Högskolan i Eskilstuna!Viisteräs .. Hf'/B =Högskolan i Falun/Borlänge. 
HG/S =Högskolan i Gävle/Sandviken, HO= Högskolan i Orcbro. U Li= Universi
tetet i Linköping, HJ =Högskolan i Jönköping. UI. =Universitetet i Lund. 
HV =Högskolan i Viixjö. HK =Högskolan i Kalmar. HKr =Högskolan i Kristian
stad. uH =utbildning i Halmstad. UG = L:niversitctct i Göteborg. HB =Högskolan 
i Bods. HKs =Högskolan i Karlstad. U Lim~ Universitetet i Umeå. HLu =Hög
skolan i Luleå. HS/H =Högskolan i Sundsvall/Hf1rnösand 
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Genom beslut den 24januari 1980 uppdrog regeringen åt UHÄ att efter 

samråd med skolöverstyrelsen (SÖ) och berörda personalorganisationer 

undersöka förutsättningarna för och möjligheterna till temporära utbild

ningsåtgärdcr för andra grupper av lärare än iimneslärare och lärare i 

teknik. som länge har tjänstgjort inom skolväsendet men som saknar 

föreskriven utbildning och för vilka arhetsmarknadsläget och nuvarande 

lärarutbildningskapacitet är sådan att detta är befogat. 

UHÄ har den 5 oktober 1980 redovisat uppdraget och hemställt om 

bemyndigande att bl. a. genomföra följande utbildningsinsatser. 

Ändamäl 

7.1 Hcmspräksliirarlinjen: 
förkortad utbildning, längden 
anpassad till den studerandes 
förutsättningar 
förkortad utbildning. längden 
anpassad till den studerandes 
förutsättningar. Distansut
bildning 
enstaka kurser. 10- 20 poiing 
7 .2 Industri- och hantverks-

Hirarlinjcn: 
40-poiingsutbildning p<\ halv
fart. eventuellt med sommar
kurs 
7.3 Lågstadieliirarlinjcn: 
förkortad utbildning 4 terminer 
plus 3 sommarkurser 
enstaka kurser av olika 
liingd Ul'h inneh<lll 

7.4 Mellansladieliirarlinjen: 
förkortad utbildning 5 
terminer plus 3 sommarkurser 
enstaka kurser av olika liingd 
ol'h innchf1ll 

7.5 Musiklärarlinjen: 
praktisk-pedagogisk utbild
ning om 20 poäng för SAMUS
lärare med 80 poäng i mthik 

7.6 Slci.idliirarlinjen: 
förkortad utbildning 2 
terminer plus 2 sommarkurser 
7.7 Tc.:kningslärarlinjen: 
förkortad utbildning 3 terminer 
plus 2 sommarkuro;;er 
7 .8 Textilliirarlinjen: 
förkortad utbildning 4 tern1i111:r 
plus 3 sommarkurser t eventuellt 4 
sommarkurserl. distansunder
v1sn111g 

Antal 
platser 

48 

60 

48 

48 

30 

48 

Kostnad 
budget
fin:t 
1981/82 
ltkrJ 

+ 250 

+ 740 
+ 400 

+ 230 

+ 840 

+ 330 

+ <190 

+ -~30 

+ 601) 

+ 450 

+ 3\10 

+ 850 

Anmärk
ningar 

HLS 

HLS. Ui 
LL. UG 

Hl.S. UG 

HLS 

Hl.S. UG. 
Hl.u 

HLS 

Hl.S. UG. 
HLu 

L:L. 
Ui. 
Lllm 

Ul.i 

!ILS 

LICi 
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Ändamål 

7.9 Vårdlärarlinjcn: 
al riktad utbildning. halvfart 
hl 24 studerande praktisk-peda
gogisk utbildning 40 poäng eller 

48 studerande änrnestcori 
7. I 0 Kostnader för antagning 

UHÄ hemställer att 

Antal 
platser 

48 

'4 ) alt. 

48 

Kostnad 
budget-
äret 
1981/82 
(lkrl 

+ tiOO 

+ IJOO 

+ 150 

+7360 

I. planeringsramar fastställs i enlighet med U HÄ: s förslag. 

Anmärk-
ningar 

2. UHÄ bemyndigas genomföra utbildningsinsatser för vissa obehöriga 

lärare i enlighet med de förslag och riktlinjer som redovisats i siirskild 

skrivelse. 

3. under ett rescrvationsanslag D 8. Utbildning för undervisningsyrkcn 

för budgetåret 1981182 anvisas 626 481 000 kr. 

SÖ har i skrivelse den 29 augusti 1980 inkommit med förslag till iitgärder 

och prim:iper i lärarl'rågor för invandrarundervisning i ungdomsskolan och 

i vissa slag av vuxenutbildning. 

SÖ har vidare i skrivelse den 15 september 1980 redovisat olika hern

språksgruppers behov av kontakt med resp. hemland och diirvid föreslagit 

att studie- och auskultationsresor/kurser får förekomma inom grundutbild

ningen liksom fortbildningskurser i hemlandet. SÖ har ocksä föreslagit att 

ett generellt undantag medges fr[m bestiimmelscrna i förordning om änd

ring i förordningen om bidrag till studerande för vissa kostnader i samband 

med studieresor och studiepraktik inom landet (LI HÄ-FS 1979: 84 punkten 

4) niir det gäller studerande inom den tvilspråkiga lärarutbildningen i Sveri

ge. 

Fiircdraw111dcn 

Jag hänvisar inledningsvis dels till vad jag har anfört vid _min anmälan av 

Vissa gemensamma frågor inom skolviisendet. dels till vad chefen för 

utbildningsdepartemcntct har anfört under avsnittet Vissa gemensamma 

frågor rörande högskola och forskning. Vid mina överväganden har jag 

samrått med honom. 

1974 års lärarutbildningsutredning (LUT 74. U 1974: 04! har i sitt betän

kande (SOU 1978: 86) Liirare för skola i utveckling lagt fram förslag till ny 

grundutbildning för lärare. Dessutom presenterar LUT 74 vissa förslag 

rörande påbyggnadsutbildning. forthildning och forskarutbildning för lära

re. Förslagen har remissbehandlats och bereds f.n. i regeringskansliet. I 

detta sammanhang riiknar jag också med att hchandla do:n av skolöversty

relsen <SÖ) överlämnade skrivelsen med förslag till åtgärder och principer i 
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lärarfrågor för invandrnrundcrvisning i ungdomsskolan m:h i vissa slag av 

vuxenutbildning. 

Universitets- och högskokärnbetet (LJHAI har i sin anslagsfrarnstiillning 

redovisat ett uppdrag som ~imbctct erhöll i maj 1979 om handkdarutbild

ningens uppläggning. U HA anser att den nuvarande organisationen häst 

uppfyller kraven på en fungerande handledarutbildning. Jag ansluter mig 

till ämbekts uppfattning och vill samtidigt framhålla all samtliga kostnader 

i samband med handkdaruthildningcn skall rymmas inom ramen för anvi

sade medel. 

SÖ har i en rapport den 5 mars 1980 om datorn i skolan bl. a. föreslagit 

att datalära snarast införs i den grundliiggande liirarutbildningen för alla 

lärarkategorier. För egen del finner jag det angeHiget att datalära kan 

införas i de lärarutbildningar där så bedöms rimligt och lämpligt. Det 

ankommer emellertid på högskolemyndigheterna all fatta beslut om lärar

utbildningens innehMI. 

fag övergår nu till att behandla mina förslag till besparingar inom ansla

get. I det följande anges besparingarnas storlek under skilda underrubrikcr 

och för vilka högskoleenheter besparingarna föreslås. Även de förslag 

regeringen anmält i propositionen 1980/81: 20 Besparingar i statsverksam

heten. m. m. (bil. 8. I är redovisade i tabellen. 

Åtgiir<l 

Gemensamma än<lamitl 

.Ändrad plane
ringsram för: 

förskollärarlinjen 

studie- och yrkes
orienteringslinjcn 

Hemspråkslärar
utbildning 

Högskokcnhel 1 

eller myndigh.::t 

HLS. L:U. 
HE/V, HF/13, 
HG/S, HÖ. 
ULi. HJ. 
UL. HV. HK. 
HKr. UG. Hl3. 
HKs. UUm. 
HLu. HSill 

HG/S. 
HKr. HKs. 
HLu 

HLS 

UH.Ä 

Besparing 
(tkr) 

- I 037 

- 1350 

290 

50 

Anmiirk-
ningar (tkrJ 

HLS - 342 
lJU 4'1 
HEiV 41 
HF/13 44 
HGiS 'i:?. 

HÖ 49 
l;Li 70 
HJ 49 
UL 17 
HV 3f> 
HK 44 
HKr 'i3 
UG y; 
HB 20 
llKs 29 
UUm 42 
HLu 42 
llS.'H 26 

HG/S - 315 

HKr - 360 
HKs - Wi 
HLu - 3f>O 
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Åtgiird Hiigskolcenhet 1 Hesparing Anmiirk-
eller myndighet (tkr) ningar ltkrl 

Utbildning av in- LJIIÄ 200 
struktörer för 
näringsliv och 
förvaltning 

Kurser för lärare UHÄ 150 
och ledare i fri-
villig musik verksam-
het 

Metodikkurser inom UHA 300 
vidareutbildning av 
mellanstadieHirarc. 
m.m. 

Kostnader för meto- HLS. UU -10098 HLS -1685 
diklektnrers tjiinst- llG/S, ULi, Ull - 486 
göring i grundskola HJ.HV, HG/S - 632 

HK, L'G. ULi -I 077 
HKs. UUm. I IJ - 562 
HLu, HS/H HV - 421 

HK - 562 
UG -1931 
HKs - n7 
UUm -1200 
HLu - 632 
HS/H - 173 

Prop. 1980/81; 20: 

Stöd och innova- UHÄ 474 
tionsiitgärdcr 

Effektivisering av HLS. UU. -10000 HL~ -2500 
utbildningen HE/V. HF/H. Ull -I 000 

HG/S, HÖ. llE!V - JO() 

ULi. HJ. HF/R - IOO 
UL. HK. HG/S - 400 
HKr. HV, HÖ - 250 
uH. UG. ULi - 500 
HH. HK, IU -- 250 
L;um. HLu. UL - 300 
HS/H HK - 200 

Il Kr - 250 
HV - 250 
uH 50 
UG -1500 
HB 50 
HKs - 300 
UUm -1500 
HLu - .100 
HS/H - 200 

förändrad special- HLS. Ull. - 7050 HLS -I 078 
liirarutbildning HG/S. ULi. uu -1276 
gren I HJ, UL. HV. HG/S + 76 

HKr. UG. ULi - 572 
UUm HJ + 76 

UL -1276 
HV - 400 
HKr - 200 
UG -1476 
UUm - 924 
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AtgiirJ Högskoleenhet 1 Besparing Anm;irk-
eller myndighet ltkr) ningar I tkr) 

FöriinJrad ersättning 
till de studerande: 
specialliirarlinjcn. Hl.S. UL. L'G HLS - 500 
gren 3 UlJm - 2000 Ul. - 800 

UG - 300 
Ulim - 400 

pcdagogik/meloJik- HLS. UG 300 HLS - 180 
liirarlinjen UG - 120 

-3.'299 

' Ses. 117 

Som framgår av sammanstiillningen ansluter jag mig till UHÄ:s förslag i 

anslagsframställningen att kommunerna skall ersiitta hiigskoleenheterna 

for den tjiinstgöring som mctodiklektorer inom sin tjiinstgöringsskyldighet 

fullgör i grundskolan. Ersiittning bör då utgå med det veckotimpris enligt 

förordningen ( 1978: 345) om statsbidrag till driften av grundskolor. m. m. 

(iindrad senast 1980: 395 och 71 OJ som giiller för annan liiran: anställd av 

kommunen. Skillnaden mellan kommunernas ersättning och den faktiska 

timkostnaden utgör en merkostnad för liiraruthildningen som även fortsätt

ningsvis bör belasta anslagen till högskolan. 

I vad avser förslaget om Effektivisering av utbildningen iir hcsparings

posterna fördelade per högskoleenhet. De titgänkr jag hiir friimst har 

ansett möjliga att vidta är ökningar av gruppstorleken i teoriiimnen samt en 

ut vidgad samliisning mellan kurser och mellan utbildningslinjer. En ytterli

gare åtgärd som jag anser vara möjlig och lämplig att genomföra iir en 

noggrannare prövning av nödviindighetcn av resor som obligatoriska ut

bildningsmoment. 

Jag kommer i det följande att niirmare redovisa mina sliillningstaganden 

till de bcsparingsförslag som lJ HÄ har fort fram och som kan hiinforas till 

enskilda utbildningslinjer och kurser inom sektorn l'iir utbildning för under

visnings yrken. De reformer som jag i sammanhanget föres lär iir avsedda 

att silviil p{t kort som Hmg sikt finansieras genom besparingar. Under vissa 

av uthildningslinjerna flireslils siirskilda utbildnings{1tgiirder för obehöriga 

liirare. Bakgrunden till och finansieringen av dessa tilgiirder har jag redovi

sat vid min anmiilan av vissa gemensamma frågor inom skolviisendct. 

Vid min beriikning av anslaget och enskilda anslagspostcr har jag dels 

vidtagit vissa anslagstekniska föriindringar. dels tagit hiinsyn till konse

kvenserna av beslut som tidigare har fattats. Vad giiller medel för stödi'1t

giirder för handikappade studerande har jag fördelat dessa p<I högskoleen

heterna. Vid min beriikning av konsekvenskostnaderna har jag vidtagit 

motsvarande besparingar som för övriga delar av anslaget. 

UHÄ har vid bedömningen av lärarutbildningens dimensionering haft 

tillgång till det planeringsunderlag som SÖ efter samräd med statistiska 

centralbyrån (SCB) den 10 mars 1980 har överliimnat till iimbetct. 

UHÄ har vidare för bedömningen av dimensioneringen av förskollärar

och fritidspedagoglinjerna haft tillgi'mg till en av socialstyrelsen i mars 1980 
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upprättad promemoria angående efterfrågan på barnomsorgspersonal 

1980-1990. 

Fortfarande råder en allvarlig brist på behöriga lärare. För att illustrera 

situationen vill jag i det följande redovisa förhållandet mellan antalet 

antagna till en viss utbildningslinje och antalet verksamma lärare. De 

faktorer som därvid beaktas är examinationsfrekvens. lärarbenägenhet 

samt aktivitetsgrad. Examinationsfrekvensen utgör därvid ett mått på an

delen antagna till en utbildningslinje, som genomgått utbildningen och 

erhållit utbildningsbevis. Lärarbenägenheten avser den andel av en exa

mensomgång, som tagit anställning som lärare inom skolväsendet. Aktivi

tetsgradcn slutligen avser den genomsnittliga tjänstgöringen i procent av 

en heltidstjänst. Underlaget för följande sammanställning iir hiimtat dels ur 

SÖ:s planeringsunderlag, dels (beträffande gymnastikliirarcl ur en rapport 

från SÖ den 28 juli 1980 Gymnastiklärare - behov och tillgång under 1980-

talet. 

I det följande redovisas i sammanfattning hur stor andel av ett visst antal 

antagna till en utbildningslinje som. omräknat i heltidstjänster, en tid efter 

utbildningen är verksamma som liirare inom skolväsendet. Tabellen visar 

samtidigt hur stor betydelse nyss redovisade faktorer har för verksamhets

graden. Endast sådana lärarutbildningslinjer redovisas för vilka samtliga 

nämnda uppgifter funnits tillgängliga. 

Lärarkategori Examinations- Lirar-· 
frekvens bcniigenhet 
( Prnccnll (l'roccnll 

Barnaviirdsliirare 97.0 66.0 
<lärare 11. 146) 
Gvmnastiklärare 98.0 85.0 
lli;rare 5. 1491 
Hemspråkslärare 86.0 90.0 
(lärare 22 I 
Hushållsliirare 90,0 80.0 
Oiirare 101 
Uigstadiclärare 91.0 89.0 
llärare I I 
Mcllanstadieliirarc 88.0 85.0 
(lärare 2 I 
Musiklärare 90,0 6.".0 
(lärare 6. 1501 
Slöjdlärare 100.0 77.0 
(lärare 8. 176) 
Specialliirare 100.0 99.5 
llärare 3) 
Specialliirare 100.0 99 . ." 
lliirare 41 
T cckningslärarc 90.0 46.0 
(lärare 7. 151 I 
Lärare inom jord. 
skog och trädgård 90.U 58,0 
(lärare 130. 140, 
147. 148, 1631 

1 Tjänstgöring i kommunal musikskola ej inräknad. 

30 Riksdt1gc11 /Wi11!8/. I sa111/. Nr /110. 1Ji/11g11 12 

Aktivitets- Andel vcrksam1 
grad lärare av t!n 
( Prrn.:cnl) antagnings-

67.5 

71.2 

78 .. 1 

68,0 

77.1 

77.I 

66.I 

86.9 

76.3 

80.6 

71.6 

91.0 

nmg?mg uttryl:k 
i hel<ids
tjänstgöring 
IProccnll 

43.2 

59.3 

60.6 

49.0 

62.4 

57.7 

38.7 1 

66.9 

75.9 

80.2 

29.6 

47.5 
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Av redovisningen framgår t. ex. att tio antagna studeramk till tccknings

lärarlinjen några år därefter endast fullgör undervisning motsvarande tre 

heltidstjänster som lärare. Av tio antagna till lågstadielärarlinjen finns. 

omriiknat i heltidstjänstgöring. sex i verksamhet som lärare några år efter 

utbildningen. Vidare kan man utgå från att det mf1ste finnas en alternativ 

arbetsmarknad för teckningslärare som iir mer attraktiv iin liirarbanan. 

eftersom lärarbcniigenheten är så låg som 46 procent. 

I SÖ:s bedömningar av lärarbehovet finns självfallet dessa faktorer med 

som underlag. Sammanställda pä detta sätt ger de dock en utförligare 

belysning av problemen kring dimcnsiom:ring av lärarutbildningen. Jag har 

dessutom fr[rn SCB fått ytterligare material ur lärarregistret som gör dt:t 

m1Wigt att mer detaljerat beskriva obehörighetssituationen i grundskolan i 

landt:t. Materialet grundar sig p[t uppgiftt:r inhämtade den 4-8 februari 

1980 och redovisar situationen i varje rektorsomrädc. Av landets I 457 

rektorsområden redovisar endast 30 12 %) att de inte har några obehöriga 

liirare anstiillda medan i 327 rcktorsområden 122.4 %) undervisningen till 20 

procent eller mer ombesörjs av obehöriga Hirare. I nio av landets kom

muner ombesörjs undervisningen i samtliga rcktorsområdcn till 20 procent 

eller mer av obehöriga liirart:. Situationen i kommunerna framgi'tr av det 

följande. 

AnJc:I rcktorsomrt1J.:n i Antal kommuner 
kommunen i vilka undervis-
ningen till 20 % ..:llc.:r mer 
fullgörs av obehöriga lärare Absoluta Procent-
( Prncent) tal tal 

0 118 42.2 
I- 20 33 11.8 

21- 39 52 18.6 
40- 59 49 17.5 
60- 79 15 5.:1 
80- 99 3 1.0 

-IOO 9 3.2 

279 99.h 

SCB har vidare siirskilt belyst situationt:n i de 327 rcktorsområden diir 

undervisningen till 20 procent eller mer ombesörjs av obehöriga liirare. Det 

totala antalet liirart: i dessa rektorsomrf1den iir 206.~1. varav 6 121 iir 

obehöriga !29. 7 %). Av dt: behöriga liirarna arbetar 76.8 procent heltid 

medan motsvarande siffra för de obehöriga iir 46 procent. Tabellen ger 

också i grova drag utbildningsbakgrunden för de obehöriga liirarna. Ca 

14 procent av de obehöriga liirarna har genomgått en högskoleutbildning 

lfil.kand. eller motsvarande) och tjänstgör företrädesvis som adjunkter. 

timlärare eller hcmspr{iksliirare. Av musiklärarna iir ca 60 procent obehö

riga. Motsvarande siffror för låg- och mellanstadieliirarna iir ca 17 resp. · 

19procent. 



Lirarsituationen i 327 rektorsomrilden. diir undervisningen till 20'(- eller mer handha' av obehiiriga hirare -= ., 
0 

Totalt Antal liirare Andel Utbildningsbakgrund "Cl 

heltidsarb. for obehöriga 
>C 

U1g-;tadi11m l\·1e11 ans t ad i u m Hiigstadium Grsk. inkl. im-. i rw..:. X = 
T,iiinstcbeniimning Tl>t. Obeh. Tol. Obeh. Tot. Obeh. Tot. Obeh. T11t. Ubeh. Antal liirare 

oe -Kt>d Text Gr. I Cir. 2 Gr. _, Gr. -I Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 -= = I .(1gstadieliirare 2-167 3XI T2 1-1 2.1 3 ~ 759 -15X 90.I h3.ll 19 5 IX IX Il Il 3X7 
2 Mdlanstadidiirare 38 9 2203 385 1-12 ,, 

2626 'OO lJ0.6 hiUl 37 26 23 1-1 0 8 W2 ~ 
3 Srecialliirare l.M -159 2X 2-1.'i 3-1 20 2 7-12 72 Xli.K -IX.Il 7 2 -I I 0 I 57 E:i' 
-I Sre..:ialliirare MH 25 I 281 2-1 X5_, 2-111 I 176 26'> XlJ.tl 6'i.O -12 2H 10 h () 

, IX I 'JQ - Il; 

5 Lirare gymnastik 17 9 IU -15 597 107 727 lhl 77.2 -I-I.Il 0 9 6 2 0 7 137 -6 Liirare musik 3 I -17 3-1 230 13-1 2KO lh9 -1-1.3 30.0 -I 10 X I 0 5 1-11 N 

7 Uirare teckning Il () 2 () -1-13 13H _q5 1.1x 'i-I.X 36.0 6 6 () I () 10 115 
X Lirare trii- o. mctallsliijd 3 I 202 71 3htl 75 )(l) 1-17 H-1.h 57 .0 Il 1-1 0 Il Il 71 fi3 ~ -9 Uirare textilSllijd (, I 2-1-1 54 3-1.1 37 51)_'i <J:\ t-.7.-1 29.0 0 () 0 2 u -16 45 ~ 

10 Lirare hemkunskap I Il 2 I fi(ih 112 h72 11-1 h!U 22.0 I 2 " 'i 0 6 9_'i c:: 
11 L<irare barnkunskar 0 Il () 0 13 6 1.1 h 23.1 0.tl I Il 0 I 0 I _\ :: 
12 Lirare te..:kn./triiimetallsl. I) () 3 2 h 2 '-! -I 55.h 25.0 () 2 () 0 0 () 2 jg 
13 Lirare teckn/textilslö.id 0 Il Il () 'i I 'i I hO.tl 0.0 0 () 0 0 Il I 0 "' Q. 
1-1 I .iir. hemkuns.!trii! ~ 

metall si. () Il I I -I 2 'i 3 Kil.Il ltltl.O Il 0 0 () () I 2 "Cl 
Il; 

15 I .iir. hcmkuns.!te.xtilslöjd Il Il 0 0 7 2 7 
, 71.4 11.0 () () 0 () 0 () 

, ., - -16 Adjunkt 5 I 9 I -1764 I llJfi -I XXfi I 2-12 X-1.5 fi3.0 33X lfi3 _'il ltl 3 17 fifill ~ 

3 17 Amnesliirarinna!liirare Il () I () 1113 fiX 106 (il) 7.\ .h 63.0 21 X I () () ll JlJ r:: 
IX Amnesliirare 3 I 9 I hJlJ X\ (,_'i5 XlJ lJ I.Il 5h.O ltl 16 3 I () ll 59 a 
14 .\mnesliir. gymn. ing. ~ 

lllllh\'. () Il Il 0 2<>3 117 ~()_~ 117 X-I.X hX.O 3 fil () I () '-" 37 
20 Lirare maskinskrivning I Il I I I ltl X~ 112 83 3-1,X 2<1.0 () I 21 I () 2 58 
21 IJ~lran: ll\·nings;un./ 

barnkuns. Il Il 0 0 2 I 2 I 50.0 0.0 Il 0 0 I Il u 0 +.. 

,, l-kmsrr[1ksliirare ~ -I 5 2 X 1-13-1 76'i 70.6 _'iX.O IX.'i ,, 17 I." 2 'i 519 
-'.;' 

h -.J 



-Tota Il Antal liirare Andel Utbildningsbakgrund 
... ., 

he\tidsarh. för ob.:höriga 0 
"C 

L:1gstadiurn Mellanstadium 1 lögstadiurn Grsk. inkl. inv. i prnc. -'C 
Tjänsteheniirnning Tot. Oheh. Tot. Ohch. T<)t. Oheh. T(•t. Obeh. Tol. Oheh. Anlal liirare 00 

0 
Kod Text Gr. I Cir. 2 Gr. 3 Cir. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 00 --23 Lärare läro- o. 0 

0 
övningsiimnen () 0 3 0 2.~ 12 26 12 (i l..'i .'i0.0 0 2 0 0 0 0 10 

24 Ämneslärare gyrnn. ekon. = motsv. 0 0 0 () 7 () 7 0 7\.4 0.0 0 0 0 0 u 0 0 s.:-25 Lärare tekniska iimncn I) () 0 0 23 19 23 19 o0.9 52.0 () 13 0 Il () 2 4 ~ 

26 Lärare mcrk. iimnen/ Il.? 

vrkesäm. 0 () 0 () 4 0 4 0 100.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 N 
27 )'rkesliirarc 0 0 0 0 14 I 14 I 85.7 0.0 0 () n 0 0 0 I 
28 Lärare handelsvrken 0 0 0 0 24 Il 24 Il .'i4,2 27.0 0 0 3 0 0 2 6 t::: 
29 Ämncsliirare ö~·rig Il 0 ~ 2 180 124 184 128 o4. I 57.0 18 25 6 2 0 3 74 ~ -
33 Tim\ärare 83 ()2 200 167 983 86\ \ 648 \ 42\ \0.4 lll.0 138 l\O 58 42 3 79 '021 c:: 41 Skolkantor-lågstadielär. ~ 0 () 0 0 0 2 Il lll0.0 0.0 0 0 0 0 () 0 n = 42 Skolkantor-rncllanstadiel. u 0 10 0 2 0 12 0 91.7 0.0 0 0 0 () 0 () 0 s· 

500 Rektor 4 (l 36 0 169 3 224 3 99.6 100.0 ~ 0 n I 0 () () ~ - c.r.i 
650 Studierektor IO () 43 () 206 4 279 'i 100,0 100.0 ~ I 0 () 0 0 2 Q. 

~ 
Ej angivcn 2 I 4 0 192 16 200 Il) 88.0 55.0 6 2 0 0 () I 9 "C 

~ 

Totalt 3137 500 37-'8 839 11328 3487 20631 6121 76,8 46,0 840 497 B4 125 8 296 4121 
., 
f;" 
= Uthildningshakgruml: Gr I - ""Filosofisk"" högskolcuthildning_lfil. kand. motsvarande! ;; 

Gr 2 = lngenil.irsutbildning I civil-. gymn- eller fackskola! = 
Gr 3 = Ek,momuthildning I civil- eller gymnasieutbildning) z 
Gr 4 = V:'irdutbildning !Sjuksköterska motsvarande! 
Cir 5 = SkPgshruksulhildning (_jord. skog. trädgård) 
Gr 6 ~ Yrkesutbildning inom industri och hanlverk 
Gr 7 =Övrig utbildning I grundskola. fac.:ksknla. gymnasieskola etc.:. l +.. 

0-oc 
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Den här av mig redovisade obehörighetssituationen har tillsammans med 

SÖ:s behovsbedömningar utgjort underlag för mina förslag till dimensione

ring och lokalisering st.väl av reguljiir Hirarutbildning som av den utbild

ning som avses ske inom ramen for särskilda utbildningsätgärder för obe

höriga lärare. 

Mina förslag till planeringsramar för sektorn för utbildning for under

visningsyrken framgår av tabellen i det följande. för den statliga högskole

utbildningen anges i tabellen planeringsram per linje och högskoleenhet. I 

noter till tabellen anges också planeringsramar för den kvarvarande kom

munala fritidspcdagogutbildningcn i Östersund och den landstingskommu

nala musiklärarutbildningen i Arvika. 

Jag övergår nu till att behandla de olika linjerna inom sektorn. 

Barna 1 ·å rds I ii ra rl i nje n 

UHÄ föreslår i sin anslagsframställning en utökning av planeringsramen 

för barnavårdslärarlinjcn med åtta platser. Inom UHÄ pågår f. n. en över

syn av pedagogik/metodiklärarlinjen. Linjen leder delvis till samma behö

righet som barnavårdslärarlinjen. I samband med översynen kommer tiven 

barnavårdslärarlinjens inriktning att behandlas. I avvaktan på att resultatet 

av nämnda översyn föreligger är jag inte beredd att tillstyrka en förändring 

av planeringsramcn för någon av de berörda linjerna. 

Fot khij gs kol I ii ra rl i nje 11 

UHÄ har i sin anslagsframställning föreslagit att antalet nybö1jarplatser 

ökas med 10. från 65 till 75 platser. inom ramen för tilldelade medel. Jag 

tillstyrker förslaget och räknar med att ökningen inte heller framgent skall 

medföra några merkostnader för staten. 

f"ritidspedagoglinjl'n 

Genom beslut den 31 maj 1979 uppdrog regeringen åt statens förhand

lingsnämnd att uppta förhandlingar med resp. huvudman om förutsättning

ar och villkor för överföring till den statliga högskolan av den kommunala 

fritidspedagogutbildningcn. med undantag av den som är förlagd till Öster

sund. Den kommunala fritidspedagogutbildningen i Stockholm. Uppsala. 

Örebro. Norrköping och Borås förstatligades den I juli 1980. Som en följd 

av träffade överenskommelser kommer utbildningarna i Helsingborg. 

Sundsvall och Västerås att förstatligas den 1 juli 1981. Jag har för nästa 

budgetår under förevarande anslag beräknat medel för utbildningarna i 

Helsingborg och Västerås. Riksdagen har nyligen beslutat I UbU 1980/ 

81: 15. rskr 1980/81: 120) om en minskning av antalet antagningsplatser i 
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Plu111Ti11g.1Tw1wr_fi"ir sektorn Fir 11rhild11i11g .f('ir 1111dc1Ti.rni11g.1·n-t..c11 hudgcr.lrcr 191:1/!i:i:! 

Statlig högskoleutbildning Stock- Upp- Eskils- Falun/ Giivle/ Örebro 
holm sala tuna/ Hor- Sand-

Viister~is Hinge viken 

Barna vårdsliirarl injen 12 
Folk hiigskol liirarl i nje n 
Fritids pedagog! i njen 184 124 f>O 60 f>O 92 
Förskoleliirarlinjen I 020 270 180 150 180 150 
G ymnastikliirarlinjen 12.'i 100·1 

Handels- och kontors-
liirarlinjen -~(i 

H emspråksliirarlinjcn % 
H ushiillslärarlinjen 48 
Industri- och hantverks-

liirarlinjcn m 
Lågstadie liirarl i njen 72s 
\-fellanstadieliirarlin.ien T!.' 48 
Musikliirarlinjcn 72 7 20 
Slöjdliirarlinjen 
Studie- och yrkesoricn-

teringslinjen 30 
Teckni ngsliirarlinjcn 48° 
Tcxtilliirarlinjen 3fi 
Yårdliirarlinjcn 144 48 
An1ncslärarlinjcrna 188 140\0 
Lirarlinjen for jordbruk. 

skogsbruk och tritdg~lrds-
~kötsel 84 

SpcciaWirarlinjen 357 1c 84 24 
Pedagogik/metodikliirar-

linjen 18 

1 Härav avser minst 72 platser .'iO-poängsutbildning. Av platserna i Lund avser 30 
uthildning i Helsingborg. 
~ Härav avser minst 57fi platser 50-poiingsutbildning och minst 192 platser i Stock
holm. Eskilstuna/Viistcrfis. Linköping. Lund. Götchorg och Horiis utbildning för 
tv:'tspriikiga studerande. Inom ramen anordnas även utbildning för samisktalande 
studerande och för studerande ur den linskspråkiga minoriteten i l\orrbotlcns län. 
Av platserna i Stockholm avser f>O utbildning pfi Gotland. 
' Härav avser 50 platser tvåiimnesutbildning. 
4 Hiirav avser 24 platser tviliimncsuthildning. 
' Härav avser 24 platser utbildning for sökande med linska som modersmål. 
' Härav får 24 platser avse utbildning för sökande med linska som modersmitl. 
7 Utbildningen är förlagd till musikhögskolan. 

Lin-
köping 

75 
90 

240 

48 

% 

24 
110 

84 

Jiin- Lund 
kiiping 

(10 120 
180 492 

24 
-~" 

110 
4H 
48 48 

40 

60 

9h 
172 11 

24 25:; I~ 
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Kal- Kris- Växjö Halm- Göte- Borås Karl- Umeå 
mar tian- stad borg stad 

stad 

Barnavårdslärarlinjen 12 12 
Folkhögskollärarlinjen 
Fritidspedagoglinjen 30 60 30 120 32 60 
Förskole lärarlinjen 150 216 120 60 396 180 144 120 
Gymnastiklärarlinjen 
Handels- och kontors-

lärarlinjen 36 24 
Hemspråkslärarlinjen 36 
Hushållslärarlinjen 36 484 

Industri- och hantverks-
lärarlinjen 96 78 

Lågstadielärarlinjen 48 24 725 48 
.Mellanstadieliirarlinjen 48 48 72h 48 48 
.Musiklärarlinjen 62 
Slöjdlärarlinjen 
Studie- och yrkesorien-

teringslinjen 60 
Teckningslärarlinjen 48 
Textillärarlinjen 604 24 
Vårdlärarlinjen 144 72 
Ämneslärarlinjerna 180 60 110 
Lärarlinjen för jordbruk, 

skogsbruk och träd-
gårdsskötsel 

Speciallärarlinjen 240 12 228 
Pedagogik/metodiklärar-

linjen 12 

8 Härtill kommer 30 platser landstingskommunal högskoleutbildning i Arvika. 96 
platser avser tvåämnesutbildning. varav 16 i Stockholm. 24 i Lund, 32 i Göteborg 
samt 24 i Luleå. Vidare tillkommer 60 platser i särskild utbildning för musiklärare 
utan föreskriven utbildning. 
9 Utbildningen är-förlagd till konstfackskolan. 
w Härav avser 20 platser ämnesteoretisk utliildning i Örebro. 
11 Härav avser 25 platser ämnesteoretisk utbildning i Växjö. 
12 Härav avser 60 platser 40-poängsutbildning. gren I. 
13 Härtill kommer 32 platser kommunal fritidspedagogutbildning i Östersund. 

Kartong: S. 471, Fritidspedagogik, Summa Står: 1332 Rättat till: 1302 
S. 471, not 8 Står: Härav Rällat till: Härtill kommer, not 13 Står: Härav 
avser Rällat till: Härtill kommer 

Lu- Sunds- Sum-
leå vall/ ma 

Härnö-
sand 

36 
75 

60 60 1302'· l.l 

186 180 46142 
225 

120 
168 
132 

24 440 
24 336 

48 576 
44 238M 

964 

150 
96 

120 
528 
960 

84 
I 293 

30 
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Sundsvall motsvarande omfattningen av den kommunala fritidspedagogut

hildningen. vilken avses bli förstatligad budgetåret 1981/82. Efter den I juli 

1981 kommer Östersund att vara enda kvarvarande ort med kommunal 

fritidspedagogutbildning. 

Socialstyrelsens prognos från mars 1980 visar att fritidspedagoglinjens 

dimensionering ger en relativt god överensstämmelse mellan behov av och 

tillgång på utbildade fritidspedagoger på både fem och tio års sikt. I 

prognosen har hänsyn tagits till alternativa utbyggnadsplaner i kommuner

na. Jag vill mot den bakgrunden inte förorda någon ytterligare ändring av 

planeringsramen för fritidspedagoglinjen hudgetåret 1981/82 utöver den av 

riksdagen beslutade minskningen. 

Fiirskolliira rl i1~jen 

Planeringsramen för förskollärarlinjen är under innevarande hudgetår 

4 758 nybörjarplatser. Ett av de alternativ som socialstyrelsen anger i sin 

prognos från mars 1980 ilr ett utbildningsbehov av 4 655 personer per år för 

att balans mellan tillgfrng och efteri'rt1gan skall uppnås budgetäret 1990/91. 

Detta prognosalternativ förutsätter att kommunernas utbyggnadsplaner för 

barnomsorgen överensstämmer med de planer som presenterades år 1979 

för åren fram till år 1983 och att utbyggnaden får samma genomsnittliga 

omfattning under åren därefter. 

Chefen för budgetdepartementet har i kompletteringspropositionen 

(prop. 1979/80: 150) i samband med presentation av riktlinjer för den kom

munala ekonomin framlagt regeringens syn på utbyggnaden av barnomsor

gen och därvid umh:rstrukit att regeringen inte avser att vidta åtgärder för 

att ytterligare stimulera utbyggnaden samt att en ökad personalförtätning 

inte bör eftersträvas. Riksdagen har i huvudsak ställt sig bakom dessa 

riktlinjer <FiU 1979/80:40. rskr 1979/80:421). UHA har redan i tidigare 

anslagsframstilllningar utgått från den personaltäthet som nu förordas. 

varför dt: nuvarande behovsbedömningarna inte behöver justeras i förhål

lande till de av riksdagen i våras bt:slutade riktlinjerna. 

Jag vill mot denna bakgrund förorda en minskning av planeringsramen 

för förskollärarlinjen med 114 platser för att inte riskera ett besvärande 

överskott av uthild<1d personal inom barnomsorgen mol slutet av 1980-

. talet. Hiirtill kommer den minskning av dimensioneringen av förskollärar

linjen i Viixjö som riksdagen nyligen beslutat <Uhll 1980/81: 15. rskr 1980/ 

81: 120). Jag föreslår att antalet nybörjarplatser minskar med 30 i Gävle/ 

Sandviken. med 24 i Kristianstad. med 36 i Karlstad och med 24 i Luleå. I 

Växjö kommer antalet platser att minska med 30. 

Gym11a.1·tikliirnrl i 11jl'n 

Planeringsramen för gymnastiklärarlinjen är nu 225 platser. varav 25 är 

avsedda för utbildning av idrottslärare. SÖ:s bedömning av gymnastiklä

rarbehovet visar att nuvarande dimensionering ligger något i underkant för 
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att täcka behovet inom fem år. För tioårsperioden synes den vara för hög. 

Samtidigt är lärarsituationen sådan, att var femte (20,5 %) gymnastiklärare 

i grundskolan är obehörig. I gymnasieskolan är ca 15 %, av lärarna obehö

riga. Antalet helt tjänstlediga gymnastiklärare utgör ungefär två tredjedelar 

av antalet obehöriga. Trots att utbildningskapaciteten på längre sikt tycks 

vara för hög förnrdar jag, beroende på behörighetssituationen i såväl 

grundskolan som gymnasieskolan. en oförändrad planeringsram för gym

nastiklärarlinjen. 

Hemspråks/ärar/injen 

UHÄ föreslår i sin anslagsframställning en ökning av planeringsramen 

för hemspråkslårarlinjen med 24 platser. De nya platserna föreslås bli 

förlagda i Stockholm där bristen på behöriga hemspråkslärare är störst. Av 

de 24 platserna föreslås 12 fördelas på befintliga språkgrupper och 12 

utgöra underlag för en ny språkgrupp. UHA har vidare undersökt möjlig

heten att starta hemspråksundervisning i makedonska och slovenska inom 

ramen för hemspråkslärarlinjen i Malmö. 

Jag tillstyrker förslaget om en ökning av planeringsramen för hem

språkslärarlinjen med 24 platser i Stockholm. Det ankommer på regeringen 

eller på myndighet som regeringen bestämmer att fastställa för vilka språk

grupper utbildningen skall anordnas. Jag avser att senare återkomma till 

regeringen i denna fråga samt därvid pröva frågan om hemspråkslärarut

bildning i makedonska och slovenska. 

För att uppnå bästa möjliga resursutnyttjande förordar jag att regering

en. eller efter beslut av regeringen UHA. får bemyndigande att under 

budgetåret 1981/82 från en högskoleenhet föra över utbildningsplatser som 

inte kan utnyttjas till en anndn högskoleenhet där hemspråkslärarlinjen 

finns. 

UHA har vidare föreslagit en linjeanknuten påbyggnadsutbildning i form 

av kurser om 20 poäng med specialpedagogisk inriktning. Jag anser försla

get väl motiverat och har därför beriiknat medel för ifrågavarande ända

mål. 
I det av U HA framlagda förslaget till särskilda uthildningsätgärder för 

obehöriga lärare föreslås vissa åtgärder för obehöriga hemspråkslärare. 

Ambetet föreslår dels förkortad utbildning på hemspråkslärarlinjen för 

personer som har såväl högskolestudier som lång erfarenhet som hem

språkslärare. dels enstaka kurser förlagda till andra orter än högskoleorter

na. Jag biträder UHA:s förslag m.:h har beräknat medel i enlighet därmed. 

Jag har i förra årets budgetproposition (prop. 1979/80: (()0 bil. 12 s. 224) 

framhållit att jag anser att det inte föreligger förutsättningar för en tillfällig 

rekrytering av hemspråkslärare utomlands. Jag vill i detta sammanhang 

upplysa om att Jet på rekommendation från Nordiska rådet pågår ett 

utredningsarbetc för att undersöka möjligheterna till en nordisk konven

tion om en gemensam nordisk arbetsmarknad för lärare. 
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SÖ har i skrivelse den 15 september 1980 redovisat ett uppdrag angående 

olika hemspråkslärargruppers behov av kontakt med resp. hemland. SÖ 

anser, efter samråd med UHÄ. att studie- och auskultationsresor bör 

förekomma inom grundutbildningen på hemspråkslärarlinjen. Jag ansluter 

mig till SÖ:s uppfattning och förutsätter att verksamheten bedrivs inom 

ramen för anvisade medel. 

Industri- och hantverksliirarlinjen 

Planeringsramen för linjen är innevarande budgetår 386 nybörjarplatser. 

Den av SÖ i mars 1980 reviderade behovsprognosen visar på ett större 

behov av utbildade industri- och hantverkslärare än föregående års prog

nos. Således uppgår behovet på fem års sikt till 690 personer per år och på 

tio års sikt till 445 personer per år. 

Jag föreslår därför en ökning av industri- och hantverkslärarlinjens pla

neringsram med 54 platser. Jag har räknat med att platserna fördelas så att 

Stockholm får 16 platser. Lund 14 platser och Sundsvall/Härnösand 24 

platser. 

I det förslag till särskilda uthildningsåtgärder för obehöriga lärare som 

U HÄ presenterat för regeringen föreslås vissa åtgärder för obehöriga 

industri- och hantverkslärare. Åtgärderna innebär att utbildning med halv

tidsstudier försöksvis anordnas inom linjen. Förslaget innebär ett tillskott 

om 36 nybörjarplatser. Jag biträder förslaget och har i min medelsberäk

ning avsatt 230000 kr. för ifrågavarande ändamål. 

Tekniklärarutbildning 

Regeringen har genom förordning den 11 september 1980 om utbildning 

av lärare 19 meddelat föreskrifter för utbildning av lärare i teknik. Utbild

ningen omfattar 40 poäng och anordnas innevarande budgetår med 6Ö 

platser. Medel för ändamålet har budgetåret 1980/81 överförts från ansla

get C 8. Fortbildning m. m. För budgetåret 1981/82 föreslår UHÄ i sin 

anslagsframställning att medel avsätts under förevarande anslag för ytterli

gare tekniklärarutbildning. Jag anser UHÄ:~ förslag väl motiverat, bLa. 

mot bakgrund av att endast var tredje lärare som undervisar i teknik är 

behörig lärare 19. och har beräknat medel för dels en ny antagningsomgång 

till utbildning av lärare 19 med minst 60 nybörjarplatser, dels kortare 

kurser för obehöriga lärare. 

Uigstadie/ärarlinjen 

Planeringsramcn för lågstadielärarlinjen är f. n. 288 platser. SÖ redovi

sar ett behov på fem års sikt av 230 nyutbildade lågstadielärare per år och 

på tio års sikt av 448 per år. Att utbildningsbehovet for denna lärarkategori 

är större på tio års sikt beror på en ökad pensionsavgång under den senare 

femårsperioden. 

I september 1979 var 5.3% av alla lågstadielärare ohehöriga. Inom den 

tiondel av landet som har den största lärarbristen uppgick andelen obehö-
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riga till 20.4(.>; .. Situationen har troligtvis försämrats nt1go1 sedan septem

ber 1979. 

Det kan konstateras att nuvarande planeringsram synes relativt viil 

avvägd pf1 kort sikt. medan nivån pil Wngre sikt iir klart i underkant. 

Samtidigt visar SÖ:s redovisning att bristen pil liigstadieliirare iir ojiimnt 

fördelad i landet. På lilng sikt torde en relati\·t kraftig ökning av plani:rings

ramen vara nödvändig fiir att inte bristsituationen skall förviirras. Vit kort 

sikt. med nuvarande o_iiimna tillgång på lågstadieHirare. torde en mättlig 

ökning riktad just till de kommuner som har en särskilt besviirlig situation 

vara den mest liimpliga :1tgärden. 

Jag tillstyrker diirför UHÄ:s förslag om ytterligare 24 nybörjarplatser 

vid högskolan för liiranrtbildning i Stockholm. Dessa platser bör avse 

utbildning för sökande med finska som modersmäl. S{1dan utbildning ge

nomfors vid universitetet i Göteborg sedan iir 1979 och har tidigare ~mord

nats i Stockholm. Behovet av denna särskilda liirarkategori iir nu iiter stort 

i Sto.:kholmsomrildet. 

UHÄ har inom ramen för siirskilda uthildningsåtgiirder föreslagit en 

förkortad utbildning för obehöriga liirare som tjiinstgjort liinge inom skol

viisendet. Utbildningen föresliis bli lokaliserad till Stli.:kholm od1 omfatta 

48 nyböi:jarplatser. Jag bitriider UHA:s förslag. UHÄ har vidare föreslagit 

enstaka kurser motsvarande lågstadieliirarlinjens ordinarie kursutbud för 

att underlätta situationen i vissa särskilt utsatta kommuner. Si.idana kurser 

föresliis lokaliserade till Stockholm. Göteborg och Lulcii. Jag har riiknat 

medel för kurser för detta iindamäl. 

Jag har vidare beräknat 550000 kr. för den av riksdagi:n beslutade 

antagningen till reguljär liigstadieliirarutbildning vid högskolan i Kristian

stad med 24 platser ( Ubll 1979/80: 33. rskr 1979/80: 383). 

Ale 11t111.1 ta dit' I ii rt 1 rl i t!it' 11 

Planeringsramen för mellanstadieliirarlinjen iir 576 platser. SÖ:s beriik

ningar visar att den nuvarande planeringsrarnen pfi kort sikt iir otillriicklig. 

medan den pfi lång sikt iir för stor. 

Jag vill erinra om riksdagens beslut i anledning av regeringens förslag till 

besparingar på skolomr~1det i prop. 1980/81: 20 (bil. 8 s. 9-10. UhU 1980/ 

81: 15. rskr 1980/81: 120). Följderna av hcslutet innebiir ett minskat behov 

av mellanstadielärare av ungefär den storleksordning som den nuvarande 

andelen obehöriga liirare utgör. Enligt min mening hör därför utbildnings

kapaciteten f. n. inte ändras. 

Vissa omrfalcn i landet utgör dock ett problem niir dl'! gliller andelen 

obehöriga mellanstadieliirare. Dit hör glesbygdsomr{1den i Norrhottens 

inland. Miilarområdet o.:h vissa delar av viistra Sverige. UHA har inom 

ramen för särskilda utbildnings"1tg~irder för obehöriga lärare föreslagit shr

skilda kurser för u1hildning av obehöriga mdlanstadieliirare i dessa områ

den. Kurserna hör motsvara mellanstadielärarlinjens ordinarie kursutbud .. 
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Utbildningen bör anordnas av högskolan för läraruthildning i Stockholm. 

universitetet i Göteborg och högskolan i Luleå. Utbildningen bör kunna 

genomföras som distansundervisning och så att deltidsstuuier hlir möjliga. 

Jag biträder U HÄ:s förslag och har hcräknat kostnaderna till JJOOOO kr. 

M 11siklii rar/i l!icn 

Planeringsramen för musiklärarlinjen är f. n. 268 platser. Härtill kommer 

48 platser i särskild uthiluning. anordnad av högskolan i Kalmar. SÖ:s 

bedömning av behovet av musiklärare för skolväsendet och den kommuna

la musikskolan är att nuvarande utbildningskapacitet är för liten om heho

vet skall täckas på fem års sikt. Pil tio tirs sikt iir dimensioneringen bättre 

avvägd. Samtidigt är hehörighetssituationen mycket oroande. 57. I procent 

av alla musikläntre i grundskolan var i september 1979 obehöriga. 

Jag finner anledning tro att den nya liiroplanen for grundskolan. som för 

musikämnets del innehär att undervisningen på högstadiet skall kunna ske 

i grupper om högst 15 elever. kommer att göra musiklärartjänsterna mer 

attraktiva och på sikt minska den svära liirarbristen. Ytterligare insatser 

måste do<.:k göras för <ilt förbiittra situalionen. 

UHÄ har föreslagit att den siirskilda utbildningen som anordnas av 

högskolan i Kalmar om 40 poäng skall minskas med 12 platser samt att 

planeringsramen för 160-poängsutbildningen ökas med 18 platser. Jag har 

inhiimtat att tillräckligt antal kompetenta sökande finns till uthiluningen i 

Kalmar. Mot den bakgrunden och i nuvarande statsfinansiclla läge föreslär 

jag att den särskilda uthildningen ökas med 12 platser och att planeringsra

men hålls oföriindrad. 

Vidare har UHÄ inom ramen för förslagen om de särskilda utbildnings

ätgiirderna föreslagit en praktisk-pedagogisk utbildning av vissa studeran

de som tidigare giltt en särskild försöksvis ordnad musikliirarutbildning 

omfattande musik nch annat ämne men som endast fullgjort ilmnesutbild

ningcn i musik om 80 poäng ISÄMUS-utbildningen). Utbildningen förcslils 

omfatta 30 nybörjarplatser och anordnas av universiteten i Lund. Göte

borg och Umcä. Jag biträder UHÄ:s förslag. 

Jag är diiremot inte nu heredd att biträda UHÄ:s förslag om forthildning 

av rytrnikliirarc eller förslaget om särskilda linjeanknutna kurser för peda

gogisk uthildning inom områden som inte iir etablerade innm den högre 

musikutbildningen. 

F. n. kan studerande inom tvåärnnesutbildningen påbörja sina studier 

antingen i musik eller i det andra iimnel. Ett fåtal studerande har hittills 

valt att studera det andra ilmnet före musikämnet. Enligt U H Ä:s uppfatt

ning skulle ller studerande komma att fullfölja tv:'tämnesutbildningcn. om 

studierna påbörjats med det andra iimnet. En stor andel av de studerande 

har hittills avbrutit utbildningen efter genomgfingen musikutbildning. UH,\ 

foreslär därför en försöks verksamhet som innebiir att hiilftcn av de antagna 

till tvMirnnesutbildningen i Stockholm. Lund och Göteborg fr. o. m. bud-
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getåret 1981/82 påbör:iar studierna med det andra ämnet och hälften med 

musikämnet. Jag har inte räknat med den omfördelning av medel mellan 

budgetåren som UHÄ:s förslag förutsätter. Jag avser att senare föreslå 

regeringen att U HÄ ges i uppdrag att. efter samråd med SÖ, Svenska 

kommunförbundet och berörda personalorganisationer, närmare studera 

vad avgången från utbildningen och den låga lärarbenägenheten m. m. kan 

ha för orsaker. 

Slöjdlärarlinjen 

Planeringsramen för slöjdlärarlinjcn är f. n. 84 platser. Härav avser 24 

platser tvåämncsuthildning. SÖ beräknar på fem firs sikt ett utbildningshe

hov av 170 personer per år och på tio års sikt av I05 personer per år. 

Andelen obehöriga slöjdlärare i grundskolan var 19.2 procent i september 

1979. Största bristen finns i vissa kommuner i Stockholms län. Upplands

Väsby kommun hade exempelvis 79 procent i september 1979 och Bot

kyrka kommun vid samma tidpunkt 67 procent obehöriga slöjdlärare. I 

vissa skolor förekommer det att utbildningsmoment inte kan genomföras 

då en del av utrustningen, till följd av lärarnas bristande kompetens, inte 

kan användas. 

UHÄ föreslår en ökning av 40-poängsutbildningen med 24 platser. Jag 

kan, i nuvarande statsfinansiella läge. endast tillstyrka en ökning med 12 

platser och har för detta beräknat 240000kr. 

Vidare har UHÄ föreslagit att en ny utbildning om 120 poäng införs. Jag 

avser att redovisa mina synpunkter p[\ UHÄ:s förslag i samband med 

propositionen om vissa lärarutbildningsfrågor. bl. a. med anledning av 

LUT 74:s förslag. 

UHÄ har inom ramen för sina förslag till särskilda utbildningsåtgärder 

för obehöriga lärare föreslagit en förkortad utbildning för obehöriga slöjd

lärare med lång erfarenhet vilka tjänstgör i skolor med stor brist på behöri

ga lärare i främst Stockholms- och Göteborgsområdena. Utbildningen 

föreslås få 24 nybörjarplatser och anordnas av universitetet i Linköping 

som distansundervisning kombinerad med undervisning i egen tjänst. Jag 

biträder UHÄ:s förslag och har beräknat 450000kr. för utbildningen. 

Studie- och yrkesorienterings/injen 

SÖ har den 27 juni 1979 presenterat ett förslag till förändrad organisation 

av studie- och yrkesorienteringen (syo) inom skolväsendet. Förslaget 

bereds f. n. inom regeringskansliet och jag avser att senare återkomma 

med proposition i frågan. SÖ har vidare bäde i en särskild promemoria i 

oktober 1979 och i planeringsunderlaget i mars 1980 behandlat det aktuella 

utbildningsbehovet utifrån vissa olika förutsättningar. 

SÖ:s förslag får, om det genomförs i sin helhet, stora konsekvenser för 

dimensioneringen av syo-linjen. Således behöver 110 personer uthildas per 

år fram t. o. m. budgetåret 1990/91 för att balans mellan tillgång och efter-



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 478 

frågan skall uppnås vid periodens slut, om SÖ:s förslag genomförs i sin 

helhet. Med nuvarande organisation behöver 45 personer utbildas varje t1r. 

Planeringsramen är f. n. 180 nybörjarplatser. Jag har inhämtat att arbets

marknaden för syo-utbildade iir förhällandevis mättad i Stockholm. va1i"ör 

man med en bibehållen utbildningskapa1:itet mycket snart uppnfö· en över

skottssituation i regionen. Av de nu nämnda skälen vill jag föreslå en 

minskning av planeringsramen for syo-linjen i Stockholm med 30 platser. 

Tet·/i11 ings/ ii rar/i njl:' 11 

Planeringsramen för teckningslärarlinjen ärr. n. 96 platser. SÖ beriiknar 

ett utbildningsbehov av 295 personer per år på fem [irs sikt och 133 

personer per år på tio ärs sikt för att jämvikt mellan utbildning 01.:h behov 

skall uppnås. I grundskolan var 38.5 procent av teckningsWrarna obehö

riga i september 1979. 

UHÄ har föreslagit en ökning av planeringsramen med 24 platser samt 

inom ramen för förslagen till siirskilda utbildningsf1tgärder en förkortad 

utbildning för obehöriga teckningslärare som länge tjänstgjort inom skolvä

sendet. Den senare utbildningen föreslås anordnas av högskolan för lärar

utbildning i Stockholm och förläggas till konstfackskolan 01.:h omfatta 24 

platser. Jag har bedömt att obehörighetssituationen bland teckningsliirarna 

snabbast kan åtgärdas genom utbildning inom ramen för siirskilda utbild

ningsåtgärder samt att den ekonomiska situationen inte medger en samti

dig ökning av planeringsramen. Jag beräknar kostnaden för 24 platser inom 

den särskilda utbildningen till 300000 kr. 

Text illii rarli11je11 

Planeringsramen för textillärarlinjen är 120 platser. Hiirav avser 24 

platser tvåämnesutbildning. SÖ bedömer utbildningsbehovet på fem firs 

sikt till 250 personer per år och p{1 tio års sikt till 140 personer per år. 

Andelen obehöriga textillärare var 16.2 procent i september 1979. Bristen 

iir ojiimnt fördelad. Störst är den i vissa delar av södra Sverige. 

UHÄ föreslår en ökning av planeringsramen med 12 platser. lokalisera

de till Uppsala. Vidare föresHir UHÄ inom ramen för sina förslag till 

särskilda utbildningsfttgärder en förkortad riktad utbildning för obehöriga 

textilHirare. Utbildningen föreslfis lokaliserad till bristorter i södra Sverige 

och anordnas av universitetet i Göteborg. Antalet nybör:iarplatser föreslås 

vara 48. 

Då bristsituationen snabbast kan underlättas genom de av UHÄ före

slagna särskilda utbildningsåtgärderna biträder jag UHÄ:s förslag om så

dan riktad utbildning. Jag beräknar därför 850000 kr. för 48 nybörjar

platser. 

UHÄ har vidare föreslagit vissa ätgärder för v~ivlärare. SÖ har med 

cmledning av vad utbildningsutskottet anfört tUbU 1978179: 9) kartlagt 

utbildningsbehovet i fråga om vävlärare. Behovet har beräknats till ca 100 
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platser under den första femärsperioden och till ca 150 under tioiirsperio

den. Diirtill behövs ca tio vävläran: utanför skolviisendet. Medel för 20 

poiings alternativa kurser med inriktning mot sömnad eller viivning har 

redan anvisats. Vad som ytterligare hehövs. enligt U HA. iir medel fiir 20 

poängs specialisering och fördjupning i vävning. Jag tillstyrker UHA:s 

förslag om medel för detta ändamål och beriiknar kostnaderna till 166000 

kr. 

Vclrdlii rar/ i1ti('11 

Planeringsramen för vfirdliirarlinjen tir innevarande hudgetär 576 platser. 

Härav utgör 48 platser en tillfällig ökning under innevarande hudgetitr till 

följd av riksdagens heslut med anledning av regeringens prop. 1979i80: 116 

(UbU 1979/80: 33. rskr 1979/80: 383). 

En jämförelse mellan SÖ:s hehovsbedömning och nuvarande dimensio

nering tyder på att planeringsramen 528 platser är nägot för liten. U HA 

föreslär därför en ökning av vårdHirarlinjen med 24 nyhö1:iarplatser. Jag 

finner att behovet av ökning i stället kan tillgodoses inom ramen för de 

särskilda utbildningsiltgiirderna och har beriiknat 600000 kr. fiir 48 nybör

jarplatser avseende halvfartsstudier. 

I den reguljära uthildningen beräknas antalet nybörjarplatser i Uppsala 

öka till 48 medan antalet nybörjarplatser i Linköping beriiknas till 24. 

Ämneshirar/ii(/l'ma 

Innevarande budgetår har den första omgfingen av studerande pä de 

fyraåriga linjerna nått den praktisk-pedagogiska delen av sin uthildning och 

tar därmed i anspråk en merpart av de platser som finns. Antalet platser 

som hlir tillgängliga för studerande enligt äldre studieordning samt för 

tekniker och ekonomer m. Il. är diirmed fa. 

Jag vill diirför förorda en ökning av antalet platser inom den avslutande 

praktisk-pedagogiska delen av ämnesliirarutbildningen med I 95 till I 385 

platser. Jag har räknat med all dessa fördelas s<1 att Stockholm frlr 52 nya 

platser. Uppsala 44. Linköping 16. Lund 37. Götehorg 40 LH:h Umd16. Jag 

avser all senare föreslä regeringen att besluta om platsernas fördelning i 

enlighet med detta förslag. Vid min medclsberiikning har jag utgått fn\n att 

hiilften av platserna avser värterminsantagning. Jag vill i sammanhanget 

förorda att antalet platser som avsätts för tekniker och ekonomer minskas 

något till förmån för andra studerande. Jag anser vidare att UHA bör 

kunna omfördela en överviigande del av de nu tillkommande platserna till 

dubhla antalet 20-potingsplatser för sådana studerande som. förutom att de 

har fullstiindig teordisk behörighet. har tjänstgjort viss tid i skolviiscndet. 

Jag har vidare vid min medelsberiikning avsatt I milj. kr. som en en

gilngsanvisning fl'."ir 30-35 ytterligare platser inom den praktisk-pedago

giska delen av ämneslärarutbildningen. Jag har ocksi"I beräknat medel för 

en fortsatt försöks verksamhet dels med minst 90 nya platser inom s. k. 
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särskild ämnesliirarutbildning avsedd för sådana studerande som har sin 

iimnesteoretiska utbildning fullgjord och som tjiinstgör på längt avstånd 

från de reguljiira utbildningsorterna. dels med "· k. riktad ämneslärarut

bildning, avsedd för studerande med del av eller hela den ämneslt:oretiska 

utbildningen fullgjord och med tjiinstgöring i skolor med särskilt stor andel 

obehöriga liirare. 
UHÄ har i sin anslagsframställning begärt medel för fortsatta metodik

kurser inom vidareutbildning av mellanstadielärare till ämnesliirare resp. 

för behörighet till vissa tjänster som lärare 23 eller 182. Jag vill fortsiitt

ningsvis inte tillstyrka medel för detta ändamål. Behörighet bör enligt min 

uppfattning kunna erhällas utan ytterligare utbildning. Jag avser att senare 

återkomma till regeringen med förslag om ändringar av de nu gällande 

behörighetsbestiimmelserna. 

Liirarlil1jen .får jord/m1k. skogsbruk och triidgårdsskiitse/ 

SÖ:s behovsbcdömning frän mars 1980 visar att det under den niirmaste 

femårsperioden skulle behöva utbildas 130 personer per år för att balans 

mellan tillg[ing och efterfrågan skulle komma att uppnäs vid periodens slut. 

Nuvarande planeringsram är 72 platser. Jag finner det angeläget att en 

ökning av planeringsramen med 12 platser genomförs budgetåret 1981/82. 

Jag har vid min medelsberiikning räknat med kostnaden för 12 nya utbild

ningsplatser. Utbildningen bör anordnas av universitetet i Uppsala men 

decentraliseras till ortt:·r där bristen p{1 behöriga liirare iir störst. 

Spe< ·i al I ärar/i 11ie 11 

Planeringsramen är f. n. I 293 nybörjarplatser, varav 936 på gren I. 

Därtill kommer 168 platser i siirskild decentraliserad utbildning, gren I. 

UHÄ har förordat en minskning av planeringsramen på gren I med 180 

platser. Behovet av specialliirare iir stort. Jag är inte beredd att förorda en 

besparing genom minskning av planeringsramen. Jag har diirför riiknat 

med oförändrad antagning till linjen under nästa budgetår. Diiremot räknar 

jag i enlighet med riksdagens beslut i anledning av besparingspropositio

nens förslag inte medel för den siirskilda decentraliserade utbildningen. 

Vad gäller den framtida utbildningen pti gren I. dess mål. innehåll och 

längd. hänvisar jag till vad jag har anfört i besparingspropositionen !bil. 8 

s. 22-251. Vad giiller lokaliseringen av denna reformerade utbildning före

slår jag att Stockholm får 180. Uppsala 84. Giivle/Sandviken 24. Linköping 

84. Jönköping 24. Lund 180. Göteborg 180 samt Umeå 180 nybö1jarplatser. 

Den ytterligare påbyggnad om 20 poäng pä gren I. som riksdagen fattat 

beslut om i anledning av besparingspropositionen. föreslår jag skall lokali

seras med 60 platser till vardera Stockholm. Lund och Göteborg. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

! 543 003 000 + 49294 000 I =; 592 297 000 kr. 
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Jag hemst[i!ler att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen eller myndighet som regeringen bestäm

mer att göra omfördelningar i vad gäller nybörjarplatser på hem

språkslärarlinjen. 

2. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat, 

3. bemyndiga regeringen eller myndighet som regeringen bestäm

mer att genomföra utbildningsinsatser för vissa obehöriga lärare 

enligt vad jag har förordat. 

4. till Utbildning för undervisningsyrknz för budgetåret 1981/82 an

visa ett reservationsanslag av 592 297 000 kr. 

D 9. Utbildning för kultur- och informationsyrken 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

143609122 

134520000 

147361000 

Reservation 9700665 

Detta anslag avser grundläggande utbildning för kultur- och informa

tionsyrken vid de statliga högskoleenheterna inom utbildningsdepartemen

tets verksamhetsområde. Under anslaget beräknas medel för allmänna 

utbildningslinjcr och påbyggnadslinjer m. m. inom sektorn. Från anslaget 

utgår även bidrag till de fria samfundens teologiska seminarier. 

Sektorn för utbildning för kultur- och informationsyrken omfattar inne

varande budgetår allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer enligt 

följande sammanställning. 

Allmänna utbildninf.(s/injer 

Allmänpraktiska medielinjen 

Bibliotekarielinjen 

Danslinjen 

Designlinjen 

Grafiska linjen 

Journalistlinjen 

Konsthantverkslinjen 

Kulturkommunikationslinjcn 

Kyrkomusikerlinjen 

Linjen för bild och miljö 

Linjen för fri konst 

Linjen för grafisk formgivning/illustration 

Linjen för industridesign 

Linjen för inredningsarkitektur 

Linjen för textil formgivning 

Linjen för tredimensionell gestaltning 

31 Riksdagen /9!10/81. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 

Poäng 

40 

80 

120 

170 

80 

80 

170 

120 

160 

200 

200 

170 

170 

170 

170 

170 
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A'llmiinna utbildningslittier 

Medielinjen för film/TV. radio och teater 

Mimlinjcn 

Musikdramatiska linjen 

Musikerlinjen 

Reklam- och kommunikationslinjen 

Religionsvetenskapliga linjen 

Skådespelarlinjen 

Tolklinjen 

Påhyggnadslinjer 

Konsthögskolans arkitekturskola 

Vidareutbildning av journalister 

Anslag.iförde/ ning 

Högskoleenhet 

Stocklwlms lriigskoleregion 
Universitetet i Stockholm 
Gemensamt för de konst-
närliga högskolorna 
Danshögskolan 
Dramatiska institutet 
Grafiska institutet och 
institutet för högre 
kommunikations- och 
reklamutbildning 
Konstfackskolan 
Konsthögskolan 
Musikdramatiska skolan 
i Stockholm 
Musikhögskolan i Stockholm 
Scenskolan i Stockholm 

Uppsala högskolerei.:ion 
Universitetet .. i Uppsala 
Högskolan i Orebro 

Linköpings högskoleregion 
Universitetet i Linköping 

/.und/Malmö högskolerei.:ion 
Universitetet i Lund 
Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Växjö 

Götehorgs högskoleregion 
Universitetet i Göteborg 
Högskolan i Borås 
Högskolan i Karlstad 

1980/81 

10518000 

376000 
2 738000 

11964000 

2 252 000 
12974000 
7311000 

1948000 
10 239000 
3 571 000 

10945000 
I 177000 

1551000 

13 328000 
2 594000 
I 158000 

24116000 
10238000 

1231000 

Poiing 

80 
120 
140 
160 
60 

140 
140 
60 

40 
20 

Beräknad ändring 1981/82 

Universi- Före-
tets- och dragandcn 
högskole-
ämbetet 

+ I 163000 + 813000 

13000 + 34000 
+ 429000 + 371000 
+ 1685000 + 1199000 

+ 410000 + 202000 
+ 1659000 + 1559000 
+ 1280000 + 751000 

+ 404000 + 349000 
+ 1394000 + 1145000 
+ 670000 + 501000 

+ 1522000 + I 057000 
898000 + 111000 

+ 286000 + 133000 

+ 1247000 + 733000 
+ 277000 + 225000 

865000 + 110000 

+ 3373000 + 3025000 
+ 976000 + 601000 

894000 . + 131000 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 483 

Högskoleenhet 

Umeå hiigskolen•Rion 
Universitetet i Umeå 
Stiid- och i1111m•atio11s
tltgärder 
Allmänt bidra!! till dl' 
fria .rnmfimdens teolo
giska seminarier 
Bidra!! till hiigskole
ank1111ten 111bildning l'id 
de fria samfimdens teo
loiliska Sl'niinarier 
AntagninJ?skostnader för 
l'is.rn konsllliirliRa ut
hildningar 
Musikpedagogiskt doku
mentation.1·centr11m 

Utgift 

1980/81 

:!339000 

830000 

928000 

194000 

134520000 

Beräknad ändring 1981/82 

Universi-
tets- och 
högskole-
ämbetet 

+ 108000 

+ 83000 

+ 93000 

+ 19000 

+ 180000 

+ 150000 

+14738000 

Före-
draganden 

170000 

.~20000 

+ 83000 

+ 18000 

+ 180000 

+12841000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

IUHÄJ. 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

I. 
2. 

2.1 

2.2 

Pris- och liineomriikning 
Förändrin>:ar av anslugs
teknisk natur 
Kompletteringsutbildning 
av skådespelare och 
musikdramatiska artister. 
MDS. SS. UL, UG 

Gemensamma ändamål. HÖ. 
HY. HKs 

Kostnad 
budget
året 
1981/82 
(tkr.) 

+ 14 388 

+ 316 

348 

Anmärkningar 

Medel för detta 
ändarna! har in
nevarande bud
getår anvisats 
under anslaget 
D 10. Lokala 
och individuel
la linjer och 
enstaka kurser. 
Medel för detta 
ändamål yrkas 
under anslagen 
D 5. Utbildning 
för tekniska 
yrken och D 6. 
Utbildning för 
administrativa. 
ekonomiska och 
sociala yrken. 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

Humanistisk utbildning, 
HÖ. HY. HKs 

Del av teologiska 
forskartjänster, U L 

Antagningskostnader för 
vissa konstnärliga ut
bildningar, UHA 

Stöd till handikappade 
studerande 

Lokalt utvecklingsarbete 

Summa under 2 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 
3.4 

Ko11sek1°l'11ser m• tidigare 
bes/111 
Standardförbättringar på 
musikerlinjen, SMH. UL. UG 
Ökad teoriundervisning på 
skådespelarlinjen och mu-
sikdramatiska linjen, MOS, 
SS. UL. UG. 
Verkstadskurser. Kf 
Kurs i människosyn och 
människovård, UU 

Summa under J 

4. 
4.1 
4.2 

Be.l'paringar 
Gemensamma ändamål 
Konsekvenser av minskning 
av planeringsramar budget
årt:t 1979/80, US, HB, UUm 

Kostnad 
budget
året 
1981/82 
(tkr.) 

- 2290 

537 

+ 180 

117 

+ 807 

- 1989 

+ 609 

+ 112 
+ 160 

+ IOO 

+ 981 

162 

654 

Anmärkningar 

Medel för detta 
ändamål yrkas 
under anslaget 
D 10. Lokala 
och individuel
la linjer och 
enstaka kurser. 
Medel för detta 
ändamål yrkas 
under anslaget 
D 14. Teologis
ka fakulteterna. 
Medel för detta 
detta ändamål 
har innevarande 
budgetår anvi
sats under an
slaget D I. 
Universitets-
och högskoleäm
betet: Förvalt
ningskostnadcr. 
Medel för detta 
ändamål yrkas 
under anslaget 
D 35. Vissa 
särskilda ut
gifter inom 
högskolan m. m. 
Medel för detta 
ändamäl har in
nevarande bud
getår anvisats 
under anslaget 
D 34. Forskning 
och utveck
lingsarbete för 
högskolan m. m. 
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Andamål/högskoleenhet m. m. 1 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

4.11 

Konsekvenser av minskning 
av planeringsramar budget
året 1978179, SMH, UL 
Indragning av kurs för 
folkbibliotekarier. HB 
Minskning av lärartät-
het. KF 
Minskning av lärartät-
het vid konstindustri
skolan. UG 
Minskning av centrala 
driftkostnader. KH 
Indragning av kultur
kommunikationslinjen. HÖ, 
HV. HKs 
Minskat antal platser på 
kulturkommunikationslin
jen. US, UL 
Överföring av platser på 
musikerlinjen från SMH 
till UG 
Indragning av tolklinjen, 
UUm 

Summa under 4 

5. 
5.1 

5.1.1 
5.1.1.1 
5.1.1.2 

5.1.2 

5.1.3 
5.1.4 
5.1.5 

5.1.6 
5.1.7 

5.1.8 

5.1.9 

5.1.10 
5.1.11 
5.1.12 

5.1.13 

5.1.14 

Reformer 
Reformer genom omfördel
ning av befintliga re
surser 
Gemensamma ändamål 
Bihlioteksresurser 
Övriga gemensamma ända
mål 
Kurser för bokhandels
medhjälpare och biblio
teksassistenter, HB 
Fortsatt reformering. KF 
Återtagande av 4.6. UG 
Inrättande av tjänst som · 
professor och påbyggnads
linje i restaurerings-
konst, KH 
Vissa tjänster m. m., KH 
Tillskott till linjen för 
fri konst. UG 
Inrättande av fotografut
bildning, UG 
Engagemang av yrkesdansa
re, DH 
Vissa tjänster. Dl 
~tandardökning, Gl/IHR 
Återtagning av besparing 
under 4.9, US. UL 
Ökning av planeringsram 
för kulturkommunikations
linjen. ULi, och bredd
ning av ämnesutbud. ULi, 
UUm 
Nya genrer i musikutbild
ningen. SMH. UL, UG 

Kostnad 
budget
året 
1981/82 
(tkr.) 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

378 

166 

110 

90 

100 

440 

346 

189 

2635 

175 

76 

198 
315 
90 

420 
100 

145 

280 

20 
272 
150 

346 

+ 117 

+ 220 

Anmärkningar 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

Summa under 5.1 

5.2 

5.2.1 
5.2.1. I 
5.2.1.2 
5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

Reformer genom resursför
stärkningar 
Gemensa!llma ändamål 
Biblioteksresurser 
Övriga gemensamma ändamål 
Ökad kostnadsram per stu
dieplats för kulturkommu-
nikationslinjen och reli
gionsvetenskapliga linjen, 
US.UU,ULi,UL.UG,UUm 
Inrättande av musikpeda
gogiskt dokumentations
centrum, UHÄ 
Inrättande av dockspelar
utbildning, SS 

Summa under 5 .2 

Kostnad 
budget
året 
1981/82 
(tkr.) 

+ 2924 

+ 12 
+ 9 

+ 783 

+ 150 

+ 115 

+ 1069 

+14738 

Anmärkningar 

1 UHÄ = universitets- och högskoleämbetet, DH = danshögskolan, DI = drama
tiska institutet, GI/IHR = grafiska institutet och institutet för högre kommunika
tions- och reklamutbildning, KF = konstfackskolan, KH = konsthögskolan, MOS 
= musikdramatiska skolan i Stockholm, SMH = musikhögskolan i Stockholm, SS 
= scenskolan i Stockholm, US = universitetet i Stockholm, UU = universitetet i 
Uppsala, HÖ = högskolan i Örebro. ULi = universitetet i Linköping, UL = 
universitetet i Lund, HV = högskolan i Växjö, HB = högskolan i Borås, UG = 
universitetet i Göteborg, HKs = högskolan i Karlstad, UUm = universitetet i 
Umeå. 

UHÄ hemställer att 
I. en allmän utbildningslinje, dockspelarlinjen, omfattande 120 poäng 

inrättas, 

2. en allmän utbildningslinje, fotogratlinjen, omfattande 120 poäng in-

rättas, 

3. en påbyggnadslinje, komposition, omfattande 160 poäng inrättas, 

4. en påbyggnadslinje, dirigering, omfattande 160 poäng inrättas, 

5. en påbyggnadslinje, restaureringskonst, omfattande 20 poäng inrät

tas, 

6. kulturkommunikationslinjen den I juli 1981 ändras till kulturvetarlin

jen, 

7. beslut fattas om förlängning av medielinjen för film/TV, radio och 

teater till att omfatta 80-120 poäng fr. o. m. den I juli 1982, 

8. en tjänst som professor i restaureringskonst i Lo 22/24 inrättas vid 

konsthögskolan den I juli 1981, 

9. en tjänst som professor i fotografi i Lo 22/24 inrättas vid universitetet 

i Göteborg den I juli 1982, 
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10. planeringsramar fastställs i enlighet med förslag i anslagsframställ

ningen. 

11. under ett reservationsanslag D 9. Utbildning för kultur- och informa

tions yrken för budgetåret 1981/82 anvisas 149258000 kr., 

12. principiella ställningstaganden meddelas i fråga om de av UHÄ 

framförda förslagen i budgetalternativ I beträffande minskad dimensione

ring av utbildningarna vid konstfackskolan och vid musikdramatiska linjen 

samt finansieringen av fortbildningen av journalister vid högskolan i Kal-

mar. 

Föredmganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Besparingar inom sektorn beräknar jag enligt följande. (Av besparingen 

har jag tidigare beräknat I 428 000 kr. i prop. 1980/81: 20 om besparingar i 

statsverksamheten m. m.) 

Atgärd 

Minskningar av plane
ringsramar 1979/80 

Minskning av antagningen 
till musikerutbildning 
1978179 

Indragning av kurs för 
folkbibliotekarier 

Minskning av plane
ringsram för kultur
kommunikationslinjcn 

Nedläggning av tolk
linjen 

Minskning av vissa 
gemensamma resurser 

Minskning av medel för 
stöd- m;h innovations
åtgärder 

Högskoleenhet 1 Besparing Anmärk-
( tkr.) ningar 

LIS. HB. U Um 654 LIS 355 tkr. 
!90 platser) 
HB 121 tkr. 
( 15 platser) 
UUm 178 tkr. 
(40 platser) 

SMH. UL 378 SMH 316 tkr. 
!10 platsa) 
UL 62 tkr. 

HB 

us 

Ullm 

US. UU. LJLi. 
UL, UG. HB. 
LJUm 

166 

132 

189 

246 

394 

2159 

!2 platser) 

311 platser. 

20 platser 
VI 1982. 

us 5h tkr.. 
Ull 44 tkr .. 
ULi 11 tkr. 
UL 35 tkr .. 
UG 46 tkr .. 
HB 30 tkr .. 
UUm 24 tkr. 

1 SMH = musikhögskolan i Stockholm, US = universitetet i Stockholm. Ull 
universitetet i Uppsala. UL =universitetet i Lund. UG =universitetet i Göteborg. 
LI Li= universitetet i Linköping, UUm =universitetet i Umeii. HB ~högskolan i 
Borås. 



Planeringsramar for sektorn för utbildning för kultur- och informations yrken budgetftret 1981 /82 ~ ., 
Q 

Stockholm Uppsala Örebro Linköping/ Lund/ Växjö Göteborg Borås Karlstad Umeå 
'C 

Norrköping Malmö -~ 
00 

a) Allmänpraktiska medielinjen 161 = ---00 
Bibliotekarielinjen 240 -Danslinjen 17~ -Designlinjen 

} 50 = 
Konsthantverkslinjen = 
Grafiska linjen 401 20 ~ Journalistlinjen 120 120 Di 
Kyrkomusikerlinjen g4 4 4 ~ 

Linjen för fri konst 305 12 = 
Medielinjen för filmffV, -N 
radio och teater 27 1 

Mimlinjen _6 c:: 
Musikdramatiska linjen 67 

} 12 -!:: Skådespelarlinjen 128 12 Ci: 
Musikerlinjen 51 4 24 30 = Reklam- och kommunikations- :;· 
linjen 503 ~ 

[Il 

Tolklinjen 209 9 - 9 Q. 
~ 

Linjen för bild och miljö 'C 
Linjen för grafisk form- = ., 
givning/illustration -~ 
Linjen för industridesign 80 10 3 
Linjen för inredningsarkitektur 

~ = 
Linjen för textil formgivning -~ 
Linjen för tredimensionell -
gestaltning 
Konsthögskolans arkitekturskola 26 
Vidareutbildning av journalister 60 60 

""'" ·:X: 
bl Kulturkommunikationslinjen (180) (60) (30) (30) (75) (30) (30) (30) (30) 00 

Religionsvetenskapliga linjen (190) (85) 
Planeringsram för linjer enligt bJ 180 250 30 30 160 30 30 30 30 

1 Dramatiska institutet. 
~ Danshögskolan. 
3 Grafiska institutet och instutet för högre kommunikations- och reklamutbildning. 
4 Musikhögskolan i Stockholm. 
5 Konsthögskolan. 
6 Danshögskolan. Antagning av 12 studerande sker vart tredje år. 
7 Musikdramatiska skolan i Stockholm. 
8 Scenskolnn i Stockholm. 
'' Antagning var tredje eller vnr fjärde termin. Totalt finns 1()0 nybörjarplatser. 

rn Konstfackskolan. 
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Mina förslag till planeringsramar för sektorn framgår av tabell på sid. 

488. För den statliga högskoleutbildningen anges planeringsram per linje 

och högskoleenhet (a) eller per sektor och högskoleenhet (bl tillsammans 
med beräkningsunderlag i form av beräknad antagning per linje och hög
skoleenhet inom parentes. 

Frågan om högre fotografutbildning har tidigare behandlats av 1973 års 
expertgrupp för konstutbildning. Sedermera har universitets- och högsko

leämbetet (UHÄ) fått i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet och UHÄ 

tar i årets anslagsframställning upp frågan om en sådan utbildning. 

Med utgångspunkt i förslag från en av UHÄ tillsatt arbetsgrupp och 

remissyttrandena över dessa föreslår UHÄ att en högre fotograf utbildning 

startar budgetåret 1982/83 och att resurser för planering av utbildningen 
anvisas för budgetåret 1981/82. 

UHÄ anser att utbildningen till en början bör anordnas på en ort och 

föreslår en lokalisering till Göteborg. Universitetet där skall anordna ut

bildningen under medverkan av Chalmers tekniska högskola tCTH). 

Fr. o. m. budgetåret 1985/86 bör enligt UHÄ:s långtidsbedömning utbild

ning anordnas på ytterligare en ort. 

Utbildningen skall enligt förslaget omfatta dels en allmän utbildnings

linje om 120 poäng, fotogratlinjen. dels kompletterande utbildning för 

yrkesverksamma fotografer. Linjen föreslås få tre skilda inriktningar -

allmän inriktning, teknisk/vetenskaplig inriktning samt press/medieinrikt

ning - och ha en planeringsram om sammanlagt 20 nybörjarplatser. U HÄ 

beräknar de årliga kostnaderna under detta anslag vid full utbyggnad till ca 

2.9 milj. kr. Till detta kommer kostnader för utrustning om ca 5 milj. kr. 

Efter en femårsperiod beräknas behov uppstå av återanskaffning av utrust
ning till en kostnad av 800000 kr. 

Undervisningen bör enligt UHÄ:s mening i stor utsträckning handhas av 
lärare på professors- och universitetsfektorsnivå. UHÄ inskränker sig nu 
till att föreslå att en tjänst som professor i fotografi skall inrättas budget
året 1982/83. 

Sedan en lång tid tillbaka har bildens betydelse som informationsför

medlare i skilda sammanhang blivit allt viktigare. Utbildningen av foto
grafer är därför en angelägen fråga kulturpolitiskt, massmediepolitiskt och 

vetenskapligt. Fotografen måste ha gedigna kunskaper om bilden och 

bildens funktion i olika sammanhang. Fotografyrket kräver såväl tekniskt 

och hantverksmässigt kunnande som insikt om möjligheten att med bilden 

uttrycka, beskriva och förmedla något. Den snabba tekniska och konstnär

liga utvecklingen inom fotografin gör också att allt större krav ställs på 

fotografen. Det finns i dag ingen utbildning i Sverige som beaktar alla 
aspekter på fotografyrket. 

För egen del anser jag att det är angeläget att planeringen av högre 
fotografutbildning fullföljs i huvudsak enligt de riktlinjer UHÄ dragit upp 

såvitt avser inriktning och omfattning. Det ankommer på högskolemyn-
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dighcterna att besluta om den närmare utformningen av utbildningen. Jag 

vill emellertid. i likhet med vissaremissinstanser. framhålla vikten av att 

utbildningen får tillräcklig bredd. så att den i möjlig mån också berör 

kunskapsområden som gränsar till fotograli. t. ex. reprografi och bildkon

scrvering. 

U HÄ föresl{tr att utbildningen skall lokaliseras till Göteborg och där 

anordnas vid universitetet under medverkan av CTH. I nyss nämnda 

förslag i li'tngtidsbedömningen om att linjen skall anordnas senare på ytter

ligan! en ort anger UHÄ bl. a. Stockholm. 

Utbildningen bör enligt min mening ges på endast en ort. I ett val mellan 

de nyss nämnda två orterna kan starka sk~il anföras till förmån för var och 

en av dem. För närvarande ges utbildning i fotografi vid tre högskoleen

heter i Stockholm: dels anordnar konstfackskolan en tvåårig utbildning. 

dels ger tekniska högskolan i Stockholm en kortare kurs. Dessutom ges vid 

dramatiska institutet utbildningar som avser den rörliga bilden. I Stock

holm linns kvalificerade fotografer som bör kunna medverka i utbildning

en. Stoåholmsområdet utgör även den största arbetsmarknaden för foto

grafer och bör således kunna erbjuda goda möjligheter att erhftlla lämpliga 

praktikplatser. 

I Göteborg ges fotografutbildning dels vid konstindustriskulan som ingår 

i universitetet i Göteborg. dels i viss mån vid CTH. Inom universitetet 

finns också journalistutbildning: en anknytning av futografutbildning till 

universitetet underlättar därmed samarbete mellan denna och jounalistut

bildningen. En ny utbildning kan rymmas i befintliga lokaler. Tillgången på 

lärarkrafter och praktikplatser är inte lika _rik som i Stockholm. men får 

anses fullt tillfredsställande. 

Ur olika synpunkter är således såväl Stockholm som Göteborg lämpliga 

som lokaliseringsort för en ny fotografutbildning. Jag biträder dock UHÄ:s 

förslag om lokalisering till Göteborg, bl. a. med hänsyn till att de institutio

ner i Göteborg som avses anordna utbildningen är organisatoriskt samlade 

eller har ett redan etablerat samarbete. Dessa förhållanden bör enligt min 

mening kunna väsentligt underlittta planering och genomförande av utbild

ningen. 

Jag utgår från att det blir möjligt att påbörja utbildningen budgetåret 

1982/83 och förordar att en allmän utbildningslinje, fotograflinjen. om 120 

poäng inrättas nämnda budgetår. I överensstämmelse med UHÄ:s förslag 

beräknar jag emellertid vissa medel för planering redan budgetåret 1981/82 

( + 280 000 kr.). Jag beräknar resurstillskotten under detta anslag för 

nämnda ändamål enligt följande, nämligen budgetåret 1982/83 1300000 kr., 

budgetåret 1983/84 960000 kr. och budgetåret 1984/85 325000 kr. Kostna

der för inredning och utrustning bör bestridas inom kostnadsramarna till 

byggnadsstyrelsens resp. UHÄ:s disposition under anslaget Inredning och 

utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. UHÄ bör få i uppdrag 

att i den fortsatta planeringen av fotografutbildningen pröva möjligheterna 

till ett nordiskt samarbete på området. 
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I avvaktan på ställningstagande till lärartjänstutredningens förslag är jag 

inte beredd att ta ställning till frågan om tjänsteorganisationen för den nya 

utbildningen. 

UHÄ för också fram förslag om en reformering av medielinjen för film/ 

TV. radio och teater som bl. a. innebär en förlängning av denna frftn 80 till 

120 poäng. Jag delar UHÄ:s bedömning av hehovet <•ven reformering av 

medielinjen. Sett i ett internationellt perspektiv är utbildningen vid drama

tiska institutet (Dl) f. n. bristfällig. Samtidigt måste jag konstatera att det 

statsfinansiella läget inte medger en reformverksamhet som fordrar resurs

tillskott. Enligt min uppfattning företer utbildningen vid Dl en splittrad 

bild. Det är därför angeläget att vid institutet åstadkomma ett mera samlat 

och därmed kvalitativt bättre utbildningsutbud. Det bör vara möjligt att 

genom en sådan rationalisering av institutets utbildningsverksamhet frigö

ra de resurser som fordras för att åstadkomma den begärda förstärkningen 

av åtminstone ett par av medielinjens inriktningar. Det ankommer p:! U HÄ 

att i samverkan med DI i kommande anslagsframsHillningar belysa förut

sättningarna för en sådan utveckling och lämna därav föranledda förslag. 

Jag vill här beröra den fråga som U HÄ tagit upp i sina besparingsförslag 

och som innebär att den lägre planeringsram för de allmiinna uthildnings

linjerna vid konstfackskolan om 80 i stället för 100 nybörjarplatser som 

gäller under ett ombyggnadsskede skall gälla fortsättningsvis. Det skulle ge 

en besparing fr. o. m. budgetåret 1982/83. Jag anser en sådan begränsad 

minskning av verksamheten godtagbar. 

Jag beräknar vidare medel för fortsatta resursförstärkningar vid mu

sikdramatiska linjen och skådespelarlinjen ( + l l 2 000 kr. I samt vid kom

pletteringsutbildningen av skådespelare och musikdramatiska artister 

( + 237 000 kr.). Sistnämnda belopp motsvarar medel som innevarande bud

getår har anvisats under anslaget D 10. Lokala och individuella linjer och 
enstaka kurser (jfr prop. 1979/80: 69. UbU 1979/80: 22. rskr 1979/80: 257). 

I prop. 1977/78; 100 (bil. 121 och prop. 1978/79: 100 tbil. 12) beräknade 

jag medel för att j någon mån tillgodose önskemålen om att utbildningen 

vid linjen för fri konst i Göteborg skall nå en kvalitativt lika hög nivå som 

utbildningen i Stockholm. UHÄ föreslår att denna utjämning nu skall 

slutföras. Jag beräknar medel för detta ändamål ( + 145 000 kr.). 

Vid min medelsberäkning har jag vad avser konstfaekskolan tagit upp 

ytterligare medel för verkstadskurser ( + 160 000 kr.) och verkstadstek

niker m. m. ( + 220000 kr.). 

UHÄ har föreslagit att utbildning och forskning i restaureringskonst 

skall etableras vid konsthögskolan budgetåret 1981/82 bl. a. genom att en 

tjänst som professor i ämnet inrättas. Över förslaget har statens råd för 

byggnadsforskning yttrat sig. Rådet stöder ett inrättande av nämnda tjänst 

men anser ämnesbeskrivningen för snäv och förordar en delvis annan 

inriktning. Efter samråd med chefen för bostadsdepartementet är jag inte 

beredd att biträda UHÄ:s förslag. Jag vill hänvisa till vad chefen för 
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bostadsdepartementet kommer att anföra i frågan vid sin anmälan av 

anslaget B 15. Byggnadsforskning under trettonde huvudtiteln. 

UHÄ har i sin långsiktiga bedömning i besparingssyfte aktualiserat en 

reduktion av antalet platser på musikdramatiska linjen med fyra samt en 

samtidigt koncentration av utbildningen till en ort. Jag är medveten om att 

denna utbildning riktar sig mot en smal och osäker arbetsmarknad. Utbild

ningen. bl. a. dess dimensionering. underställdes så sent som förra året 

riksdagens prövning (jfr prop. 1979/80: 69. UbU 1979/80: 22, rskr 1979/ 

80: 257). Jag är därför inte nu beredd att föreslå en omprövning av det 

beslut som därvid fattades. Jag utgår från att UHÄ uppmärksamt följer 

utvecklingen på arbetsmarknaden och vid behov föreslår lämpliga åtgär

der. 
År 1977 fastlades på grundval av förslag från organisationskommitten för 

högre musikutbildning (()MUS) principerna för en fortsatt reformering av 

den högre musikutbildningen fr. o. m. budgetåret 1978/79 (prop. 1977/ 

78: 14. UbU 1977/78: 12, rskr 1977/78: 73). Beslutet innebar bl. a. att musi

kerlinjen om 160 poäng skulle anordnas i Stockholm. Malmö och Göteborg 

samt att utbildningsresurserna skulle förstärkas. I de årliga medclsanvis-' 

ningarna har getts en successiv förstärkning av de tre första årskurserna. 

Jag beräknar nu medel för en förstärkning av fjärde årskursen ( + 500000 

kr.). 

Enligt OMUS' förslag rörande dimensioneringen av musikerlinjen skulle 

antalet platser öka i Malmö och Göteborg med en motsvarande minskning i 

Stockholm. Ökningen ptt de två förstnämnda oderna motiveras av att 

orkesterutbildningen kräver viss gruppstorlek som utbildningarna på dessa 

orter inte ger underlag för. UHÄ föreslår ätt fyra antagningsplatser pt1 

musikerlinjen niista budgetår förs över från musikhögskolan i Stockholm 

till universitetet i Göteborg. Jag biträder förslaget. Jag vill samtidigt fram

hftlla att jag inte anser det möjligt att minska dimensioneringen av musiker

linjen i Stockholm utöver vad jag nu har förordat. En utökning av antalet 

platser på musikcrlinjen vid universitetet i Lund kan därför endast åstad

kommas genom omprioriteringar av annat slag. 

Vid musikhögskolan i Stockholm ges enligt UHÄ reguljära påbyggnads

utbildningar i dirigering och komposition. UHÄ föreslår nu att dessa skall 

ges ställning som påbyggnadslinjer om 160 poäng fr. o. m. den I juli 1981. 

En kostnadsökning beräknas för senare budgetår. Det får ankomma på 

UHÄ att återkomma i denna fråga om ämbetet bedömer det möjligt att 

bekosta påbyggnadslinjerna inom ramen för de medel som står till förfo

gande. 
Jag biträder UHÄ:s förslag att benämningen på kulturkommunikations

linjen skall ändras till kulturvetarlinjen. 

För kurs i människosyn och människovård vid· universilt'tet i Uppsala 

föreslår U HÄ att ytterligare medel skall anvisas. Utbildningen bör enligt 

min mening kunna bekostas inom ramen för de medel som universitetet 

förlogar över. 
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UHÄ har föreslagit lltl medel skall anvislls över detta anslllg för genom

förande av kurser vid högskolan i Borås för bokhandclsmedhjälpare och 

biblioteksassistenter. Dessa kurser bör enligt min mening kunna anordnas 

inom ramen för de medel som står till högskolans förfogande. 

UHÄ har i sin anslagsframställning för budgetåret 1981/82 på nytt fram

fört förslag om doekspelarutbildning bl. a. som en allmän utbildningslinje 

förlagd till scenskolan i Stockholm. Jag är inte beredd att biträda förslaget. 

Enligt min mening bör man i första hand pröva om sådan utbildning kan 

ges exempelvis som lokal linje. 

UHÄ har i sin långtidsbedömning väckt frågan om fortbildningen av 

journalister i Kalmar lFOJOl bör bekostas över högskoleanslag och har i 

sitt besparingsalternativ angett en stegvis avveckling av medelsanvisning

en för detta ändamål fr. o. m. budgetåret 1983/84. Eftersom förslaget en

dast är av anslagsteknisk natur och inte innebär någon verklig besparing 

för statsverket är jag inte beredd att betrakta det hela som en besparing. I 

likhet med UHÄ vill jag erinra om att regeringen år 1980 överlämnade en 

skrivelse från Tidningarnas arbetsgivareförening om översyn av FOJO

verksamheten till UHÄ för beaktande. Denna fortbildning har pågått sedan 

år 1972. Det är därför, som UHÄ framhåller, naturligt att verksamheten 

ses över. I detta sammanhang bör även kostnadsaspekterna och frågan om 

finansiering kunna bedömas. 

I prop. 1977/78: 100 (bil. 12 s. 462) beräknades medel för budgetåret 

1978/79 för fortbildning av personal som berörs av ny teknik vid tidnings

framställning. Verksamheten skulle ha samma ledning som fortbildningen 

av journalister men ges på skilda håll. Medel har nu anvisats för tredje 

budgetåret i följd. Behovet av dessa insatser får förutsättas vara tempo

rärt. Jag utgår från att UHÄ i samband med anslagsframställningen för 

budgetåret 1982/83 redovisar en plan för deras avveckling. 

UHÄ har föreslagit en ändrad kostnadsuppdelning mellan anslagen för 

forskning/forskarutbildning och grundläggande högskoleutbildning för 

tjänsterna som professor, docent och forskarassistent på det teologiska 

området vid universitetet i Lund. Förslaget. som jag biträder, är av an

slagsteknisk natur och innebär att medelsanvisningen minskas under detta 

anslag och i motsvarande mån ökas under anslaget D 14. Teologiska 

fakulteterna (- 537 000 kr.). 

Med hänvisning till vad jag har anfört vid min anmälan i det föregående 

av anslaget D 1. Universitets- och högskoleämbetet: Förvaltningskost

nader rörande antagningskostnader för vissa konstnärliga utbildningar tar 

jag här upp medel för dessa ändamål(+ 180000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

( 134520000 + 12 841 000 =) 147 361 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat. 

2. besluta om inrättande av en allmän utbildningslinje, fotograflin

jen. om 120 poäng. 

3. besluta om ändrad benämning på kulturkommunikationslinjen i 

enlighet med vad jag har förordat. 

4. till Utbildning för kultur- och informationsyrken för budgetåret 

1981 /82 anvisa ett reservationsanslag av 147 361 000 kr. 

D 10. Lokala och individuella linjer och enstaka kurser 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

263930960 

28J 896000 

308662000 

Reservation 16611528 

Delta anslag avser utbildning på lokala och individuella utbildningslinjer 

samt enstaka kurser vid de statliga högskoleenheterna inom utbildningsde

partementets verksamhetsområde och inom kommunal högskoleutbild

ning. För sådan kommunal högskoleutbildning utgår statsbidrag från ansla

get. Från anslaget utgår även statsbidrag till Socialpedagogiska institutet i 

Stockholm. 

Anslagsfi"irdelning 

Högskokregioncn m. m. 

Stockholms högskoleregion 
Uppsala högskoleregion 
Linköpings högskoleregion 
Lund/Malmö högskoleregion 
Giilcborgs högskoleregion 
Umeå högskoleregion 
I .ångdistans undervisning 
Till regeringens 
disposition 

1980/81 

71676000 
61066000 
11 551 000 
505.WOOO 
55796000 
31968000 

630000 

670000 

283896000 

Beräknad ändring 1981/82 

Universitets- Före-
och högskole- draganden 
ämbetet 

+ 9938000 + 7877000 
+ 8819000 + 4445000 
+ 3 309000 + 1327000 
+ 7974000 + 3046000 
+ 9835000 + 6065000 
+ 4815000 + 2031000 
+ 61000 + 36000 

+ 65000 61000 

+441116000 +24766000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

I. Pris- och /iine-
omräkning 

I. I Prisomräkning 
1.2 Löneomräkning 

Summa under I 

2. Fiiriimlringar al' an
sla)?.1·tek11isk nalllr 

2.1 Kompletteringsut
bildning av skiide
spelare, MOS. SS, UG 

2.2 Extra medel för eko-
nomlinjen budgetåret 
1980/81. US. UU, UG 

2.3 Matematiker- och 
kemistlinjerna, HÖ 

2.4 Medel för beteende· 
vetenskapliga linjen. 
uu 

2.5 Medel för grund
läggande rättsut
bildning. UG. UUm 

2.6 Medel för huma
nistisk utbildning, 
HÖ.HY, HKs 

Summa under:! 

3. Ko11seki·en.l"l'r a1· 
ridigure l>eslw 

3.1 Konsekvenser av av
skaffandet av det 
fria området enligt 
prop. 1979/80: 100 
bil. 12 

4. Bespuringar 
5. Rt'.former 
.'i. I Reformer genom omför

delning av belintlig11 
resurser ( UHÄ:s alt. 2l · 

5.2 Reformer genom re~urs-
fiirstiirkningar ( U H ;\: s 
alt. 3) 

Summa under 5 

Kostnad 
budgetåret 
198 l/82 (tkr.) 

+ 3206 
+24507 

+27 713 

237 

+ 3 545 

+ 450 

235 

610 

+ 2290 

+ 5203 

+ 5550 
6300 

+ 7900 

+ 4750 

+ 12650 
+441!16 

Anmärkningar 

1 US =universitetet i Stockholm, MDS =musikdramatiska skolan i Stockholm, SS 
= scenskolan i Stockholm. UU = universitetet i Uppsala. HÖ = högskolan i 
Örebro. HY = högskolan i Växjö. UG = universitetet i Göteborg. HKs =högskolan 
i Karlstad, UUm = universitetet i Umeå. 
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UHÄ föreslår 11eda11 lWgiven dimensionering m· lokala och individuella 

linjer och enstaka kurser budgetåret 1981182. 

Högskoleregion m. m. 

Stockholm 
Uppsala 
Linköping 
Lund/Malmö 
Götchorg 
Umeå 
Långdistans
undervisning 

Summa 

UHÄ hemställer att 

UHÄ:s för-
slag till års-
studieplatser 
enligt re-
former ge-
nom resurs-
förstärk-
ningar 

10767 
8 359 
1610 
8 231 
8186 
3687 

200 

41040 

Därav årsstudieplatser Planerings-
tal för lo-

enstaka lokala linjer kala linjer 
kurser och 
individu-
ella linjer 

(10 5371 (2301 (90) 

(7 879) (480) (270) 
(I 380) (230) (100) 
(7 851) (380) (150) 
(7 646) (540) (170) 
(3477) (210) ( 130) 

(2001 

(38970) (20701 (910) 

I. dimensioneringen av lokala och individuella utbildningslinjer samt 

enstaka kurser fastställs i enlighet med vad som förordats ovan. 

2. under ett reservationsanslag D 10. Lokala och individuella linjer och 

enstaka kurser för budgetåret 1981 /82 anvisas 328 712 000 kr. med ovan 

angiven fördelning på anslagsposter. 

Föredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnitkt Vissa gemensamma frågor. 

Jag har vid min beräkning av förevarande anslag räknat med en bespa

ring av sammanlagt 6300000 kr. till följd av den indragning av 855 årsstu

dicplatser som jag redovisat i prop. 1980/81: 20, med följande fördelning 

mellan högskoleregioner m. m. 

Högskoleregion 

Stockholm 
Uppsala 
Linköping 
Lund/Malmö 
Göteborg 
Umeii 
Långdistans
undervisning 
Till regeringens 
disposition 

Summa 

Årsstudicplatser 

-240 
-185 
- 35 
-145 
-165 
- 85 

-855 

Anslagsändring (tkr.) 

-1755 
-1375 
- 250 
-I 065 
-1190 
- 625 

20 

20 

-6300 

Jag beräknar en besparing till följd av en ytterligare indragning av 207 

årsstudicplatser enligt följande: 
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Högskoleregion 

Stockholm 
Uppsala 
Lund/Malmö 
Göteborg 

Summa 

Årsstudieplatser 

-125 
- .l2 
- 25 
- 2S 

-207 

Anslagsändring <tkr.) 

- 950 
- 258 
- 190 
- 190 

-1588 

Som jag även har redovisat i det föregående beräknar jag under föreva

rande anslag 4650000 kr. för att höja utbildningens kvalitet inom det 

tidigare området med fritt tillträde vid universiteten i Stockholm. Uppsala, 

Lund och Göteborg. Jag har räknat med följande fördelning av medlen: 

universitetet i Stockholm 

univeristetct i Uppsala 

universitetet i Lund 

universitetet i Göteborg 

1833000 

1116000 

23000 

1678000 

Under anslagsposten Lund/Malmö högskoleregion beräknar jag medel 

för utbildning i rumänska vid universitetet i Lund (+ 100000 kr.). Jag 

beräknar en motsvarande minskning av anslagsposten Till regeringens 

disposition. 

UHÄ har i sin anslagsframställning framhållit att linköpingsregionen har 

en i förhållande till sin befolkning oproportioncligt låg andel av föreva

rande anslag. Jag anser att en förstärkning för regionens del är befogad. 

Detta förhållande är en av de faktorer jag har tagit hänsyn till vid mina 

förslag till fördelning av medel till förstärkningar för utbyggnadsorterna 

under tidigare budgetår. För budgetåret 1981/82 finner jag att en förstärk

ning för linköpingsregionen bör ske genom en omfördelning från andra 

regioner. Jag beräknar därför en förstärkning för regionen med 600000 kr. 

Jag beräknar samtidigt minskningar för stockholmsregionen (- 200000 

kr.), uppsalaregionen (- 100000 kr.). lund/malmöregionen (- 100000 kr.) 

och götehorgsregionen (- 200000 kr.). 

Jag går nu över till att ta upp frågan om musikpedagogutbildningen vid 

Stockholms musikpedagogiska institut (SMIJ. 

Vid SMI anordnas sedan 1961 musikpedagogutbildning. Utbildningen 

anordnas numera i form av studiecirklar. Delar av denna utbildning främst 

den treåriga s. k. pedagogutbildningen är en yrkesutbildning som företrä

desvis genomgås av obehöriga lärare vid de kommunala musikskolorna. 

Frågan om SMI:s ställning togs upp av organisationskommitten för högre 

musikutbildning (OMUSJ i dess betänkande !SOU 1976: 33). OMUS ansåg 

att SMI: s verksamhet är värdefull. samt att den borde inrymmas i högsko

lan. Jag fann emellertid inte anledning att föra fram denna fråga i proposi

tionen 1977/78: 14 om musikutbildning i högskolan. Den har aktualiserats i 

en skrivelse från institutet och studieförbundet Vuxenskolan den 8 augusti 

1979. 
32 RihdaRen 1980181. I s11111I. Nr 1011. Bilt1R11 12 
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Skolöverstyrelsen (SÖ) och UHÄ har avgivit yttrande över framställ

ningen från SMI och studieförbundet Vuxenskolan. SÖ finner att ifrågava

rande musikpedagogutbildning. vilken ger högsta kompetens (AJ för un

dervisning inom den kommunala musikskolan. snarare bör hänföras till 

högskolans område än till studiecirkelverksamheten inom det fria och 

frivilliga folkbildningsarbetet. UHÄ har avgivit sitt yttrande efter hörande 

av musikhögskolan i Stockholm (SMHJ. SMH har bl. a. framhållit att 

SMI:s utbildning är värdefull på grund av föreningen av studier och yrkes

arbete, samt att den fyller en väsentlig funktion ur arbetsmarknadssynvin

kel. SMH framhåller att ett ingående utredningsarbete fordras som grund 

för ett förslag i en eller annan riktning om hur utbildningen bör vara 

organiserad inom högskolan. UHÄ instämmer i SMH:s synpunkter och 

tillstyrker att frågan närmare utreds. 

För egen del anser jag att den utbildning som SMI bedriver spelar en 

viktig roll. Jag är dock inte nu beredd att ta ställning till formerna för att 

inordna SMI-utbildningen i högskolan. Denna fråga bör utredas ytterliga

re. Därvid bör även bl. a. UHÄ:s nuvarande s. k. musikpedagogiska kurser 

beaktas. Tills vidare bör dock den kompetensgivande utbildningen av 

musikpedagoger för främst den kommunala musikskolan inom utbildnings

linjer vid SMI anordnas som utbildning med enskild huvudman motsvaran

de högskoleutbildning. Ett särskilt statsbidrag bör beviljas. De studerande 

bör ha rätt till studiemedel. Jag räknar med att utbildningen omfattar 250 

elever. 

Jag beräknar ett statsbidrag till SMI på I 50lHKJO kr. Jag utgår därvid från 

att studerandeavgifter skall linnas liksom nu. Statsbidraget bör i fortsätt

ningen höjas med pris- och löneomräkning på samma sätt som medel för 

övrig utbildning som bekostas från förevarande anslag. Jag vill stryka 

under att staten genom detta förfaringssatt inte ikläder sig något arbetsgi

varansvar för stiftelsens personal. Bortfallet av de studiecirkeltimmar som 

under innevarande budgetår tillfaller ifrågavarande utbildning vid SMI 

avser jag att beakta vid min beräkning av anslaget E 6. Bidrag till studiecir

kel verksamhet. Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag 

om uppdrag till UHÄ att utreda frågan om de musikpedagogiska kurserna. 

Med anledning av prop. 1980/81: 20 har riksdagen fattat principbeslut om 

att driftbidrag till kommunal högskoleutbildning. däri inbegripet sjukskö

terskeutbildning. skall minskas med två procent fr. o. m. den 1 juli 1981 

(UbU 1980/81: 15. rskr 1980/81: 120). Vad a'ngår anslaget D 10. Lokala och 

individuella linjer och enstaka kurser berör riksdagens beslut statsbidrag 

till kommuner och Jandstingskommuner för kommunal högskoleutbildning 

av dessa slag. Bidrag utgår med belopp som beslutas av regionstyrelsen 

och skall omfatta de ändamål som avses i förordningen ( 1966: 115) om 

statsbidrag till driftkostnader för viss kommunal utbildning eller i förord

ningen (] 977: 397) om statsbidrag till sjuksköterskeutbildning (ändrad se

nast 1980: 984). Jag förordar att bidragen skall omfattas av principen om 
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tvåprocentig minskning, i den mån principen gäller för jämförligt bidrag för 

niirmast motsvarande utbildning på allmän utbildningslinjc eller påbygg

nadslinje. Jag får därvid hänvisa till vad jag kommer att anföra under 

anslaget D 11. Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. 

De planeringsramar för lokala och individuella linjer och enstaka kurser 

som jag har räknat med framgår av följande översikt. 

Högskoleregion Lokala och individuella Enstaka kurser 

Stockholm 
Uppsala 
Linköping 
Lund/Malmö 
Göteborg 
Umeå 
Decentraliserad 
utbildning 

utbildningslinjer 

Årsstudic- Planerings-
platser ramar 

230 90 
510 270 
230 100 
380 150 
640 170 
210 130 

2200 910 

Årsstudie- Planerings-
platser ramar 

I0334 20668 
7624 15 248 
I 181 23t12 
7718 15436 
7401 14802 
3220 6440 

200 400 

37678 75356 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

308 662 000 kr. Härav bör 609000 kr. ställas till regeringens disposition. Jag 

räknar med att från denna anslagspost skall bl. a. utbildning vid konserva

torsskolan i Köpenhamn för fem svenska studerande bekostas. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. fastställa planeringsramar enligt vad jag har förordat. 

2. godkänna vad jag anfö_rt beträffande _regler för statsbidrag m. m. 

vad gäller Stockholms musikpedagogiska institut, 

3. godkänna vad jag har förordat om minskning med två procent av 

statsbidrag till kommunal högskoleutbildning på lokala och indi

viduella linjer och enstaka kurser, 

4. till Lokala och indil'iduella linjer och enstaka kurser för budget

året 1981/82 anvisa ett rcscrvationsanslag av 308 662 000 kr. 

D 11. Bidrag till kommunal högskoleutbildning m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

119120907 

109338000 

147 431 000 

Detta anslag avser statsbidrag till kommuner och landstingskommuncr 

för utbildning på allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer m. m. 

Anslaget avser även statsbidrag till vissa enskilda sjuksköterskeskolor och 

till Ericastiftclsen. Handclshögskolan i Stockholm och musiklärarutbild

ning i Arvika. 
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Allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer inom kommunal hög

skoleutbildning redovisas under respektive sektorsanslag. 

Anslagsfördelning 

Yrkesutbildningssektor 
m.m. 

Administrativa. ekonomiska 
och sociala yrken 
Vårdyrken 
U ndervisningsyrken 
Bidrag till Erica-
stiftelsen 
Bidrag till Handels-
högskolan 
Musiklärarutbildning i 
Arvika 
Bidrag till kostnader 
för linjenämnder 

1980/81 

10 243 000} 
78340000 
2 800000 

1977000 

7636000 

6556000 

I 786000 

109338000 

Beräknad ändring 1981/82 

UHÄ Före-
ilragandcn 

+53866000 +36000000 

2212000 2212000 

+ :mooo + 207000 

+ I 021000 

+ 2 839000 + 2699000 

+ 178000 + 178000 

+54904000 +311093000 

Anslagsframställning har avgivits av UHÄ. UHÄ avger inte anslags

framställning för Handelshögskolan. 

Ändringsförslagen fördelat på ändamål innebär följande. 

Linje/ Ändamål 

I. Pris- och löneom
riikni11f? 

2. Förii11dri11gar Q\' a11-
s/agsteknisk 11atur 

2.1 Fortsatt förstat
ligande av fritids
pedagogli njen 

3. Ko11sekvenser av 
tidigare hes/ur 

3.1 Konsekvenser av 
tidigare beslut för 
år 3 av vissa vård
utbildningar 

3.2 Kostnader för års
kurs 4 på musiklärar
linjen 

5. Reformer 
5.1 Reformer genom om

fördelningar av be
fintliga resurser 

5.1. I Stöd- och innova
tionsåtgärder för kom
munal högskoleutbild
ning 

Kostnad 
budgetåret 
1981/82 
(tkr. I 

+54WO 

- 2212 

+ 1860 

+ 500 

Anmärkningar 

Kostnader för kon
sekvenser av tidi
gare beslut har inte 
beräknats särskilt. 
Kostnader för kon
sekvenser av tidi
gare beslut har inte 
beräknats särskilt. 
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Linjl:i Ändamål 

5.2 Reformer genom re
sursforstärkning 

5.2.1 Särskilda kurser på 
musiklärarlinjen 

5.2.2 Lärar- och hand
ledarutbildning vid 
Ericastiftelsen 

Summa under 5.:! 

Summa n'.fimner 

UHÄ hemställer att 

Kostnad 
budgetåret 
1981i82 
(tkr.) 

+ 140 

+ :?.6 
+ 166 

+ 666 

+54904 

I. avtalet om Ericastiftelsen ses över. 

Anmärkningar 

2. under ett förslagsanslag D 11. Bidrag till kommunal högskoleutbild

ning m. m. för budgetåret 1981/82 anvisas 156606000 kr. 

Fiiredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Jag beräknar under förevarande anslag medel för bidrag till allmänna 

utbildningslinjer och påbyggnadslinjer inom den kommunala delen av hög

skolan. Bidrag till övrig kommunal högskoleutbildning utgår från anslaget 

D 10. Lokala och individuella linjer och enstaka kurser. 

I fråga om utbildningens dimensionering och lokalisering m. m. hänvisar 

jag till vad jag har anfört under resp. sektorsanslag. Min medelsbcräkning 

under förevarande anslag utgår från de antagningstal soin jag har angivit 

för ifrågavarande utbildningar under resp. sektorsanslag. 

Med anledning av prop. 1980/81: 20 har riksdagen fattat principbeslut om 

att driftbidrag till kommunal högskoleutbildning. däri inbegripet sjukskö

terskeutbildning. skall minskas med två procent fr. o. m. den I juli 1981 

<UbU 1980/81: 15. rskr 1980/81: 120). Statsrådet Mogärd har i det föregåen

de under anslaget Bidrag till driften av gymnasieskolor lagt fram förslag om 

tvåprocentig minskning såvitt gäller gymnasieskolan. För statsbidrag till 

kommunal högskoleutbildning på allmänna utbildningslinjer och påbygg

nadslinjer gäller delvis samma rcgclsystem som för statsbidrag till gymna

sieskolan. Bl. a. med hänsyn till detta samband förordar jag att vad statsrå

det Mogård i det föregående har föreslagit i fråga om tvåprocentig minsk

ning av statsbidrag till gymnasieskolan i tillämpliga delar skall gälla även 

beträffande statsbidrag till allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer 

inom den kommunala delen av högskolan. Detta innebär bl. a. att de 

statsbidrag enligt förordningen ( 1966: 115) om statsbidrag till driftkost-
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nader för viss kommunal utbildning som bör omfattas av den tvåprocentiga 

nedskärningen är bidragen enligt förordningens 5-8. 10 och 20 ~~- Statsbi

drag enligt förordningen ( 1977: 397) om statsbidrag till sjuksköterskeutbild

ning liindrad senast 1980: 984) skall som framgiltt även omfattas av den 

tväprocentiga minskningen. Den sammanlagda besparing som uppstår un

der budgetåret 1981/82 under förevarande anslag till följd av nämnda 

åtgärder beriiknar jag. i överensstämmelse med vad jag anförde i proposi

tionen 1980/81: 20 om besparingar i stats verksamheten m. m .. till 3 milj. kr. 

Under detta anslag har jag för nästa budgetår beräknat 2 184 000 kr. för 

bidrag till Ericastiftelsen för den av stiftelsen bedrivna lärar- och handle

darutbildningen för barn- och ungdomspsykoterapeuter m. m. Jag räknar 

inte några medel för fortsättningskurs i handledarutbildningen. 

I avtal mellan staten, Ericastiftclsen och Stockholms läns landstings

kommun om fortsatt samarbete angående verksamheten vid Ericastiftel

sen. godkänt av Kungl. Maj:t den 28 juni 1974. regleras kostnadsfördel

ningen mellan staten och Stockholms läns landstingskommun. Jag har 

erfarit att parterna ämnar uppta förhandlingar om en översyn av detta 

avtal. 

Enligt gällande avtal om statsbidrag till Handelshögskolan i Stockholm 

(prop. 1978/79: 15. UbU 1978/79: 13. rskr 1978/79: 49) skall till högskolan 

utgå ett indexreglerat bidrag beräknat efter dels den genomsnittliga löneut

vecklingen inom det statliga löneområdet och förändringar av lönekost

nadspålägg. dels kostnadsförändringar enligt konsumentprisindex. För 

nästa budgetår har jag beräknat bidraget till 8657000 kr.(+ I 021000 kr.). 

Statsbidraget till driftkostnader för grundutbildning av sjuksköterskor 

bör fr. o. m. nästa budgetår - före den tvåprocentiga minskningen - utgii 

med 49 700 kr. för varje studerandegrupp och termin i grundutbildningen 

och med 55 600 kr. för varje studerandegrupp och termin i vidareutbild

ningen. Statsbidrag till kurser som omfattar mindre än en termin bör utgå 

med ett i förhi\llande till utbildningens 'liingd minskat belopp. 

Jag beräknar statsbidraget till studie- och yrkesorientering i sjukskö

terskeutbildningen till 542 000 kr. 

För de kostnader för utbildning av laboratorieassistenter och tandhy

gienister som inte täcks genom reglerna om.statsbidrag för inbyggd utbild

ning beräknar jag totalt 3984000 kr. (+ 201000 kr.) varav 1734000 kr. 

avser laboratorieassistenter och 2 250000 kr. tandhygienister. 

Statsrådet Mogård har i det föregående vid beräkningen av medel under 

anslaget D 8. Utbildning för undervisningsyrken utgått från ett fortsatt 

förstatligande av den kommunala fritidspedagogutbildningen. Med hänsyn 

härtill beräknar jag under förevarande anslag medel endast för fritidspeda

gogutbildningen i Östersund med 588 000 kr. ( - 2 212 000 kr.). 

Jag har vid medclsberäkningen för musiklärarutbildningen i Arvika tagit 

hänsyn till kostnaden för det fjärde årets utbildning på musiklärarlinjen 

(+I 860000 kr.). 
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Statsbidraget till kommunala linjenämnder beräknar jag till I 964000 kr. 

Jag beräknar med hänsyn till belastningen en ökning av anslaget med 

38 093 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om minskning med två procent av 

statsbidraget till kommunal högskoleutbildning på allm~inna ut

bildningslinjer och p:föyggnadslinjer. 

2. till Bidrag till komm1111al hiigsko/e11thild11i111< fil. fil. för budget

året 1981/82anvisaettförslagsanslagav 147431000kr. 

D 12. Forskningsanknytning av grundläggande högskoleutbildning samt 

konstnärligt utvecklingsarbete 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

8 709887 

11200000 

12200000 

Reservation 913 603 

Från anslaget bestrids kostnader för forskningsanknytning av grundläg

gande högskoleutbildning samt för konstnärligt utvccklingsarbcte. Medlen 

disponeras av regionstyrelserna för högskolan. 

R cg i< 111 styre /se r11a 

Regionstyrelserna anser att utbildningens innehåll. uppläggning och 

vcrksamhetsformer bör präglas av att de studerande kommer i kontakt 

med aktuell forsknings- och utvecklingsverksamhet och att de kan utveck

la ett kritiskt tänkesätt. Vidareutbildningen av högskolans lärare i detta 

syfte bör ges en fortsatt hög prioritet. 

U11i1·1•rsitets- och hiigskolciimhctct 

Universitets- och högskoleämbetet· ( UHÄJ framhf11ler speciellt det be

hov av forskningsanknytning som finns hos lärare inom utbildningslinjer 

som ej tidigare betraktats som högskoleutbildning t. ex. inom sektorerna 

för utbildning för vårdyrken och för undcrvisningsyrkcn. 

Enligt UHÄ:s mening bör medel för konstnärligt utvccklingsarbete 

fr. o. m. budgetåret 1982/83 anvisas under ett särskilt anslag. 

UHÄ föreslår att medlen för forskningsanknytning ökas med 1500000 

kr. och att medlen för konstnärligt utvecklingsarbcte ökas med I 000000 

kr. 
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Ans/ag~ji"irdelning 

Högskoleregil)n 1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

UHÄ Före-
draganden 

Stockholms hög-
skoleregion 2480000 + 990000 + 430000 
Uppsala hög-
skolcrcgion 1850000 + 380000 + 20000 
Linköpings hög-
skoleregion I 160000 + 300000 + 40000 
Lund/Malmö hög-
skoleregion 2000000 + 580000 + 200000 
Göteborgs hög-
skolcrcgion 2 130000 + 760000 + 300000 
Umeå hög-
skolercgion 1580000 + 340000 + 10000 

11200000 +3350000 +1000000 

Fc)redraganden 

Resurserna för forskningsanknytning och konstnärligt utvecklingsarbcte 

är av strategisk betydelse för högskoleutbildningens utveckling och kvali

tet. Det är angeläget att dessa resurser byggs ut. För nästa budgetår bör 

förevarande anslag ökas med I 000000 kr. 

Jag vill i detta sammanhang påpeka att jag under anslagen D 16. Sam

hällsvetenskapliga fakulteterna och D 17. Medicinska fakulteterna beräk

nat sammanlagt 450000 kr. för omvårdnadsforskning. Denna verksamhet 

bör kunna få stor betydelse för forskningsanknytning inom det berörda 

området. 
Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) har i sin anslagsframställning 

anmält att U HÄ ämnar inrikta det fortsatta planeringsarbetet på att medel 

för konstnärligt utvecklingsarbete fr. o. m. budgetåret 1982/83 skall anvisas 

under ett särskilt anslag. Jag delar UHÄ:s uppfattning att det konstnärliga 

utvecklingsarbetet tjänar samma syfte inom det konstnärliga området som 

forskningen inom huvuddelan av högskolan. 

Det är enligt min mening angeläget att det konstnärliga utvecklingsarbe

tets självständiga ställning markeras. Ett sätt att göra detta är att medel för 

ändamålet anvisas under ett särskilt anslag. Jag utgår från att UHÄ i sin 

anslagsframställning för budgetåret 1982/83 redovisar hur en sådan anord

ning skulle kunna utformas samt vilka effekter den kan få för det konstnär

liga utvecklingsarbetet bl. a. vid högskoleenheter som saknar högre tjäns

ter härför. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Forskning.rnnkn:l'fliing m· grwul/iiggande högskoleuthildning 

samt konstnärligt utvecklingsarhete för budgetåret 1981/82 anvisa 

ett reservationsanslag av 12 200000 kr. 
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D 13. Humanistiska fakulteterna 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

87926000 

960960CXl 

106950000 

Reservation 2837861 

Detta anslag avser humanistisk forskning och forskarutbildning vid uni

versiteten i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå. 

Anslag.1fördelning 

Högskoleenhet m. m. 

Stockhulm.1· högskoleregion 
Universitetet i Stockholm 

Uppsala hiigskoleregion 
Universitetet i Uppsala 

Lund/Malmii hiivkoleregion 
Universitetet i Lund 

Giiteborgs högskolae)?ion 
Universitetet i Götehorg 

Umeå hiigskoleregion 
Universitetet i Umeå 

Till 11ni1·ersitets- och 
hiigskoleiimhl'fets dispostion 

Utgift 

1980/81 

21 564000 1 

25 323 000 

19368000 

19848 000 

9993000 

96096000 

Beräknad iindring 1981/82 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+ 2998000 

+ 2643000 

+ 2 361000 

+ 2767000 

+ 2090000 

+12859000 

Fön:
dragandcn 

+ 2743000 

+ 2363000 

+ 1964000 

+ 2025000 

+ 1459000 

+ 300000 

+10854000 

1 Härav skall lägst 500 000 kr. användas för forskning i barnkultur och lägst 500 000 
kr. till forskning om baltiska frågor. 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Andamållhögskoleenhet m. m. 1 

l. Pris- och löneomriikning 
2. Föriindrinxar ll\' amlags

teknisk natur 
2.1 Avdelningen för pressforsk

ning vid litteraturveten- · 
skapliga institutionen, UL 

Kostnad 
budgetåret 
1981182 
(tkr.) 

+ 9597 

+ 130 

Anmärkningar 

Verksamheten 
bedrivs f. n. 
med stöd av 
anslag från 
humanistisk
samhällsveten
skapliga forsk
ningsrådet. 
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Ämlamäl/hiigskokenhet m. m. 1 

2.2 Forskartjiinst för jämstiilld
hetsforskning, LI U 

:u ·1~jiinst som ingenjör vid osteo
logiska lahnratoriet 

Summa under 2 

3. Besparingar 
3.1 Gemensamma ändamäl 

Summa under3 

4. lfrfimner 
4.1 Tjiinst som professor i 

etnologi. särskilt nordeuro
peisk. UUm 

4.2 ·1jänst som professor i litte
raturvetenskap. särskilt 
barn- och ungdomslitteratur. US 

-L~ Tjiinst som rrnli:ssor i all-
män srräkvetenskap, UG 

4.4 Centrum för cirkumpolär 
kulturforskning. UUm 

4.5 Basresurser 

Summa 1111Jer ./ 

Kostnad 
budgetåret 
1981/82 
ttkr.l 

175 

+ 100 

+ 

158 

158 

+ 375 

+ 375 

+ .~75 

+ 400 
+ 1840 

+ 3365 

+128.59 

Anmärkningar 

Medel heriiknas 
under anslaget 
D lh. Samhillls
vetenskapliga 
fakulteterna. 
Tjänsten finan
si.eras r. n. 
med anslag 
från humanis
tisk-samh~ills
vetenskapliga 
forsknings
rådet och 
naturvetenskap
liga forsk
ningsr<idet. 

1 US =universitetet i Stockholm. UU =universitetet i Uppsala. UL = universite
tet i Lund. UG - universitetet i Göteborg. U Um = universitetet i Umeå. 

UHÄ hemställer att 

I. de förordade riktlinjerna för utbyggnaden av den humanistiska och 

teologiska forskningen t. o. m. budgetåret 1985/86 godkänns. 

2. en tjiinst som professor i Lo 22/24 i etnologi. särskilt nordeuropeisk. 

inrättas den I juli 1981 vid universitetet i Umeå. 

3. en tjänst som professor i Lo 22/24 i litteraturvetenskap. särskilt barn

och ungdomslitteratur. inrättas den I juli 1981 vid universitetet i Stock

holm. 

4. en tjänst som professor i Lo 22/24 i allmän språkvetenskap inrättas 

den I juli 1981 vid universitetet i Göteborg. 

5. principbeslut fattas om att en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

baltiska språk skall inrättas vid universitetet i Stockholm vid den tidpunkt 

då Velta Ruke-Dravina avgår med persion. 
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6. under ett reservationsanslag D 13. Humanistiska fakultderna för 

budgetåret 1981/82 anvisas 108955000 kr. med angiven fördelning pä an

slagspostcr. 

Fiiredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregi\endc under 

avsnittet Vissa gemensamma frägor. 

Utbildningen och forskningen i etnologi i Umeå har hittills möjliggjorts 

genom humanistisk-samhällsvetenskapliga forsknings6tdcts placering av 

en forskartjänst i ämnet vid universitetet i U meä. Denna tjänst iir tidsbc

griinsad och dras in hösten 1981. I likhet med universitets- och högsko

leämbetet <UHÄl anser jag att det är angeläget att ämnet etnologi. siirskilt 

nordeuropeisk. etableras permanent i Umeå. forskningen kan dels tillgti

<lose önskemålet att levandegöra den äldre folkkulturen. särskilt med 

anknytning till <len norra delen av landet. dels fylla en viktig uppgift inom 

den nordkalottforskning som har initierats vid universitetet. Jag biträder 

UHÄ:s förslag om inrättande av en tjiinst som professor IL 22) i etnologi. 

siirskilt nordeuropeisk. vid nämnda universitet den I juli 1981 ( + 375 000 

kr.). 

Italienska utgör ett av de stora europeiska spri'iken. Förbindelserna 

mellan Italien och Sverige är sedan lång tid tillbaka livliga. inte minst pä 

kulturens och handelns områden. Det kan niimnas att som en följd härav 

tjiinstcr som professor i svenska finns inriittadc vid italienska universitet. 

Italienska är emellertid inte företrätt av professor vid nilgon svensk liiroan

stalt. fag anser att en förstärkning av forskningen och forskarutbildning i 

detta språk är angelägen och förordar att en tjänst som professor ( L 22 I i 

italienska inrättas vi<l universitetet i Stockholm den l juli 1981. 

I enlighet med U HÄ:s förslag beräknar jag under uetta anslag meuel för 

en tjänst som ingenjör vid osteologiska laboratoriet vid universitetet i 
Stockholm. "Ijänsten bekostas för niirvarande av humanistisk-samh:illsvc

tcnskapliga och naturvetenskapliga forskningsriidcn ( + I 00 000 kr. I. 

Jag tar iiven upp medel för kostnader som uppst<1r vid ändring av tjiinst 

som utlänusk lektor till tjänst som noruisk lektor ( + 300000 kr.. jfr prop. 

1979/80: 100 bil. 12 s. 496). 

Vidare tar jag upp medel för en allmän förstärkning av basresurserna ( + 
900000 kr.). Jag avser ocksä att vid min anmiilan av anslaget D 35. Vissa 

särskilda utgifter inom högskolan m. m. heräkna vissa meuel för förstiirk

ning av musei verksamheten för de humanistiska fakulteterna. 

Vill min beräkning av detta anslag har jag beaktat att kostnader för en 

personlig forskartjänst i jämställdhetsforskning vid universitetet i Uppsala 

inte längre skall belasta anslaget. Jag hänvisar till vad jag i det följande 

kommer att anföra i denna fråga vid min anmälan av anslaget D 16. 

Samhällsvetenskapliga fakulteterna ( - 175 000 kr.). 

UHÄ föreslår att benämningen av vissa tjänster som professor ( L 22 I 

skall ändras i samband med åtcrbesättande. Förslagen framgår av följanue 

sammanställning. 
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Nuvarande benämning 

Finsk-ugriska språk, 
siirskilt lapska och 
finska 
Religionshistoria 

Arkeologi. särskilt 
nordeuropeisk 

Högskoleenhet' 

uu 

us 

UL 

Föreslagen benämning 

Finsk-ugriska språk 

Religionshi~toria. 
särskilt 
religionsetnologi 
Arkeologi 

1 UU =universitetet i Uppsala. US = univer~itetet i Stockholm. UL = universite
tet i Lund. 

Jag biträder förslagen och förordar att tjänsternas benämning ändras i 

enlighet härmed. 
Jag beräknar en besparing av 229000 kr. till följd av förvaltningsrationa

lisering. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

196096000 + 10854000 =) 106950000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inrätta tjänster som professor IL 22) i 

enlighet med vad jag har förordat. 

2. bemyndiga regeringen att ändra benämningen av tjänster som 

professor IL 22) i enlighet med vad jag har förordat. 

3. till Humanistiska fakulteterna för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

rescrvationsanslag av 106950000 kr. 

D 14. Teologiska fakulteterna 

1979/80 utgift 
1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

6757229 

6994000 

8287000 

Reservation 125098 

Detta anslag avser teologisk forskning och forskarutbildning vid univer

siteten i Uppsala och Lund. 

A nsla1-:sfiirdelning 

Högskoleenhet 

Upp.rnla ltiigskoleregim1 
Li nivcrsitetet i Uppsala 

L1111J/Malmö högskoleregion 
Univcrsi1ete1 i Lund 

Ulgift 

1980/81 

3 850000 

3144000 

6994000 

Beräknad ändring 1981/82 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+ 528000 

+ 997000 

+1525000 

Före
draganden 

+ 407000 

+ 886000 

+1293000 
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Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄJ. 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål 1 

I. .., 

2.1 

Pri.I"- och löneomräkninR 
Fiiriindrini:ar m· anslal(stek
nisk natur 
Medel för teologiska forskar
tjänster, UL 

3. BesparinRar 
3.1 Gemensamma ändamål 
4. Reformer 
4. l R~sresurser 

1 U L = universitetet i Lund. 

UHÄ hemställer att 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1981/82 
(tkr.) 

+ 687 

+ 537 

9 

+ 310 

+1525 

Medel för 
detta ända
mål har in
nevarande 
budgetår an
visats under 
anslaget D 
9. Utbild
ning för 
kultur- och 
informa
tions yrken. 

I. tjänsten som professor i praktisk teologi vid universitetet i Uppsala i 

samhand med återbesättande ändras till tjänst som professor i kyrko- och 

samfundsvetenskap. 
2. tjänsten som professor i exegetik vid universitetet i Uppsala i sam

band med återbesättande ändras till tjänst som professor i Gamla testa

mentets exegetik. 
3. under ett reservationsanslag D 14. Teologiska fakulteterna för bud

getåret 1981 /82 anvisas 8 519 000 kr. med angiven fördelning på anslags pos

ter. 

Fiiredrnga11de11 

Jag hiinvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Som en allmän förstärkning av basresurserna tar jag under detta anslag 

upp 100000 kr. 

Jag har vid min beräkning av förevarande anslag beaktat konsekvenser

na av vad jag har föreslagit beträffande ändrad kostnadsuppdelning mellan 

forskning/forskarutbildning och grundläggande utbildning på det teologis

ka området vid universitetet i Lund(+ 537000 kr.). 
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Universitets- och högskoleämbetet har föreslagit att två tjänster som 

professor (L 22l vid universitetet i Uppsala i samband med återbesättande 

skall erhålla ändrad benämning, nämligen att tjänsten som professor i 

praktisk teologi skall ändras till tjänst som professor i kyrko- och sam

fundskunskap och att tjänsten som professor i exegetik skall ändras till 

tjänst som professor i Gamla testamentets exegetik. Jag biträder förslagen 

och förordar att tjänsternas benämning ändras i enlighet härmed. 

Jag beräknar en besparing av 14000 kr. till följd av förvaltningsrationali

sering. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(6994000+ 1293000=)8287000kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att ändra benämningen av tjänster som 

professor (L 22) i enlighet med vad jag har förordat, 
1 till Teoloxiska faku(teterna för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

rescrvationsanslag av 8 287 000 kr. 

D 15. Juridiska fakulteterna 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

8595970 

9447000 

10453000 

Reservation 329770 

Detta anslag avser juridisk forskning och forskarutbildning vid universi

teten i Stockholm, Uppsala och Lund. 

Ans/ag.~fördelning 

Högskoleenhet 

Stockholms hiil(.l'kolerel(ion 
Universitetet i Stockholm 

Uppsala hiigskolerel(ion 
Universitetet i Uppsala 

Lund!Malmii hiivkolerel?ion 
Universitetet i Lund 

Utgift 

1980/81 

3689000 

2 958000 

2800000 

9447000 

Beräknad ändring 1981/82 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+ 438000 

+ 356000 

+ 342000 

+1136000 

Före
draganden 

+ 386000 

+ 315000 

+ 305000 

+I 006000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

I. Pris- och liineomriikninR 
I. I Prisomriikning 
1.2 Löneomräkning 
4. Besparing 
4. I Ciemensarnma ändamål 
5. Reformer 
5.1 Omvandling av professur i 

civilrätt till professur i 
civilrätt med internationell 
privaträtt, UU 

5 .2 Basresurser 

1 UU =universitetet i Uppsala. 

UHÄ hemställer att 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1981/82 
(tkr.I 

+ 105 
+ 837 

16 

0 
+ :!JO 

+1136 

I. den efter S. Bergström ledigblivandc professuren i civilrätt vid uni
versitetet i Uppsala i samband med återbesättande ändras till professur i 
civilrätt med internationell privaträtt. 

2. under ett reservationsanslag D 15. Juridiska fakulteterna för budget

året 1981 /82 anvisas I 0 583 000 kr. med ovan angiven fördelning på anslags

poster. 

Föredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Juridiska fakultetsnämnden i Uppsala har vid prövningen enligt 19 kap. 

22 § högskoleförordningen av en ledigblivande professur i civilrätt föresla

git att denna skall få den ändrade benämningen professur i civilrätt med 

internationell privaträtt. Syftet med denna förändring är att främst möjlig

göra fortsatt kompetent handledning åt den stora grupp forskarstuderande 

som har riktat sitt avhandlingsarbete mot den internationella privaträtten. 

I likhet med UHÄ finner jag förslaget väl motiverat och föreslår att den 

efter Svante Bergström ledigblivande professuren (L 22) i civilrätt vid 

universitetet i Uppsala i samband med återbesätt ande ändras till professur 

i civilrätt med internationell privaträtt. 

Jag har vid min medclsberäkning beaktat behovet av en allmän förstärk

ning av basresurserna för forskningen ( + 105 000 kr.) 

Jag beräkmtr en besparing av 24 000 kr. till följd av förvaltningsrationali

sering. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(9447000 + 1006000 =l 10453000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att ändra benämningen av en tjänst som 

professor (L 22) i enlighet med vad jag har förordat, 

., till Juridiska.fakulteterna för budgetåret 1981/82 anvisa ett reser

vationsanslag av I 0 453 000 kr. 
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D 16. Samhällsvetenskapliga fakulteterna 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 förslag 

107725 182 

107 435 000 

124023000 

Reservation 4005 810 

Detta anslag avser samhällsvetenskaplig forskning och forskarutbildning 

vid universiteten samt högskolan för lärarutbildning i Stockholm. Under 

anslaget beräknas vidare vissa ofördelade medel för forskning samt medel 

för verksamheten vid demografiska databasen i Haparanda. 

Ans/af:.1Jiirdel ning 

Högskoleenhet 1980/81 

Stockholms högskoleregion 

Universitetet i Stockholm 21896000 
Högskolan för lärarut-

bildning i Stockholm 1859000 

Uppsala högskolere}?ion 

Universitetet i Uppsala 18140000 

Linköpings högskoleregion 

Universitetet i Linköping 1485 000 

Lund/Malmö h1!gskoleregion 

Universitetet i Lund 20438000 

Götehorgs hiigskoleregion 
Universitetet i Göteborg 23 457000 

Umeil hiig.l'kolt·rei?i<111 

Universitetet i Umeå 13045000 
Demografiska databasen 

i Haparanda 5 863000 

t.j fördelade medel 
Jiimställdhetsforskning 624000 
Konsumentforskning 367000 
Massmcdieforskning 261000 
Professur i freds- och 

kontliktforskning 

Utgift 107435000 

1 Redovisas under universitetet i Uppsala. 

Beräknad ändring 1981/82 

Universitets 
och högskole
ämbetet 

+ 2632000 

+ 381000 

+ 2256000 

+ 148000 

+ 2504000 

+ 2807000 

+ 1866000 

+ 950000 

+ 262000 
367000 

+ 26000 

+ 375000 

+13840000 

Före
draganden 

+ 6677000 

+ 184000 

+ 2514000 

+ 148000 

+ 2271000 

+ 2328000 

+ 1674000 

+ 880000 

+ 256000 
367 000 

+ 23000 

+16588000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

<UHÄl. 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

I. 
2. 

2.1 

2.2 

4. 
4.1 

Pris- och liineo111riikni1111 
Fiirä11dri1111ar 111" a11.1"/a11s
tek11isk naiur 
Kostnader för tjänst 
inom området jiimsUilld
hetsfor\kning 
Medel för konsumenl
forskning 
Summa under 2 
Bt'sparin11 
Gemensamma ändamål 

5. Reformer 
5.1 Reformer genom omfördelning 

av belintliga resurser 
5.1.1 Omvandling av vakant 

professur i socialekologi 
till professur i sociologi 
med inriktning mot befolk
ningsprocesser. US 

5.1.2 Professur i praktisk peda
gogik. ULi 

5.1.3 Professur i pedagogik. sär
skilt vuxenpedagogik, HLS 

Summa under 5.1 
5.2 Reformer genom resursför

stärkning 
5.2.1 Basresurser 
5.2.2 Professur i administra

tiv databehandling. UUm 
5.2.3 Professur i freds- och 

kontliktforskning 
5.2.4 Medel för föreståndar

tjänst vid forsknings
politiska institutet, UL 

5.2.5 Medel för jämställdhels
forskning 

5.2.6 Medel för omvärdnads
forskning. UU 

5.2. 7 Basresurser till centrum 
för tvärvetenskap, UG 
S11m11111tuufrr5.2 
Summa rtfnrmer 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1981/82 
(!kr.) 

+ 11069 

+ 175 

0 
+ 175 

134 

0 

0 

+ 200 

+ 200 

+ I 180 

+ 375 

+ 375 

+ 100 

+ 200 

+ Il)() 

+ 200 
+ 2530 
+ 2 730 

+13840 

Permanentning 
av personlig 
professur. 
Omvandling av 
vakant lek-
torat 

1 US = universitetet i Stockholm. HLS = högskolan för lärarutbildning i Stock
holm. UU = universitetet i Uppsala. ULi = universitetet i Linköping. UL = 
universitetet i Lund. UG =universitetet i Göteborg. UUm =universitetet i Umeå. 

UHÄ hemställer att 

I. vid universitetet i Stockholm den vakanta tjänten som professor i 

socialekologi i samband med återhesättande ändras till professur i sociolo

gi med inriktning mot befolkningsproccsser. 

2. vid universitetet i Umeå en tjänst som professor i Lo 22/24 i administ

rativ databehandling inrättas den I juli 1981. 

33 Riksd11ge11 /9ROi8/. I .111111/. Nr 100. Ri/aga 12 
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3. principbeslut fattas om all en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

praktisk pedagogik skall inrättas vid universitetet i Linköping vid en tid

punkt då E. Malmquist avgår med pension. 

4. vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm en tjänst som professor 

i Lo 20/22 i pedagogik. siirskilt vuxenpedagogik. inriillas den I juli 1981. 

5. under ett reservationsanslag D 16. Samhiillsvetensk:tpliga fakulte

terna för budgetåret 1981/82 anvisas 121 275 000 kr. med ovan angiven 

fördelning på anslagsposter. 

U HÄ har i skrivelse den 4 februari 1980 föreslagit att benämningen p~I 

den efter Torsten Husen ledighlivande tjänsten som professor i pedagogik i 

samband med återbesättandc ändras till pedagogik. särskilt internationell 

och jämförande pedagogik. 

UHÄ har i skrivelse den 30 oktoha 1980 redovisat en plan för utveckling 

av resurser för freds- och kontliktforskning. 

Svenska ekumeniska niimndcn har i skrivelse anhällit dels att den av 

U HÄ föreslagna tjänsten som professor i freds- och konlliktforskning 

inrättas. dels att forskningsomrädet fftr en förstärkning vid de universitet 

som har denna verksamhet. 

Fredsforskare vid universitetet i Lund har framfört synpunkter i anled

ning av UHÄ:s skrivelse. 

ForskninRssmm·erkanskommitll;ns hetii11ka11cle I Ds U 1979:4 J t:tt institut 

}i"ir social- och arhctsmarknadspolitisk .fl>rskninR 

Forskningssamverkanskommittcn I U 1978: 01. FOSAM) har hali i upp

drag att utreda formerna för samverkan mellan institutet för social forsk

ning (SOFI) och andra organ som bedriver eller finansierar social forskning 

samt forskningsverksamheten inom högskolan. FOSAM avgav vären 1979 

betänkandet (Os U 1979: 4) Ett institut för social- och arbetsmarknadspoli

tisk forskning. Betänkandet har remissbchandlats. 

FOSAM:s förslag innebär i korthet följande. 

Ett nytt institut för tillämpningsinriktad socialpolitisk och arbetsmark

nadspolitisk forskning byggs upp pä grundval av det nuvarande social

forskningsinstitutet. Institutet ges utökade resurser. Tyngdpunkten i insti

tutets verksamhet bör ligga på makroaspekterna inom forskningsomrä

dena. Institutet bör svara för teori- och metod ut veckling och viss utbild

ning. Institutets personal förutsätts sålunda medverka i forskarutbildning 

antingen inom ramen för högskolans disciplininriktade forskarutbildning 

eller i sektoriellt avgränsade områden. Institutets forskare bör också kun

na medverka i grundläggande utbildning bl. a. inom den sociala linjen. 

Informations- och dokumentationsuppgifterna för institutet bör inlednings

vis begränsas till att gälla den egna verksamheten. 

En ny uppgift för institutet avses bli att fungera som administrativ has 

för vissa FoU-projekt. finansierade bl. a. av delegationen för social forsk

ning tDSF) och allmänna arvsfonden. Vidare avses institutet hysa expert-
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gruppens för utrednings verksam het i arhetsmarknadsfrågor ( EF AJ kansli 

samt eventuellt iiven DSF: s kansli. 

Det nya institutet föreslås bestå av en hasorganisation med fasta fors

kartjiinster. ett varierande antal projektanställda forskare inl(inade bl. a. 

från universiteten samt resurser för personal-. ekonomi- och projektadmi

nistration jiimte erforderlig kontorsservice. Basorganisationen föreslås fi

nansieras med medel över ett anslag under var och en av femte. nionde och 

tolfte huvudtitlarna. En viisentlig del finansieras genom projektanslag. 

En relativt liten styrelse förordas till vilken knyts beredningsgrupper. 

som kan ha varierande sammansiittning och ansvarsomraden. Institutet 

föreslås lyda under utbildningsdepartementet. 

Remis.1·1·aren 

Remissinstanserna iir kritiska mot FOSAM:s förslag p{i många punkter. 

Vad gäller frågan om institutets ställning gentemot högskolan iir opinionen 

splittrad. 

FOSAM:s förslag om ett fristående institut för social- och arbdsmark

nadspolitisk forskning med i förhållande till det nuvarande institutet utvid

gade arbetsuppgifter tillstyrks av socialstyre/sen, rik.1arkh-et, La11dsti11gs

fiirb11ndet. TCO. EFA. planeringsheredningen inom UHÄ ji"ir sektorn .fi"ir 

uthildning .f('ir administratil'a, ekonomiska och sociala yrken samt fi"ir de 

j11ridiska och de samhiil/sretenskapliga fi1k11ltetema. nationalekonomiska 

institutionen och socia/11iigskola11 1·id 1111i1·ersitetet i (iiitchorg och sam

hiill.1Tetenskapliga fak11/tetsniimnd1'11 l'id 1111i1·ersitetct i Umeä. 

M~nga remissinstanser iir positiva till en fortsatt integrering av arhets

marknads- och socialpolitisk forskning i ett fristående forskningsinstitut. 

Vad dessa remissinstanser förordar är emellertid knappast det av FOSAM 

föreslagna forskningsinstitutet. Remissinstanscrna vill snarare att det nu

varande institutet för social forskning bibehålls och ges utökade resurser. 

Exempel på remissinstanser som förespråkar detta är styrelsen för arbetar

skydds:fondnz. konj11nkt11rinstit11tet, 11rhetsmarknadsstyrelsen. arbetslirs

cen trum. so1 ·ia/ji1rskni11 gsinstitu It' 1 . .f i1rskni11gsrådsnäm11den, rik.~f()rsiik

ringsl'erket, S1·enska komm1111fiirh1111det. DSF. samhiill.1Teten.1-k11plig11 .fi1-

kultet.rniimnde11 i Umeå och LO. Flera av dessa remissinstanser menar att 

en grundliiggande svaghet i FOSAM:s förslag är att man inte skilt departe

mentens och myndigheternas behov av utrednings- och utvecklingsarbete 

från behovet av forskning. 

Många remissinstanser. däribland olika organ inom högskolan. humanis

tisk-sa mhä I Is l'e te nskapl iga .f i1rs kn i ngsråde t, sam hii I Is 1·etc11 s kap/ ig a f i1k11 l

te t s nämnde 11 l'id universitetet i Uppsala. medicinska fi1rskni11gsrädet, 

S1·enska arhetsgil'llrej('ireningen, skolii1·erstyrelse11 ( SÖ) och cxpertgrup

pen fiir regional utredningsl'erksamhet. delar inte uppfattningen att institu

tet bör bibehållas som ett fristående institut utan fordrar att institutets 

forskning och tjiinster införlivas i högskolans organisation. 
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Vissa remissinstanser anser att FOSAM:s hetiinkande över huvud taget 

inte kan ligga till grund för beslut. Frägorna om SOFI behöver utredas på 

nytt. Detta anser bl. a. UJ-IÄ. riksrel'isio11.1Tcrk1•/, h1111w11istisk-.rn111hiill.n-e

tc11skapliga Ji1rsk11i11gsrilde1, statsko111c1ret. SÖ och 11rhctsli1·scc11tm111. In

nan ett slutligt beslut fattas bör enligt dessa instanser bl. a. utredas vilka 

förutsättningar som finns att inordna institutet i högskolan. 

Även vissa av de remissinstanser som anser att beslut nu bör fattas om 

ett fristående institut diskuterar fortsatt utredningsarhete. 

Flertalet remissinstanser avstyrker FOSAM:s förslag att institutet skulle 

ta över vissa uppgifter som nu ankommer p[i socialstyrelsen, liksom att ett 

eventuellt nytt institut skulle fungera som administrativ bas för EFA och 

DSF. Socialforskningsinstitutet hör enligt remissinstanserna syssla med 

forskning. inte administration av forskning. Man bör skilja pä organ som 

finansierar forskning och de som bedriver forskning. 

FOSAM:s förslag om en inte alltför stor styrelse kompletlerad med he

redningsgrupper för var och en av de berörda sektorerna avstyrb av 

llertalet remissinstanser. Förslaget skulle medföra tungrodda och kompli

cerade processer. De flesta remissinstanser förordar alt det nuvarande 

institutets styrelse bibehi11ls. 

Vidare är samtliga remissinslanser. som behandlat friigan om formerna 

för finansiering av institutets verksamhet. t vcksamma till eller avstyrker 

helt FOSAM:s förslag. Planerings- och budgetproceduren skulle bli alltför 

krånglig och det förordas i stiillel att medel för basorganisationen anvisas 

under ett anslag på statsbudgeten. 

J-'iiredraga 11de11 

Jag hänvisar inledningsvis till vad _jag har anfört i det foreg{1ende under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Vid universitetet i Uppsala linns f. n. en forskartjiinsl i litteraturveten

skap. siirskilt kvinnolitteratur. personlig för Karin Westman-Rerg. Inneha

varen avg:lr med pension under år 1981. Forskningen inom detta område 

utgör en värdefull del av jämstiilldhctsforskningen i värt land. Liksom 

universitets- och högskoleiimbetet ( UHÄ) anser jag det angeläget att verk

samheten kan fortsätta efter nuvarande tjiinsleinnehavares pensionsav

gång. Medel för en tjänst på docent/forskarassistentnivii bör diirfiir anvi

sas. I likhet med U HA ser jag inte dessa medel som en specifikt samhiills

vetenskaplig resurs utan som en resurs för hela omrt1det kvinno- och 

jämställdhetsforskning. Av praktiska skiil bör medlen emellertid beräknas 

under detta anslag ( + 175 000 kr.). Jag har under anslaget D 13. Humanis

tiska fakulteterna gjort motsvarande minskning. 

Vid fördelningen av medlen för konsumentforskning har UHA bedömt 

det som angeHigel att skapa möjligheter för att inrätta en tjänst som 

forskarassistent vid vartdera av universiteten i Stockholm och Lund. UHÄ 

finner det därför ändamålsenligt att medlen för konsumentforskning fort-
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sättningsvis beräknas under anslagsposterna för universiteten i Stockholm 

och Lund. Jag förordar en sådan anslagsfördclning. vilket medför au 

medel för konsumentforskning ej tas upp under anslagsposten Ej fördeladt: 

medel. 

I överensstämmelse med U H Ä: s förslag föreslår jag att den vakanta 

professuren ( L 22) i socialekologi vid universitetet i Stockholm ges den 

ändrade ämnesbenämningcn sociologi med inriktning mot befolkningspro

cesser. Härigenom får professuren en sådan inriktning att möjligheter 

skapas för samverkan med den professur i demografi. särskilt demometri. 

som jag senare kommer att föreslå skall inrättas vid humanistisk-samhiills

vetenskapliga forskningsrådet. 

Regeringen har föreskrivit att tjänsten som professor IL 22J i kulturgeo

grafi med ekonomisk geografi vid universitetet i Uppsala skall ledigförkla

ras som tjänst som professor i geografi. siirskilt kulturgeografi. Jag föror

dar att tjänstens benämning ändras på detta sätt. 

Den resursförstärkning som i el! riksperspektiv iir rm:st angelägen inom 

det samhällsvetenskapliga området är. enligt UHÄ. en professur i admi

nistrativ databehandling vid universitetet i Umeå. En professur i administ

rativ databehandling bör enligt min mening fä. stor betydelse bl. a. för · 

forskningsanknytningen av systemvetenskapliga linjen i Umeå liksom av 

samma linje vid högskolan i Östersund. 

Jag förordar därför att en tjänst som professor (L 22J i administrativ 

databehandling vid universitetet i Umeå inriittas den I juli 1981. 

Regeringen uppdrog i januari 1980 åt UHÄ att utarbeta en längsiktig plan 

för utvecklingen av resurser för freds- och konfliktforskning. Bakgrunden 

var ett uttalande av riksdagen (UbU 1979/80: 12. rskr 1979/80: 131 ). Enligt 

UHÄ befinner sig nu freds- och kontliktforskningen i ett läge då det är 

angeläget att ta stiillning till huruvida den kompetens och kunskap som har 

utvecklats under drygt cl! decennium skall tas tillvara. UHÄ har i skrivelse 

i november 1980 redovisat en plan för utveckling av resurser för fn:ds- och 

konfliktforskning. Den i UHÄ:s anslagsframstiillning för budgctarct 198Ii 

82 föreslagna professuren i freds- och kontliktforskning bör således. enligt 
UHÄ. inriktas på internationella utvecklings- och resursproblem och pla

ceras vid universitetet i Göteborg. U H Ä understryker att denna priorite

ring inte skall uppfattas som att ämbetet bedömer inriktningen på konflikt

teori och krigsorsaksproblematiken som mindre viktig. En professur i 

freds- och konfliktforskning med inriktning på frågor om uppkomsten och 

förloppet av konflikter. som leder till militiir konfrontation. samt på rust

nings- och nedrustningsfrågor bör enligt UHA komma till ständ i en andra 

etapp snarast möjligt. U HÄ avser att återkomma till frfigan· på grundval av 

ytterligare underlag från de lokala högskolemyndigheterna. om möjligt i 

anslagsframställningen för btidgetiiret 1982/83. 

I likhet med UHÄ anser jag att en tjänst som professor i freds- och 

konfliktforskning nu bör inrättas. För att denna tjänst redan från bör:ian 
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skall ges goda betingelser att snabbt utveckla detta angelägna forsknings

område bör den förläggas till en miljö med förhällandcvis omfattande 

utbildning och forskning rörande internationella problem. Vid universitetet 

i Uppsala finns redan ett antal institutioner och verksamheter med denna 

inriktning. Jag förordar att tjänsten som professor ( L 22) i freds- och 

konfliktforskning inrättas vid universitetet i Uppsala. 

U HA föreslår i sin anslagsframställning att vissa tjänster inrättas i ämnet 

pedagogik. 

Som en följd av riksdagens behandling av anslagen till högskolan för 

budgetåret 1978/79 (UbU 1978/79: 25 s. 19. rskr 1978/79: 244) fick UHÄ i 

uppdrag att kartliigga behovet och omfattningen av vuxenpedagogisk 

forskning samt undersöka möjligheterna att nu och i framtiden tillgodose 

kraven på en fast organisation för forskning med vuxenpedagogisk inrikt

ning. Med anledning härav föreslår UHÄ att forskningsorganisationen 

inom området vuxenpedagogik hör byggas ut med en ordinarie professur 

vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm. Finansieringen hör delvis 

skt.: genom indragning av en lektorstjänst.Som ytterligare ett led i uppbyg

gandet av denna forskningsorganisation föreslår UHÄ att den för Ewe 

Malmquist personliga professuren ( L 20) vid universitetet i Linköping i 

praktisk pedagogik permanentas i samband med Malmquists pensionering 

under budgetåret 1981/82. 

UHÄ har vidare i skrivelse i februari 1980 föreslagit att benämningen på 

den efter Torsten Husen ledigblivande professuren (L 22) i pedagogik vid 

universitetd i Stockholm i samband med återbesättandet ändras till profes

sur i pedagogik. siirskilt int.:rnationcll och jiimförande pedagogik. 

Jag har i samråd med statsrådet Mogård beslutat att de föreslagna 

tjänsterna i ämnet pedagogik behandlas i den proposition om skolforskning 

och personalutveckling. som statsrådet Mogård avser att föreslå regering

en att föreliigga riksdagen i början av år 1981. 

UHA har i sin anslagsframställning fört fram vissa forskningsområden 

som enligt ämbt:tet bör ges ytterligare resurser. Dessa områden är jiim

ställdhetsforskning och omvårdnadsfurskning. 

U HA föreslår att ytterligare medel anvisas för att fullfölja den pågående 

uppbyggnaden av basorganisationen för jämställdhetsforskning vid univer

siteten. Jag beräknar 200000 kr. för detta ändamål. 

Omvårdnadsforskning är en tvärvetenskaplig disciplin. som närmast 

berör de medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteterna, För utarbe

tande av program för omvårdnadsforskning vid universitetet i Uppsala 

beriiknar jag 100000 kr. under förevarande anslag. Jag återkommer till 

frägan i det följande under anslaget D ·17. Medicinska fakulteterna. 

Jag har vid min medelsberäkning beaktat behovet av en allmän förstärk

ning av basresurserna för forskningen ( + 800000 kr.). 

Jag gfir nu över till att behandla frågan om institutet för social forskning 

(SOFI> och dess framtida ställning. 
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SOFI inrättades den I Januari 1912 genom ombildning av institutet för 

arbetsmarknadsfrågor och efter förslag från en organisationskommitte 

(Mål och riktlinjer för 1·erksamheten l'id ett institut för social forskning, 

uthildningsdepartementct. 1971: 4J. Institutet har enligt sin instruktion 

(1972:371) till uppgift att bedriva. främja och verka för samordning av 

forskning. särskilt att 

- bedriva egen tillämpningsinriktad forskning rörande social- och arbets

marknadspolitiska problem 

- bedriva grundläggande forskning avseende teori- och metodutveckling 

av vikt för sådan tillämpad forskning 

- utföra forskningsuppdrag åt i första hand stat och kommuner 

- samverka med myndigheter och institutioner på institutets verksamhets-

omräde för ett effektivt utnyttjande av de samlade resurserna för social 

forskning 

- medverka vid forskarutbildning och uppläggning av annan utbildning 

- verka för att erfarenheter och rön från den sociala forskningen sprids 

och nyttiggörs. 

Chefsmyndighet för institutet är UHÄ. Institutet leds av en styrelse 

bestående av elva ledamöter med suppleanter hämtade från berörda äm

betsverk. kommunförbunden och arbetsmarknadens centralorganisa

tioner. I styrelsen ingår också institutets föreståndare. tillika professor vid 

institutet. 

Verksamheten vid institutet finansieras i första hand genom riksstats

a11slag (2 754000 kr. budgetåret 1980/81 ). En betydande del av institutets 

sammanlagda resurser !ca 30 procent) består dock av medel som tillförts 

institutet från organ för sektorsforskning och genom uppdragsforskning. 

Institutets fasta personalresurser innefattar en professur i socialpolitik. 

en i arbetsmarknadspolitik och en tjänst som biträdande professor med 

inriktning på välfärds- och levnadsnivåforskning, ytterligare en forsknings

ledande tjänst (forskare) samt åtta forskningsassistenttjänster på olika 

nivåer. 

Forskningssamverkanskommitten <FOSAMJ har avgivit ett betänkande 

<Os U 1979: 4l angående SOFI:s framtida ställning. I betänkandet föreslås 

att ett nytt institut för tilliimpningsinriktad social- och arbetsmarknadspoli

tisk forskning inrättas på grundval av det nuvarande institutet. Institutet 

bör svara för teori- och metodutveckling på respektive områden och fors

karutbildning inom ramen för högskolans disciplininriktade forskarutbild

ning eller i sektoriellt avgränsade områden samt medverka i grundläggande 

utbildning bl. a. inom den sociala linjen. FOSAM föreslår även att institu

tet skall kunna fungera som administrativ bas .för vissa forsknings- och 

utvccklingsprojckt. Institutet avses hysa expertgruppens för utrednings

verksamhet i arbetsmarknadsfrågor (EFA) kansli samt eventuellt även 

delegationens för social forskning !DSFl kansli. Institutets basorganisation 

finansieras med medel över ett anslag under var och en av femte. nionde 
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och tolfte huvudtitlarna. En väsentlig del av institutets forskning finansi

eras genom projektanslag. En relativt liten styrelse förordas. Förslaget har 

remissbehandlats. 

Remissopinionen visade att FOSAM:s förslag inte kan ligga till grund för 

en förändring av institutets uppgifter och organisation. Frågan har därför 

beretts ytterligare inom regeringskansliet. I samband härmed har även 

institutets förslag till fortsatt välfärdsforskning behandlats. 

Efter samråd med cheferna för socialdepartementet och arbetsmark

nadsdepartementet får jag anföra följande. 

Socialpolitisk och arbetsmarknadspolitisk forskning bedrivs förutom vid 

SOFI också vid flertalet universitet. I det senare fallet rör det sig till 

betydande del om forskningsprojekt finansierade av organ för sektors

forskning såsom EFA. DSF och arbetslivscentrum. Det är emellertid en

dast vid institutet for social forskning som det finns en sammanhållen 

resurs av någorlunda omfattning för detta slag av vetenskaplig verksam

het. Därigenom har det också blivit möjligt för institutet att bedriva till

lämpningsinriktad forskning rörande social- och arbetsmarknadspolitiska 

problem i förening med grundforskning avseende teori och metodutveck

ling av vikt för detta område. Sverige har i förhållande till flertalet andra 

länder under de senaste decennierna utvecklat en avancerad social- och 

arbctsmarknadspolitik. Denna griper numera in i snart sagt alla medbor

gares liv. Det är mot den bakgrunden enligt min uppfattning utomordentligt 

angeläget att fortsätta utvecklingen av forskningen om sociala förhållanden 

och arbetsmarknadsförhållanden. För att kunna föra social- och arbets

marknadspolitikcn vidare fordras kunskaper om vilka resultat den hittills 

bedrivna politiken har fört med sig och om hur den förhåller sig till de 

uppställda målen. Det är viktigt att detta slags forskning kan bedrivas på 

mer än ett ställe i landet och så sker, som jag nyss har nämnt. också. Det är 

samtidigt angeläget. vilket framhålls av flertalet remissinstanscr, att den 

enhet som SOFI utgör kan bevaras och vidareutvecklas. Institutet har 

genom sin verksamhet visat att just föreningen av tillämpningsinriktad 

forskning och grundforskning med starka inslag av tvärvetenskaplig sam

verkan kan leda till forskningsresultat av sådan kvalitet att de ocksa röner 

internationell uppmärksamhet. Dessutom är det angeläget att finna sådana 

former för institutets verksamhet att dess grundforskning och tillämpade 

forskning kan stimuleras och utvecklas. 

I propositionen 1978179: 119 om vissa frågor rörande forskning och fors

karutbildning tog jag upp frågan om fristående forskningsinstitut. Jag fram

höll därvid att fristående forskningsinstitut ofta riskerar att leda till en 

splittring av forskningsresurser på ett sätt som inte är acceptabelt för ett sä 

litet land som Sverige vilket har en forhMlandevis begränsad forskningska- · 

pacitet. Jag erinrade också om att forskningsinstitut av sådant slag efter en 

tid löper risk att bli isolerade frän högskolcforskningcn och därmed i viss 

utsträckning förlora den stimulans som vetenskaplig diskussion och kritik i 
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en bredare forskningsmiljö ger upphov till. Därmed försvåras ocksi"t rekry

teringen av forskare till institutens verksamhet samtidigt som den kun

skapsförnyelse denna ger upphov till inte i önskvärd omfattning kan tillgo

dogöras i den grundläggande högskoleutbildningen och forskarutbildning

en. 

Den vikt som enligt min mening måste fästas vid socialpolitisk och 

arbetsmarknadspolitisk forskning gör det nödvändigt att söka undvika en 

utveckling av det antydda slaget för SOFI. Samtidigt är det enligt min 

mening nödvändigt att inom högskolans forskning bredda intresset för just 

forskning med denna inriktning. Det är också av stor betydelse att resulta

ten från socialpolitisk och arbetsmarknadspolitisk forskning snabbt kan 

föras in i den grundläggande utbildningen t. ex. inom de administrativa. 

ekonomiska och sociala utbildningarna. Inom högskolan måste slutligen en 

forskningspotential byggas upp som kan bidra till att tillgodose behoven av 

sektorsforskning inom området. Olika sektorsorgan har under senare år 

fått betydande FoU-resurser till sitt förfogande. Enligt min mening skulle 

ett sådant uppbyggnadsarbete kraftigt stimuleras om SOFI fördes över till 

universitetet i Stockholm. Ett betydande antal av de remissinstanser som 

har yttrat sig över FOSAM :s betänkande har också förordat en sådan 

åtgärd. Denna skulle underlätta institutets samverkan med andra veten

skapsområden och även främja en utveckling av forskning inom t. ex. 

familjepolitik. bostadspolitik. skattepolitik och kriminalpolitik. områden 

inom vilka det redan idag finns viss kompetens vid universitetet. Med 

hänvisning till vad jag nu har anfört förordar jag att SOFI inordnas i 

universitetet i Stockholm den I juli 1981. Enligt min mening är det lämpligt 

att institutet åtminstone inledningsvis får formen av en särskild inrättning 

för social- och arbetsmarknadspolitisk forskning inom universitetet. Jag 

återkommer strax till vissa organisatoriska frågor i samband härmed. 

Institutets utbildningsuppgifter är f. n. knutna till professurerna i form av 

en begränsad skyldighet att medverka i forskarutbildningen i de traditio

nella universitetsdisciplinerna. Denna har fullgjorts genom att professorer

na har gett kurser och seminarier i forskarutbildningen i nationalekonomi 

och ·sociologi vid universitetet i Stockholm samt har handlett forskarstu

derande i dessa ämnen. Professorerna i socialpolitik och välfärdsforskning 

har också i viss utsträckning medverkat i utbildningen vid institutionen för 

socionomutbildning vid universitetet. Institutet har vidare svarat för en 

kurs i arbetsmarknadskunskap med personaladministration. Jag anser det 

angeläget att universitetet i ökad omfattning utnyttjar institutets kompe

tens när det gäller såväl den grundläggande utbildningen som forskarut

bildningen. 

Den särskilda inrättningen bör ledas av en styrelse i vilken liksom hittills 

olika intressenter i social- och arbetsmarknadspolitisk forskning bör vara 

företrädda. Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att medde

la föreskrifter om styrelsens sammansättning m. m. 
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Jag räknar inte med att inordningen av institutet i högskolan skall påver

ka institutets kontakter med andra organ. t. ex. arbetslivsccntrum. EFA. 

DSF och socialstyrelsen. 

Jag vill i detta sammanhang framhålla att arbetsmarknadsministern den

na dag under tolfte huvudtiteln anmäler sin avsikt att Ef'A lln 1968: 14). 

som hittills har arbetat som kommittc, skall omhildas till en delegation för 

arbetsmarknadspolitisk forskning. Detta föranleder ingen ändring av 

EF A:s sammansättning och arbetssätt. Delegationen. i vilken ingår repre

sentanter för arbetsmarknadsdepartementet. arbetsmarknadsstyrclsen. 

högskolan och arbetsmarknadens parter. skall således som hittills initiera. 

stödja och samordna arbetsmarknadspolitisk forskning vid universitet och 

högskolor. 

Jag anser i likhet med flertalet remissinsta11ser att det finns ett behov av 

att förstärka resurserna för den social- och arbetsmarknadspolitiska forsk

ning som nu bedrivs vid institutet. Jag räknar med att institutets basre

surser på sikt kan förstärkas genom de medel som jag nedan föreslfrr bör 

ställas till förfogande för den fortsatta välfärdsforskningen. Därutöver bör 

institutet kunna ta på sig vissa externfinansierade uppdrag. 

Institutets förslag till fortsatt välfiirdsforskning innebär att institutet fftr i 

uppdrag att genomföra en ny uppföljning av levnadsnivåundersökningen 

enligt samma mönster som 1974. Uppföljningen skall ge underlag för en 

med!:.iorgarrapport om välfardsförändringarna i Sverige under 1970-talet. 

För att kunna rapportera och analysera samhällsutvecklingen i ett längre 

tidsperspektiv genomförs en registerinsamling inom ramen för det s. k. 

femtondeföddaregistret. Det insamlade forskningsmaterialet skall därut

över fungera som underlag för utveckling av gcneraliserbara ansatser för 

andra typer av kunskapsunderlag för den politiska processen. 

De beräknade kostnaderna för programmet uppgår till 1662.'iOOO kr. 

varav 12.'i.'iOOOO kr. i särskilt anslag. Programmet omfattar en period av 6 

är. Dt!n nuvarande projektorganisationen föreslås utökad med 10 personer 

till sammanlagt 14. Därtill kommer doktorander. sommarpraktikanter m:h 

socionompraktikanter. 

Viilfiirdsforskningsprogrammet har remitterats. De flesta remissinstan

ser tillstyrker en fortsättning av institutets välfärdsforskning i enlighet med 

förslaget. Odelat positiva är arhetsli1·.1Tentmm, arhct.rnwrk11adsstyre/.1·c11. 

hrott.1:fi'irchy,;Kclllde rildet, expcrt,;ruppen .f{'ir inra11dring.1jiirsk11i11,;. EFA, 

h11111a11istisk-sa mhiil/.1·1 ·etcnskap/iga .fi1rsk11i11gsr<ldct, La 11d.1.,1rga11 isa

tim1cn i Sl'eriKC. statens invandrarverk. Tiii11stemii11ne11.1· centralorga11isa

tion och samhiil/.1·1·etenskapliKt1 fi1k11/tets11iimnde11 l"id unii·ersitetet i 

Umeå. 

Följande remissinstanscr är positiva till institutets förslag under vissa 

förutsättningar eller till delar av välfärdsforskningsprogrammet. Hit hör 

arbetarskyddsstyrelsen, DSF, f<irskning.1·rädsniimmle11. rik.\:fi"irsiikri11,;s

rerket. socialstyre/sen, samhälls1·etenskapli,;a .fl1k11/tet.rniimnden 1·id uni-
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1·crsitctct i Stockholm och UHÄ. Remissinslanserna har pekat pi1 behovet 

av samordning mellan institutets välfärdsforskning och statistiska central

byråns <SCBt undersökningar om lcvnadsförhiillanden. 

S1JCi<1logiska. 1w ti1111alek11110111isk11 och s/111.1·1 ·ct c11.1·/..11pliga i11.1·1it111ir1-

nema 1·id 1111i1·ersitetet i Uppsala .. rnmhiill.1·1·cte11.1kapliga .fi1/..11/1et.rnii11111-

de11 i Giitchorg. rik.1·re1·isio11.1Terke1. S1·1!11ska Arhets,i:;1·1m'.fi'ire11i11ge11. 11r

hl'tarskydd.1:fi111dc11 och SCB avstyrker institutets förslag Vissa av dessa 

remissinstanser anser att en ny levnadsnivi\undersökning iir iiverllödig 

med tanke pa SCB:s statistik om levnadsniv[in: andra pekar pil brister i 

institutets tidigare levnadsniviiundersökningar. 

Jag anser att de fördelar som skulle vinnas med en ny levnad~;nivtiunder

sökning är så stora att medel bör ställas till förfogande hiirför. M;inga 

remissinstanst:r har haft tydlig nytta av tidigare undersökningar. Sverige 

Wmpar sig viil för longitudinella sllldier. vili\.el inte minst vissa utliindska 

forskare har påpekat. Lt:vnadsnivfiundersökningen iir upplagd som en 

panelundersökning, vilken möjliggör studier av kausala samband. Genom 

en ny levnadsnivåumlersökning skapas en databas - troligen unik i sill 

slag - som kan bli intressant lfmgt fram i liden. Det blir vidare möjligt all 

mäta hela 1970-talets viilfärdsutveckling. Först för 1980-talet kan det fin

nas möjligheter att mäta utvecklingen pii motsvaramlc siitt genom data !hin 

SCB:s lcvnadsniviiundt:rsökningar. Jag utgär ifrån all behovet av fort salta 

levnadsniväundersökningar inom institutets ram härigenom iir uttiimt. In

stitutet får fortsiittningsvis anviinda sig av SCB:s s. k. ULF-undersökning

ar för analyser av välfardsförändringar. Detta förutsiitter ett nära samarbe

te mellan institutet och SCB. 

Yiilfärdsforskningsprogrammet bör linansieras gemensamt med medel 

under anslag tillhörande arbetsmarknads-. social- och utbildningsdeparte

menten. För arbetsmarknadsdepartementets del biir medel utg[1 ur ansla

get A 2. Kommittt!er m. m .. anslagspostcn Forskning och utveckling och 

för socialdepartementet ur anslaget A 3. Forsknings- och utve1:klingsarbe

te samt försöksverksamhet. 

För utbildningsdepartementels del bör ansliis I 200000 kr. för nästa 

budgetär. medel som sedan bör få ligga kvar under kommande budgetår. 

Anslaget möjliggör en successiv förstärkning av institutets resurst:r allt

eftersom resursbehovet för välfärdsforskningsprngrammet minskar. 

Medel för SOFI anvisas innevarande budgetiir under ett särskilt anslag 

(2 754 000 kr.). Under förevarande anslag beräknar jag för budgt:tdret 1981/ 

82 medel för institutet för social forskning med 4 176000 kr. 

Jag beräknar en besparing av 203 000 kr. till följd av förvaltningsratio

nalisering. 

Med hänvisning till sammanstiillningen beräknar jag anslaget till 

( I 07 435 000 + 16 588 000 = t 124 023 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att ändra benämningen på tjänster som 

professor (L 221 i enlighet med vad jag har förordat. 
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2. bemyndiga regeringen att inrätta tjänster som professor ( L 221 i 

enlighet med vad jag har förordat, 

3. godkänna vad jag har förordat om institutets för social forskning 

inordnande i universitetet i Stockholm, 

4. till SamhiillsvetenskapliRa ji1k11lteterna för budgetåret 1981/82 

anvisa ett reservationsanslag av 124023 000 kr. 

D 17. Medicinska fakulteterna 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

259595040 

. 276 027 000 

307272000 

Reservation 6076719 

Detta anslag avser medicinsk forskning och forskarutbildning vid karo

linska institutet samt vid universiteten i Uppsala. Linköping. Lund. Göte

borg och Umeå. 

Anslagsfördel11i11g 
Högskoleenhet 

Universitets- och hög
skoleämbetet 

Stockholms hii!(skolerl'!(ion 
Karolinska institutet 

Uppsala högskoleregion 

Universitetet i Uppsala 

Linköping.i· hii!(skolere!(ion 
Universitetet i Linköping 

Lund/Malmö hii1:skuleregion 
Universitetet i Lund 

Göteborgs hiivkulert'Rinn 
Universitetet i Göteborg 

Umeå hiiRskoleregion 
Universitetet i Umeå 

1980/81 

I 003800 

87 599000 

36937 250 

17 309350 

49394 250 

48624150 

35 159200 

276027000 

Beräknad ändring 1981 /82 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+ 2030000 

+ 10499000 

+ 4457000 

+ 1988000 

+ 5723000 

+ 5470000 

+ 4265000 

+34432000 

röre
dragamlen 

241000 

+10079\lilO 

+ 4233 000 

+ lf\23000 

+ 5492000 

+ 5 281000 

+ 4 578 000 

+31245000 
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Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

!UHÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 Kostnad budget- Anmärkningar 
aret 1981/82 
(tkr.) 

I. Pris- och t.-ineomräkning +27982 
2. Fiiriindringar m• anslags-

t<?knisk natur 
2.1 I tjänst som professor i fort- Verksamheten 

plantningens endokrinologi + 211 bedrivs f. n. 
med stöd av 
anslag från 
medicinska 
forsknings-
rådet. 

3. Konseki·enser m· tidig<ll'<' 
beslut 

3.1 Försöksdjur + 1920 
4. Besparingar 
4.1 Gemensamma ändamål 316 
5. Reformer 
5.1 Basresurser. inkl. forskar-

rekryteringstjänster och 
biblioteksresurscr + 3 175 

5.2 I tjänst som professor i 
molekylär genetik. Kl + 190 

5.3 I tjänst som professor i 
medicinsk mikrobiell eko-
logi. Kl 0 

5.4 I tjänst som professor i Yrkande liven 
allmänmedicin, UU + 270 under anslaget 

D 7. Utbildning 
för vårdyrken. 

5.5 I tjänst som professor i 
membranhiologi. UU 0 

5.6 I tjänst som professor i 
klinisk bakteriologi. UU 0 

5.7 1 tjänst som professor i Yrkande även 
långvårdsmedicin. Kl + 270 under anslaget 

D 7. Utbildning 
för vårdyrken. 

5.8 Del i program för omvård- Yrkande även un-
nadsforskning, UU, UUm + 350 der anslaget D 

16. Samhällsve-
tenskapliga fa-
kulteterna. 

5.9 l]änster som försöks-
djurskonsulent. Kl. UUm + 380 
Summa r1former + 4635 

+34432 

' Kl= karolinska institutet, UU =universitetet i Uppsala, UUm = universitt:tet i 
Umdt. 

UHÄ hemställer att 

I. vid karolinska institutet en tjänst som professor i Lo 22/24 i fortplant

ningens endokrinologi inrättas den I juli 1981 med E. Diczfalusy som 

förste innehavare. 
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2. vid karolinska institutet en tjänst som professor i Lo 22/24 i molekylär 

genetik inriittas den I juli 1981. 

3. vid karolinska institutet en tj~inst som professor i Lo 22/24 i medi

cinsk mikrobiell ekologi inrältas den I juli 1981. eller vid den senare 

tidpunkt då den personliga tjänsten som professor i symhiosforskning blir 

vakant. med snmtidig indragning av sistniimnda tjänst. 

4. vid universitetet i Uppsala en tjänst som professor Lo 22/24 

allmiinmedicin inrättas den I juli 1981. 

5. vid universitetet i Uppsala en tjänst som professor Lo n/24 

membranbiologi inrättas den ·1 juli 1981 med Per Peterson som förste 

innehavare. 

6. vid universitetet i Uppsala en tjänst som professor i Lo 22/24 i klinisk 

bakteriologi inrättas den I juli 1981. eller vid den senare tidpunkt då den 

personliga tjänsten som professor i klinisk bakteriologi blir vakant. med 

samtidig indragning av en professur i bakteriologi i Lo 20/22. 

7. vid karolinska institutet en tjänst som professor i Lo 22/24 i lång

vårdsmedicin inrättas den I juli 1981. 

8. medel beräknas för genomförande av program för omvårdnads

forskning vid universiteten i Uppsala och Umeå. 

9. under ett reservationsanslag D 17. Medicinska fakulteterna för bud

getåret 1981/82 anvisas 310459 000 kr. med ovan angiven fördelning på 

an slagsposter. 

UHÄ har i skrivelse den 23 maj 1980 hemställt att den ledighlivande 

tjänsten som professor (L 22) i radioterapi vid universitetet i Göteborg. 

förenad med tjänst som överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset, återbesiitts 

med den ändrade ämnesbenämningen onkologi, förenad med tjänst som 

överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset. Göteborgs sjukvärdsstyrelse har 

tillstyrkt förslaget. 

Medicinska fakultetsniimnden och linjenämnden för läkarlinjen vid uni

versitetet i Götehorg har i siirskild framställning föreslagit all den tjänst 

som klinisk lärare i klinisk farmakologi som innehas av Nils Svedmyr 

omvandlas till tjänst som professor ( L 22) i klinisk farmakologi budgetåret 

1981/82. Docenten Nils Svedmyr iir tillika överliikare vid Sahlgrenska 

sjukhuset. Göteborgs sjukvårdsstyrelse har i yttrande över nämndernas 

anslagsframstiillni_ng tillstyrkt framställningen. 

Univers.itetet i Uppsala har inkommit med en sammanställning av forsk

ningsprojekt i Uppsala med anknytning till omvårdnadsområdet. 

UHA har inkommit med yttrande över sjukvårdsanknytningen dels den 

16 september 1980 frän Uppsala läns landstingskommun av en tjänst som 

professor i allmänmedicin vid universitetet i Uppsala och dels den 10 

oktober 1980 frän karolinska institutet av en tjiinst som professor i lång

vårdsmedicin vid institutet. 
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Fiiredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Kostnaderna för en tjänst som professor !L 22) i fortplantningens endo

krinologi bestrids innevarande budget{ir från anslaget D 39. Medicinska 

forskningsrådet. Jag förordar att en tjänst som professor IL 22) i fortplant

ningens endokrinologi inrättas vid karolinska institutet (Kl) den I juli 1981. 

Egon Diczfalusy bör utnämnas till förste innehavare av tjänsten. Jag be

räknar därför ytterligare 439000 kr. under förevarande anslag. Vidare har 

jag vid min medelsberäkning av detta anslag beräknat basresurser för 

professuren i medicinsk genetik i Umcil <+ 200000 kr.) samt för proles

surcn i toxikologi vid Kl ( + 228 000 kr.). Jag kommer senare att beräkna 

motsvarande minskningar av anslaget Medicinska forskningsrådet. 

I vad avser medel för extern (rikstäckande) verksamhet vid medicinska 

informationsecntralen !MIO vid Kl hänvisar jag till vad jag kommer att 

anföra under anslaget D 41. Delegationen för vetenskaplig och teknisk 

informationsförsöi:ining. 

I enlighet med riksdagens beslut vid 1979/80 f\rs riksmöte har jag vid min 

medelsberäkning beaktat att en tjänst som professor ( L 22) i molekylär 

genetik!+ 190000 kr.) inrättas vid Kl den I juli 1981 (prop. 1979/80: 100 

bil. 12. UbU 1979/80: 20. rskr 1979/80: 232). Tjänsten crsiitter en personlig 

tjänst och utgör en del av institutets utbyggnad av forskningen på det 

arbets- och miljömedicinska området. 

Universitets- och högskoleämbetet !UHÄ) föreslår att en professur 

!L 22) i medicinsk mikrobiell ekologi inrättas vid Kl den I juli 1981 eller vid 

den senare tidpunkt när innehavaren av en personlig professur i symbios

forskning avgår med pension. Jag hit räder U HÄ:s förslag och utgår från att 

tjiinsten bekostas inom ramen for befintliga medel. 

Alla parter inom sjukvården är överens om att primärvården skall byg

gas ut och utgöra hasen i den framtida vårdorganisationen. Resurserna för 

utbildning och forskning rörande primiirv~lrdcn bör enligt min mening 

förstiirkas. UHÄ har utvecklat en plan för utbyggnaden av fasta resurser 

för allmänmedicin vid samtliga högskoleenheter med medicinsk forskning 

under den närmaste femårsperioden. Utbyggnaden bör enligt min mening 

ske successivt. Inrättandet av en professur i allmänmedicin vid universite

tet i Lund i anslutning till Dalbyprojt:ktet enligt förslag i 1980 års budget

proposition (prop. 1979/80: 100. UbU 1979/80: 26. rskr 1979/80: 286) utgör 

en första etapp i denna utbyggnadsplan. Jag går nu vidare i utbyggnadspro

grammet och föreslår att en tjänst som professor !L 22) i allmänmedicin 

inriittas vid universitetet i Uppsala den I juli 1981 och förenas med tjiinst 

som distriktsläkare i allmänläkarvärd vid vfardcentralen i Tierp. Jag räknar 

med att frägan om placeringen av professuren vid vårdcentralen blir före

mål för förhandlingar med Uppsala läns landsting. Jag beräknar medel 

<+ 270000 kr.) under förevarande anslag samt!+ 160000 kr.) under ansla-
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get Utbildning för vårdyrken. Jag har i denna fråga samrått med statsrådet 

Holm. 
l överensstämmelse med UHÄ:s förslag förordar jag vidare att en tjänst 

som professor ( L 22) i membran biologi inrättas den I juli 1981 vid universi

tetet i Uppsala. Docenten Per Peterson bör utnämnas som förste innehava

re av tjänsten. Jag utgår från att tjänsten bekostas inom ramen för befint

liga resurser. 
En professor (L 20) i bakteriologi vid universitetet i Uppsala hålls f. n. 

vakant under den tid som en personlig tjänst som professor (L 22) i klinisk 

bakteriologi tillika överläkare vid akademiska sjukhuset uppehålls av Gun

nar Laurell. UHÄ föreslår att en tjänst som professor (L 22) i klinisk 

bakteriologi, förenad med tjänst som överläkare vid akademiska sjukhu

set. inrättas den I juli 1981 eller när Laurell avgår med pension. Den 

vakanta professuren bör samtidigt dras in. Jag biträder förslaget och har 

härvid samrått med statsrådet Holm. 
Jag har tidigare i skilda sammanhang betonat behovet av en utbyggnad 

av forskning och utbildning rörande de äldres och långtidssjukas problem. 

Professurer i långvårdsmedicin har efter mina förslag inrättats i Umeå år 

1979 och i Lmd år 1980. Kl har i årets anslagsframställning redovisat sin 

syn på utvecklingen av den långvårdsmedicinska forskningen vid institu

tet. Utvecklingen bör enligt Kl ske i två steg. Ett första skede i denna 

utveckling syftar till en planmässig uppbyggnad av forskningsorganisation 

och vetenskaplig kompetens inom området. l en andra fas. när de veten

skapliga och forskningsorganisatoriska förutsättningarna föreligger. bör 

enligt Kl en professur i långvårdsmedicin inrättas. I Kl :s långsiktiga plane

ring förordas en sådan för budgetåret 1985/86. 

UHÄ anser för sin del att en snabbare utveckling av den långvårdsmedi

cinska forskningen vid Kl bör kunna nås. om det skapas fasta forsknings

resurser som kan utgöra kärnan i det skisserade uppbyggnadsprogrammet. 

UHÄ föreslår däiför att en tjänst som professor i långvårdsmedicin inrät

tas vid Kl den I juli 1981. 

För egen del är jag liksom UHÄ angelägen om att den långvårdsmedi

cinska forskningen vid Kl utvecklas snabbare än vad institutet angett i sin 

långsiktiga planering. Jag är emellertid inte beredd att förorda inrättande 

av en professur redan nästa budgetår. 

Jag har vid medelsberäkningen av förevarande anslag beräknat .5.50000 

kr. avseende preklinisk undervisning för den ökade dimensioneringen av 

tandläkarlinjen i Umeå. 

I särskild skrivelse föreslår UHÄ att den ledigblivande tjäm;tcn som 

professor ( L 221 i radioterapi vid universitetet i Göteborg. återbesätts med 

den ändrade ämnesbenämningen onkologi och alltjämt skall vara förenad 

med tjänst som överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset. Jag förordar att 

tjänsten återbesätts enligt UHÄ:s förslag. 

Medicinska fakultetsnämnden och linjenämnden för läkarlinjen vid uni-
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versitetet i Göteborg har i särskild framställning föreslagit att en tjänst som 

professor i klinisk farmakologi, förenad med tjänst som överläkare vid 

Sahlgrenska sjukhuset. inrättas vid universitetet i Göteborg genom samti

dig indragning av en tjänst som klinisk lärare. Den nuvarande innehavaren 

av den kliniska lärartjänsten, Nils Svedmyr, kompetensförklarades 1969 

till tjänst som professor i klinisk farmakologi. Med hänsyn till de speciella 

omständigheter som råder just i denna fråga förordar jag att en professur 

(L 22) i klinisk farmakologi, förenad med överläkartjänst vid Sahlgrenska 

sjukhuset. inrättas den I juli 1981 vid universitetet i Uöteborg med samti

dig indragning av en tjänst som klinisk lärare i samma ämne. Docenten Nils 

Svedmyr bör utnämnas till förste innehavare av tjänsten. Jag räknar inte 

några ytterligare medel för ändamålet. 

Regeringen har föreskrivit att följande professurer (L 22) får ledigförkla

ras med ändrade benämningar. 

Nuvarande benämning 

Socialmedicin 

Medicinsk radiofysik 

Högskoleenhet 1 

UUm 

UG 

Föreslagen benämning 

Socialmedicin. särskilt 
epidemiologi2 

Medicinsk radiofysik, 
förenad med tjänst som 
sjukhusfysiker vid Sahl
grenska sjukhuset 

1 UUm = universitetet i Umeå. UG =universitetet i Götehorg. 
~ Regeringen avser att i samband med tillsiittandel hesluta om professurens förening 
med läkartjänst. 

Jag förordar att tjänsternas benämning ändras på detta sätt. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1979/80: 100, UbU 1979i80: 20, rskr 1979/ 

80: 232) har en tjänst som professor (L 22) i långvårdsmedicin, förenad med 

tjänst som överläkare vid Malmö allmänna sjukhus, inrättats vid universi

tetet i Lund budgetåret 1980/81. Riksdagen har i samband med utskottsbe

handlingen uttalat att regeringen får förordna om annan sjukvårdsanknyt

ning för tjänsten under förutsättning att godtagbar överenskommelse träf

fas med berörd sjukvårdshuvudman. En sådan överenskommelse har nu 

träffats. Regeringen har med anledning av denna medgivit att tjänsten får 

ledigförklaras som professur i långvårdsmedicin, förenad med överli:ikar

tjänst vid Malmö allmänna sjukhus, men med verksamheten övergångsvis 

förlagd till Värnhems sjukhus. 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (jfr prop. 1966: I bil. 10 s. 361. 

SU 1966: 42, rskr 1966: 125) har regeringen föreskrivit att vissa tjiinster 

skall återbesättas med ändrade ämnesbenämningar enligt följande: en 

tjänst som professor IL 22) i pediatrik vid universitetet i Göteborg förenad 

med tjiinst som överläkare vid Östra sjukhuset med benämningen prol'es

sor IL 22) i pediatrik, särskilt neonatologi, förenad med tjänst som överlä

kare vid Östra sjukhuset: en tjänst som professor (L 22) i virologi vid 

universitetet i Uppsala med benämningen professor (L 22) i virologi, 

34 Rik.1dagc11 /980i8/. I .1aml. Nr 100. BilaRa 12 
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särskilt molekylär virologi. Med stöd av bemyndigandet har regeringen 

vidare föreskrivit att ämnesbenämningen för samtliga professurer i rönt

gendiagnostik skall ändras till diagnostisk radiologi. 

UHÄ föreslår att medel tillförs universiteten i Uppsala och Umeå för 

utveckling av program för omvårdnadsforskning. I prop. 1979/80: 100 bil. 

12 s. 382 betonade jag nödvändigheten att pröva olika metoder för att 

stimulera framväxten av nya forskningsområden. Programmen för om

vårdnadsforskning utgör enligt min mening en bra modell för uppbyggna

den av ett nytt forskningsområde i tvärvetenskaplig samverkan över fokul

tetsgränserna i likhet med de modeller som nu prövas inom områdena 

barnkultur och marinteknik. Jag har för universitetet i Uppsala beräknat 

medel för program för omvårdnadsforskning under dels förevarande anslag 

med 200000 kr., dels anslaget D 16. Samhällsvetenskapliga fakulteterna 

med 100000 kr. För att underlätta sammanhållningen av programmet bör 

medlen disponeras av styrelsen för universitetet i Uppsala. För utveckling

en av omvårdnadsforskningen vid universitetet i Umeå beräknas under 

förevarande anslag 150000 kr. 

Som jag tidigare har anfört har vissa medel under anslaget innevarande 

budgetår fått utgöra garantibelopp för import av försöksdjur i form av 

katter. På motsvarande sätt har vissa medel under anslaget D 18. Odonto

logiska fakulteterna samt medel som medicinska forskningsrådet ställt till 

förfogande ingått i detta garantibelopp. Efterhand som fakulteterna vid de 

olika högskoleenheterna har fått tillgång till importerade försöksdjur har en 

avräkning mot garantibeloppet skett genom UHÄ:s försorg. I princip mot

svarande förfarande avses bli utnyttjat under de nu följande två budgetåren 

som importavtalet avser. 

Erfarenheterna från hittillsvarande importtillfällen visar att kostnaden 

per djur kan hållas lägre än vad som antogs vid beräkning av garantibelopp 

innevarande år. Jag har för ändamålet under förevarande anslag beräknat 

763 000 kr. för att utgöra garantibelopp under budgetåret 1981 /82. Medlen 

bör ställas till U HÄ: s disposition och ämbetet ansvarar sedan för att 

utnyttjande av djur vid respektive högskoleenhet avräknas mot garantibe

loppet och att eventuellt outnyttjade medel återgår till fakulteterna. 

De ändrade bestämmelser som numera gäller för försöksdjursområdet 

gör del bl. a. nödvändigt att knyta ökad veterinärmedicinsk sakkunskap till 

högskoleenheterna. Som jag tidigare har anfört (prop. 1978179: I 00 bil. 12 

s. 553) är målet att på sikt inrätta en tjänst som försöksdjurskonsulent inom 

var och en av högskoleregionerna. Försöksdjurskonsulenterna skall också 

tillgodose behov som kan föreligga i anslutning till försöksdjursbaserad 

forskning och försöksdjursuppfödning inom andra fakulteter än de medi

cinska. Tjänster som försöksdjurskonsulent finns inrättade vid universite

ten i Göteborg och Lund. Jag beräknar nu medel för en tjänst som för

söksdjurskonsulent vid Kl ( + 190000 kr.). 

Jag har vid min medelsberäkning beaktat behovet av en allmän förstärk-
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ning av basresurserna ( + 2 500000 kr.). Jag förutsätter härvid att behovet 

av resurser för nya områden såsom arbetsterapi och sjukgymnastik kan 

tillgodoses inom ramen för anvisade medel. 

Jag beräknar en besparing av 480000 kr. till följd av förvaltningsratio

nalisering. 

I avvaktan på särskild proposition om ändrat huvudmannaskap för karo

linska sjukhuset, m. m. är anslagsposten Karolinska institutet preliminärt 

beräknad. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(275777000 + 31245000 =) 307272000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att i avvaktan på förslag 

angående karolinska sjukhuset i särskild proposition 

1. bemyndiga regeringen att inrätta tjänster som professor (L 22) i 

enlighet med vad jag har förordat, 

2. bemyndiga regeringen att ändra benämningen av tjänster som 

professor (L 22) i enlighet med vad jag har förordat, 

3. till Medicinska fakulteterna för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag av 307272 000 kr. 

D 18. Odontologiska fakulteterna 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

41498084 

43437000 

46727000 

Reservation 2342728 

Detta anslag avser odontologisk forskning och forskarutbildning vid 

karolinska institutet samt universiteten i Lund, Göteborg och Umeå. 

Anslag~fördelning 

Högskoleenhet 

Universitets- och hög
skoleämbetet 

Stockholms lu>i.1skolere!(ion 
Karolinska institutet 

Lund/ Malmö lzägskoleregion 
Universitetet i Lund 

Göteborgs högskoleregion 
Universitetet i Göteborg 

Umeå hiigskolere!(ion 
Universitetet i Umeå 

Utgift 

1980/81 

46200 

14643350 

9274000 

8927000 

10 546450 

43437000 

Beräknad ändring 1981/82 

Universitets- Före-
och högskole- draganden 
ämbetet 

+ 85000 9000 

+1564000 12000 

+I 053000 + 992000 

+1129000 +I 009000 

+1161000 +1310000 

+4992000 +3290000 
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Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

IUHÄl. 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

I. I'ri.I'- vch låneomriikning 
3. K011sck1·en.1·cr m· tidii?ll/"l' 

hes/ut 
3.1 Försöksdjur 

4. Bnpuringar 
4.1 Gemensamma ändamål 
5. Reformer 
5.1 Tjänst som professor i sam

hällsodontologi. UL 

5.2 Basresurser och forskarrek
ryteringstjänster enligt 
fakultetsnämndernas prin
cipprogram 
Summa rc.fimner 

1 UL = universitetet i Lund. 

UHÄ hemställer att 

Kostnad hudgct- Anmärkningar 
aret 1981/82 
(tkr.) 

+4255 

+ 80 

+ 75 

+ (i}() 

+ 705 

+4992 

Yrkande iiven 
under anslaget 
D 17. Medicins
ka fakulteterna. 

Samtidig in
dragning av I' 
t L 201 i cario
logi. + 180 
tkr. under an
slaget D 7. Ut
bildning för 
vardyrkcn för 
ersiittnings
tjänst som lä
rare/hilriidandc 
övertandläkare 
fÖr undervis
ning i cario
logi. 

I. vid universitetet i Lund en tjänst som professor i Lo 22/24 i samhälls

odontologi inrättas den I juli 1981 med samtidig indragning av en tjiinst 

som professor i L 20 i cariologi, 

2. under ett reservationsanslag D 18. Odontologiska fakulteterna för 

budgetåret 1981/82 anvisas 48429000 kr. med ovan angiven fördelning på 

anslags poster. 

Fiiredra~anden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 
avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) har i sin anslagsframställning 

redovisat konkreta förslag till utveckling och profilering av den odontolo-
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giska forskningen de närmaste ären. Jag har tidigare betonat värdet av 

denna långtidsplanering (prop. 1979/80: 100 bil. 12). 

1 forskningsprogrammet förutses bl. a. en ökad satsning inom ämnet 

samhällsodontologi. Jag biträder därvidlag UHÄ:s förslag och förordar att 

en tjänst som professor <L 221 i samhällsodontologi inrättas vid universite

tet i Lund den 1 juli 1981 med samtidig indragning av en tjänst som 

professor <L 20) i cariologi. Jag beräknar därför ytterligare dels 75000 kr. 

under förevarande anslag. dels 180000 kr. under anslaget D 7. Utbildning 

för vårdyrken för att upprätthålla undervisningen i cariologi. 

För den ökade tandläkarutbildningen i Umeå har jag i min medelshe

räkning beräknat 220000 kr. under förevarande anslag. 

Enligt den princip som jag har redovisat under anslaget till de medicins

ka fakulteterna har jag under detta anslag beräknat ett garantibelopp för 

import av försöksdjur under budgetåret 1981/82 motsvarande 37000 kr. 

Medlen bör ställas till UHÄ:s förfogande. 

Regeringen har föreskrivit att en tjänst som professor i odontologisk 

teknologi vid universitetet i Göteborg får ledigförklaras som tjiinst som 

professor (L 22) i odontologisk bioteknologi, förenad med tjänst som 

övertandläkare vid tandvårdscentralen i Göteborg. Jag förordar att tjäns

tens benämning m. m. ändras på detta sätt. 

För en allmän förstärkning av basresurserna har jag i min medelsberäk

ning beräknat 430000 kr. 

Jag beräknar en besparing av 73 000 kr. till följd av förvaltningsrationali

.sering. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(43437000 + 3290000 =) 46727000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inrätta en tjänst som professor ( L 22) i 

enlighet med vad jag har förordat. 

2. bemyndiga regeringen att ändra ämnesbenämningen av en tjänst 

som professor (L 22) i enlighet med vad jag har förordat. 

3. till Odontologiska fakulteterna för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag av 46 727 000 kr. 

D 19. Farmaceutiska fakulteten 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

10795002 

10468000 

11551000 

Reservation 319376 

Detta anslag avser farmaceutisk forskning och forskarutbildning vid 

universitetet i Uppsala. 
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Anslug.~j;'irde/ning 

Högskoleenhet 

lJ{J(IS<1/11 hiigsko/ere)?ion 
Universitetet i Uppsala 

1980/81 

10468 000 

Beräknad ändring 1981/8~ 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+I 179000 

Före
draganden 

+I 083000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

IUHÄ). 

Ändringsförslagen innebiir i korthet följande. 

Ändam<il Kostnad budget- Anmilrkningar 
året 1981/8~ 

I. Pris- och hincomriikning 
4. BeJparinJ.:ar 
4.1 Gemensamma ändanu\l 
5. Rejimn<'I" 
5.1 Basresurser för forskning 

och forskarutbildning 

(tkr. I 

+I 028 

9 

+ 160 

+1179 

UHÄ hemställer att under ett reservationsanslag D 19. Farmaceutiska 

fakulteten för budgetåret 1981/82 anvisas 11647000 kr. 

Fiiredragumlen 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Jag beräknar under förevarande anslag en besparing till följd av förvalt

ningsrationalist:ring med 14000 kr. 

Jag har vid min meddsberäkning beaktat behovet av en allmän förstärk

ning av basresurserna(+ 100000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

I I 0 468 000 + 1 083 000 =) 11 551 000 kr. 

Jag ht:mställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Farmaceutiska fakulteten för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

rcservationsanslag av 11 551 000 kr. 

D 20. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

204453 232 

228085 000 

255 684000 

Reservation 4 73277'2 
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Delta anslag avser matematisk-nalurvctenskaplig forskning och fors

karutbildning vid universiteten i Stockholm. Uppsala. Lund. Göteborg och 

Umeå. 

Ans/11g.1fiirdc•/11ing 

Högskoleenhet 1980/81 Beräknad iindring 198 l/R2 

U niversitcls- Före-
och högskole- dragan<lcn 
iimhetet 

S1<1ck/r,1/111.r /riigsk, 1/c·rcgi1>n 
L:niversitctet i Stockholm 62834000 + 8 554000 + 7 IOROOO 

Uppsala hiigskoil'l"<'!~ion 
Universitetet i Uppsala 66368000 + 8879000 + 7115000 

l.11ncliM11/111ii hii1•.1k,1/eregi1m 
Univcrsilelct i Lund 50562000 + 6415000 + 5494000 

Gii1eh11rgs hiigsk11/aegion 
Univcrsiletet i Gölchorg 22089000 + J 773 000 + 4271000 

Umecl hiigskolcregio11 
Universitetet i Umeå 26 232 000 1 + 4 143 000 + 3611000 

Utgift 228085000 +3176..JOOO +27599000 

1 Härav skall lägst 700000 kr. användas till inriillande av en utvccklingsenhet för 
tilliirnpad mikrohiologi. 

Anslagsframstiillning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

!UHAJ. 

Andringsförslagen innebär i korthet följande. 

i\ndamiil/hi\gskolcenhet m. m. 1 

I. Pris- och hineomriiknin~ 
2. Fiiriinclri11J?11r 111" anslaK:1·-

1cknisk n11t11r · 
.:!. I Medel för drift av pelle

tronaccelerator. U L 

, , 
Medel för drift av mätteknisk .:.. . .;.. 
grupp !spiralliisargruppen). US 

2.J Medel för tjiinst vid fysiska 
institutionen. UL 

2.4 Medel för två tjänster vid 
Gustaf Werners institut. uu 
Summa under 2 

4. Besparing 
4.1 Gemensamma ändamål 

Kostnad hudget- Anmiirkninµar 
året 1981/82 
ltkr.) 

+22600 

+ 139 

+ 750 

+ 135 

+ 272 
+ 1296 

232 

Verksamheten 
hedrivs f. n. 
med stöd av 
anslag från 
naturveten
skapliga 
forsknings
rådel. 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

5. R<:fc>rmt'r 
5.1 Omvandling av ledigblivande 

professur i geologi. sär-
skilt petrografi och minera-
logi. till professur i geo-
dynamik och tektonik. UU 

5.2 Omvandling av ledigblivandt: 
professur i sedimentpetro-
grafi till professur i mine-
ralkemi och petrologi. UU 

5.3 Omvandling av personlig pro-
fessur i strålningsbiologi 
till i.:ke personlig profrs-
sur, LIS 

5.4 Överföring av professur i 
analytisk kemi till löne-
läge L 22-24, US 

5.5 Basresurser: 
Docent/forskarassistent -
tjiinster 
Ovriga förstärkningar 

5.6 Professur i astrofysik. LICi 
5.7 Professur i datalogi. U LI 
5.8 Professur i naturgeografi. 

l.JUm 
5.9 Utökning av kontaktsekre-

tariatverksamhcten. US. UG. 
UUm 

5.10 Förstärkning av basresurser 
för naturhistoriska museer 
S1111111111 under 5 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1981 /82 
ltkr.) 

0 

+ 1200 
+ 3 700 
+ 600 
+ 600 

+ 600 

+ 400 

+ I 000 
+ 8 IOO 

+31764 

1 US = universitetet i Stockholm. UU = universitetet i Uppsala. UL = universite
tet i Lund. UG = universitetet i Gött:horg. UUm =universitetet i Umeå. 

UHÄ hemställer att 
I. vid universitetet i Uppsala en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

gcodynamik och tektonik inrättas den I juli 1981 eller vid den senare 

tidpunkt då tjänsten som professor i Lo 22/24 i geologi, särskilt petrografi 

och mineralogi. blir vakant. med samtidig indragning av sistnämnda tjänst. 

2. vid universitetet i Uppsala en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

mineralkemi och petrologi inrättas den I juli 1981 eller vid den senare 

tidpunkt då tjänsten som professor i Lo 20/21/22 i sedimentpetrografi blir 

vakant, med samtidig indragning av sistnämnda tjänst. 

3. vid universitetet i Stockholm en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

strålningsbiologi inrättas den I juli 1981 och att Lars Ehrenberg förordnas 

som förste innehavare samt att den personliga professur som Lars Ehren

berg nu innehar samtidigt indrages. 

4. vid universitetet i Stockholm en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

analytisk kemi inrättas den I juli 1981 och att Gunnar Widmark förordnas 

som förste innehavare samt att den professur i Lo 21122/23 som Gunnar 

Widmark nu innehar samtidigt indrages. 
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5. vid universitetet i Göteborg en tjänst som professor i Lo 22/24 
astrofysik inrättas den I juli 1981. 

6. vid universitetet i Uppsala en tjänst som professor i Lo 22/24 

datalogi inrättas den I juli 1981. 
7. vid universitetet i Umeå en tjänst som professor i Lo 22/24 i naturgeo

grafi inrättas den I juli 1981. 
8. under ett reservationsanslag D 20. Matematisk-naturvetenskapliga 

fakulteterna för budgetåret 1981/82 anvisas 259849000 kr. med ovan angi

ven fördelning på anslagsposter. 

Universitetet i Linköping har inkommit med en skrivelse rörande finan

siering av centrum för forensisk vetenskap. 

Jlavsresursdele ga tionen 

Delegationen för samordning av havsresursverksamheten har. i enlighet 

med sin instruktion, avgivit yttrande över bl. a. UHÄ:s anslagsframställ

ning i vad avser de matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna. 

Delegationen anser att grundanslagen för den marinbiologiska forskning

en på fältstationer som t. ex. Askö är helt underdimensionerade och beto

nar vikten av en prioritering av ökade basresurser inom fakulteterna. 

Föredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Under förevarande anslag har jag räknat medel för en tjänst som forsk

ningsingenjör knuten till vedanatomiska laboratoriet vid universitetet i 

Lund samt vissa materielkostnader i anslutning härtill. Kostnaderna be

strids innevarande budgetår gemensamt från anslagen D 38. Humanistisk

samhällsvetenskapliga forskningsrådet och D 40. Naturvetenskapliga 

forskningsrådet m. m. 

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) har föreslagit dels att den 

ledigblivande professuren (L 22) i geologi, särskilt petrografi och minera

logi, vid universitetet i Uppsala skall återbesättas med benämningen geo

dynamik och tcktonik (L 22). dels att den lcdigblivande professuren (L 20) 
i sedimentpetrografi vid samma universitet skall återbesättas med ämncs

benämningen mineralkemi och petrologi samt ändras till tjänst som profes

sor i L 22. Jag biträder UHÄ:s förslag. dock anser jag att tjänsten som 

professor i mineralkemi och petrologi fortfarande skall vara placerad i 

L 20. 
Inom utbildningsdepartementet pågår f. n. en utredning om strålnings

biologisk forskning. Jag är därför inte nu beredd att ta ställning till förslaget 

att omvandla en personlig tjänst som professor (L 22) i strålningsbiologi 

vid universitetet i Stockholm till en permanent tjänst. 
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UHÄ har vidare föreslagit att en tjänst som professor (L 22) i astrofysik 

inrättas vid universitetet i Göteborg den I juli 1981. 'tjänsten kommer att 

ha en nära anknytning till Råö rymdobservatorium. 

Observatoriet är ett av Europas modernaste radioastronomiska observa

torium. Den experimentella utrustning som byggts upp där har skapat 

mycket goda förutsiittningar för att inom landet bedriva bl. a. astrnfysika

lisk forskning pii internationellt hög nivt1. Jag biträder därför förslaget. 

Jag kommer under anslaget D 21. Tekniska fakulteterna att bcriikna 

särskilda medel för basresurser för observatorid. I detta sammanhang vill 

jag betona vikten av att observatoriet ställs till föti\.1gande för forskare från 

landet i övrigt. 

I enlighet mo.:d statsmakternas beslut (prnp. 1979/80: 100. UbU 1979/ 

80: 20. rskr 1979/80: 2321 har uppbyggnaden av en utvecklingsenhet för 

tillämpad mikrobiologi vid universitetet i Umeå påbörjats innevarande 

budgetår. 

Vidare har jag beräknat 200000 kr. för drift av verksamheten vid den 

neurokemiska och neurotoxikologiska forskargruppen vid universitetet i 

Stockholm. 
Universitetet har nu redovisat ett planeringsunderlag för den fortsatta 

uppbyggnaden. 

Sft som jag har anfört i förra årets budgetproposition hör uppbyggnaden 

av utvel'.klingsenheten ske successivt och medelsbehovet prövas årligen. 

Mot denna bakgrund bör universitetet i sin fortsatta planering också pröva 

uppbyggnadsalternativ på en lägre ambitionsnivå - t. ex. i fråga om diver

sifiering av verksamheten - än vad som hittintills har lagts fram. Härvid 

bör forsknings- och utveeklingsarbete som i ett liingre tidsperspektiv kan 

leda till industriell tillämpning prioriteras. För nästa budgetfö· bör ytterliga

re 700000 kr. anvisas för ulvecklingsenhetens verksamhet. 

Professorn i mikrobiologi vid universitetet i lJ ppsala Lennart Philipson 

har utsetts till chef för Eurnpean Molecular Biology Laboratory ( EMBU i 

Heidelberg. Förordnandd gäller frän april 1982 och fem är framåt. 

Med hänsyn till vikten av den värdefulla forskningen som bedrivs inom 

iimnesområdet och kontinuiteten för forskarhandledning m. m. anser jag 

det motiverat att Philipsons tjänst förs över stat. En tjänst som professor 

(L 22) i mikrobiologi vid universitetet i Uppsala kan därvid fö tillsättas med 

ordinarie innehavare. Jag föreslår att regeringen begär riksdagens bemyn

digande att föra Philipsons tjänst över stat. 

Med stöd av riksdagens bemyndigande ljfr prop. 1966: I bil. 10 s. 361. 

SU 1966: 42. rskr 1966: 1251 har regeringen föreskrivit att professuren 

(L 22) i informationsbehandling, siirskilt numerisk analys. vid universitetet 

i Uppsala, skall återbesiittas med iimnesbeniimningen numerisk analys. 

Jag har vid min medelsberäkning beaktat behovet av allmiin förstärkning 

av basresurserna ( + 3 839000 kr.). Härvid har jag siirskilt beaktat behovet 

av resursförstärkningar vid universitetet i Göteborg. Jag har även riiknat 

medel för en förstiirkning av kontaktsekretariatens verksamhet ( + 400000 
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kr.). Dessa medel bör användas till en förstärkning av basresurserna och ej 

för permanenta lönekostnader. 

Jag beräknar en besparing av 353 000 kr. till följd av förvaltningsratio

nalisering. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

<228 085 000 + 27 599 000 =) 255 684 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inrätta en tjänst som professor ( L 22) i 

enlighet med vad jag har förordat. 

2. bemyndiga regeringen att ändra benämning av tjänster som pro

fessor ( L 22) i enlighet med vad jag har förordat. 

3. bemyndiga regeringen att föra en tjänst som professor över stat 

enligt vad jag har förordat. 

4. till Matematisk-nat111Tetenskap/iga fi1k11/tetema för budgetåret 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 255684000 kr. 

D 21. Tekniska fakulteterna 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

229543624 

242209000 
270611000 

Reservation 10 131344 

Detta anslag avser teknisk forskning och forskarutbildning samt specia

listutbildning inom tekniska ämnesområden vid tekniska högskolan i 

Stockholm. universiteten i Uppsala. Linköping och Lund. Chalmers tek

niska högskola och högskolan i Luleå. 

Högskoleenhet 1980/81 

St1>ckholm.1· hiig.l'kolcregit>n 
Tekniska högskolan i 

Stockholm 76943000 1 

Upp.l'ala hiig.l'kolere)?ion 
Universitetet i Uppsala 3937000 

Linkiipings hiig.l'ko/er(•gion 
Universitetet i Linköping 21581000 

LunJ/,Walmö hii)?skolere)?ion 
Universitetet i Lund 47357000 

(iötehorf(.1· lriigskoleref(ion 
Chalmers tekniska högskola 67 622000~ 

1 Härav skall 559000 kr. användas till träforskning. 

Beräknad iindring I 98 li82 

U ni vcrsitets
och högskole
ämhctct 

+ 1040fi000 

+ 719000 

+ 3718000 

+ 5866000 

+ 9182000 

Före
draganden 

+ 9 _~48000 

+ 466000 

+ 3040000 

+ 5 192000 

+ 7814000 

~ Härav skall lägst 500 000 kr. användas till marinteknisk forskning_ 
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Högskoleenhet 

Umeå hiigskoferegion 
Högskolan i Luleå 
Energ(forskning 

Utgift 

1980/81 

24543000 
226000 

242209000 

Beräknad ändring 1981/82 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+ 4516000 
+ 27000 

+34434000 

Före
draganden 

+ 2522000 
+ 20000 

+28402000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

<UHÄJ. 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskole
enhet m. m. 1 

I. Pris- och föneomräkning 
2. Förändringar liv ans/ags

tcknisk natur 
2.1 Omföring av medel från 

anslaget D 5. Utbildning 
för tekniska yrken till 
anslaget D 21. Tekniska 
fakulteterna, HLu 

2.2 Medel för två forsk
ningsassistenter 
(reaktorfysik). CTH 

2.3 Medel för två forsk
ningsingenjörer (fysik), 
CTH 
Summa under 2 

4. Besparing 
4.1 Gemensamma ändamål 
5. Reformer 
5.1 Omvandling av ledig

blivna/ledigblivande 
professurer ( P) 
P i mekanik till bio
kemisk teknologi, KTH 
Pi matematik (vakant) 
till tillämpad matematisk 
analvs. särskilt diffe
rentialekvationer, KTH 
P i hopfogningsteknik 
(vakant) till produktions
teknik. särskilt automa
tiserad sammansättning, 
ULi 
P i skeppsmaskinteknik 
till kraft- och värme
anlftggningars system
teknik. CTH 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1981/82 
(tkr.) 

+24181 

+ 1150 
Verksamheten 
bedrivs f. n. 

+ 251 med stöd av 
anslag från 
naturveten-
skapliga 
forsknings-
rådet. 

+ 228 
+ 1629 

391 

0 

0 

0 

0 
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Ändam~\l/högskole
enhet m. m. 1 

P i ångteknik (vakantl 
till cnergiförsörj
ningstcknik, CTH 
P i byggnadsteknik till 
betongbyggnad. CTH 
P i byggnadsteknik till 
sttil- och träbyggnad. 
CTH 
P i byggnadsteknik till 
byggnadsmaterial, CTH 
P i byggnadskonstruktion 
till arkitektur - teknisk 
planering. CTH 
P i skeppsbyggnadsteknik 
till marin konstruktions
teknik, CTH 
P i byggnadsstatik till 
byggnadsmekanik. CTH 

5.2 Ändrad ämnesbenämning 
pil professur ( Pl: 
P i byggnadsstatik till 
byggnadsmekanik. UL 
P i byggnadsstatik till 
byggnadstekniskt brand-

1 skydd. UL 
5.3 · Medel för kontaktsekre

lariatens verksamhet 
5.4 Basresurser: 

Medel för tjänster 
som forskarassi
stern m. m. 
Övriga basresurs
forstärkningar 

5.5 Arbetsmiljö: 
Professur i belvs
ningsliira. KTH 

5.6 Energiteknik: 
Professur i högspän
ningsteknik. CTH 

5.7 Materialteknik: 
Professur i till
liimpad materialtek
nologi. KTH 
Professur i vtors 
fysik och k~mi, ULi 

5.8 Industriell organisa
tion och marknads
föring m. m.: 
Professur i industri
ell organisation med 
företags ut veckling, 
HLu 

5.9 Datalogi/elektronik: 
Professur i datalogi. 
CTH 
Summa under 5 

Kostnad budget-
året 1981 /8:! 
(tkr.) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

+ 290 

+ 3000 

+ 3000 

+ 600 

+ :!50 

+ 600 

+ 600 

+ 300 

+ 375 
+ 9015 

+34434 

Anmärkningar 

1 
KTH= tekniska högskolan i Stockholm. ULi =universitetet i Linköping, UL = 

universitetet i Lund. CTH = Chalmers tekniska högskola. HLu = högskolan i 
Luleå. 
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UHÄ hemställer att 

I. vid tekniska högskolan i Stockholm en tjänst som professor i Lo 22/24 

i belysningslära inrättas den I juli 1981. 

2. vid Chalmers tekniska högskola en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

högspiinningsteknik inrättas den I juli 1981. 

3. vid tekniska högskolan i Stockholm en tjänst som professor i Lo 22/24 

i ti\liimpad materialteknologi inrättas den I juli 1981. 

4. vid universitetet i Linköping en tjänst som professor i Lo 22/24 i ytors 

fysik och kemi inrättas den I juli 1981. 

5. vid högskolan i Luldt en tjänst som professor i Lo 22/24 i industriell 

organisation med företagsutveckling inrättas den I juli 1981. 

6. vid Chalmers tekniska högskola en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

datalogi inrättas den I juli 1981. 

7. vid tekniska högskolan i Stockholm en tjänst som professor i Lo 22/24 

i biokemisk teknologi inrättas den I juli 1981 eller vid den senare tidpunkt 

då den tjänst som professor i Lo 20/21/22 i mekanik. som innehas av Stig 

Hjalmars. blir vakant, med samtidig indragning av sistnämnda tjänst, 

8. vid tekniska högskolan i Stockholm en tjänst som professor i Lo 22/24 

i tilliimpad matematisk analys, särskilt differentialekvationer. inrättas den 

I juli 1981 med samtidig indragning av den efter Lars lngelstam lcdigblivna 

tjänsten som professor i Lo 20/21/22 i matematik. 

9. vid universitetet i Linköping en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

produktionsteknik. särskilt automatiserad sammansättning. inrättas den 

I juli 1981 med samtidig indragning av den vakanta tjänsten som professor i 

Lo 22/24 i hopfogningsteknik, 

10. vid Chalmers tekniska högskola en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

kraft- och värmeanläggningars systemteknik inrättas den I juli 1981 eller 

vid den senare tidpunkt då tjänsten som professor i Lo 22/24 i skeppsma
skinteknik blir vakant. med samtidig indragning av sistnämnda tjänst, 

11. vid Chalmers tekniska högskola en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

encrgiförsörjningstcknik inrättas den I juli 1981 med samtidig indragning 

av en efter Lars Nordström ledigblivcn tjänst som professor i Lo 22/24 i 

ångteknik. 
12. vid Chalmers tekniska högskola en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

betongbyggnad inrättas den I juli 1981 eller vid den senare tidpunkt då den 

tjänst som professor i Lo 22/24 i byggnadsteknik, som innehas av Anders 

Losberg. blir vakant. med samtidig indragning av sistnämnda tjänst, 

13. vid Chalmers tekniska högskola en tjänst som professor i Lo 22/24 i 

stål- och träbyggnad inrättas den I juli 1981 eller vid den senare tidpunkt då 

den tjänst som professor i Lo 22/24 i byggnadsteknik, som innehas av Allan 

Bergfelt. blir vakant. med samtidig indragning av sistnämnda tjänst, 

14. vid Chalmers tekniska högskola en tjänst som professor i Lo 20/21 I 

22 i byggnadsmalerial inrättas den 1 juli 1981 eller vid den senare tidpunkt 

då den tjänst som professor i Lo 20/21/22 i byggnadsteknik, som innehas av 
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Roman Malinowski. blir vakant, med samtidig indragning av sistnämnda 

tjänst, 

15. vid Chalmers tekniska högskola en tjänst som professor i Lo 22124 i 

arkitektur - teknisk planering inriittas den I juli 1981 eller vid den senare 

tidpunkt dft tjiinsten som professor i Lo 22/24 i byggnadskonstruktion hlir 

vakant. med samtidig indragning av sistniimnda tjiinst. 

16. vid Chalmers tl!kniska högskola en tji"inst som professor i Lo 22124 i 

marin konstruktionsteknik inrättas den I juli 1981 eller vid den senare 

tidpunkt dä tjiinsten som professor i Lo 22124 i skeppshyggnadsteknik blir 

vakant. med samtidig indragning av sistniimnda tjiinst. 

17. vid Chalmers tekniska högskola den efter Sv<.~n Sahlin vakanta tjäns

ten som professor i Lo 22124 i hyggnadsstatik äterbcsätts som tjiinst som 

professor i Lo 22/24 i hyggnadsstatik och att Alf Samuelsson. som nu 

innehar en tjänst som professor i Lo 20/21/22 i byggnadsstatik. fr. o. m. den 

I juli 1981 förordnas som innehavare av tjiinsten i Lo 22124. 

18. vid Chalmers tekniska högskola en tjiinst som professor i Lo 20/21/ 

22 i hyggnadsmekanik. särskilt geomekanik. inriillas tkn I juli 1981 under 

föruhiillning av att Alf Samudsson fr. o. rn. samma datum förordnas som 

innehavare av professur i Lo 22124 i byggnadsstatik som Samuelsson nu 

innehar samtidigt indrages. 

19. vid universitetet i Lund en tjänst som professor i Lo 22124 i bygg

nadstekniskt brandskydd inriittas den I juli 1981 med Ove Pettersson som 

förste innehavare och a!! den tjiinst som professor i Lo 22/24 i byggnads

statik. som Ove Pettersson nu innehar. samtidigt indrages. 

20. vid universitetet i Lund en tjänst som professor i Lo 22124 i hygg

nadsmekanik inrällas den I juli 1981 med Hans Pettersson som förste 

innehavare o<.:h att den tjiinst som professor i Lo 20/21/22 i byggnadsstatik. 

som Hans Pettersson nu innehar samtidigt indrages. 

21. under ett reservationsanslag D 21. Tekniska fakulteterna för hudget

året 1981 /82 anvisas 276 643 000 kr. med ovan angiven fördelning pil an

slags poster. 

· Naturvetenskapliga forskningsrådet har den 21 mars 1980 inkommit med 

en skrivelse rörande driftkostnader för Rfiö rymdobservatorium. 

Styrelsen för svensk hrandforskning har inkommit med en skrivelse 

angående en professur i hyggnadstekni~kt brandskydd. 

Fiiredraganclcn 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregilende under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Vid min beräkning av anslaget till de tekniska fakulteterna tar jag upp 

medel för kostnader fört vä teknikertjänster som iir knutna till institutionen 

för reaktorl"ysik vid Chalmers tekniska högskol:i lCTHJ. Kostnaderna för 

dessa tjänster bestrids innevarande hudgetår från anslaget Naturveten

skapliga forskningsrådet m. m. I+ 251 000 kr.). 
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Jag har i tidigare budgetpropositioner givit exempel på sådana områden 

som bör prioriteras vid utvecklingen av den tekniska forskningen. nämli

gen informationsteknik. mikroelektronik. materialvetenskaper och energi

teknik. Andra viktiga områden är enligt min mening arbetsvetenskap, 

industriell organisation och produktionsteknik. Mina förslag till inrättande 

av nya tjänster som professor avser i samtliga fall - med undantag av 

tjänster som omvandlas - dessa områden. 

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄl har tagit initiativ till ett om

fattande utredningsarbete rörande utbildning och forskning inom områ

dena datateknik samt industriell ekonomi. administration och organisa

tion. Jag anser det angeläget att UHÄ utarbetar mera långsiktiga planer för 

utveckling av resurserna itven på andra viktiga teknikområden. Sådana 

planer bör utgå från den forskningsprofil som f. n. finns etablerad inom de 

tekniska fakulteterna så att tillgängliga resurser inte onödigtvis splittras. 

Under de närmaste tio åren kommer ca 125 professurer inom teknisk 

fakultet. dvs. mer än en tredjedel. att bli vakanta i samband med att 

innehavarna uppnår pensionsåldern. Det utvidgade omprövningsfötfa

rande som UHÄ tillämpar vid prövning av ledigblivande av professurer 

inom de matematisk-naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna torde 

medföra goda möjligheter att inom ramen för befintliga resurser anpassa 

forskningen till nya angelägna behov, t. ex. de nyss nämnda. 

Under förevarande anslag har UHÄ lagt fram ett stort antal förslag om 

omvandling av professurer. Jag biträder UHÄ:s förslag i vad avser föl

jande tjänster som professor (L 22) och förordar att tjänsternas benämning 

ändras i samb2.nd med återbesättande. 

Nuvarande benämning 

H11pfogningsteknik 

Skcppsmaskinteknik 

Skeppsbvggnadsteknik 
Ångteknik 
Hyggnausteknik 
Byggnausleknik 
Byggnadskonstruktion 

Högskoleenhet 1 

ULi 

CTH 

CTH 
CTH 
CTH 
CTH 
CTH 

Föreslagen benämning 

Produktionsteknik. särskilt 
automatiserad sammansätt
ning 
Kraft- och värmeanlägg
ningars systemteknik 
Marin konstruktionsteknik 
Energiförsörjningsteknik 
Betongbyggnad 
Stal- och träbyggnad 
Arkitektur-teknisk 
planering 

1 KTH = tekniska högskolan i Stockholm. U Li = universitetet i Linköping. CTH = 
Chalmers tekniska högskola. 

UHÄ har föreslagit att den lcdigblivna professuren (L 20) i matematik 

vid tekniska högskolan i Stockholm (KTH) skall omvandlas till en protes

sur (L 22) i lillitmpad matematisk analys. särskilt differentialekvationer. 

Jag hiträder UHÄ:s förslag. dock att tjänsten inrättas i L 20. Jag avser att 

ilterkomma till regeringen i denna fråga. 

UHÄ har vidare föreslagit att den vakanta professuren (L 22) i bygg-
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nadsstatik vid CTH skall återbesättas med nuvarande professorn ( L 20) i 

hyggnadsstatik Alf Samuelsson som innehavare och att den därvid ledigbli

vande professuren omvandlas till en professur (L 20) i byggnadsmekanik. 

Jag hiträder UHÄ:s förslag. 

UHÄ har slutligen föreslagit ändrade ämnesbenämningar av de.nuvaran

de två professurerna i hyggnadsstatik vid universitetet i Lund. så att den 

professur ( L 22) i hyggnadsstatik som innehas av Ove Pettersson ändras till 

professur (L 22) i byggnadstekniskt brandskydd med Ove Pettersson som 

förste innehavare och den professur (L 20) i hyggnadsstatik som innehas 

av Hans Pettersson ändras till professur ( L 22) i byggnadsmekanik med 

Hans Pettersson som förste innehavare. Jag biträder UHÄ:s förslag. dock 

att tjänstt:n som professor i byggnadsmekanik inrättas i I, 20. Jag avser att 

återkomma till regeringen i denna fråga. 

I enlighet med riksdagens beslut vid 1979/80 års riksmöte förordar jag att 

en tjänst som professor ( L 22) i belysningsliira vid KTH inrättas den I juli 

1981 (lJbU 1979/80: 20. rskr 1979/80: 232). 

CTH förfogar i dag över omfattande utrustnings- och laboratorieresurser 

inom högspänningstekniken bl. a. vid forskningsstationen i Anne berg. Där

emot saknas en högre fast forskartjänst för att dessa resurser skall kunna 

utnyttjas för forskning och forskarutbildning. Mot denna bakgrund har 

UHÄ nu föreslagit att en tjänst som professor ( L 22) i högspänningsteknik 

inrättas vid CTH den I juli 1981. 

Sedan flera år tillbaka satsar statsmakterna betydande resurser på forsk

ning, utveckling och demonstrationsanläggningar inom energiområdet. Jag 

delar UHÄ:s uppfattning att det är väsentligt att stödja den tillämpade 

energiforskningen med fasta resurser för riktad grundforskning på ener

giområdet och bitriider förslaget. 

Som ett led i den fortsatta uppbyggnaden av forskningen i materialteknik 

bör enligt UHÄ inrättas dels en tjänst som professor (L 22) i ytors fysik 

och kemi vid universitetet i Linköping. dels en tjänst som professor ( L 22) i 

tillämpad materialteknologi vid KTH. båda den I juli 1981. 

Forskning inom ytors fysik och kemi har viktiga tekniska och vetenskap

liga tilliimpningar inom många områden och utgör idag internationellt ett 

mycket aktivt forskningsfält. Bl. a. har styrclse9 för teknisk utvec.kling 

(STU) utpekat området som siirskilt intressant för framtida utveckling. Vid 

universitetet i Linköping bedrivs redan idag en omfattande forskning på 

området vilket har ökat behovet av fasta forskningsresurser. Den föreslag

na tjänsten skulle enligt min mening utgöra en värdefull förstärkning avtvå 

av högskolans profilområden. nämligen materialteknik och medicinsk tek

nik. Jag biträder därför UHÄ:s förslag. 

Val och utnyttjande av material i tekniska konstruktioner är ett viktigt 

område inom materialtekniken. Jag delar UHÄ:s uppfattning att man även 

bör liigga vikt vid forskning rörande den roll som materialet spelar i ett 

vidare samhä1lsperspektiv. där råvaru-. energi- och miljösynpunkter i 

.•5 Riksd11g1·11 1980181. I sam/. Nr /110. Bilag11 12 
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ökande grad måste beaktas. Jag förordar att det materialtekniska forsk

ningsområdet kompletteras genom att en tjänst som professor i tillämpad 

materialteknologi inrättas vid KTH den I juli 1981. 

I avvaktan på resultatet av pågående utredningsarbete inom UHÄ be

träffande resursbehoven för utbildning och forskning inom området indu

striell ekonomi, administration och organisation var jag i förra årets bud

getproposition inte beredd att tillstyrka förslaget om inrättande av en tjänst 

som professor (L 22) i industriell organisation vid högskolan i Luleå. 

Utredningsarbetet beräknas inte vara slutfört förrän om något år. Enligt 

UHÄ kommer nyssnämnda tjänst att prioriteras så högt även i ett samlat 

perspektiv, att ytterligare beslutsunderlag inte behöver avvaktas. 

Regering och riksdag beslöt år 1977 om åtgärder för att främja de mindre 

och medelstora företagens utveckling (prop. 1977/78: 40. NU 1977/78: 34. 

rskr 1977/78: 110). Därigenom lades grunden till en politik för att erbjuda 

goda utvecklingsbetingelser för de mindre företagen. Samtidigt betonades 

att det var ett första steg i ett fortlöpande reformarbete på småföretagsom

rådet. Jag vill i detta sammanhang erinra om uttalandet i regeringsdeklara

tionen att arbetet förs vidare med att skapa gynnsamma villkor för småfö

retagen och stimulera till nyföretagande. Detta har bl. a. resulterat i en 

fortsatt uppbyggnad av de regionala utvecklingsfonderna. Vidare har STU 

ålagts ett särskilt ansvar för teknisk utveckling och för innovationsarbete 

för dessa fön:tagskategorier. 

För Norrbottens del har särskilda åtgärder vidtagits på det regional- och 

industripolitiska området främst i syfte att främja etablering av ny verk

samhet i länet. Ökade resurser har getts till Norrlandsfonden för att stödja 

utvecklingsprojekt vid skilda institutioner inom högskolan i Luleå som kan 

bedömas leda till industriell produktion (prop. 1978/79: 127. UbU 1978/ 

79: 42, rskr 1978/79: 329). UHÄ:s på nytt framförda förslag att inrätta en 
tjiinst som professor i industriell organisation med företagsutveckling vid 

högskolan i Luleå den I juli 1981 ligger väl i linje med statsmakternas 

tidigare nämnda beslut. Mot denna bakgrund biträder jag förslaget. Jag 

räknar med att tjänsten hör kunna finansieras inom ramen för anvisade 

medel. 
Jag har vid min medelsberäkning beaktat behovet av allmän förstärkning 

av basresurserna(+ 3694000kr.). Härav bör 500000 kr. anvisas till CTH 

for täckande av vissa kostnader avseende Råö rymdobservatorium. 

Jag har även räknat medel för en förstärkning av kontaktsekretariatens 

verksamhet ( + I 00 000 kr.). Dessa medel bör användas till en förstärkning 

av basresurserna och ej för permanenta lönekostnader. 

Under anslaget D 41. Delegationen för vetenskaplig och teknisk infor

mationsförsörjning kommer jag att beräkna medel för informations- och 

dokumentationscentralerna vid KTH:s bibliotek. 

Regeringen har föreskrivet att professuren ( L 22) i järnets metallurgi vid 

KTH får ledigförklaras med ämnesbenämningen tillämpad processmetal

lurgi. Jag förordar att tjänstens benämning ändras på detta sätt. 
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Med stöd av riksdagens bemyndigande (jfr prop. 1966: I bil. 10 s. 361. 

SU 1966: 42. rskr 1966: 125) har regeringen föreskrivit dels att professuren 

<L 22) i tlygplansstatik vid KTH skall återbesättas med ämnesbenämning

en lättkonstruktioner, dels ock att professuren (L 22) i materialbehandling 

med formlära vid CTH skall återbesättas med ämnesbenämningen form

lära. 
Jag beräknar en besparing av 594000 kr. till följd av förvaltningsratio

naliscring. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(242 209 000 + 28 402 000 =) 270 611 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inrätta tjänster som professor <L 22)· i 

enlighet med vad jag har förordat. 

2. bemyndiga regeringen att ändra benämningen av tjänster som 

professor (L 22) i enlighet med vad jag har förordat, 

3. till Tekniska fakulteterna för budgetåret 1981/82 anvisa ett reser

vationsanslag av 270 611 000 kr. 

D 22. Temaorienterad forskning 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

6172000 

6810000 

Detta anslag avser temaorienterad forskning och forskarutbildning vid 

universitetet i Linköping. Verksamheten bedrivs enligt beslut av regering

en inom ramen för en sektion av den filosofiska fakulteten. 

Anslag.1ji"irdelning 

Högskoleenhet 

Linkiipings hiigskolerl'gion 
Universitetet i Linköping 

1980/81 

6172000 

Beräknad ändring 1981 /82 

Universitets
och högskole
ämbetet 

+5069000 

Före
draganden 

+638000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

!UHÄ). 

UHÄ: s ändringsförslag innebär i korthet följande. 
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Ändamål 

I. Pris- och låneomriikninR 
2. Reformer 
2.1 Förstärkning av forskar

resurser och basresurser 
2.2 I tjänst som professor 

inom temat Teknik och 
social förändring 

2.3 I tjänst som professor 
inom temat Vatten i natur 
och samhälle 

2.4 Engångsanslag till hihliotck 

Kostnad budget- Anmärkningar 
året 1981/82 
(tkr.) 

+ 619 

+3750 

+ 200 

+ 200 
+ 300 

+5069 

U HÄ hemställer att under ett reservationsanslag D 22. Temaorienterad 

forskning för budgetåret 1981/82 anvisas 11 241 000 kr. 

F örcdragandcn 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

För pris- och löneomräkning har jag beräknat 568 000 kr. 

För närvarande finns åtta extra ordinarie tjänster som professor inrätta

de vid universitetet i Linköping för temaorienterad forskning varav två 

inom vart och ett av följande fyra områden: Teknik och social förändring, 

Vatten i natur och samhälle, Hälso- och sjukvården -i samhället samt 

Kommunikation - överföring av information. Inom de två förstnämnda 

områdena är tjänsterna tillsatta medan övriga är under tillsättning. 

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄJ har föreslagit att ytterligare 

en tjänst som extra ordinarie professor inrättas inom vartdera av temana 

Teknik och social förändring samt Vatten i natur och samhälle. Med tanke 

på att relativt kort tid förflutit sedan verksamheten kom igång anser jag det 

för närvarande inte befogat att inrätta ytterligare professurer. Jag räknar 

däremot medel för en förstärkning av basresurserna(+ 70000 kr.). 

Den av UHÄ föreslagna rersursförstärkningen för biblioteksändamål 

bör enligt min mening kunna tillgodoses inom ramen för den allmänna 

förstärkning av bibliotekens resurser som jag kommer att förorda under 

anslaget D 35. Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Temaorienterad .f(1rskning for budgetåret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag av 6810000 kr. 
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D 23. Vissa tandvårdskostnader 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

69211 144 

63 781 000 

59076000 

Detta anslag avser den tandvård som bedrivs i anslutning till den odonto

logiska utbildningen och forskningen vid karolinska institutet samt univer

siteten i Lund, Göteborg och Umeå. Vidare utgår från anslaget vissa medel 

till de statliga tandtekniker- och tandskötcrskeskolorna samt till ersättning 

åt tandtekniker- och tandsköterskepraktikanter.· 

Anslag.1förde/11ing 

1980/81 

Uti:ifier 
Lönekostnader 60393000 
Materiel m. m. 14864000 
Lärarkliniker m. m. 3 256000 
Sjukvård 22000 
Reseersättningar 13000 
Telegram och telefon 404000 
Renhållning och städning 3 364000 

82316000 

Uppbiirdsmedel 
Patientavgifter m. m. 18 535 000 

Nettoutgift 63781000 

Beräknad ändring 1981/82 

Univcrsitcts
och högskole
ämbetet 

+ 9173000 
+ 4348000 
+ 770000 

of. 
of. 

+ 48000 
+ 327000 

+14666000 

+ 1200 000 

+13466000 

Före
draganden 

- 170000 
+ 832000 
-3 256000 

of. 
of. 

+ 36000 
- 247000 

-2805000 

+ 1900000 

-4705000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

<UHÄJ. 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål 

I. Pris- och löneomriikning 
2. Konsekvenser m· tidigare 

hes/111 
2.1 Övergångskostnader i sam

band med genomförande av 
ny studieordning för 
tandläkarlinjen 

2.2 Ökade patientavgifter 
m.m. 

Summa under 2 

Kostnad budgetåret Anmärkningar 
1981/82 (tkr.) 

+ 9466 

+ 5200 

- 1200 

+ 4000 

+13466 
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UHA hemställer att under ett förslagsanslag D 23. Vissa tandvårdskost

nader för budgetåret 1981/82 anvisas 77 247 000 kr. med ovan angiven 

fördelning p[1 anslagsposter. 

Fc"iredraga11de11 

Jag har vid medelsberäkningen beaktat behovet av medel för övergångs

kostnader i samband med genomförande av den nya· studieordningen för 

tandläkarlinjen ( + 4 300 000 kr.). För den ökade dimensioneringen av tand

läkarlinjen i Umeå har jag beräknat 500000 kr. under förevarande anslag. 

Såsom jag har förordat i det föregående beräknas medel för karolinska 

institutets enhet vid Holländargatan fr. o. m. budgetåret 1981/82 under en 

särskild post under anslaget D 7. Utbildnir.g för vårdyrken: Inkomsterna i 

verksamheten bör dock alltjämt tas till uppbörd under förevarande anslag. 

Vad angår posten till lönekostnader gäller att medel för de lokala potterna 

inom 1980 års avtal (LA TF 1980/8 Jt har beräknats under anslaget U tbild

ning för vårdyrken. 

Jag beräknar medel enligt sammanställningen och hemställer att rege

ringen föreslär riksdagen 

att till Vissa tancfrårdskostnader för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 59076000 kr. 

D 24. Kungl. biblioteket 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

24067951 

28218000 

31 459000 

Reservation 2970049 

Detta anslag har tillkommit med anledning av regeringens proposition 

1978/79: 122 om vissa åtgärder på informationsförsörjningsområdet (UbU 

1978/79: 37. rskr 1978/79: 352). 

Kungl. biblioteket ( KBJ fick genom statsmakternas ovannämnda beslut 

en ny organisation fr. o. m. den I juli 1979. Detta innebär bl. a. att KB leds 

av en styrelse om tio ledamöter. Riksbibliotekarien är styrelsens ordföran

de. Verksamheten vid KB bedrivs inom tre avdelningar. nämligen adminis

trationsavdelningen, biblioteksavdclningen och bibliografiska avdelning

en. 

Enligt sin instruktion ( 1979: 480) är KB nationalbibliotek och fullgör 

h~irvid dokumentära uppgifter och serviceuppgifter. 

Kungl. hihlioteket 

I. Pris- och löneomräkning (+ 4177000 kr.). 

2. KB ser sin verksamhet i huvudsak som en forskningsresurs och har 

därför inte kommit med förslag om besparing. 
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3. Medel för dels tvä tji\nster (+ 263000 kr.) som arhetsledare, dels viss 

utrustning ( + I 00000 kr.) vid Roggebiblioteket i Striingnäs. Medel för 

detta iindamiil heriiknas under innevarande budgetår under arbetsmark

nadsdepartementets hu vudti.tel. 

4. Personalförstärkning ( + 98 000 kr.). innebärande ~n tjänst som"lio

teksassistent i högst F 8. 

:'i. Medel för utökad drift av LIBRIS (+ 5799000 kr.). 

6. Mikrolilmning av svensk dagspress. första halvåret 1979 (+ .:'i04000 

kr.). 
7. Ytterligare medel för retrospektiv filmning av svensk dagspress ( + 

3.:'iO 000 kr.). 

Med anledning av budgetpropositionen 1980 tprop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 

538) angiiende utgivningen av Svensk bokkatalog fick statens förhandlings

niimnd (SFNJ den 16 januari 1980 i uppdrag att förhandla med berörda 

organ inom bokbranschen om tryckning och utgivning av de häda bokkata

logerna 1966-70 och 1971-7.:'i. SFN har den 23 oktober 1980 underställt 

regeringen för prövning avtal om utgivning av dt:n svenska nationalbiblio

grafin. 

SFN har med Liber förlag/ Allmänna Förlaget träffat avtal om utgivning 

av Svensk bokkatalog omfattande åren 1966-70 och 1971-75. Dessa 

kataloger finns hos KB som manuskript bestående av maskinskrivna kort. 

Med anledning av den manuella framstiillningsmetoden innehåller överens

kommelsen ett produktions stöd för dessa t vf1 kataloger på 350000 kr. resp. 

400000 kr. 

Frän och med katalogen 1976-80 kommer manuskript att finnas for 

databehandling. Utgivningen av dessa kataloger behandlas inte i föreva

rande avtal. 

f'iiredraRanden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor bl. a. med avseende på den fortsatta 

finansieringen av LIBRIS. 

Jag beräknar medel för pris- och löneomräkning för Kungl. biblioteket 

tKBl (+ 2650000 kr.). För KB:s del räknar jag vidare med en besparing 

noo ooo kr.). 

Från anslaget C 3. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och syssel

sättning under tolfte huvudtiteln bekostas f. n. medel för arbetsledning och 

viss utrustning vid Roggebiblioteket i Striingnäs. som står under KB:s 

överinseende. I biblioteket förvarar KB det äldre bokbestånd som har sitt 

ursprung i det gamla stiftsbiblioteket. Där sker även en stor del av KB:s 

bokbindning. 

Nämnda funktioner vid Roggebiblioteket utgör numera ett permanent 

inslag i KB:s samlade verksamhet. Jag förordar därför att kostnaderna i 

denna del fortsättningsvis beräknas under förevarande anslag ( + 300 000 

kr.). Jag har härvid samrätt med chefen för arbetsmarknadsdepartementet., 
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Som jag tidigare har redovisat har statens forhandlingsniimnd triiffat 

avtal om utgivning av Svensk bokkatalog omfattande <°1rcn 1966-70 och 

1971- 75 med Liber Förlag/Allmänna Förlaget (ALLF). Avtalet innebär 

bl. a. att ett produktionsstöd skall utgä med 350000 kr. resp. 400000 kr. 

Under budgetåret 1981/82 kan den första av de båda katalogerna bli ftirdig. 

Jag förordar :!tl regeringen inhiimtar riksdagens bemyndigande att godkiin

na avtalet st\vitt giiller produktionsstödet. Under förutsättning av ett så

dant bemyndigande beräknar jag medel för produktionsstöd ( + 350 000 kr.) 

för budgetåret 1981/82. 

I övrigt räknar jag med en allmiin fi.·frstärkning för KB:s del ( + 250000 

kr.). 

Jag förordar sålunda att anslaget till KB riiknas upp med 3 241 000 kr. 

och hemställer att regeringen förcsli'tr riksdagen att 

I. bernyndiga regeringen att godkiinna avtakt mellan staten och 

Liher Förlag/ Allmiinna Förlaget i vad avser produktionsstöd för 

utgivning av Svensk bokkatalog. 

, till Kun~I. hiblioteket för budgetåret 1981/82 anvisa ett rcserva

tionsanslag av 31 459000 kr. 

D 25. Statens psykologisk-pcda~o~iska bibliotek 

1980/81 Nytt anslag 

1981 /82 Förslag 

2 034 000 

2173000 

Detta ;msl;1g har tillkommit mi:d anledning av regeringens proposition 

1979/80: 104 om vissa högskoleadministrativa frågor <UbU 1979/80: 29. 

rskr 1979/80: 341 ). Statens psykologisk-pcdagogiska bibliotek <SPPB) fick 

genom statsmakternas ovanniimnda beslut en fortsatt sjiilvstiindig stiillning 

dirckt under regeringen. Bibliotekets styrclse utses av regeringen. 

SPPB är enligt sin instruktion I 1980: 3931 ett specialbibliotek inom äm

nesomddena psykologi och pedagogik med ett nationellt ansvar för refe

rens- och bestilndsservicen inom dessa omrfiden.·SPPB kan betecknas som 

ett sildant ansvarsbibliotek. som omnämns i prop. 1977178: 114 om ett 

centralt organ för informationsförsörjning m. m. (s. 78l. 

Statens psyk11l<1gi.1·k-p<'d11g11gisk11 hihliotek 

I. Pris- och löneomriikning ( + 244000 kr.). 

2. Besparing ( -46 000 kr. l. 

3. Personalförstärkning I+ 235 000 kr.) innebärande I tjänst som biblio

tcksassistcn\ i högst f 8. I tjänst som bibliotcksbiträde i bcfordringsgäng I 

C. lönegrad F I samt 1/2 tjänst som expeditionsvakt i befordringsgtlng I C. 

löncgrad F I . 

4. Medel för extra arbetskraft och konsultuppdrag ( + 32 000 kr.). 

5. Ökade resurser för hokinköp och hokbindning m. m. I+ 206 500 kr. l. 
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6. Ytterligare medel för sjukvård. resecrsättningar. LIBRIS. lokalvård 

och expenser ( + 136 500 kr.). 

Fiiredragani/en 

Jag beräknar under anslaget en besparing på 22 000 kr. 

För verksamheten under budgetåret 1981/82 vid statens psykologisk

pedagogiska bibliotek beräknar jag sammanlagt 2 173 000 kr., varav pris

och löneomräkning utgör 161000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens psykologisk-peda[:ogiska bibliotek för budgetåret 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 2173000 kr. 

D 26. Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna 

1979/80 u !gift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

577736270 

686021000 

711371000 

Från anslaget bestrids innevarande budgetår utgifter för lokalhyror. 

bränsle, lyse och vatten samt övriga fastighetsdriftkostnader vid de statliga 

högskoleenheterna inom utbildningsdcpartcmcntcts verksamhetsområde, 

högskoleutbildningen i Halmstad och Skövde, Institutet för internationell 

ekonomi, Kungl. biblioteket och statens psykologisk-pedagogiska biblio

tek. 
Vidare bestrids från anslaget kostnader för viss med fastighetstjänskn 

sammanhängande service vid universiteten, tekniska högskolan i Stock

holm. Chalmers tekniska högskola samt högskolan i Luleå. 

VtR(fter 
Lokalhyror 
Kostnader för viss med 
fästighetstjänsten 
sammanhängande service 

Uppbiirdsmedel 
Upplåtelse av lokaler 
m.m. 

Nettoutgift 

1980/81 

683 663 000 

2 378 000 

686041000 

20000 

686021000 

Beräknad iindring 1981 i82 

U niversitcts
och högskole
iimbetct 

+43196000 

+ 507000 

+43703000 

of. 

+43703000 

Före
draganden 

+25 088000 

+ 262000 

+25350000 

of. 

+25350000 
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Uni1·ersitets- och hiiRskoleiimhctet 

I. Prisomriikning och ökade kostnader på grund av planerad lokalut

byggnad<+ 40350000 kr.). 

2. Medel beräknas under detta anslag för lokalhyror m. m. för forsk

ningsinstitutet för atomfysik ( + 3 108 000 kr.). För innevarande budgetår 

bestrids motsvarande kostnader från. anslaget D 43. Forskningsinstitutet 

för atomfysik: Förvaltningskostnader. 

3. Ökade kostnader för viss med fastighetstjiinsten sammanhängande 

servi<.:e ( + 245 000 kr.). 

Fiiredrag11nde11 

I propositionen angående besparingar i statsverksamheten. m. rn. an

miilde jag min avsikt att inom kort återkomma till regeringen med förslag 

om att uppdra till byggnadsstyrelsen o<.:h universitets- och högskoleiimbe

tet !UHÄJ att utreda och lämna förslag till de anordningar som fordras för 

att o<.:kså lokalresurserna skall kunna prioriteras tillsammans med högsko

lans övriga resurser (prop. 1980/81: 20 bil. 8 s. 22). Enligt vad jag har erfarit 

har inom byggnadsstyrelsen tillsatts en utredning med uppgift att studera 

motsvarande frågor för de statliga myndigheterna generellt. Inom ramen 

för denna utredning kommer - i samr:\d med UHÄ - med förtur att göras 

en förstudie om de principiella förutsiittningarna för en reform på högsko

leomrfidet. Avsikten är att byggnadsstyrelscn under våren 1981 skall redo

visa resultatet av denna förstudie med förslag till direktiv för fortsatt 

utredning. Jag avser att - sedan jag tagit del av vad byggnadsstyrelsen 

kommer att liigga fram - återkomma till regeringen med förslag om .den 

siirskilda utredningen om högskolans lokalfrftgor. 

Medel för lokalhyror m. m. för forskningsinstitutet för atomfysik har inte 

beräknats under detta anslag. Vid mina beräkningar har jag vidare i enlig

hei med vad jag har anfört i det föregående under avsnittet Vissa gemen

samma fdigor räknat med att en besparing av 15 milj. kr. avseende lokal

kostnader bör kunna gi>ras under niista budgetår. 

Med hänvisning till sammanställningen beriiknar jag anslaget för niista 

budgetär till 711 371 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen 

att till /,oka/kostnader 111. 111. rid hiigs/..11/ec11hel!'rna för budgetfaret 

1981 /82 anvisa ett förslagsanslag av 711 371 000 kr. 

D 27. Lån till studcntkårlokakr 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

I 000 

1000 

Beh{1llning 2408000 
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Lån till studentkårlokaler tillkom genom beslut av 1963 års riksdag 

(prop. 1963:172, SU 1963:212, rskr 1963:405). Enligt kungörelsen 

(1964: 398) om lån för anskaffning av studentkårlokaler (omtryckt 

1973: 384) kan lån utgå till studentorganisationer vid universiteten m. Il. 

läroanstalter för anordnande av studentkår- och restauranglokaler för an

ställda och studerande. Enligt kungörelsen ( 1970: 273) om lån för inredning 

och utrustning för vissa studentkårlokaler kan lån utgå för första uppsätt

ningen av inredning och utrustning för restauranglokaler. 

Till följd av statsmakternas beslut (prop. 1973: I bil. 13 s. 222. CU 

1973: 10, rskr 1973: 110) har beslutanderätten i frågor om stöd till allmänna 

samlingslokaler flyttats över till en delegation inom bostadsstyrelsen. 

Kungl. Maj: t har uppdragit åt delegationen att även vara beredande organ i 

frågor om lån från förevarande anslag (jfr prop. 1973: I bil. 10 s. 531 ). 

De lånebelopp som sammanlagt beviljats ur fonden intill utgången av 

budgetåret 1979/80 framgår av följande sammanställning. 

Låne- Låne- Ränte- och 
underlag belopp amorterings-

fri del av 
lånebeloppt:t 

Restauranglokaler 16491000 16491000 16491 000 
Övriga kårlokaler 26491000 12157 500 8266000 
Inredning och utrustning 
för restauranglokaler 2242000 2242000 

30890500 26999000 

För budgetåren 1964/65-1980/81 har under anslaget anvisats samman

lagt ca 36 milj. kr. Som framgår av sammanställningen har lån om samman

lagt ca 31 milj. kr. beviljats intill utgången av budgetåret 1979/80. 

För innevarande budgetår har anvisats ett investeringsanslag av I 000 kr. 

Vidare får lån beviljas från anslaget intill ett sammanlagt belopp av 20 

milj. kr. 

Bos tadsstyrel.H'll 

Bostadsstyrelsen föreslår att ett anslag av I 000 kr. förs upp för budget

året 1981/82. Lån bör under nästa budgetår få beviljas intill ett sammanlagt 

belopp av 10 milj. kr. 

Fiiredraga11de11 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med I 000 kr. Vidare bör lån 

under nästa budgetår få beviljas intill ett sammanlagt belopp av 5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1981/82 lån får beviljas till student

kårlokaler intill ett sammanlagt belopp av 5 000000 kr.. 

2. till L<ln till studentk<lrlokaler för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag av I 000 kr. 
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D 28. Redovisningscentralerna vid universiteten 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

385961 

I 000 

1000 

Genom anslaget regleras inkomster och utgifter för sex redovisningscen

tralcr. en vid vart och ett av universiteten. Till redovisningscentralerna är 

knutna samtliga högskoleenheter inom universitets- och högskoleämbetets 

verksamhetsområde samt vissa andra statliga myndigheter. Verksamheten 

bedrivs under inseende av riksrevisionsverket. som bl. a. beslutat att redo

visningscentralerna i samråd med berörda myndigheter fr. o. m. budgetåret 

I 979/80 lokalt skall fastställa taxor för sina tjänster. Den sammanlagda 

omsättningen balanserar innevarande budgetår på ca 9 milj. kr. 

Unil'ersitets- och hiigskoleiimhetet föreslår att anslaget förs upp med 

oförändrat belopp. 

f"öredraga11de11 

I enlighet med universitets- och högskoleämbetets förslag bör anslaget 

för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Redorisningscentralerna vid unil·ersiteten för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

D 29. Datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I 000 

1000 

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för verksamheten vid 

Stockholms datorcentral för högre utbildning och forskning. Centralen är 

knuten till regionstyrelsen i Stockholms högskoleregion och gemensam för 

universitetet i Stockholm, tekniska högskolan i Stockholm och karolinska 

institutet samt försvarets forskningsanstalt. Regeringen har d~n 12 juni 

1980 meddelat bestämmelser för anslaget. 

U11i1·ersitets- och hiigskoleiimbetet föreslår att anslaget förs upp med 

oförändrat belopp. 

Fåredrag1111de11 

I enlighet med universitets- och högskoleämbetets förslag bör anslaget 

för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Datorcentralen ji)r högre uthildnini< och forskning i Stock-

110/m för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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D 30. Ersättning till vissa lärarkandidater 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

48 763000 

56615000 

63 267000 

Ur anslaget bekostas 

ersättning enligt förordningen den 3 maj 1979 om förmåner till vissa 

lärare som genomgår lärarutbildning (UHÄ-FS 1979: 39) punkt I a) och 2 

a), 

ersättning/utbildningsarvode enligt förordningen den 3 maj 1979 om för

måner till vissa studerande på folkhögskollärarlinjen (UHÄ-FS 1979: 40) 

punkt I al och 3, 
utbildningsarvode enligt förordningen den 3 maj 1979 om utbildningsar

vode till vissa studerande som genomgår lärarutbildning (UHÄ-FS 

1979:41), 

utbildningsarvode enligt förordningen den 25 oktober 1979 om förmåner 

vid genomgång av utbildning på speciallärarlinjen (UHÄ-FS 1979: 118) 

punkt I hl och 3. 
Högskoleenheterna står inte i något arbetsgivarförhållande till de stude·

rande som erhåller utbildningsarvode eller annan ersättning ur förevarande 

anslag. Detta innebär att lönekostnadspålägg inte skall beräknas på dessa 

arvoden/ersättningar. 

Medel under anslaget utgår med hänsyn tagen till antagningskapaciteten 

på vissa linjer inom sektorn för utbildning för undervisningsyrkcn. 

Ansla~sframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

CUHÄJ. 

UHÄ har den 5 oktober 1980 redovisat ett uppdrag angående särskilda 

utbildningsåtgärder för att minska bristen på behöriga lärare inom skolvä

sendet. 

UHÄ:s ändringsförslag innebär följande. 

Ändamål 

Liineo111räknin11 

2 Fiiriindrin11ar m· w1sl1111.1"teknisk natur 
uttiildningsarvode för 12 års-

Kostnad budgetåret 
1981/82 (tkrl 

+ 6511 

studieplatser på vårdlärarlinjen + ~,, 

3 Konseh·enser m· tidigare beslut 
3.1 industri- och hantverkslärar

linjen: 
ökning med 74 nybörjarplatser 
1980/81 + 893 

3.2 handels- och kontorslärarlinjen: 
minskning med 24 nybö~jarplatser 
1980/81 290 
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Ändamål Kostnad budgetåret 
1981 /82 (tkr) 

3.3 vårdlärarlinjen: 
ökning med 24 platser våren 1981 + 1 739 
minsk'iiing med 24 platser. engångs-
antagning hösten 1980 - I 739 

4 Reformer 
4.1 industri- oeh hancverkslärarlinjen: 

ökning med 70 nyböi:iarplatser + 2 536 
4.2 vårdlärarlinjen: 

ökning med 24 nybörjarplatser + 580 
4.3 särskilda åtgärder värdlärarlinjen. 

24 årsstudieplatser + 1 160 

+11912 

UHÄ hemställer 

att under ett förslagsanslag D 30. Ersättning till vissa lärarkandidater 

budgetåret J 981 /82 anvisas 68 527 000 kr. 

Fiiredraganden 

Jag har beräknat kosrnaderna under detta anslag med hänsyn till dimen

sioneringen av berörda lärarutbildningslinjer och särskilda lärarutbild

ningsåtgärder. Frågan om utbildningskapaeiteten har behandlats under 

anslaget Utbildning för undervisningsyrken. Vidare har jag behandlat frå
gan om ersättning till vissa lärarkandidater i prop. 1980/81: 20 (bil. 8 avsnitt 

3.1 s. 25-26). 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till l"issa liirarkandidatcr för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 63 267 000 kr. 

D 31. Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

3314384 

2 400000 

2 700000 

Från detta anslag bestrids kostnader för ersättning åt vissa opponenter 

vid disputationer vid vissa statliga högskoleenheter. Regeringen har den 12 

juni 1980 meddelat föreskrifter för anslaget. 

Unil·ersitets- och hiigskoleiimbetet föreslår att anslaget med hänsyn till 

de senaste årens belastning höjs med 300000 kr. till sammanlagt 2 700000 

kr. 

Föredraganden 

I enlighet med universitets- och högskoleämbetets förslag bör anslaget 

för nästa budgetår föras upp med 2 700 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning åt l"is.1·a opponenter rid disputationer för budget

året 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 2 700000 kr. 
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D 32. Ersättning åt vissa ledamöter i tjänsteförslagsnämnder m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

5 042 037 

4650000 

4650000 

Från anslaget bestrids kostnader för ersättning åt dels sådana ledamöter 

i tjänsteförslagsnämnd som avses i 19 kap. 32 * 3. första stycket högskole

förordningen ( 1977: 263. omtryckt 1979: 857, ändrad senast 1980: 49, 433, 

434 och 600), dels sakkunniga eller specialsakkunniga som utsetts enligt 

bestämmelser i högskoleförordningen eller andra av regeringen utfärdade 

bestämmelser för myndigheter inom utbildningsdepartementets verksam

hetsområde, om ersättning inte skall utgå ur särskilt för ändamålet anvi

sade medel. Regeringen har den 12 juni 1980 meddelat föreskrifter för 

anslaget. 

Uni1·ersitets- och högskoleiimhetet föreslår att anslaget förs upp med 

oföriindrat belopp, 4650000 kr. 

Fiiredraganden 

I enlighet med universitets- och högskoleämbetets förslag bör anslaget 

för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp, 4650000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning åt vissa ledamöter i tjiinstlfiirs/agsniimndcr m. 111. 

för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 4650000 kr. 

D 33. Utbildningsbidrag för doktorander 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

68455032 

73 748000 

78144000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för sammanlagt I 510 utbildningsbi

drag för doktorander. Bestämmelser för dessa har givits i förordningen 

( 1976: 536) om utbildningsbidrag för doktorander. Utbildningsbidraget 

utgi-lr med belopp som ligger mitt emellan det högsta och det lägsta belop

pet för utbildningshidrag inom arbetsmarknadsutbildningen (prop. 1975/ 

76: 128, UbU 1975/76: 28. rskr 1975176: 38()), f. n. med 48 840 kr. för år. 

Unil'asitets- och högsko/eiimhetet 

I avvaktan på regeringens och riksdagens ställningstagande till de förslag 

rörande studiefinansieringen under forskarutbildning som lagts fram av 

lärartjiinstutredningen föreslår ämbetet att ytterligare 90 utbildningsbidrag 

<+ 4396000 kr.) tillkommer budgetåret 1981/82. 
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Förcdrar:anden 

Jag föreslår att antalet utbildningsbidrag för doktorander ökas med 90 ( + 
4396000 kr.). 

Nya regler för behörighet till forskarutbildning gäller från den I juli 1980. 

Dessa regler innebär att stora grupper från nya högskoleutbildningar -

t. ex. sjuksköterskor. förskollärare - har allmän behörighet för forskarut

bildning. Som jag framhöll i föregående års budgetproposition (prop. 1979/ 

80: 100 bil. 12 s. 545) är det angeläget att de nya grupperna så långt möjligt 

ges reella möjligheter att genomgå forskarutbildning. En ökning av det 

totala antalet utbildningsbidrag bidrar givetvis härtill. Jag avser också att i 

annat sammanhang föreslå regeringen att uppdra åt universitets- och hög

skoleämbetet att analysera för- och nackdelar med att avdela ett begränsat 

antal uthildningsbidrag för forskarstuderande med icke-traditionell utbild

ningsbakgrund. 
Jag hemsUi\ler att regeringen föreslår riksdagen 

att till Uthildninr:sbidraR för doktorander för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 78 144 000 kr. 

D 34. I•orskning och utvecklingsarbete för högskolan m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

17152618 

17635000 

14635000 

Reservation 1826081 

Den verksamhet som bekostas från anslaget omfattar delprogram för 

uppföljningsarhete såväl i anslutning till som vid sidan av högskolerefor

men, långsiktig forskning, personalutbildning, lokalt utvecklingsarbete 

samt centralt utvecklingsarbete inom de olika planeringsberedningarnas 

områden. 

Uni1·ersitets- och höKsko/ciimbetet 

Universitets- och högskoleämbetets (UHÄI eget FoU-program illustre

rar på ett konkret sätt vidden i begreppet sektoriell forskning. Av FoU

anslaget finansieras dels långsiktig forskning om högskolan utan omedel

bar bindning till dagens reformarbete. dels uppföljnings- och utvecklings

arbete inriktat på aktuella högskolepolitiska frågor. De olika delprogram

men fungerar därmed i olika tidsperspektiv och med varierande grad av 

koppling till den pågående utbildningsplaneringen inom högskolan. Det 

delprogram som har mest direkt policykaraktär är UHÄ:s program för 

uppföljning av högskolereformen. Alltsedan reformens ikraftträdande har 

inom detta delprogram tagits fram rapporter rn. m. som dels orsakat en 

intensiv debatt. dels ingått - och fortsättningsvis kommer att göra det - i 

underlaget för beslut på olika nivåer inom högskolan och på statsmakts

nivå. I det långsiktiga forskningsprogrammct ingår studier om högskolans 
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roll i samhället, högskolan som ett system, forskningens miljö och arbets

former, utbildningsmiijö och arbetsformer samt FoU-organisation och pla

nering. Inom det sistnämnda delområdet studeras frågor rörande scktors

forskningens roll och organisation i högskolan. 
Delprogrammet planeringsberedningarnas FoU-projekt är vad gäller 

styrning och problemidentifiering nära kopplat till UHÄ: s planerande och 

operativa verksamhet. En stor del av planeringsberedningarnas FoU-rne

del används till utvärderingar av nya utbildningslinjer eller delmoment av 

sådana. 
När det gäller delprogrammet lokalt utvccklingsarbete har verksamhe

ten ändrat karaktär såtillvida som det lokala utvecklingsarbetet blivit 

mindre samordnat med det av UHÄ initierade centrala utvccklingsarbetet 

och mer integrerat med övrigt lokalt arbete av utvecklingskaraktär. Nume
ra sker i regel en samplanering vad gäller utvecklingsinsatser finansierade 

ur olika anslag och anslagsposter (medel för lokalt utvecklingsarbetc, för 

internationalisering, för stöd- och innovationsåtgärder, för personalutbild

ning, etc.). Mot denna bakgrund och i linje med den allmänna strävan att 

decentralisera beslutsfunktioner till lokal nivå föreslår UHÄ att medel för 

lokalt utvecklingsarbete vilka hittills beräknats under förevarande anslag 

fr. o. m. budgetåret 1981/82 beräknas under sektorsanslagcn för grundliig

gande högskoleutbildning. 

Personalutbildningsprogrammet är uppdelat i lokalt resp. centralt anord- . 
nad personalutbildning. Internationalisering av högskoleutbildningen om

fattar givetvis också personalutbildning. Det är väsentligt, inte minst med 

avseende på ämnesinriktad fortbildning, att den sker i samarbete med 

utländska universitetsmyndigheter. UHÄ har av det skälet utvecklat kon

takter med universitetsmyndigheter i andra länder. 
UHÄ redovisar medlens disposition budgetåret 1980/81 och i anslutning 

därtill hur ämbetet avser att använda begärd ökning av medlen budgctäret 

1981/82. 

Ändamål Anslag Förslag till Anslag 
(delprogram) 1980/81 förändring 1981/82 

(tkr.) 1981/82 (beräkna Il 
(tkr.) !tkr.) 

Uppföljning 1 1400 +I 000 2400 
Forskning 2000 + 700 2700 
Planerings be red-

ningarnas FoU 2100 + 500 2600 
Lokalt utvecklings-

arbete 3 735 +1470 5 20.'i 
Personalutbildning 8055 +3150 11 205 
Information 220 + 80 300 
Planering 125 + 100 22.'i 

17 635 +7000 24635 

31) RiksdaRcn 1980/81. I .1aml. Nr 100. BilaRa 12 
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Ändamål 
<delprogram) 

Överföring frän före
varande anslag till 
sektorsans!agen för 
grundläggande högskoh:
uthildning av delposten 
Lokalt utvec:klings
arhctc: 

Summa att heräknas under 
förevarande anslag 

.'\nslag 
1980i81 
I tkr.) 

Fi>rsla!! 1ill 
föränd~ing 
19fW82 
<tkr. l 

Anslag 
1981/82 
thcriiknatl 
(I kr.) 

- 5205 

19·BO 

1 Hiirutöver disponeras för reformuppl"öljningsiindamål 8~0000 kr. under anslaget D 
:!. Universitets- och högskolei.imbetct: Ctredningar. UHA räknar mt:d motsvarande 
ordning hudgetårct 1981182. 

Fiiredmuamlen 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det förcgilcnde under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

I propositionen 198081: 20 anförde jag att det under budgetäret 198182 

var nödvändigt att genomföra rationaliseringar och prioriteringar inom 

verksamheten forskning och utvecklingsarbete för högskolan. Jag heräk

nade en besparing på totalt 5 milj. kr. att fördelas med 3 milj. kr. under 

förevarande anslag och 2 milj. kr. under sektorsanslagen. Jag ansåg att 

universitets- och högskoleämbetets (LJHÄl insatser för uppföljning av 

högskolereformen och högskolans utveckling i stort inte borde beröras av 

anslagsminskningen. Försöksverksamhetcn med riktad ämneslärarutbild

ning i Haninge kommun borde heller inte påverkas av anslagsminskningen. 

UHÄ har i sin anslagsframstiillning hegiirt en bedömning av vilka områ

den som bör prioriteras inom FoU-verksamhcten. En mera ingiiende be

dömning av detta slag kräver enligt min mening ett konkretare underlag än 

det som hittills har förebragts och ocksä en redovisning av hur resultaten 

av FoU-verksamheten kommit till användning vid utveckling av uthild

ningen samt planering på olika nivåer. Jag iir diiri(ir inte nu heredd lill ett 

ställningstagande av den art UHA har begärt. Enligt min mening iir det 

emellertid angeläget att UHA i det fortsatta arbetet alltjämt ger hög priori

tet ät insatser för personalutbildning samt heaktar de plancringsproblem 

för högskolan som jag har antytt i avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

UHÄ har föreslagit att medel för lokalt utvecklingsarbete. vilka hittills 

har beräknats under förevarande an.slag. skall beräknas under sektorsan

slagen för grundläggande högskoleutbildning fr. o. m. budgetåret 198182. 

Jag delar inte UHÄ: s uppfattning på denna punkt. I syfte att åstadkomma 

en samlad planering av utnyttjandet av de totala resurser som står till 

förfogande för verksamheten bör delposten Lokalt utvecklingsarbete kvar

stå under FoU-anslaget. 

Jag har beräknat medel (50000 kr.) under förevarande anslag all avsättas 

för en ny elevpanel för longitudinella studier vid statistiska centralbyrån. 
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Chefen för ekonomidepartementet och statsrådet Mogård har tidigare den

na dag beräknat ytterligare medel för projektet under sjunde huvudtiteln 

respektive anslaget C 7. Pedagogiskt utvecklingsarbetc inom skolväsen

det. 

Jag hemsUiller att regeringen föri:slår riksdagen 

att till Forskning och ut1·1'ckli11g.l'llrhetc .fi"ir hiigskolan m. m. för 

budgetåret 198182 anvisa ett rcservationsanslag av 14635000 kr. 

D 35. Vissa siirskilda utgifter inom högskolan m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

12035 317 

26 134000 

36411 000 

Reservation 4826667 

Från anslaget bestrids bl. a. kostnader för intcrnationalisaing av hög

skoleutbildningen. utveckling av lokala system för studiedokumentation. 

statistik och antagning, universitetslektorers m. fl. tjänstledighet för forsk

ning samt försöksverksamhct med kontaktforskare. Universitets- och 

högskoleämbetet ( U HÄ) avger inte anslagsframstiillning för anslagsposten 

avseende sistnämnda ändamål. 

A11slagsfördc/11i11g 

Anslagspost 1980/81 

I. Till universitets- och 
högskoleämbetets dis-
position 7 357000 

2. Vissa kostnader för 
lokal antagning vid 
högskoleenheterna 790000 

3. Viss försöbverksamhet 3000000 

4. Utveckling och försöks-
vis drift av överbryg-
gandc kurser och på-
byggnadsutbildning 2085000 

5. Finansiering av univcrsi-
tebleklorers m.11. 
tjänstledighet för forsk-
nmg 12 815000 

6. Viss utredningsvcrksamhet 87000 

7. Stödåtgärder för handi-
kappade studerande 

8. Förstärkning av biblio-
teksresurser inom hög-
skolan 

26134000 

Anslagsframställning har avgivits av UHÄ. 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Beräknad ändring 1981/8'.! 

UHA 

-1342000 

of. 

of. 

+ 208000 

+6461000 

of. 

+ 1500000 

+6827000 

Före
dragamlen 

- 2992000 

of. 

- 2700000 

of. 

+10769000 

+ 200000 

+ 5000000 

+10277000 
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Ändam:ll/högskoleenhel 

I. Pris- och lilr1eomriikllill!! 
I.I STUDOK-projektel 
1.2 Universitetslektorers 

( mntsv.) tjänstledighet. 
överbryggande kurser och 
påbyggnadsutbildningar 

S11111111111111der / 

"' Fiiriindrill!!lll" lll' a11slai:s
tek11isk lllltllr 

2.1 STUDOK-projcktet 

2.2 Stödätgiirder för handi
kappade slllderande 

Summa under 2 

3. Reformer 
3.1 Universitetslektorers 

( motsv.) tjänstledighet 
för forskning 

3.2 Internationalisering av 
högskoleutbildningen 

~.3 Information om nya 
1i111riidesregler 

Summa 1111dcr 3 

Koslnad budgel- Anmiirkningar 
iircl 1981/82 
(tkr.i 

+ 258 

+1169 

+ 1427 

-3450 

+ 1500 

-1950 

+5500 

+I 1110 

+ 750 

+7 350 

+6827 

Medel för delta 
ändamål vrkas under 
anslaget Ö I. 
Universilcts-
och högskolciim
bel et: rörvalt
ningskostnader. 
Medel för detta 
ändamål har för 
innevarande bud
getår anvisats 
under anslagen 
för gnrndliiggandc 
högskolculbild
ning. 

Forslrningssamverkanskonunittcn ( U 1978: 0 I. FOSAM) har, med an

ledning av att försöksverksamheten med näringslivskontakt for forskare 

inte som beslutats kan helt slutföras under budgetåret 1980/81. i skrivelse 

hemstiillt att medel ställs till förfogande för att avsluta påbö1:jadc projekt 

och den parallellt med försöksverksamtieten pågående utviirderingen. 

FOSAM hemställer att 300000 kr. budgetåret 1981/82 ställs till förfogan

de för kontaktforskarverksamhet vid universiteten i Lund. Göteborg och 

Umeå samt vid Chalmers tekniska högskola och högskolan i Luleå. Med

len bör disponeras av herörda hiigskoleenheter och användas för att till 

resp. kontaktsekretariat knyta personal med ansvar för verksamhetens 

genomförande. 

FOSAM föreslår också att medel av motsvarande omfattning ställs till 

förfogande för nämnda ändamål intill dess slutlig ställning tagits på grund

val av kommittens förslag med anledning av utvärderingen av försöks verk

samheten. 
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Föredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

Genom riksdagens beslut med anledning av prop. 1979/80: 104 om vissa 

högskoleadministrativa frågor slås det fast att universitets- och högskoläm

betet (UHÄ) skall ha ansvaret för den fortsatta utvecklingen av de datorba

serade lokala systemen för studiedokumentation. statistik och antagning. I 

enlighet med UHÄ: s förslag har jag beräknat medel för denna verksamhet 

- det s. k. STUDOK-projektet under anslaget D I. Universitets- och 

högskolämbetet: Förvaltningskostnader. vilket medför en motsvarande 

minskning av förevarande anslag ( - 3 192 000 kr.). 

I enlighet med förslaget frän forskningssamverkanskommitten 

(FOSAM) beräknar jag under anslags posten Viss försöks verksamhet ett 

belopp, av 300000 kr. 

Utöver kompensation för löneökningar beräknar jag för finansiering av 

universitetslektorers (motsvarande) tjiinstledighet för forskning ytterligare 

10000000 kr .. för budgetåret 1981/82. Jag kommer i annat sammanhang att 

föreslå regeringen att uppdra åt UHÄ atl med utgångspunkt i hittills gjorda 

erfarenheter av de särskilda medlen för universitetslektorers forskning se 

över de regler som nu gäller för dessa medel. 

Under anslagsposten Till universitets- och högskoleämbetets disposition 

anvisas särskilda medel för arbetet med att internationalisera utbildningen. 

För detta ändamål beräknar jag en med 200000 kr. höjd medelsanvisning. 

Jag hänvisar härmed till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensumma frågor. 

Jag beräknar vidare en förstärkning av resurserna under anslagsposten 

Viss utredningsverksamhet ( + 200000 kr.). 

Med anledning av vad jag har anfört under avsnittet Vissa gemensamma 

frågor beräknar jag under en särskild anslagspost ett belopp av 5 000000 

kr. för biblioteksändamål och viss förstärkning (400000 kr.) av museiverk

samheten för de humanistiska fakulteterna. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Vissa särskilda utgifta inom högskolan m. m. för budgetåret 

1981/82 anvisa ett rescrvationsanslag av 36411000 kr. 

D 36. Extra medel för dimensioncringsåtgärdcr i högskolan 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

5746835 

6256000 

3400000 

Anslaget används enligt beslut av regionstyrelserna med hiinsyn tagen 

till individernas efterfrågan på studier, till arbetsmarknadens behov av 
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utbildade samt till sådana lokala förutsättningar för viss utbildning som 

inte har kunnat beaktats i det reguljära planerings- och budgetarbetet. 

Anslaget får användas både för utbildningslinjer och enstaka kurser (jfr 

UbU 1978/79: 31). 

Högskoleregion 

Stockholms högskoleregion 
Uppsala högskoleregion 
Linköpings högskoleregion 
Lund/Malmö högskoleregion 
Gött:borgs högskoleregion 
Umeå högskoleregion 

Utgift 

1980/81 

1563000 
I 189000 

313000 
l 189000 
1314000 

688000 

6256000 

Unh·ersitets- och hiigsko/eiimhetet 

Beräknad ändring 1981/82 

Universitets- Före-
och högskole- draganden 
ämbetet 

+ 156000 - 756000 
+ 119000 - 574 000 
+ 31000 + 14000 
+ 119000 - 574000 
+132000 - 634000 
+ 69000 - 332 000. 

+626000 -2856000 

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) föreslår att anslaget endast 

pris- och löneomräknas. 

U HÄ hemställer att under ett reservationsanslag D 36. Extra medel för 

dimensioneringsåtgärder högskolan för budgetåret 1981/82 anvisas 

6882000 kr. 

Fiiredragamlen 

Den besparing som tidigare beräknats i proposition 1980/81:20 om be

sparingar i statsverksamheten fördelar jag mellan regioner i proportion till 

anslagens omfattning. Jag beräknar dock ingen besparing för Linköpings 

högskoleregion. I övrigt beräknar jag under detta anslag inga andra föränd

ringar än sådana av automatisk natur. 

Med hiinvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(6256000-2856000 =) 3400000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra medel .fi'ir dimcnsionering.1·åtgiirder i hiigskolan för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett anslag av 3400 000 kr. 
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Vissa forskningsändamål 

D 37. Forskningsrådsnämnden 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/!C Förslag 

26132 588 1 

32 162000 

37018000 

Reservation 3 354 171 1 

1 Inkl. medel för forskningsinformation från anslaget D 51. Vissa kostnader i sam
baml med forsknings/forskarutbildningsreform men exkl. medel friin anslaget D 46. 
Framtidsstudier. 

Forskningsrädsnämnden ( FRN I skall enligt sin instruktion ( 1977: 35. 

ändrad senast 1980: 312) ta initiativ till och finansiellt stödja forskning 

främst inom områden som är angelägna ur samhällets synpunkt. sprida 

information om forskning och forskningsn:sultat. främja samordning och 

samarbete mellan forskningsråden liksom mellan dessa och andra organ 

när det gäller initil!ring och finansiering av forskning. I nämndens ansvars

område ingiir fr. o. m. budgetåret 1980/81 iiven framtidsstudier och konse

kvensanalys. 

Friln anslaget bestrids kostnaderna för svenskt medlemskap i Internatio

nella institutet för tillämpad systemanalys, IIASA (jfr prop. 1976/77: 25, 

UbU 1976/77: 9. rskr 1976/77: 73). 

För förvaltningskostnader får budgetåret 1980/81 användas högst 

3675000 kr. 

Anslagspost 

I. Initiering, samord
ning och stöd av 
forskning 

, Framtidsstudier 
~- 1-"orskningsinformation 

F111·s /.; 11ingsr<ids11ii111mle11 

1980/81 

22 320000 
4~02000 

5 540000 

32162000 

Beräknad ändring 1981/82 

FRN 

+111mooo 
+ I 730000 
+ 2 244000 

+15006000 

Före
draganden 

+2575000 
+ 2511000 
+2 023 000 

+41156000 

FRN: s hittillsvarande erfarenheter visar att det är en tidskrävande upp

gift att initiera ny forskning. Sedan väl forskning etablerats binder den 

dessutom ofta resurser för lång tid framåt. FRN har nu i praktiken bundit 

sig för fleråriga, delvis mycket stora satsningar inom t. ex. naturresurs

forskning. alkohol- och drogforskning. kemiska hälsorisker, åldrings

forskning, tal, ljud och hörsel, samhällsplanering i en utplanande ekonomi 

och utvärderingsforskning inom arbetslivets område. 

Flera andra planeringsinitiativ behöver på motsvarande sätt omsättas i 

konkret forskning som kräver insatser över flera år. För detta krävs ökade 
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resurser såväl hos FRN som hos de forskningsorgan som tillsammans med 

FRN kan komma att finansiera de nya projekten. Nämnden konstaterar 

därför med tillfredsställelse att det i prop. 1979/80: 100 (bil. 12 s. 367) 

förordas ökade resurser för en långsiktig utveckling av forskarutbildningen 

och den grundläggande forskningen och att en förstärkning förutses också 

budgetåren 1981/82 resp. 1982/83 (bil. 12 s. 379). 

FRN har under den gångna treårsperioden kunnat svara för en förhållan

devis stor del av n:surserna till samfinansierade projekt. Det har varit 

möjligt på grund av att FRN under denna period haft få åtaganden av mer 

långsiktig natur. Nämnden har emellertid nu bundit upp en större del av 

sina resurser i forskningsprogram. I framtiden måste därför FRN kunna 

kräva ökade insatser av sina samfinansieringspartners. eller också måste 

nämnden få n:surser att fortsätta att ta ett huvudansvar finansiellt för 

sådan forskning som den tar initiativ till. 

F. n. måste FRN inhämta regeringens godkännande av beslut om anslag 

till projekt som överstiger I milj. kr. Nämnden anser att denna paragraf i 

instruktionen bör utgå. Alternativt bör gränsen höjas till förslagsvis 3 

milj. kr. 

Budgetåret t 979/80 har i FRN: s regi två stora försök med nya former för 

forskningsinformation genomförts avseende datakraften i samhället samt 

långsiktig energiinformation. Hälften av de särskilda medlen för informa

tion har använts för forskningsinformation som initierats av universitet och 

högskolor. Nämnden har för innevarande budgetår medel för försöksverk

samhct med utgivning av populärvetenskaplig litteratur. I övrigt dispone

rar FRN i stort sett oförändrade resurser trots stor efterfrågan på medel 

inom detta område. Nämnden anser att medlen för forskningsinformation 

bör öka ytterligare för att ge utrymme för nya initiativ. 

Riksdagen beslöt vären 1979 att FRN fr. o. m. den I juli 1980 skall 

ansvara även för den verksamhet som tidigare bedrivits i kommitteform av 

sekretariatet för framtidsstudier. Personalen vid sekretariatet har efter 

förhandlingar överförts till FRN och en delegation för framtidsstudier har 

inrättats av nämnden. De för framtidsstudier anslagna medlen används 

innevarande budgetår i första hand för att genomföra och avsluta de 

studier som redan påbörjats av sekretariatet. Nämnden anser att anslags

posten i framtiden hör medge att varje år minst en större studie påbörjas 

samtidigt som en annan studie avslutas. Vidare hör nämnden kompenseras 

för sådana kostnader för framtidsstudieverksamheten som inte beiiktades 

vid medelsanvisningen för 1980/81. Medel bör därför föras över från ansla

get Gemensamma ändamål för departementen till FRN: s anslag motsva

rande lokalkostnader för denna verksamhet ( + 300000 kr.). 

FRN begär för budgetåret 1981182 ett anslag om 47168000 kr., dvs. en 

nominell ökning med 15 006000 kr. Härunder begär nämnden bl. a. föl

jande. 

I. Pris- o<.:h löneomräkning ( + 3 216000 kr.). 

2. FörsHirkning av medlen för forskningsinformation ( + 1690000 kr.). 
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3. Medel för en ny. större fraintidsstlldie samt kompensation för iokal

kostnader m. m. för framtidsstudleverksamheten genom överföring från 

anslaget Gemensamma ändamåi i'öt departementen ( + I 300 000 kr.); 

4. Medel för genomförande av forskiiingsprojekt på grundval av redan 

utförda kunskapsöversikter och studier m. m. ( + 8 800000 kr.). 

Härutöver begär nämnden våsentllgi okade resurser för finansiering av 

dyrbar vetenskaplig utrustning under ärislaget H 2. Inredning och utrust

ning av lokaler vid högskoleenheterna rrL m. 

Om nämndens äskanden med härisYti till andra angelägna behov inom 

forskningsområdet inte kan tillgodoses ftillt ut förordar nämnden i förstä 

hand en något långsammare utbyggnad av resurserna för dyrbar veten

skaplig utrustning och i andra hand en minskad ökningstakt för stödet till 

forskningsinitiering och forskningssamordning i kombination med ökade 

krav på samfinansiering. 

Havsresursdelegationcn 

Delegationen för samordning av havsresursverksamheten (DSH) har. i 

enlighet med sin instruktion, avgivit yttrande över FRN: s anslagsfram

ställning. 

DSH tillstyrker de av FRN föreslagna projekten inom naturresursdele

gationens område. särskilt vattenresursplanering. och understyrker beho

vet av en uppföljning av rapporten Vattenresursplanering. 

Föredraganden 

Forskningsrådsnämnden (FRN) har under sin hittillsvarande verksam

het bl. a. bedrivit ett omfattande arbete med syfte att identifiera och 

utforma forskningsteman av stor samhällelig betydelse. Inom vissa av 

dessa teman har forskningsprogram utvecklats som delvis finansieras av 

FRN inom andra är större insatser förestående. Nämnden har således 

genom sitt arbete kunnat både initiera oth stödja forskning kring viktiga 

samhällsproblem. När FRN:s verksamhet nu går in i slutfasen av ett 

inledande skede aktualiseras naturligen frågan om balansen mellan forsk

ningsinitierande och mer direkt forskningsstödjande verksamhet. Det kan i 

detta läge bli nödvändigt med en viss begränsning av antalet nya initiativ så 

att inledda satsningar kan genomföras. 

Frågorna om samplanering och samfinansiering med forskningsråd och 

olika sektorsorgan kommer därvid att bli särskilt viktiga. Graden av sam

finansiering av ett projekt måste självfallet. som nämnden konstaterar i sin 

anslagsframställning. variera beroende på förutsättningarna. Nämnden har 

även möjlighet att för vissa forskningsprqjekt själv svara för hela finansi

eringen. Principen om samfinansiering har sin givna tillämpning i de fall 

där projekten har en sådan omfattning att forskningsråd. sektorsorgan eller 

nämnden inte rimligen kan ha resurser att ensamma svara för den totala 

finansieringen. Programmen eller projekten ges samtidigt en bredare för

ankring vilket i vissa sammanhang kan vara ett tillräckligt skäl för att 

utnyttja denna finansieringsform. 
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Jag anser således att det är viktigt att möjligheterna till samfinansiering 

utnyttjas även i fortsättningen och att planering och programuppliiggning 

sker på ett sådant sätt att samarbete och samfinansicring med forsknings

råd och sektorsorgan underlättas. Dessa instanser borde också ha ett givet 

intresse av att projekt i gränsområden mellan specialiserade forskning:som

råden eller med betydelse för flera forskningsområden kommer till utföran

de. Jag vill i detta sammanhang något beröra frågan om prioriteringar inom 

forskningsrådsorganisationen. I ett läge där krav ställs på omprioriteringar 

också inom forskningsrådens vt:rksamhct kan det le sig lättare att lflla en 

del av kostnadt:rna för ett forskningsrådsprojekt, som inte ht:döms ha 

högsta prioritet. bestridas genom en samfinansiering med FRN än all 

besluta om nedläggning av projektet. Ett sådant utnyttjande av samfinan

sieringen är naturligtvis inte önskvärt. Det skulle snabbt kunna leda till att 

forskningsråden utvecklar strikta inomvetenskapliga bedömningsgnmder 

för renodlade forskningsprojekt i motsats till samfinansierade projekt. En 

sådan praxis kan enligt min uppfällning på sikt komma att allvarligt ~kada 

FRN: s verksamhet genom att denna uppfattas som mindre vetenskapligt 

gedigen än annan forskningsrådsfinansierad forskning. Det ankommer p?1 

FRN och forskningsråden att noga följa utvecklingen i denna fråga. 

FRN har som ett första led i en redovisning av möjligheterna all sprida 

kunskap om och öka intresset för vetenskap bland barn och ungdom 

avgivit en rapport. Nämnden redovisar i denna preliminära ställningsta

ganden till möjligheterna att ge ut en populärvetenskaplig tidskrift for barn 

och ungdom samt till olika stimulansåtgärder för att initiera en ökad 

information till eller särskilda aktiviteter för dessa åldersgrupper. Jag 

förutsätter att nämnden fortsätter bearbetningen av tidskriftsfrägan och 

därvid beaktar de erfarenheter som publiceringen av ett av FRN finansi

erat provnummer av en sädan tidskrift kommer att ge. Några av de övriga 

förslag som FRN har redovisat hör kunna komma till utförande inom 

ramen för nämndens totala resurser för informationsvcrksamhet. 

Fr. o. m. budgetåret 1979/80 finns en siirskild kostnadsram inom stats

budgeten benämnd Till for<;kningsrådsnämndens disposition avsedd för 

dyrbar vetenskaplig utrustning. Kostnadsramen är avsedd att utnylljas för 

sådan utrustning som iir kopplad till samtidiga projektsatsningar från 

nitrnndens eller forskningsrf1dens sida. Vidare är det avsikten all mycket 

dyrbar utrustning i anslutning till s. k. big science (mycket stora. långvari

ga och dyrbara forskningsprojckt) fortsättningsvis skall kunna bekostas 

från den aktuella kostnadsramen. Kostnader för utrustning av baskaraktär 

för utbildning och forskning vid högskoleenheterna avses belasta den 

särskilda kostnadsramen Till universitets- och högskoleämhctets disposi

tion. 

FRN har på regeringens uppdrag redovisat förslag till principer och 

riktlinjer vid fördelning av medel från kostnadsramen för dyrbar veten

skaplig utrustning. Jag konstaterar med tillfredsställelse att FRN har heto

nat vikten av en ökad samordning mellan nämnden och universitets- och 

högskoleämbetet CUHÄI vid fördelningen av medel för utrustning till hög-
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skolebaserad forskning. Med en sädan samordning bör det vara möjligt att 

få en tydligare bild av vilken dyrbar utrustning som är en konsekvens av en 

utbyggnad av den fasta forskningsorganisationen inom högskolan och sille

des skall bekostas från U HÄ-ramen och vilken utrustning som iir en följd 

av forskningsrådsfinansierade projekt och skall belasta FRN-ramen. f'ör

delarna härmed är flera. För det första ger det en bättre grund iin f. n. för 

budgetering av de häda ramarna. För det andra skapas en överblick av 

anskaffningen av utrustning som medger en bättre bedömning av möjlighe

ten till gemensam användning av ny utrustning för att diirmed undvika 

dubblering av den. Jag vill i delta sammanhang erinra om alt FRN också 

har regeringens uppdrag att i samverkan med utrustningsniimnden för 

universitet och högskolor utarbeta förslag för registrering av vetenskaplig 

utrustning. För det tredje blir det ocksä möjligt att fä ett biittre underlag för 

lokalisering av viss särskilt dyrbar utrustning på ett siitt som stilr i överens

stämmelse med profilering av forsknings verksamheten mellan högskoleen

heter med fasta forskningsresurser. Jag vill slutligen i detta sammanhang 

framhålla behovet av att FRN söker skapa en motsvarande samordning 

och överblick med andra forskningsorgans finansiering av dyrbar veten

skaplig utrustning i den utsträckning det kan bt:dömas att en samverkan 

mellan dem och FRN är påkallad i här berört avseende. 

FRN har i anslutning till sina förslag· diskuterat möjligheten av att 

utrustningsanslagen frän kostnadsramen för dyrbar vetenskaplig utrust

ning ges i form av lån som amorteras och forriintas. Med den möjlighet till 

beställningsbemyndigande för flera budgetår som numera har kopplats till 

kostnadsramens utnyttjande har en lånekonstruktion emellertid mindre 

betydelse ur likviditetssynpunkt. Niimnden finner att det nu tillämpade 

systemet med kostnadsramar fungerat relativt väl men foresliir att detta 

förfarande kompletteras med ett kalkylunderlag som anger utrustningens 

fördelning över forskningsomraden respektive högskoleenheter samt an

skaffningsvärde och bedömd avskrivningstid. 

Jag är för närvarande inte beredd att föreslå en övergång till ett finansi

eringssystcm för utrustning som haseras ptt 1[111. Det av FRN föreslagna 

kalkylunderlaget bör kunna vara av värde för en lilngsiktig planering av 

erforderliga resurser för dyrbar vetenskaplig utrustning. Jag är emellertid 

inte nu beredd att förorda att ett sf1dant kalkylunderlag skall ges en mera 

allmän tillämpning. FRN hör först ges möjlighet att försöksvis pröva 

systemet inom några forskningsområden. 

Nuvarande bestämmelse i förordningen för FRN: s verksamhet som 

innebär att fördelningsbeslut av nämnden som medför kostnader översti

gande;: I milj. kr. skall godkännas av regeringen hör enligt nämndens me

ning helt upphöra eller alternativt bör en gräns sättas vid 3 milj. kr. 

Relativt kort tid har hittills stått till FR N: s förfogande när det giiller att 

utarbeta fördelningsrutiner och att etablera samrådsförfaranden mellan 

berörda myndigheter i samband med utrustningsmedlens fördelning. I 

avvaktan på att dessa frågor får en mer slutgiltig lösning anser jag att 

nuvarande kriteriebelopp för regeringsgodkännande bör kvarstå. 
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Naturvetenskapliga forskningsrådet !NFRl har i sin anslagsframställning 

betonat vikten av en långsiktig planering när Jet gäller specidlt tunga 

utrustningsobjekt i anslutning till s. k. big science dvs. forskning som är 

beroende av mycket stora investeringar. Exempel på sådana anläggningar 

är teleskop. acceleratorer och reaktorer. Enligt FRN skulle 10 till 20 

milj. kr. årligen under en tioårsperiod krävas för att tillgodose aviserade 

behov av detta slag. 

Det är av största vikt att ett väl genomarbetat planeringsunderlag över 

framtida investeringar i big science kan tas fram. Jag avser därför att 

senare föreslå regeringen att uppdra åt FRN att i anslutning till sin anslags

framställning för budgetåret 1982/83 redovisa ett sådant underlag. I arbetet 

härmed bör nämnden samverka med UHÄ och NFR. Därvid bör också 

belysas den långsiktiga planeringen för att tillgodose utrustningsbehov av 

mer gängse karaktär enligt de kriterier som jag inledningsvis har anfört. 

Med utgångspunkt i de bedömningar som jag här har redovisat har jag 

under förevarande anslag gjort följande beräkningar för budgetåret 1981/ 

82. 

I likhet med vad som gäller för statliga myndigheter i övrigt har jag 

räknat med en besparing inom nämndens förvaltningskostnader (- 74000 

kr.). 

Jag räknar vidare med en viss ökning av resurser för initiering, samord

ning och stöd till forskning ( + I 310000 kr.) och för forskningsinformation 

( + I 690000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Forskningsrådsniimnden för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag av 37018000 kr. 

D 38. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

42232166 

53 752000 

59027000 

Reservation 12 969808 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den verksamhet som humanis

tisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet IHSFR) finansierar samt för 

rådets förvaltning. Inom ramen för rådets anslag bestrids bl. a. kostna

derna för 12 extra ordinarie tjänster som professor och 34 forskartjänster. 

För förvaltningskostnader får budgetåret 1980/81 användas högst 2 700 000 

kr. 

H11manistisk-samhiills1·etenskap/iga forskningsrådet 

Huvuddelen av HSFR:s anslag för budgetåret 1979/80 har gått till pro

jektforskning och publiceringsverksamhet. Fördelningen har skett på äm

nesgrupper enligt följande sammanställning. 
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Filosofi och teologi 
Ekonomi 
Sociologi 
Juridik 
Stats vetenskap 
Psykologi 
Pedagogik 
Historia 
Språkvetenskap 
Antikforskning, förhistoria och utomeuropeiska kulturer 
Arkeologi och bebyggelseutveckling 
Estetiska vetenskaper 
Metodologiska principer och viss projektforskning 
Internationella åtaganden 
TidskriflsstöJ 
Övrigt 

I 288 140 
4023000 
3 706 800 
I 091100 
I 426 350 
3 901400 
1921700 
4047850 
3439900 
I 398 300 
1534800 
4 299 100 

135000 
581 100 

2301775 
235 000 

3.5 331315 

Publiceringsverksamheten som hänför sig till ovan nämnda ämnesgrup

per uppgår till ett belopp motsvara!lde 6 procent av utdelade anslag. 

HSFR framhåller i sina förslag för budgetåret 1981182 behovet av ökade 

resurser för forskning inom framför allt följande områden: datoriseringens 

följder för individ och samhälle. forskning rörande politiska och sociala 

reformers effekter, I-världens komf)lande ekonomiska. politiska och kultu

rella beroende av de nuvarande u-länderna, forskning rörande miljöfrågor. 

behandlingsforskning och medici11~k juridik. Ytterligare områden som 

HSFR betraktar som angelägna är afrikanistik, historisk antropologi, 

svensk medeltidsfors ing. kvinrioforskning. centrum-periferi-begreppen 

och dessas tillämpning inom skilda vetens~aper. 

HSFR har tagit ställning till den efter professor Hannes Hyrenius ledig

blivna professuren i demografi som varit pli;\cerad vid universitetet i Göte

borg. Omprövningen har lett till att rå9\!t föreslagit regeringen att en 

professur i demografi. särskilt demometri inrättas med placering vid urii

vcrsitett:t i Stockholm. Professuren görs personlig för Jan M. Hoem. 

Vidare understryker HSFR angelägenheten av att frågan om den fortsat

ta finansieringen av Kungl. Gustaf Adolfs Akademiens ordbok över Sveri

ges dialekter löses snarast möjligt. 

HSFR begär för budgetåret 1981/82 ett anslag av 69452000 kr., dvs. en 

ökning med 15 700000 kr. Här under begär rådet bl. a. följande. 

I. Pris- och löneomriikning (+ 5633000 kr.). 

2. Kostnaderna för följande av HSFR finansierade ändamål bör fr. o. m. 

budgetåret 1981/82 bestridas från andra anslag 

- Svenskt pressregister 

- projektet Mynt från vikingatiden funna i Sverige 

- projektet Det medeltida Sverige 

- projekt rörande kvartär vedanatomi och dendrokronologi 

- tjänst som forskningsingenjör vid osteologiska forskningslaboratoriet 

vid universitetet i Stockholm. 

HSFR: s kostnader för dessa ändamål uppgår innevarande budgetår till 

sammanlagt 740000 kr. 
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r "iireclrax {/ml e Il 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

I likhet med vad som gäller för övriga statliga myndigheter räknar jag 

med en besparing inom radets förvaltningskostnadt:r (54000 kr.I. 

Vad gäller humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsdidets (HSFRl 

förslag till organisation och lokalisering av den demografiska forskningen i 

Sverige vill jag anföra följande. Jag ansluter mig till HSFR:s förslag om 

omvandling av den Iedigblivna professuren i demografi vid universitetet i 

Göteborg till en professur i demografi. särskilt dcmomctri. med placering 

vid universitetet i Stockholm. I enlighet med forskningsrådets förslag hör 

den göras personlig för Jan M. Hoem. Lokaliseringen av professuren 

betingas dels av att denna framstående forskare härigenom kan rekryteras 

till professuren. dels av att den demografiska forskningen. speciellt demo

metrin. har behov av en niira kontakt med vissa myndigheter i Stm:kholm. 

främst statistiska centralbyrån. 

Universitets- och högskoleämbetet ( UHÄl har föreslagit att en vid uni

versitetet i Stockholm vakant professur i socialekologi återbcsiitts med den 

ändrade ämnesbenänmingen sociologi med inriktning mot befolkningspro

cesser. HSFR ställer sig bakom förslaget. .lag har under anslaget D 16. 

Samhällsvl!lenskapliga fakulteterna tillstyrkt en sådan förändring. HSFR 

avser vidare att avsätta medel för en tjänst på docentnivå. särskilt avsedd 

för demografisk forskning. vid universitetet i Stockholm. 

Rådets förslag innebär all betydande resurser ställs till förfogande för 

den demografiska forskningen vid universitetet i Stockholm. Genom för

slag i budgetpropositionen för innevarande budgetår förstärktes den demo

grafiska forskningen vid universitetet i Umeå dels genom en professur i 

historisk demografi. dels genom att en forskningscnhet knöts till den 

demografiska databasen. Jag anser det angeliiget att de resurser som inne

varande budgetär ställts till förfogande och de som nu föreslås utnyttjas sä 

effektivt och rationellt som mi~jligt. Bl. a. förutsätter detta ett nära samar

bete mellan de båda högskoleenheterna. 

Jag kommer senare all föreslå regeringen att den ledigblivna professuren 

( L 22) i demografi placeras vid universitetet i Stockholm och ges den av 

rådet föreslagna ändrade ämnesbeniimningen demografi. särskilt demomc

tri. 

Vad beträffar frågan om Kungl Gustav Adolfs Akademiens ordbok över 

Sveriges dialekter (OSDJ vill jag framhålla följande. 

Arbetet med skapandet av en ordbok över Sveriges dialekter startade 

redan 1954 på initiativ av Kungl Gustav Adolfs Akademien ( KGAA). 

Företaget har till största delen bekostats av statliga medel. För budgetåret 

1980/81 har HSFR beviljat anslag till OSD med ett belopp av 550000 kr. 

Akademien inkom i december 1979 med en framställning angående 

OSD:s framtida ställning. Förslaget remitterades till dialekt- och ort-
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namnsarkiven samt svenskt visarkiv. I skrivelsen hemställer akademien 

att redaktionen sii snart som möjligt inordnas som en särskild enhet under 

nämnden for dialekt- och ort namnsarkiven samt svenskt visarkiv !DOVA

nämnden), att ordbokschefen får arkivchefs lön och stiillning och att ord

bokschefen vid sin sida fär en rådgivande nämnd med företrädare för bl. a. 

akademien. Kostnaderna för reformen vilka i betydande utstrlickning är 

knutna till publiceringen av en ordbok är delvis beroende av den ambi

tionsnivå som viiljs tör projektet. Även vid en förhållandevis låg ambi

tionsnivå blir kostnaderna höga. 

I dagens statslinansiella läge är jag inte beredd att förorda en föriindring i 

enlighet med något av de alternativ som har diskuterats. Såväl HSFR som 

DOVA har dock framhållit värdet av det arbete som utförs vid ordboksre

daktioncn. Bl.a. av dessa skäl utgår jag från att rådet tills vidare tar ett 

ekonomiskt ansvar för den berörda verksamheten. 

Vid min anmälan av anslaget till Svenskt musikhistoriskt arkiv har jag 

beräknat 545 000 kr. som inncv<irande budgetår utgår från förevarande 

anslag. Jag herliknar vidare en minskning av förevarande anslag med 

76000 kr. för en halv tjänst som forskningsingenjör i F 15 jämte vissa 

basresurser vid vedanatomiska laboratoriet vid universitetet i Lund samt 

med 50 000 kr. för en halv tj<inst som ingenjör i högst F 6 vid osteologiska 

forskningslaboratoriet vid universitetet i Stockholm. Medel för dessa än

damål har beräknats under anslaget D 20. Matematisk-naturvetenskapliga 

fakulteterna resp. anslaget D 13. Humanistiska fakulteterna. 

För HSFR beräknar jag för nästa budgetår ett anslag om 59027000 kr., 

vilket innebär en ökning jiirnfört med innevarande budgetår om 5 275 000 

kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till l/11manistisk-samhiil/.1·1·etenskapliga Ji1rskni11g.mldet för bud

getiiret 1981/8:! anvisa ett reservationsanslag av 59027000 kr. 

() 39. l\lcdicinska forskningsrådet 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

97 500961 

110905000 

122449000 

Reservation 1396839 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den verksamhet som medicinska 

forskningsrådet (MfRJ finansierar samt för rådets förvaltning. Inom ramen 

för rådets anslag bestrids hl. a. kostnaderna för tolv extra ordinarie tjänster 

som professor och 25 forskartjänster. För förvaltningskostnader får bud

getåret l 980/81 användas högst 2 150 000 kr. 
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Medicinska forskningsrqdet 

MFR: s målsättning är att på bred bas stödja mec!icinsk forskning av hög 

kvalitet. De av MFR stödd;i projekten spänner över ett vitt fält från 

grundforskning till tillämpacl klinisk forskning. Drygt 650 forskningspro

jc:kt inom olika forskningsfält drivs med anslag från MFR. Betydande 

satsningar görs inom onuåden clii,r svensk medicinsk forskning har en 

särskilt stark intern;itionell ställning. Sådana tyngdpunktsområden innefat

t:u forskning rörande bindväv, bl9d~irkulation, diabetes, immunologiska 

reaktioner, lipider, prostaglancliner~l~4Jwtriener-tromboxaner och signal

su!Jstanser. De flesta MfR~i>Hidda prPJekten har en grundvetenskaplig 

inriktning. MFR ser oclq;(\ som sin h1Jnu;iuppgift att stödja grundveten

skapligt inriktad medicinsk forskning, De resursökningar MFR begär för 

projektverksamheteQ <\Y~C!) j första h:u1q µtpyttjas för nya projekt och för 

förstärkning av anslagen till Pe yngre for!;karna. 

Pen dominerande delen av MFR:s resµrner går till projekt som initierats 

a.v forskarna. Detta är enligt MFR:s uppfatti1ing det mest !indamålsenliga, i 

synnerhet när det gäller forskning med grnndvetenskaplig inriktning. En 

framgångsrik grundvetenskapligt inrikHtc! forskning bygger i första hand på 

fqrskarnas ideer och kompetens, som bL a., kommer till uttryck i anslags

ansökningar. I sin prioritering och fi11ansiering av anslagsansökningar be

dpmer MFR inte enbart projekt"ns originalitet och inomvetenskapliga 

kvalitet utan även der<is bety<;!lJlse på sikt för medicinens framåtskridande. 

I MFR:s prioriteringa,r ing~r sålunda en viktig forskningsplanerande upp

gift eftersom prioriteringarna har konsekvenser för forskningens utveck

ling under lång tid. M.F-R anser att denna forskningsplanering kräver till

gång till det detaljerade underlag som forskarnas ansökningar utgör. 

I M FR: s forskningspl!ln~rande verksamhet ingår även att initiera och 

stimulera forskning inom owråden som MFR bedömer vara föremål för 
otillräcklig forskningsaktjvitet. Dessa områden är oftast sådana som har 

stark samhällsrelevans, sett i ett mera kortsiktigt perspektiv. Under senare 

år har MFR:s initicrarn;lc aktivitet koncentrerats till hälso~ och sjukvårds

forskning. Såväl nation"llt som internationellt har intresset för och beho
vet av hälso- och sjukvån;lsforskning alltmer uppmärksammats. MFR har 

initierat en rad olika aktiviteter inom hälso- och sjukvårdsforskning. från 

metodutvecklingsarbete till specifika forskningsprojekt, För att ytterligare 

stt~rka MFR:s aktivit{!ter inom och planering av hälso- och sjukvårds

for&kning föreslår MFR att en professur i hälso- och sjukvårdsforskning 

med särskild inriktnin~ på utvecklingsländerna inrättas vid MFR. 

MFR begär för bµdgetåret 1981/82 ett anslag om 150 milj. kr.. dvs. en 

ökning med 39, I milj, kr. Härunder begär MFR följande förändringar. 

1. Pris- och löneoJ11räkning ( + 11 095 000 kr.). 

2. Ökat stöd till MFR:s verksamhet: 

Projektanslag(+ !8000000 kr.) 

Forskartjänster ( + 3 400000 kr.) 
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Apparatur ( + I 700 000 kr.) 

Internationell verksamhet I+ I 600 000 kr. l 

Merkostnader för försöksdjur ( + I 000 000 kr.) 

Övrigt ( + 3 342 000 kr.). 

3. En extra ordinarie tjänst som professor i hälso- och sjukvårdsforsk

ning med särskild inriktning på utvecklingsländerna. personlig för docent 

Göran Sterky och med placering vid karolinska institutet ( + - 0 kr.). 

4. Överföring till karolinska institutet av professuren i fortplantningens 

endokrinologi (- 426000 kr.). 

5. Öve1föring av 190000 kr. till universitetet i Umeå såsom basresurser 

för professor Lars Beckman sanit överföring av 215 000 kr. till karolinska 

institutet såsom basresurser för professor Bo Holmstedt I - 405 000 kr.). 

6. Indragning av extra ordinarie professur i omgivningsfysiologi i sam

band med nuvarande innehavares pensionering (- 211 000 kr.). Återbesät

tande av professuren i baromedicin vid nuvarande innehavares pensione

ring. 

MFR har i samråd med naturvetenskapliga forskningsrådet !NFR) och 

Riksföreningen mot cancer (RmC) på regeringens uppdrag utrett den när

mare utformningen av överföringen från RmC till forskningsråden av an

svaret för delar av cancerforskningen. RmC beräknas fortsättningsvis kun

na bidra med 30 milj. kr. årligen till cancerforskningen. För att cancer

forskningen skall kunna bibehållas i oförändrad omfattning e1fordras. en

ligt MFR. NFR och RmC~ ett resurstillskott på 3 milj. kr. för budgetåret 

1981/82 och på sammanlagt 51,4 milj. kr. under femårsperioden 1981/82 -

1985/86. Av resurstillskotten föreslås 80 procent tillfalla M FR och 20 

procent NFR. 

FiiredraRtmden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört under avsnittet Vissa 

gemensamma frågor. Jag har under detta anslag räknat med en besparing 

inom rådets förvaltningskostnader (43 000 kr.). 

Jag kommer senare att föreslå regeringen att den I juli 1981 inrätta en 

extra ordinarie tjänst som professor IL 22) i hälso- och sjukvårdsforskning 

med särskild inriktning på utvecklingsländerna. personlig för Göran Sterky 

och placerad vid karolinska institutet (Kl). 

Medel för vissa ändamål. vilka innevarande budgetår bekostas från 

anslaget till medicinska forskningsrådet <MFRJ. har för nästa budgetår 

beräknats under anslaget D 17. Medicinska fakulteterna. Det gäller profes

suren i fortplantningens endokrinologi vid Kl med Egon Diczfalusy som 

innehavare samt basresurser dels för denna professur. dels för professuren 

i medicinsk genetik i Umeå och professuren i toxikologi vid Kl. Förevar

ande anslag bör därför för nästa budgetår minskas med sammanlagt 86 7 000 

kr. 

I enlighet med rådets förslag bör den extra ordinarie professuren i 

omgivningsfysiologi indragas och den extra ordinarie professuren i haro-

37 Riksdagrn 1980181. I sam/. Nr 1110. Bilai:a 12 
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medicin återbesättas i samband med de nuvarande innehavarnas pensione

ring. 
MFR har i samråd med naturvetenskapliga forskningsrådet <NFR) och 

Riksföreningen mot cancer (RmCl på regeringens uppdrag utrett den när

mare utformningen av överföringen från RmC till forskningsråden av an

svaret för delar av cancerforskningen. Jag vill erinra om vad jag anförde i 

föregående års budgetproposition (prop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 384 f.). 
MFR:s anslag har inför innevarande budgetår ökats med 3 milj. kr. med 

hänsyn till rådets ökande ansvar för cancerforskning. Jag ansluter mig i 

princip till det förslag som MFR, NFR och RmC gemensamt lagt fram utan 

att därför vara beredd att redan nu ta definitiv ställning till i vilken omfatt

ning medel skall tillföras cancerforskningen under femårsperioden 1981/ 

82-1985/86. För nästa budgetår beräknar jag för MFR:s andel i denna 

forskning en ökning med I 800000 kr. 

Jag har vidare i enlighet med MFR:s förslag beräknat I 000000 kr. för 

ökade kostnader i samband med försöksdjursverksamhet. 

För MFR beräknar jag för nästa budgetår ett anslag om totalt 122 449 000 

kr., vilket innebär en ökning jämfört med innevarande budgetår om 

11 544 000 kr. 
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
all till Medicinska fim;kning.mldet för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag av 122 449000 kr. 

D 40. Naturvetenskapliga forskningsrådet m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

216736629 

238 260000 

255 142 000 

Reservation 17 335 778 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den verksamhet som naturveten

skapliga forskningsrådet (N FR) finansierar samt för rådets förvaltning. 

Inom ramen för rådets anslag bestrids bl. a. kostnaderna för sju extra 

ordinarie tjänster som professor (L 22) och för 45 forskartjänster. Vidare 

bestrids från rådets anslag kostnader för svenskt medlemskap i vissa 

internationella organisationer. För förvaltningskostnader får budgetåret 

1980/81 användas högst 6 556 000 kr. 

Från anslaget bestrids också kostnader för rymdforskningsprojekt under 

statens delegation för rymdverksamhet (jfr prop. 1972: 48 s. 37, NU 

1972: 37. rskr 1972: 216). 
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I. Naturvetenskaplig 
forskning 

2. Rymdforskning 

1980/81 

224427000 
13 833 000 

Naturl'etenskapliga forskningsrådet 

Beräknad ändring 1981/82 

Myndigheterna Före-

+40210000 
+ 2706000 

draganden 

+ J5 608 ono 
+ 1274000 

NFR framhåller att anslaget till rådet för budgetåret 1980/81 innebar i 

förhållande till föregående budgetår en reell ökning. Detta möjliggjorde en 

förstärkning och utbyggnad av pågående projekt liksom en ökad satsning 

på nya projekt. Genom tidigare beslut om slutanslag till projekt under 

budgetåret 1979/80 har NFR dessutom skapat utrymme för ompriorite

ringar inom ramen för projektverksamheten. Den för 1980/81 planerade 

verksamheten innebär att en del av de intentioner som angavs i anslags

framställningen föi:_c!_etta år kan förverkligas. 
I årets anslagsframställning har rådet begränsat sina äskanden till en 

nivå som endast måttligt överstiger förra årets ökning. De satsningar som 

rådet förra året ingående motiverade har endast kunnat påbörjas och måste 

nu fullföljas. Under de närmaste åren avser NFR använda tilldelade re

sursökningar för att försöka föra upp valda delar av den bästa naturveten

skapliga forskningen till en optimal nivå. NFR avser också att om möjligt 

satsa på fler verkligt djärva projekt med osäkra prognoser om framgång 

men med stor vetenskaplig utdelning om de lyckas. 

I överensstämmelse med förra årets anslagsframställning och formule

ringarna i årets budgetproposition har NFR förstärkt främst den CERN

baserade hemmaforskningens resurser men dessutom tagit helt nya initia
tiv till internationellt samarbete inom "big science". Under tiden fram till 

den forskningspolitiska propositionen måste enligt NFR: s mening ett förs

ta steg tas mot lösning av investeringsproblemen för "big science". N FR 

föreslår att under nästa budgetår 5 milj. kr. anvisas för detta ändamål och 

detta äskande prioriteras av rådet närmast efter den begränsade ökningen 

av projektmedlen. Alternativt kan medlen för "big science·· anvisas via 

kostnadsramen för dyrbar utrustning till forskningsrådsnämndens disposi
tion. 

NFR:s inrättande av postdoktorala stipendier har mötts med stort intres

se och insikten har spritt sig att rekryteringen till svensk vetenskaplig 

forskning kommer att gå in i en svår kris om inte de nyblivna doktorerna 

får tillfälle att vidareutbilda sig som forskare. Rådet ger därför ökningen av 

dessa stipendier hög prioritet. 

NFR:s påpekande i förra årets anslagsframställning om existensen av ett 

grundforskningsgap har väckt ett stort intresse i den allmänna diskussio

nen om förhållandet mellan inomvetenskapligt motiverad och mer riktad 
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grundforskning. Genom att omrt1dct prioriterades har också ett viixande 

antal ansökningar kommit in som motsvarar heskrivningen ··grundforsk

ningsgapet". Rådet har därföi· beslutat att ytterligare stärka sin prioritering 

av området. Samarbetet med ramprogramverksamheten vid styrelsen för 

teknisk utveckling tSTUl bör också kunna byggas ut under de närmste 

åren. 

Tyngdpunkten i rådets verksamhet ligger på stöd till forskningsprojekt. 

Inom programområdena prioriterar rådet följande: 

Biologi 

- Struktur och funktion hos högre organismers gener 

- Embryonal utveckling och differentieringsmekanismer 

- Ekosystemens funktionella processer samt deras n::aktioner på föränd-

ringar och störningar 

- Teoretisk ekologi 

Fysik-matematik 

- Synkrotronljusfysik 

- Världsbildsforskning 

- Kondenserade materiens fysik: delen icke-metaller 

- Samverkan mellan teori och experiment 

Geovetenskaper 

- Biogeokemiska kretslopp 

Kemi 

- Selektiva reaktioner 

- Kemiska primärprocesser och deras dynamik 

- Kemisk struktur och biologisk aktivitet 

- Teoretisk kemi 

NFR begär för budgetåret 1981/82 ett anslag om 264637000 kr .. dvs. en 

ökning med 40 2 IO 000 kr. Härunder begär rådet bl. a. följande: 

I. Pris- och löneomräkning (+ 14,4 milj. kr.). 

2. Ökade medel för projektanslag ( + 8 milj. kr.). 

3. Ökade medel för riktad grundforskning ( + 3 milj. kr.). 

4. Ökade medel för apparatur. datorer och datortid ( + 3 milj. kr.). 

5. Medel för "big science"(+ 5 milj. kr.). 

6. Kostnader för följande av NFR finansierade ändamål bör fr. o. m. 

budgetåret 1981/82 bestridas från andra anslag: 

- Två forskningsassistenter vid institutionen för reaktorfysik vid 

Chalmers tekniska högskola (CTH) 

- En halv tjänst vid vedanatomiska laboratoriet vid universitetet i Lund 

<NFR och humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR)) 

- En halv tjänst vid osteologiska forskningslaboratoriet vid universitetet i 

Stockholm <NFR och HSFR) 
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- Forskargrupp (barrskogsprojektet) vid Sveriges lantbruksuniversitct 

- Mättcknisk grupp !spiralläsarprojektet) vid fysiska institutionen vid uni-

versitetet i Stockholm 
- En halv extra forskartjänst vid forskningsinstitutet för atomfysik 

- En forskningsassistent vid pelktronaccekratorn vid fysiska institutio-

nen, universitetet i Lund 

- En forskningsassistcnt vid fysiska institutionen vid universitetet i Lund 

-Två forskningsassistentcr vid Gustaf Werners institut. universitetet i 

Uppsala 

- En forskningsingenjör och en ingenjör vid institutionen för fysik vid 

CTH 
Kostnaderna för dessa ändamål uppgår innevarande budget[tr till sam

manlagt 2 906 300 kr. 

7. Den del av baskostnaderna för naturvetenskapliga forsknings labora

toriet i Studsvik som nu bekostas av styrelsen för teknisk utveckling bör 

överföras till NFR som sedan svarar för hela denna kostnad ( + 850000 

kr.). 

8. De sammanlagda kostnaderna för det internationella konventions

bundna forskningssamarbetet beräknas öka med 4 316 000 kr. i förhållande 

till budgetåret 1980/81. 

Statens delegationjiir rymdverksamhet 

Rymdforskningen i Sverige omfattar forskning med hjälp av satelliter. 

sondraketer och ballonger. 
Statsmakterna har beslutat om en breddning av den tillämpade nationcl- . 

la rymdverksamheten (prop. 1978/79: 142. NU 1978/79: 36. rskr 1978/ 

79: 292). Som en följd härav har regeringen bl. a. i augusti 1980 beslutat om 
byggande av den svenska vetenskapliga satelliten VIKING med planerad 

uppsändning under 1984. Projektet kommer att befinna sig i ett mycket 

intensivt skede under budgetåret 1981/82. Det tar stora resurser i anspråk 

hos de deltagande forskargrupperna. Som en konsekvens av projektet har 

rymdforskningsprogrammet omprioriterats. med bl. a. reducerad sondra

ketverksamhet. Delegationen pekar på riskerna med en alltför drastisk 

minskning av sondraketverksamheten och föreslår att resurserna ökas 

(+ 500000 kr.) så att kompetensen inom forskargrupper. industri och 

Esrange upprätthålls. Delegationen föreslår vidare en ökning I+ 250000 

kr.lav resurserna under anslaget för att nå en nivå av ett rymdexperiment 

per år för materialforskning i tyngdlöst tillstånd. 

Delegationen hemställer att ett anslag för nationell rymdforskningsverk

samhet för budgetåret 1981/82 förs upp med 16 539 000 kr., dvs. en ökning 

med 2 706 000 kr. 
Förslaget innebär i korthet följande. 

1. Pris- och löneomräkning ( + I 956 000 kr.). 

2. Sondraketprojekt ( + 500 000 kr.). 

3. Materialforskning ( + 250000 kr.). 
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Delegationen för samordning av havsn:sursvcrksamheten (DSH> har. i 

enlighet med sin instruktion. avgivit yttrande över bl. a. NFR:s anslags

framställning. 

DSH tar upp behovet av grundforskningsdata om naturens tolerans och 

känslighet för störningar och dess betydelse för lösningen av dagens miljö

problem. Med detta som utg[rngspunkt tillstyrker DSH de av NFR äskade 

medlen för projektanslag enligt huvudförslaget. DSH pekar emellertid på 

risken av att splittra de medel som kommer den marina grundforskningen 

till Jcl. DSH anser att NFR:s förslag om resurser för inriittandc av post

doktorala stipendier bör ges hög prioritet och framh{tller behovet av så

dana stipendier inom marina iimncn. 

J-"iiredraga11dc11 

Jag hiinvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föreg{1cnde under 

avsnittet Vissa gemensamma fr~igor. Jag har under detta anslag räknat med 

en besparing inom rådets förvaltningskostnadcr ( 131 000 kr.). 

Medel för vissa ändamttl som innevarande budgetår bekostas från det 

här aktuella anslaget har för niista budgetår beriiknats under andra anslag. 

Det gäller två tjiinstcr som forskningsassistent vid institutionen för reak

torfysik vid Chalmers tekniska högskola. en halv tjänst som forskningsin

genjör i F 15 jämte vissa basresurser vid vedanatomiska laboratoriet vid 

universitetet i Lund. en halv tjänst som ingenjör i högst F 6 vid osteolo

giska forskningslaboratorict vid universitetet i Stockholm. Flirevarande 

anslag bör med anledning hiirav minskas med sammanlagt 377 000 kr. för 

nästa budgetår. 

Jag har under anslaget D 39. Medicinska forskningsrådet redogjort för 

mitt ställningstagande att framgent låt~. de meJicinska och naturvetenskap

liga forskningsrfidcn överta viss del av ansvaret för den svenska cancer

forskningen. Som en konsekvens hiirav har jag även under flirevarande 

anslag beriiknat vissa medel för cancerforskning. vilket skett med utgängs

punkt i Je förslag som redovisats av medicinska forskningsrädct, NfR och 

Riksförcningen mot cancer gemensamt. 

N FR har i sin anslagsframställning baört problemen kring framtida 

investeringar i vetenskapliga mycket tunga projekt. s. k. big science. NFR 

anger ett antal s~idana såväl internationella som nationella projekt. i första 

hand inom fysikområdet. som kräver stora investeringar främst i form av 

utrustning. Rådet betonar vikten av en målmedveten och liingsiktig plane

ring av big science projekt och har med hög prioritet föreslagit att medel nu 

bö1:iar avsättas för ändamålet. 

Jag bedömer det vara av stor vikt för en god planering av framtida 

mycket tunga vetenskapliga rrojekt att denna kan ske med utgångspunkt i 

en vetenskaplig prioritering. Forskningsrådsorganisationen måste därför 

vara beredd att bidra med ett underlag för hur investeringar i verkligt 
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kostnadskrävande projekt skall avvägas i förhållande till investeringar i 

forskningsutrustning av mer gängse omfattning. Som jag redan anfört 

under anslaget D 37. Forskningsrådsnämnden, avser jag att föreslå rege

ringen att FRN i samråd med NFR och univcrsilelels- och högskoleämbe

tet ( U HÄJ ges i uppdrag att redovisa ett planeringsundcrlag för utrust

ningsanskaffning i anslutning till s. k. big science projekt. 

Jag har vid mina beräkningar av förevarande anslag beaktat behovet av 

en viss ökning av antalet stipendier för all bereda yngre forskare med 

doktorsexamen ökade möjligheter att inom eller utom landet skaffa sig 

forskningserfarenhet. Jag har m:kså beräknat medel för en fortsatt priorite

ring av projekt inom området mellan grundliiggande forskning och sektors

forskning, det s. k. grundforskningsgapet. 

Jag har vidare beräknat medel för bidrag till forskning inom tcrmonuk

lciir fusion och plasmafysik under budgetåret 1981/82 motsvarande 4,8 

milj. kr. 

Jag har i prop. 1978179: (()()bil. 12 s. 588 berört de verksamheter inom 

del naturvetenskapliga området som bedrivs inom ramen för mellanstatliga 

konventioner till vilka Sverige anslutit sig. N FR utgör sålunda svenskt 

kontaktorgan för den europeiska kiirnforskningsorganisationen <CERN ), 

den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra 

stjärnhimlen ( ESOJ, det allmänna programmet inom den europeiska konfe

rensen för molekylärbiologi <CEBMl samt dess program för ett europeiskt 

laboratorium för molekylärbiologi <EMBU. Med utgångspunkt i förelig

gande uppgifter om budget för resp. organisation samt valutakurserna den 

17 november 1980 har jag beräknat det svenska bidraget till de angivna 

organisationerna för budgetåret 1981/82 till sammanlagt 78 033 000 kr. I 

beloppet ingår även medel för de svenska representanternas deltagande i 

sammanträden med organisationernas organ. 
Statens delegation för rymd verksamhet erhåller vissa medel avsedda för 

nationell rymdforskning under detta anslag. Jag har för ändamålet under en 

särskild anslagspost beräknat sammanlagt 15107000 kr.<+ 1274000 kr.) 

för budgetiiret 1981182. Förutom pris- och löneomräkning har beräknats 

vissa ökade resurser för sondraketverksamhet ( + 250000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Nat1m·etrnskapliRa fi>rskningsrädet 111.111. för budgctftrc( 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 255 142000 kr. 

D 41. Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1875989 

9470000 

10227000 

Reservation 6"124011 

Delegationen for vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning I DFI l 

började sin verksamhet den I juli 1979 (prop. 1978/79: 122. UbU 1978/ 
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79: 37. rskr 1978/79: 352). Delegationen är enligt sin instruktion ( 1979: 479) 

central myndighet för frågor om övergripande planering och samordning 

av informationsförsö1jningen för forskning och utvecklingsarbete eller lik

namle verksamhet. Medel för delegationens verksamhet anvisas även över 

fjortonde huvudtiteln (8000000 kr. för innevarande budgetår). 

Delegationen .fi'ir 1·etensk11plig och teknisk inj(mnation.1försörjning 

DFI konstaterar alt den vetenskapliga och tekniska informationsmäng

den ökar i hastig takt från år till år. Samtidigt blir det allt viktigare för allt 

fler människor att i sin dagliga verksamhet kunna utnyttja denna informa

tion. Samhället har på senare år ökat sin satsning på forskning och utveck

ling. Detta kräver dels alt man kan ta del av resultaten av tidigare arbete 

inom liknande område. dels att resultaten av den forskning och det utveck

lingsarbete som bedrivs kan föras ut och tillgodogöras inom alla samhälls

områden. En förutsättning för alt detta skall kunna ske är att en satsning 

också görs på informationsförsörjningen. påpekar DFI. 

De skiftande behoven hos de olika användarkategorierna, liksom de 

krav och situationer som utlöser informationsbehoven. måste vara styran

de för DFI :s verksamhet. Del är enligt DFI därför viktigt att under de 

närmaste åren undersöka vilka direkta behov av information som finns hos 

olika användargrupper, i synnerhet sådana som inte tidigare utnyttjat 

vetenskaplig och teknisk information. analysera hur dessa behov fram

kommer och pröva olika vägar att tillgodose dem. Ytterligare resurser 

krävs för detta. 

DFI skall verka för en löpande förbättring och utveckling av informa
tionsförsörjningen. Det är härvid väsentligt att inte bara utveckla och 

förfina olika hjälpmedel utan också att analysera konsekvenserna av des

sas användning. Bl. a. måste hjälpmedlen utformas så att så många använ

dargrupper som möjligt kan hantera dem. 

En förutsättning för en fungerande informationsförsörjning är all alla led 

i informationsförsörjningssystemet kan arbeta tillfredsställande framhåller 

DFI. På regeringens uppdrag bedriver DFI en utredning om ett system 

med ansvarsbibliotck. dvs. ett system där hestämda lokala bibliotek, infor

mationscentrnlcr etc. får nationellt ansvar för att bevaka vissa ämnes- eller 

problemområden. Under 1981 /82 beräknas en försöks verksamhet bedrivas 

inom ramen för utredningsarbetet. 

DFI bedömer att en ökad satsning på utbildning och kompetensuppbygg

nad behövs och kommer därför att arbeta för ökade insatser för utbildning 

av såväl informationsförmedlande personal som av användare. Vidare 

måste en kompetensuppbyggnad ske genom att'grundläggande och tilläm

pad forskning av relevans för informationsförsörjningen stimuleras och 

stöds. 
DFl anser vidare att en fortsatt satsning krävs på systemutveckling av 

olika slag. Den tekniska utvecklingen. bl. a. inom dataområdet går snabbt. 
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Resultaten av den måste utnyttjas inom informationsförsörjningen. Bil

dens roll som informationsförmedlare har understrukits under senare år. 

Metoder för att lagra, förmedla och återfinna bilder måste utvecklas fram

håller DFI. 

Den anslutning till det europeiska kommunikationsnätet Euronet/ 

DIANE som Sverige f. n. förhandlar om torde komma att ställa krav på 

utvecklingsinsatser från Sveriges sida. En förstärkt bevakning av den 

internationella utvecklingen över huvud taget måste enligt DFI ske. 

Utnyttjandet av databaser. i synnerhet faktadatabaser av olika slag, och 

behovet av nya sådana kan förutsättas öka under kommande år. DFI avser 

att satsa resurser på utveckling och försöksdrift av centrala och för svens

ka förhållanden anpassade sådana. En avvägning måste härvid ske mot det 

utbud som ges internationellt och som Sverige kan utnyttja. 

DFI bedömer att en kraftfull satsning bör ske på vetenskaplig och 

teknisk informationsförsörjning. För budgetåret 1981/82 beräknar DFI ett 

an slagsbehov för sin verksamhet om totalt 24 900 000 kr., vilket innebär en 

ökning med 7 430 000 kr. i förhållande till budgetåret 1980/81. 

DFI beräknar anslagsbehovet med utgångspunkt i bedömningen att en 

satsning på informationsförsörjningen väsentligt ökar utbytet av de re

surser som satsas på forsknings- och utvecklingsarbete (FoU-arbete). Som 

jämförelse nämner DFI att den totala statliga satsningen på FoU i Sverige 

budgetåret 1979/80 beräknas uppgå till drygt 5,4 miljarder kr. (jfr prop. 

1979/80: 100 bil. 12 s. 377). 

I. Pris- och löneomräkning <+ 2446000 kr.). 

2. Delegationens verksamhet bedrivs inom tre program. 

Program I. Planering och samordning syftar till att åstadkomma en 

övergripande planering och samordning av informationsförsörjningen med 

målet att få en sammanhållen utveckling på området och ett effektivt 
utnyttjande av resurserna. Under detta program faller även de utrednings

uppdrag som regeringen givit delegationen om ansvarsbibliotek och om 

avgiftsbeläggning liksom om registrering av forskningsprojekt. Delega

tionen beräknar ett medelsbehov budgetåret 1981/82 om 5100000 kr. 

( + 2 030000 kr.). 

Program 2. Forskning .och utveckling syftar till att genom forsknings-, 

utvecklings- och försöksverksamhet vidareutveckla informationsförsörj

ningen för att få ett effektivt totalsystem, såväl funktionellt som organisa

toriskt. Under detta program måste, med hänsyn till delegationens breda 

ansvarsområde. kraftiga insatser göras. Delegationen beräknar under detta 

program ett medelsbehov budgetåret 1981/82 om 14650000 kr. ( + 5 350000 
kr.). 

Under program 3. Nationella serviceuppgifter beräknas bidrag utgå även 

budgetåret 1981 /82 till bl. a. informationscentralerna vid tekniska högsko

lan i Stol'.kholm och karolinska institutet. Vidare beräknas bidrag utgå till 

vissa organisationer och sammanslutningar. Under budgetåret 1981/82 be

räknar delegationen här ett medelsbehov om 5 150000 kr. ( + 50000 kr.). 
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DFI har i särskild skrivelse den 25 augusti 1980 efter samråd med 

tekniska högskolan i Stockholm ( KTHJ och karolinska institutet (Kli. 

hemställt dels att medel för den rikstäckande verksamheten vid medicins

b informationscentralen (MIC) vid Kl och informations- och dokurnenta

tionscentralen (IDC) vid KTH fr. o. m. budgetåret 1981/82 tills vidare. i 

avvaktan på ställningstaganden till ansvarsbiblioteksutredningen. anvisas 

under särskild anslagspost. dels att för 1981/82 för den rikstäckandc verk

samheten vid MIC anvisas 2 128000 kr. och för den rikstäckande verksam

heten vid IDC I 398 000 kr. 

Föredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

I frågor rörande anslag till delegationen för vetenskaplig och teknisk 

·informationsförsörjning IDFll har jag samrått med chefen för industride

partementet. Jag har därvid erfarit att under fjortonde huvudtiteln 8 750000 

kr.\+ 750000 kr.J beräknas för budgetåret 1981/82 för Dfl:s verksamhet. 

Frågan om resurserna till de båda informationscentralerna vid karolins

ka institutet <KIJ och tekniska högskolan i Stockholm (KTHl - MIC resp. 

IDC - har bl. a. behandlats i prop. 1978/79: 122 om vissa åtgärder på 

informationsförsörjningsområdet. Jag hänvisade där till att vissa medel för 

informationscentralerna i 1979 års budgetproposition beräknats under an

slagen till de båda högskoleenheterna samtidigt som jag förordade att av 

medlen till DFI minst 1200000 kr. resp. 300000 kr. skulle av myndigheten 

anvisas till Kl och KTH. Medel för den övriga verksamheten borde bestri

das från resp. högskoleenhet samt med bidrag och intäkter. Verksamhe

terna vid centralerna utgörs till stor del av service till instanser utanför den 

egna högskoleenheten. I propositionen 1978/79: 122 framhöll jag att me

ddsberäkningarna där inte innebar något ställningstagande till frågan om 

hur stor del av verksamheten vid centralerna som har rikstäl:kande karak

tär. För att kunna ta stiillning i den frågan utgick jag ifrän att DFI och de 

båda högskoleenheterna skulle överväga detta vidare och komma med 

förslag om hur fördelningen framdeles bör göras. Jag erinrade även om att 

delta problem anknyter nära till frågan om ansvarsbibliotek. som jag hade 

behandlat i prop. 1977 /78: 114 om ett centralt organ för informationsför

sörjning m. m. 

Riksdagen anslöt sig. med anledning av uttalanden av utbildningsutskot

tet <UbU 1978/79: 37), till mina synpunkter (rskr 1978/79: 352). Dock borde 

DFI till IDC för budgetåret 1979/80 anvisa minst 600000 kr. 

DFI har efter samråd med KTH och Kl föreslagit att medel för inforrna

tionscentralernas rikstäckande verksamhet anvisas under en särskild an

slagspost och att en uppdelning av anslagsmedel till verksamheten görs 

mellan denna verksamhet och centralernas service till de egna högskoleen

heterna. Medel för den senare servicen beräknas som hittills under resp. 
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högskoleenhets anslag. För båda centralerna har det beräknats att 80 

procent av verksamheten avser extern <rikstäckande) verksamhet. 

Jag tillstyrker att medel till den rikstäckande verksamheten vid IDC och 

MIC fr. o. m. budgetåret 1981/82 anvisas enligt DFl:s förslag. Med hänsyn 

bl. a. till att DFI på regeringens uppdrag utreder frågor beträffande de s. k. 

ansvarsbiblioteken - ansvar för en rikstäckande verksamhet - finner jag 

det ändamålsenligast att DFI tills vidare ger bidrag för den externa verk

samheten från en särskild anslagspost under DFI:s anslag. Detta innebär -

med beräkningsgrunden att den externa verksamheten utgör 80 procent av 

helheten - att medel måste beräknas under anslaget till DFI som för 

innevarande budgetår beräknas under anslaget D 17. Medicinska fakulte

terna<+ 265000 kr.J. 

Den externa verksamheten vid MIC och IDC beräknas belöpa sig till 

1979000 kr. resp. 1300000 kr. 

Jag beräknar en besparing av 76000 kr. till följd av förvaltningsrationali

sering. 

För nästa budgetår bör förevarande anslag ökas med 757 000 kr. Jag har 

härvid räknat med nyssnämnda resurser för MIC som för innevarande 

budgetår beräknats under anslaget Medicinska fakulteterna. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Delegatio11e11 för 1·etenskapliR och teknisk in.fi.1rmatiomji"ir

s,11:i11i11g för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 

10227000 kr. 

D 42. Europeiskt samarbete inom rymdforskningen 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

31246120 

27 328000 

29070000 

Från detta anslag bestrids dels kostnader för Sveriges deltagande i den 

europeiska rymdorganisationens I ESAJ vetenskapliga program (jfr prop. 

1974: I bil. 10 s. 343. UbU 1974: 13, rskr 1974: 121). dels Sveriges bidrag 

till Esrange specialprojekt (prop. 1972: 48 bil. I. UbU 1972: 27. rskr 

1972: 217). Kostnaderna för Sveriges deltagande i ESA:s grumlprogram 

och tillämpningsprogram bestrids från ett siirskilt anslag under industride

partementets huvudtitel (prop. 1972: 48 bil. 2. NU 1972: 37. rskr 1972: 216). 

Statens delegation för rymd verksamhet <DFRJ är svenskt beredningsorgan 

hl. a. för kontakter med ESA. 

Nuvarande internationella avtal för samfinansiering av driften vid Es

range utlöper den 31 december 1980. En förlängning av avtalet träder i 

kraft den I januari 1981 i och med att 80 procent av bidragen nu är säkrade. 
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Då några deltagarländer ännu inte anslutit sig till förlängningen pågår 

förhandlingar om återstående 20 procent av finansieringen. Förhandlingar

na avses bli slutförda under första hälften av år 1981. 

Statens dele{fation för rymd1·erksamhet 

DFR:s utgångspunkt för beräkningen av Sveriges bidrag till ESA:s ve

tenskapliga program samt till Esrange specialprojekt under budgetåret 

1981 /82 har varit ESA-sekretariatets förslag till medels behov för åren 

1981-1985. 

DFR har i sina beräkningar av det svenska bidraget till Esrange special

projekt budgetåret 1981/82 beaktat att antalet övriga projektdeltagande 

länder kan komma att minska med ingången av år 1981. 

DFR beräknar det svenska bidraget till ESA:s vetenskapliga program 

budgetåret 1981/82 till 24420000 kr. och till Esrange specialprojekt till 

4650000 kr. 

Föredraganden 

Utgifterna under detta anslag bestäms av de avtal som Sverige har ingått 

om europeiskt samarbete inom rymdforskningen Ufr prop. 1972: 48. NU 

1972: 37. rskr 1972: 216 och prop. 1974: I bil. 10 s. 343. UbU 1974: 13, rskr 

1974: 121 och prop. 1976/77: 125 bil. 12, NU 1976/77:40, rskr 1976/77:345). 

Enligt avtalen skall Sverige bidra med vissa bestämda andelar i bl. a. 

budgeten för European Space Agencys (ESA) vetenskapliga program och 

Esrange specialprojekt. 

Jag beräknar preliminärt utgifterna för budgetåret 1981/82 under föreva

rande anslag till 29070000 kr., varav det beräknade svenska bidraget till 

ESA:s vetenskapliga program utgör 24420000 kr.(+ 1190000 kr.). 

Bidraget till Esrange specialprojekt beräknar jag till 4650000 kr. <+ 

552000 kr.). 

Det svenska bidraget till ESA kan slutgiltigt beräknas först när budgeten 

för ESA för åren 1981 och 1982 har fastställts. Esranges budget för dessa år 

är dessutom avhängig av utgången av de förhandlingar om finansieringen 

av driften vid Esrange fr. o. m. den I januari 1981 som fortfarande pågår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Europeiskt samarbete inom rymdforskningen för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 29070000 kr. 
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D 43. Forskningsinstitutet för atomfysik: Fiirvaltningskostnader 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

Personal 
Forskarpersonal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Telegram och telefon 

8 869451 

9575000 

10197000 

1980/81 

17 
33 

50 

6085 000 
18000 
12000 

3417000 
43000 

9575000 

Beräknad ändring 1981/82 

Universitets
och högskole
ämbt:tet 

+I 
+2 

+3 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

+606000 
of. 
of. 
of. 

+ 16000 

+622000 

Enligt instruktion av den 29 juni 1964 (ändrad senast den 9 juni 1977) har 

forskningsinstitutet för atomfysik till uppgift att bedriva forskning och 

utbildning inom atomfysikens område. Universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄl ilr central myndighet för institutet. 

U11i1·ersitets- och högskoleiimhetet 

UHÄ aktualiserar i sin anslagsframställning även för innevarande bud

getår en sammanslagning av de två anslagen i statsbudgeten för verksam

heten vid forskningsinstitutet till ett anslag. UHÄ föreslår att medel för 

verksamheten för budgetåret 1981/82 anvisas under elt reservationsanslag 

och att de principer som gäller för bl. a. fakultetsanslagen tillämpas för 

anslaget. Förslaget innebär bl. a. att lokalkostnaderna för institutet skall 

belasta anslaget D 26. Lokalkostnader m. m. vid högskoleenheterna. 

Utöver pris- och löneomräkning och bclastningsanpassning inför an

slagsomläggningen. föreslår UHÄ en förstärkning av institutets lönere

surser med medel motsvarande halva kostnaden för en forskartjänst i F 20 

( + 85 000 kr. l samt att ett belopp motsvarande den andra halva lönekostna

den ej fortsättningsvis skall belasta anslaget D 40. Naturvetenskapliga 

forskningsrådet m. m. utan förevarande anslag. 

Dessutom föreslår UHÄ att medel motsvarande två tjänster som förste 

byråingenjör fr. o. m. budgetåret 1981/82 får belasta förevarande anslag 

och inte som hittills institutets materielanslag. 
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Fiiredraganden 

Jag är inte heller inför nästa budgetår beredd att genomföra den av 

universitets- och högskoleämbetet föreslagna sammanslagningen av de 

båda anslag som berör institutets verksamhet. 

Jag har beräknat en besparing inom förevarande anslag (50000 kr.). 

_Yid m_in beräkning av anslaget har j~g -~id~e tagit hänsyn till de ökade 

telefonkostnader. främst i form av abonnemangsavgifter. som tillkommit 

med institutets nya telefonväxel ( + 16000 kr.). I övrigt är beriikningarna 

under anslaget av automatisk karaktär. 

Med hänvisning till sammanställningen hemstiillcr jag all regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Forskni11g.1·i11stit11tet fiir 11to111/)'sik: Fiirl'lllt11i11gskost11adcr 

för budgetåret 1981 /82 anvisa ett förslagsanslag av 10 197 000 kr. 

D 44. Forskningsinstitutet för atomfysik: Materiel m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1562299 

I 910 000 

2 090 000 

Unh·ersitets- och hiigskoleiimhetet 

Reservation 654 162 

Förutom sedvanlig pris- och löneomräkning av anslaget har universitets

och högskoleämbetet ( U H Ä) föreslagit att lönekostnader för två tjänster 

som förste byråingenjör. som hittills utgått frftn förevarande anslag. fort

sättningsvis skall belasta institutets förvaltningsanslag. Dessutom har 

UHÄ föreslagit att ytterligare 100000 kr. tillförs anslaget för datorkost

nader m. m. 

Fiiredrnganden 

Anslaget bör räknas upp med 180000 kr .. varav 100000 kr. utgör en 

försliirkning av institutets basres.urser. 

Jag har beräknat en besparing inom förevarande anslag (73 000 kr.). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Forskningsinstitutet .t<"ir atomj_\'.1·ik: Materiel m.111. för hud

getåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 2090000 kr. 

D 45. Kiruna geofysiska institut 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

6940771 

8 394 000 

9 381 000 

Reservation 47 519 

Kiruna geofysiska institut (KGll har enligt förordning den 9 juni 1977 

med instruktion för KGI till uppgift att bedriva och främja forskning samt 
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mät- och registreringsvcrk~amhet inom det geokosmofysiska ämnesområ

det. KGI bedriver verksamhet vid observatoriet i Kiruna och jonosfärob

servatorierna i Lycksele (LJO) och Uppsala ( UJOJ och skall vidare inom 

sitt verksamhetsområde medverka i forskarutbildning som anordnas vid 
universiteten i Uppsala och Umeå. KGI iir. vad avser forskarutbildning. en 

institution vid universitetet i Umeå. 

Universitets- och högskoleämbetet !UHÄ) är chefsmyndighet för KGI. 

Av anslaget får budgetåret 1980/81 högst 6 029 000 kr. användas för 

lönekostnader. 

1980/81 Beräknad ändring 1981182 

l'ersorwl 
forskarpersonal 
Övrig personal 

Ansla!! 

11 Il:! 
39 

8394000 

Unirasitets- och högskoleiimhctet 

UHÄ 

of. 
of. 

+1183000 

Före
draganden 

of. 
of. 

+987000 

Ämbetet hemställer att 9 577 000 kr. anvisas under anslaget för budget-

året 1981/82. en ökning av anslaget med 1183000 kr. 

Ämbetets förslag innebär i korthet följande. 

I. Pris- och löneomräkning (+ 697000 kr.). 

2. Kompensation för ökade lokalkostnader ( + 276000 kr.). 

3. Omvandling av professur vid institutet i Lo 20. 21 eller 22 till profes

sur i Lo 22 eller 24. med föreståndaren för Uppsala jonosfärslaboratorium 

som innehavare. 
4. Ökning av basresurserna ( + 210000 kr.). 

UHÄ hemställer att under ett reservationsanslag D 45. Kiruna geofy

siska institut budgetåret 1981 /82 anvisas 9 577 000 kr. 

Föredraganden 

Jag har beräknat en besparing inom förevarande anslag (94000 kr.J. 

Utöver pris- och löneomräkning samt kompensation för ökade lokal

kostnader har jag under anslaget även beräknat viss förstärkning av institu

tets basresurser ( + 100000 kr. J. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kiruna ge1~/.\·.1·iska institut för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag av 9 381 000 kr. 
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D 46. Institutet för internationell ekonomi 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1912733 

1981000 

2128000 

Reservation 37267 

Institutet för internationell ekonomi (jfr prop. 1962: I bil. 10 s. 525, SU 

1962: 102, rskr 1962: 245), som även är institution vid universitetet i Stock

holm. har enligt förordning med stadgar den 12 juni 1980 till uppgift att 

bedriva forskning rörande internationella ekonomiska relationer. 

Institutets verksamhet finansieras över universitetets i Stockholm bud

get (bl. a. en tjänst som professor). genom detta anslag samt genom externa 

medel från forskningsråd och stiftelser m. fl. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Universitets- Före-
och högskole- draganden 
ämhctet 

Personal 
Forskarpersonal 5.5 of. of. 
Övrig personal 7 of. of. 

Ans/111: 1981000 +359000 +147000 

Uni\·ersitets- och hiigskoleämbetet ( UHÄ) redovisar argument för m:h 

emot en överföring av detta anslag till anslaget D 16. Samhällsvetenskap

liga fakulteterna, anslagsposten Universitetet i Stockholm. UHÄ vill inte 

nu aktualisera någon förändring av institutets ställning i anslagstekniskt 

avseende. 

U HÄ föreslår att institutet ges en förstärkning av basresurserna motsva

rande 160000 kr. för att bättre balans mellan olika finansieringskällor för 

verksamheten skall nås. Enligt vad institutet redovisat till UHÄ utgör idag 

ca 80 procent av institutets resurser externa medel. 

U HÄ hemställer att under förevarande anslag för budgetåret 1981 /82 

anvisas 2 340000 kr. 

Fiiredraganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag har anfört i det föregående under 

avsnittet Vissa gemensamma frågor. 

För pris- och löneomräkning har jag beräknat 169000 kr. 

Jag har beräknat en besparing inom förevarande anslag ez 000 kr.). 

I budgetpropositionen för innevarande budgetår anförde jag att universi

tets- och högskoleämbetet tUHÄl - efter hörande av berörda parter -

borde överväga att inför budgetåret 1981 /82 aktualisera att medel som nu 

beräknas under detta anslag skulle beräknas under anslaget D 16. Sam

hällsvetenskapliga fakulteterna. anslagsposten Universitetet i Stockholm. 
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I ilrets anslagsframställning avvisar Institutet för internationell ekonomi 

en -;ädan anslagsförändring. Det anförs att en så övergripande fråga som 

avvägningen mellan <l ena sidan elementär undervisning och ii andra sidan 

avancerad oberoende forskning av den typ institutet bedriver inte rimligen 

bör ske på fakultctsnämndsnivå. Institutets långsiktigt och internationellt 

inriktade forskning skulle riskera att trängas ut av resurskrav från under

visning och mer undervisningsnära forskning. Vidare anför institutet att 

dess arbetsformer är alldeles för speciella för att medge en meningsfull 

resursavvägning gentemot en normal universitctsinstitution. Universitets

styrelsen vill genom ett bibehållande av institutets statsbugctanslag marke

ra institutets ställning som riksinstitut för den internationellt inriktade 

ekonomiska forskningen . 

.lag anser i likhet med U HÄ att institutets argument mot en ans lagsmäs

sig inordning inte är helt invändningsfria. Det föreligger inga hinder för en 

universitetsinstitution att ha en riksunik profil. Jag har i många samman

hang framhållit att högskoleenheterna till viss del hör specialisera sig inom 

områden där de har särskilda förutsättningar. Därigenom kan vi - även i 

ett så litet land som Sverige - få till stånd forskning med speciell inrikt

ning. 

Principiellt ställer jag mig således tveksam till att behålla institutets 

särskilda anslag. Med hänsyn till opinionen säväl inom institutet som hos 

berörda lcdningsorgan vid universitetet i Stockholm vill jag emellertid inte 

för närvarande aktualisera någon förändring i anslagstekniskt hänseende. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Institutet f<jr intermitionell ekonomi för budgetåret 1981/82 

anvisa ett reservationsanslag av 2 128000 kr. 

D 47. Bidrag till Internationella meteorologiska institutet i Stockholm 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

643 ()()() 

675000 

716000 

Internationella meteorologiska institutet i Stockholm (prop. 1955: 1 bil. 

10 s. 697, SU 1955: 8. rskr 1955: 8) har enligt sina stadgar. fastställda av 

Kungl. Maj:t den 29 december 1956, till uppgift att bedriva forskning i 

meteorologi och därmed sammanhängande ämnen samt att främja interna

tionellt vetenskapligt samarbete på meteorologins område. 

Verksamheten vid institutet bedrivs inom ämnesområdena dynamisk 

meteorologi. kemisk meteorologi, atmosfärens fysik samt geofysisk hydro

mekanik och oceanografi. 

38 Rik.I-dagen ICJl:I0/81. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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Styrelsen/år Internationella meteorolo1<iska institutet i Stockholm 

Styrelsen hemställer att medel fiir hudgetåret 1981/82 anvisas till ett 

belopp om 934000 kr.. vilket innebär en ökning med 259000 kr. 

Styrelsens förslag om ökning innehär följande. 

t. Pris- och löneomräkning (+ 99000 kr.). 

2. En forskartjänst avsedd för klimatforskning i samverkan inom Euro

peiska Gemenskapen ( + 160000 kr. l. 

Föredroga11de11 

Jag räknar under detta anslag inte med andra förändringar än sådana av 

automatisk natur. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Internationella meteorologiska institutet i Stock

Jwlm för budgetåret 1981/82 anvisa ett anslag av 716 000 kr. 

D 48. Bidrag till Vetenskapsakademien 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

6275000 

6688000 

7 438 000 

Från detta anslag utgår bidrag till V etenskapsakademicns I K VA) cen

trala verksamhet och till driften av vissa av dess institutioner (jfr pror. 

1973: 59, UbU 1973: 20, rskr 1973: 134). 

Vetenskapsakademien 

Vetenskapsakademien hemställer för budgetåret 1981182 om ett anslag 

om 8197000 kr., vilket innebär en ökning med 1509000 kr. Akademiens 

förslag om ökning innebär följande. 

I. Kompensation för kostnadsökningar under budgetåret 1980/81 som 

inte kan mekas inom förevarande anslag eller genom andra intäkter mot

svarande 313 000 kr. 

2. Pris- och löneomräkning för budgetåret 1981/82 motsvarande 652000 

kr. 

3. Medel för forskarutbyte, information samt gästforskare vid akade

miens institutioner motsvarande 544 000 kr. 

Ha1'.1Tesursdelegationen 

Delegationen för samordning av havsresursverksamheten (DSH) har. i 

enlighet med sin instruktion, avgivit yttrande över bl. a. Vetenskapsakade

miens anslagsframställning. 

DSH anser det nödvändigt att akademiens grundanslag för fältstatio

nerna. i första hand Kristineberg. höjs för att åstadkomma ett rationellt 

utnyttjande av befintlig utrustning och forskarkompetens. 
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Fiiredraga11dc11 

Jag har i mina beriikningar av förevarande anslag tagit hiinsyn till en viss 

förstiirkning för internationellt vetenskapligt samarbete. bl. a. för ett for

skarutbytesavtal med Japan. En opolitisk internationell sammanslutning 

av forskare och andra med verksamhet knuten till Arktis har nyligen 

inrättat en kommitte för stimulans och kanalisering av den arktiska forsk

ningen. 

Det syns mig naturligt att kontakterna med kommitten från svensk sida 

sker genom K VA och jag har därt'ör beriiknat medel för visst bidrag till den 

internationella kommittens verksamhet under förevarande anslag. 

Jag fiirordar att anslaget för niista budgi:tår räknas upp med sammanlagt 

750 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag 1i/l \'c1enskapsakade111ic11 för budgetäret 1981/82 anvi

sa ett reservationsanslag av 7 438 000 kr. 

Il 49. Bidrag till Riksförcningen mot cancer 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

3 000000 

3 000000 

3 000000 

Frän anslaget utgiir bidrag till verksamheten inom Riksföreningen mot 

cancer för information och forskning (prop. 1971: I bil. 10 s. 355. UbU 

1971:3. rskr 1971:84). 

Som villkor för statsbidraget giiller bl. a. att socialstyrelsen och medi

cinska forsknings.-ltdet skall uhe vardera en ledamot i Riksföreningcns mot 

cancer forskningsnämnd. 

Rik.~fiireningcn 11101 cancer 

Riksföreningcn mot ca:icer hemställer om en ökning av statsbidraget för 

budgetf1ret 1981/82 med lU milj. kr. för fortsatt stöd till cancerforskningen 

samt till en intensifierad information om cancersjukdomars förebyggande. 

symptom och behandling. 

Fiiredraga11dc11 

Jag hänvisar till vad jag har anfört under avsnittet Vissa gemensamma 

frågor och anslaget D 39. Medicinska forskningsrfalet. 

Förevarande anslag bör för nästa budgetar föras upp med oförändrat 

belopp. 

Jag hemstiillcr att regeringen föreslär riksdagen 

att till Bidrag till Rik.1:fi)re11i11gc11 mot rnnccr för budgetåret 1981/82 

anvisa ett rcscrvationsanslag av 3 000000 kr. 
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D 50. Bidrag till EISCAT Scicntilk Association 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

600 832 

I 000000 

700000 

I decemher 1975 ingick forskningsråd i Finland. Norge. Storhritannicn. 

Förhundsrepuhliken Tyskland och Sverige avtal varigenom storrrojektet 

Eurorean lncoherent Scatter Facility ( EISCATl startade. EISCAT iir 

etablerat som en svensk stiftelse och har sitt högkvarter i Kiruna. En stor 

radaranliiggning med sändare i Tromsö och med mottagarstationer i Kiru

na. SodankyHi och Tromsö beräknas med bö1:jan under våren 1981 ge 

viktig information om den övre atmosfän.:n inom norrskenszonen. Den 

svenska andelen av driftkostnaderna bestrids av naturvetenskarliga forsk

ningsrådet. 

Från detta anslag utgär bidrag till EISCAT Scientific Association för av 

stiftelsen erlagd tull och rnervärdeskatt på till Sverige importerad veten

skaplig utrustning (prop. 1976/77: 25. UbU 1976177: 9. rskr 1976177: 73). 

Föredragandc•n 

Jag bedömer att behovet att hidra till stiftelsens omkostnader i form av 

tull och merviirdesskatt för importerad vetenskaplig utrustning kommer att 

avta eftersom initialuppbyggnaden av verksamheten befinner sig i ett slut

skede. Jag har heräknat 700000 kr. under förevarande anslag for budget

året 1981/82. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslär riksdagen 

att till Bidra/.: till EISCAT Scie11tific Associ111io11 för budget:iret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 700000 kr. 
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E. VUXENUTBILDNING 

Vissa gemensamma frågor 

Fiiredraganden 

1970-talct var i hög grad vuxenutbildningens årtionde. Vuxenutbildning

en ökade kraftigt inom alla omrfiden. En förutsättning för ökningarna var 

att samhället genom en serie reformer tog pf1 sig allt större kostnader. De 

statliga anslagen till vuxenutbildning uppgick budgetåret 1970171 till drygt 

300 milj. kr. medan de för innevarande budgetår uppgår till nära två mil

jarder kronor. Andra viktiga förutsättningar för expansionen har varit den 

uppsökande verksamhet och det siirskilda vuxenstudiestöd som tillkommit 

under 1970-talct liksom - inom andra departements områden - studiele

dig.hets- och förtroendemannalagarna. 

1 det nuvarande s:imhiillsekonomiska och statslinansiella läget måste 

också vuxenutbildningen komma att beröras av besparingar. Det är därvid 

av största vikt att se till att anslagsnedskärningarna blir väl genomtänkta så 

att det grundläggande syftet bakom de gångna ftrens reformer inte även

tyras. 

Moi bakgrund av riksdagens beslut med anledning av propositionen 

(prop. 1980/81:20. UbU 1980/81: 15. rskr 1980/81: 120) om besparingar i 

stats verksamheten. m. m. föreslår jag att de statliga anslagen till två sek

torer av vuxenutbildningen skall minskas under hudgetåret 1981/82. 

Dels föreslår jag - under hänvisning till vad statsrådet Mogård tidigare 

denna dag har föreslagit om bidragen till driften av grundskolor och gym

nasieskolor - att endast 98 <;;~.av statsbidraget till komm11nal 1·11xe11uthild

ni11g skall utbetalas till primiirkommuner och landstingskommuner. Av 

hesparingcn biir dock en fjärdedel användas av skolöverstyrelsen for stöd 

till kommuner med särskilda behov. 

Dels foreslt1r jag en·besparing om 130 milj. kr. under anslaget Bidrag till 

st11diecirke/1·erk.1·11mhl'I. Beträffande detta anslag är det dock. såsom jag 

anmiildc i hesparingspropositionen. min avsikt att återkomma i en särskild 

proposition och att i samband därmed redovisa mina ställningstaganden till 

de förslag som folkbildningsutredningen framlade i sitt slutbetänkande 

!SOU 1979: 85>. Mina förslag därvidlag kommer också att beröra det nuva

rande anslaget Bidrng till kulturprogram inom .fiireninJ.:s/ii·et. 111. 111. och 

anslagsposten Experiment och utvecklingsarbete under anslaget Bidra{: till 

kultun·erksamhct inom organi.rntio11er under littcra H samt anslaget Bi

dmg till .1·tudh:f;'irhund under littera E. 

Genom olika beslut de senaste åren har volymen begränsats inom ett 

antal sektorer av vuxenuthildningen. Sålunda innebär reglerna för statshi

drag till folkhögskolor att hidragct avtrappas för elevveckor över en viss 

niva för att slutligen helt upphöra. Jag riiknar med att folkhögskolorna inte 
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skall öka ~in verksamhet. Sedan åtskilliga är tillbaka har en övre gräns 

angivits för ant;tlet undervisningstimmar i den kommunala vuxenutbild

ningens gymnasieskolkurser. Riksdagen beslutade vid 1979/80 års riks

möte på mitt förslag om en begränsning av antalet undervisningstimmar för 

grundskolkurserna och vidare om en begränsning av antalet statsbidrags

berättigade studietimmar inom studiecirkelverksamheten. Jag finner det 

nu nödvändigt att gå vidare med förslag om liknande volymbegränsningar 

inom flera omräden. nämligen i fråga om de statliga skolorna för vuxna och 

i fd1ga om de statliga bidragen till löntagarorganisationernas och vissa 

andra organisationers centrala kursverksamhet. I årets restriktiva budget

arbete har jag särskilt beaktat behovet av resurser till följande t vä områ

den. nämligen dels de yrkesinriktade kurserna inom kommunal vuxenut

bildning. dels grund ut bildning för vuxna. beträffande vilken jag emellertid 

föreslår mera strikta regler för timtilldelningen. 

Anslaget U11de1Ti.1·ni11gfi"ir inl'andrare i s1·e11sku språket, m. m. tas preli

miniirt upr med oförändrat belopp för nästa budgetår. Löneförhandlingar 

pågår f. n. för cirkelledarna i denna verksamhet. Vidare har Folkbildnings

förbundet begärt höjningar av de bidrag som utgår till studieförbund för 

deras medverkan i verksamheten. Då förhandlingarna fortfarande pågår 

avser jag att återkomma till regeringen med förslag till en mera preciserad 

anslagsberäkning för budgeti'tret 1981/82. 

Vissa förändringar föreslås i anslagsindelningen under littera E. De två 

tidigare anslagen Bidrag till liintagarorganisationernas centrala k11r.1Terk

samhet och Bidrag till 1·issa organisationers centrala k11r.1·1·erksamhet sam

manförs till ett anslag: Bidrag till 1·i.1·s central kur.n·erk.rnmhet. Vidare 

avskaffas anslaget Bidrag till särskilda vuxenuthildningsåtgiirder. De olika 

delposterna inom anslaget förs över till andra anslag under littera E n:sp. 

G. Under innevarande budgetår har ur anslaget 60000 kr. utgått till Her

mods för kostnader i sam hand med rättning av prov. Jag har inte beräknat 

n:1gra medel för ändamålet för nästa budgetår. 

Under hela littera E har jag i huvudsak endast räknat med förändringar 

av automatisk natur. 

Totalt har jag for budgetåret 1981/82 för vuxenutbildning inom utbild

ningsdepartcmentets verksamhetsområde beräknat ca 2074 milj. kr.. vilket 

i förhållande till innevarande budgetår innebär en ökning med ca 90 milj. 

kr. 
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E I. S\uiges Utbildningsradio aktiebolag 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

182836000 

IOl 587000 

108 570000 
1 Inkl. tilläggshudget (prop. 1979/80: 25) med 2853000kr. 

Från anslaget bekostas utgifter för den verksamhet med produktion av 

undervisningsprogram m. m. för radio och television. som sedan den 

I januari 1978 handhas av Sveriges Utbildningsradio aktiebolag (UR). 

UR har till uppgift att producera ljud- och bildprogram för i första hand 

etcrsiindning. Framställningen av ljud- och bildprogram bör i första hand 

inriktas mot sådana utbildnings vägar och grupper för vilka brist på lärome

del råder. Förskolan och vuxenutbildningen bör därvid prioriteras. 

Riksdagen beslöt vid 1976177 års riksmöte att inrätta UR (prop. 

1975176: 110. UbU 1976177: 8. rskr 1976/77: 46). Det nya företaget bö1:jade 

sin verksamhet den I januari 1978. Vid 1977/78 års riksmöte beslöt riksda

gen att UR skall drivas i form av ett dotterbolag till Sveriges Radio (prop. 

1977/78: 91. KrU 24. rskr 337). År 1977 beslöt regeringen att UR skulle 

lokaliseras till Tyresö kommun. Riksdagen har dock vid 1980/81 års riks

möte godkänt nya riktlinjer för lokalplaneringen för UR (prop. 1980/81: 20. 

KrU 1980/81: 13. rskr 1980/81: 98). De innebär att beslutet om lokalisering 

av UR till Tyresö upphävs och att UR permanent bereds lokaler i närheten 

av radio- och TV-husen på Östermalm i Stockholm. 

Sveriges Radio AB (SR) har till regeringen inlämnat anslagsframställning 

för kom:ernens samlade verksamhet. Denna framställning redovisas under 

titeln K11/111rii11da111ål. Den del av anslagsframställningen som herör UR 

redovisas i det följande . 

.'frerigcs Radio 

För ökade driftkostnader för programverksamhctcn begär SR 5,38 milj. 

kr. Genom en sädan medclsökning kan Utbildningsradion <UR) fortsätta 

utbyggnaden av den regionala verksamheten. förstärka insatserna på in

vamlrarområdct och uppnå vissa kvalitctsförbättringar i programutbudet. 

För investeringar hegär SR 6,5 milj. kr. vilket innebär en ökning av 

investeringsposten med 3. 7 milj. kr. Av de begärda medlen avser 5, 7 

milj. kr. oföriindrad verksamhet och 0.8 milj. kr. reformverksamhet. SR 

framh;'dler att en fortlöpande anpassning till rationell produktionsteknik 

kräver investeringar i modern utrustning för att ge önskade besparingsef

fekter. samt att UR under en följd av år har tillförts otillräckliga medel för 

investeringar vilket medfört att behovet av återanskaffningar har blivit 

eftersatt i väsentlig mån. 

För ersättning till televerket for distribution av programmen hegär SR 

16. 9 milj. kr. Det är en ökning med I. I milj. kr. 
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UR har redovisat ett besparingsalternativ som innebär att anslaget mins

kas med ca 1.8 milj. kr. SR framhåller dock att den eftersträvade likställd

heten mellan UR och övriga programföretag inte är förenligt med att 

anslaget räknas ned med 2 q. i besparing som skedde 1980/81. 

f'iirecfraRanden 

Jag har i min inledande översikt om Kulturändamål (s. 7) redovisat mina 

förslag till medclstilldelning för den avgiftsfinansierade verksamheten vid 

Sveriges Radio AB (SRJ under budgetåret 1981/82. Jag kommer här att 

redovisa mina förslag till medelstilldelning nästa budgell'lr för Sveriges 

Utbildningsradio AB (UR). vars verksamhet finansieras över statsbudge

ten. 

Anslagsposten till programverksamhet har i budgeten för innevarande 

budgetär beräknats i genomsnittligt prisläge för budgetåret 1978/79. UR 

har under budgetåret 1979/80 erhållit kompensation för prisutvecklingen 

motsvarande I0.87% av anslagsposten, dvs. 7 390000 kr. Detta belopp bör 

tillföras anslagsposten till programverksamhet. som i budgeten för nästa 

budgetår bör beräknas i 1979/80 års prisläge. UR erhåller på motsvarande 

sätt kompensation för prisutvecklingen under 1980/81 och 1981/82 från 

anslagsposten 4. Kompensation för prisutveckling som jag beräknar till 

oförändrat 15 milj. kr. i budgeten för 1981182. Vid mina beräkningar för 

budgetåret 1981182 har jag utgått från en besparing av 1 507 000 kr .. vilket 

motsvarar 2 '!( av medlen till programverksamhet. 

1 prop. 1977/78: 91 om radions och televisionens fortsatta verksamhet 
m. m. anförde jag att samarbete mellan programföretagen bör kunna före

komma främst på det administrativa och det tekniska området men också i 

den löpande programverksamhcten på vissa avgränsade områden samt att 

programföretagen bör ha rätt ctll inbördes komma överens om viss speciali

sering av programmen. t. ex. för språkliga minoriteter. I detta samman

hang betonade jag vikten av att samarbetet sker med den utgångspunkten 

att vart och ett av företagen skall vara självständigt och behålla sin integri

tet. Det ligger enligt min uppfattning väl i linje med de nu angivna - av 

riksdagen godtagna - uttalandena att UR vid överläggningar med de 

övriga företagen inom Sveriges radio-koncernen om programverksamhe

tens inriktning och innehåll medverkar till att den allmiinna programverk

samheten i ökad utsträckning ombesörjs av de avgiftsfinansierade radio

och TV-bolagen medan UR:s särskilda uppgifter inom utbildningsområdct. 

som även framgår av avtalet med staten, får större utrymme. Jag vill i detta 

sammanhang pekct på att min företrädare i prop. 1975/76:·110 om radio och 

television i uthildningsväsendet anförde bl. a. att det framtida programor

ganet främst borde göra sådana insatser på vuxenutbildningens område 

som kan hidra till att övcrhrygga utbildningsklyftorna mellan och inom 

generationerna. Vid samma tillfälle uttalade föredraganden att det är ange

läget att programorganet vidtar speciella åtgärder för att öka invandrarnas 
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möjligheter till utbildning. Jag finner särskild anledning att erinra om och 

vill understryka de nämnda uttalandena i nuvarande ekonomiska situation. 

då noggranna prioriteringar mellan olika verksamheter är nödvändiga. 

Riksdagen har i deccmher 1980 heslutat att upphäva tidigare beslut om 

lokalisering av UR till Tyresö kommun utanför Stockholm. UR skall i 

stället permanent beredas lokaler i närheten av radio- och TV-husen på 

Östermalm i Stockholm. Härigenom kan man bättre tillvarata möjligheter

na till samordning av i första hand de tekniska resurserna inom SR

koncernen i Stockholm. 

Huvuddelen av UR:s verksamhet utförs redan i lokaler i detta område. 

Den tekniska produktionen bedrivs dock i lokaler i Stocksund utanför 

Stockholm. UR måste av olika skäl snart lämna dessa tekniklokaler. Plane

ringen av permanenta tekniklokaler i närheten av U R:s övriga verksamhet 

pågår. De investeringsbehov som UR och SR påtalar i anslagsframställ

ningen får enligt min mening behandlas i samband med heslutet om UR:s 

flyttning till permanenta lokaler. 

I. Programverksamhet 
2. Investeringar 
3. Distribution 
4. KPl 1 

1 Kompensation för prisutveckling. 
~Genomsnittligt prisläge 1978i79. 

1980/81 

67986000z 
2800000 

1580] (}()() 
1500011\l\l 

1015117000 

3 Ex.kl. KPI för 1979/80. 7390000kr. 

Beräknad ändring 1981/82 

SR 

+ 5 380000' 
+ 3 700000 
+ I !00000 

+1011100003 

Fön:
draganden 

+58831100 

+I IOOOOO 

+6983000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till S1·eri1{es Radio AB Ji>r 1·erk.rnmheten 1·id S1·erige.1· Uthild

ningsrudio AB för hudgetåret 1981182 anvisa ett reservationsan

slag av I 08 570 000 kr. 

E 2. Statliga skolor för vuxna: Utbildningskoslnader 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

9877645 

9450000 
10293000 

För den riksrekryterande vuxenutbildningen linns statliga skolor i Norr

köping och Härnösand. Vid dessa ges utbildning enligt läroplanerna för 

grundskolan och gymnasieskolan. På försök bedrivs sedan vårterminen 
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1977 iiven viss yrkcsinriktau utbildning. Skolorna utgör ett komplement till 

den kommunala vuxenutbiluningen. 

Undervisningen vid statens skolor fiir vuxna (SSV) bygger p:'t en kombi

nation av muntlig undervisning under periodvis iltakummande kurser vid 

skolorna och självstudier i form av hn:vskolestudier på hemorten (s. k. 

varvad undervisning). I cnlighet med beslut av 1967 års riksdag (prnp. 

1967: 85. SU 1%7: 117. rskr 1967: 277) anorunas vid skolan i Norrköping 

iiven enbart hrevskoleundervisning. Bestiimmclser om Jen statliga riksrck

ryterandc vuxenutbiluningen har meddelats i förordningen ( 1971: 424) om 

kommunal och statlig vuxenutbildning (omtryckt 1980: 530L 

Personal 

Uirarper><rnal 
(Jvrig personal 

Anslag 

I .iinckosl nadcr 
S_iukvfird 
Resccp;iilt ningar 
I .. okalkostnadcr 
E xpc'11scr 
Tekniska stiidiitgiirder 111. 111. 

för handik~1ppade elever 

i\ vrundat 

Sk ohi 1 ·e f.I' ty re Is e 11 

1980/81 

W . .'i 
23.5 

63,0 

7 983 000 
6000 

42200 
800700 
599300 

18 800 

9450000 

I. Pris- och löneomräkning 855 000 kr. 

Hcriiknad Undring llJ8litC 

Skoliiver- Före-
styrelsen dragandcn 

of ur 
or of 

of of 

+761023 +74.'iOOO 
or llf 

+ 20900 + 5000 
+ 76992 + 7700(1 
+ 26000 + lhOOO 

+ 2000 of 

+886915 +843000 

+887000 

2. Skolöverstyrelsen (SÖJ räknar för lllldgettiret 1981/82 med ca 5 000 

elever och ca 14 500 kursdeltagare i den varvade undervisningen vilket 

innebär att antalet iir oförändrat i förhållande till budgeti'tret 1979/80. 

I den rena brcvskoleundervisningcn vid Norrköpingsskolan har antalet 

studerande tidigare ökat men det kan 1981/82 bcräknas till oföriinurat ca 

18000 motsvaranue ca 32000 deltagare i olika kurser om varje studerande 

beräknas läsa i genomsnitt 1.8 kurser. 

3. Den besparing som enligt budgetdirektiven skulle redovisas p{i detta 

anslag I -- 206 700 kr.) måste helt fä belasta anslaget Statliga skolor för 

vuxna: Undcrvisningmatericl m. m. 

SÖ hemställer att till Statliga skolor för vuxna: Utbildningskostnader 

anvisas ett förs lagsanslag av 10 337 000 kr. 

Personalgruppen vid SSV i Hiirnösand har i skrivelse den 19 juni 1980 

krävt att skolledarorganisationen utökas med en ordinarie tjänst som stu

dierektor samt att den administrativa organisationen i övrigt dimensione

ras efter den rädandc;- verksamhetens volvm och inriktning. 
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KOMVUX-UTREDNINGENS DELBETANKANIJE OM SSY 

Komvux-utredningen I. U 1978: 04) har den 15 oktober 1979 till regeringen 

överliimnat sitt delbetänkande ( Ds U 1979: 12) Statens skolor för vuxna -

varvad undervisning och hrevundervisning i grundskolans och gymnasie

skolans ämnen. Betiinkandet har remissbehandlats. 

Samma 11j{1tt11i11g 

Kommitten konstaterar att bäde den varvade undervisningen och brev

undervisningen har ökat under de senaste faen och anser att det under 

översk{tdlig tid linns behov av riksrekryterande utbildning i form av varvad 

undervisning od1 brevundervisning som komplement och alternativ till 

komvux. Kommitten föreslår att varvad undervisning i grundskolans och 

gymnasieskolans ämnen även i fortsättningen skall anordnas vid statens 

skolor för vuxna (SSV) både i Hiirnösand och Norrköping eftersom över

viigande skiil talar emot en koncentration av den varvade undervisningen 

till en skola. Skolorna skall även i fortsättningen ha statligt huvudmanna

skap. 

U ndervisningsresursen för de båda skolorna beriiknas enligt ett koeffi

cientsystem som ger skolan i Härnösand ctt störrc antal limmar per delta

gare iin Norrköpingsskolan. beroende på att Hiirniisandsskolan tidigare 

hade ett lägre deltagarantal. Kommitten föreslilr all resursen för unlkrvis

ning m. m. skall beräknas enligt samma koefficient för bada skolorna. 

Kommitien föreslår vidare att liirarna vid SSV skall svara för riittning av 

insändningsuppgifter inom ramcn för undervisningsresursen. att brevun

dervisningen skall överföras från SSV i Norrköping till Hermods och 

Brevskolan. samt att en central intagningsnämnd skall inrättas i Norrkö

ping för antagning både till varvad undervisning och brevundervisning. 

För~;lagen medför enligt kornmittens beriikningar följande ökningar resp. 

minskningar av kostnaderna. Det medför en koslnadsminskning för staten 

med ca 80 000 kr. om rättningen av insiindningsuppgifter i varvad undervis

ning sköts av liirare vid SSV inom ramen för undervisningsresursen. En 

överföring av brevundervisningen från SSY till Hermods och Brevskolan 

innebär en kostnadsminskning vid SSV med ca 860000 kr. och en kost

nadsökning vid Hermods och Brevskolan med mellan ~00000 kr. och 

875 000 kr. berocnde på vilken avgift Hermods och Brevskolan kommer att 

kriiva för administration. studierådgivning och uppföljning av brevelever. 

Kostnaderna för intagningsnämndens kansli beräknas till ca 300000 kr. 

R c 111 is samma ns t ii /I 11inge11 

Yttranden har efter remiss avgetts av: statskontoret. riksrevisionsverket 

(RRVJ. universitets- och högskoleämbetet !UHÄl. centrala studiestöds

nämnden ( CSN) - efter hörande av ett antal studiemedelsnämnder och 

vuxenulbildningsnämnder -, skolöverstyrelsen <SÖJ. arbetsmarknadssty

relsen (AMSJ. statens institut för lärornedelsinformation !SIL). liinsskol-
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niimnderna i Malmöhus. Östergötlands och Västernorrlands liin. statens 

skolor för vuxna i Norrköping och Härnösand, statens institut för perso

nalutbildning tSI PU ). statens handikappräd. Svenska Kommunförbundet. 

Landstingsförbundet. Tjänstemilnnens centralorganisation tTCO): Lands

organisationen i Sverige (LO). Centralorganisationen SACO/SR. Svenska 

Arbetsgivareföreningen (SAf). Folkbildningsförbundet, Samarbetsorgani

sationen för Sveriges Vuxenstuderande (SOSVUXl. Liber/Hermods AB. 

Brevskolan och Föreningen Svenska Läromedelsproducentcr. Vidare har 

yttrande avgetts av liinsstyrelsen i Västernorrlands Hin. vuxcnutbildnings

nämnden i Östergötlands län och Medborgarskolan. 

En eller två skolor 

De flesta remissinstanserna anser liksom kommitten alt statlig riksrekry

terande undervisning även i framtiden bör bedrivas vid tvii skolor. Nägra 

instanser bl. a. statsko111orc1 föreslilr dock att fri1gan om sammanförande 

av hela undervisningen eller en del av denna till en enhet studeras niirma

rc. 

Styrelsen .fl'ir SS\i i lfiimii.rnnd framhåller att det billigaste alternativet 

är en skola som även har brevundervisning. Styrelsen fäster vidare upp

märksamheten pil att handikappundervisning och yrkesinriktad utbildning 

vid SSV omfattar smala och specialiserade sektorer. Det hade diirför enligt 

styrelsen varit naturligt om utredningen föreslagit att försöken inom yrkes

inriktad och handikappundervisning t.v. skulle koncentreras till skolan i 

Härnösand med bibehållen undervisningsresurs. Styrelsen fi.ireslil.r vidare 

en studie av konsekvenserna av att Hcrmods skola går ur Liberkonc.:rnen 

för att bli den tredje statliga skolan för vuxna med särskilt ansvar för 

utveckling av distansundervisningen. Liher/ Hl'mwds instämmer i att var

vad undervisning inte bör koncentreras till en skola, men anser att ett 

alternativ med en sammanhållen brevundervisning borde ha studerats när

mare. Ull.4 anser del önskvärt all intensivdden av den varvade undervis

ningen kan anordnas även på andra orter. eventuellt i internatform. 

Statens lwndik11pprild framhäller att de handikappades behov av kompe

tensinriktade studier i första hand hör tillgodoses av den kommunala 

vuxenutbildningen. Ett övergripande m<'il för samhällets verksamhet för 

handikappade är att de i största möjliga utsträckning skall ges möjlighet att 

delta i samhällets olika aktiviteter på samma villkor som andra. Detta 

innebär enligt handikapprådet bl. a. att studielokalers bristande tillgiing

lighet inte för utgöra skäl för ;;tt rörelsehindrade hiinvisas till varvad 

undervisning eller brevundervisning. eftersom detta skulle kunna innebära 

att människor som i större omfattning än andra är isolerade ocksfa skulle bli 

isolerade i studiesituationen och diirmed kanske få siimre förutsättningar 

att lyckas med sina studier. SIL framför i sak samma synpunkter pä valet 

av undervisningsl'orm för handikappade. 
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Varvad utbildning 

Utredningsförslagel att lärarna vid SSV skall ta hela ansvaret för den 

varvade undervisningen. iivcn för rättning av insändningsuppgifter. till

styrks av CSN. SIL. liinsskolniimndema i Malmii/111.1· och \/iistcrnorr/and.1· 

län .. 1·1yrdsen Ji'ir SS\/ i Norrkiiping. Komm1111fiirh1111det. SACOISR samt 

f-""",)re11inge11 S 1 ·e11ska liiro111eJelspn1d11ce11ter. 

Stvrdsen.fi'ir SS\/ i lliirn.:i.rnnd anser att det vore bättre för eleverna om 

gränsen mellan varvad undervisning och brevundervisning togs bort. 

Liherl Hcr111od.1· anser att det iir rationellare att samla all form av brevun

dervisning till Liber/Hermods och Brevskolan iiven den som ingår i den 

varvade undervisningen. Brevsko/an bedömer förslaget att varvad under

visning skulle bedrivas helt av SSV och hrevskolornas medverkan inskriin

ka<. till rn.aterialproduktion som mycket olyckligt. Brevskolans möjlighet 

att aktivt bidra till en utveckling av studiematerialen begränsas högst 

avsevärt om man inte samtidigt kan delta i sjiilva distansundervisningen. 

Brevundervisning 

Förslaget om all brevundervisningen skall föras över frän SSV i Norrkö

ping till Libcr/Hermods och Brevskolan tillstyrks av statskontoret. Ul/Ä, 

CSN. Kom1111111jilrh111ulct, Landsti11g.1jilrh1111det, Uher!HcrmoJ.1·, För

eningen Si·enska Liiromedelsprod11ce11ter och 1Hedhorgarsko/11n. Kom

munförbundet tillägger dock följande: ""Mqjligcn kan en övergång mellan 

de båda undervisningsformcrna underlättas om SSV även svarar för rätt

ning och uppföljning av brevundervisningen. Vilka effekter en sådan lös

ning skulle fii för Libcr/Hermods och Brevskolans verksamhet med annan 

hrevundervisning iir dock svär för styrelsen att överblicka. Styrelsen me

nar att detta bör ing:'i vid prövningen av vem som ska ha ansvaret för den 

kompetensinriktade brevundervisningen.·· I övrigt tillstyrker styrelsen ut

redningens förslag. Lii11sskolniim11de11 i Ma/nu'ih11.1· liin anser att flera skäl 

talar för den konstruktion som kommitten föreslagit. men menar all man 

~ivcn bör överväga en lösning som inncbiir att SSV svarar för brevunder

visningen i grundskolans och gymnasieskolans ämnen. 

RRV anser att översynen av hela kommunala vuxenutbildningen bör 

vara genomförd innan ställning tas till brevundervisningen. 

SÖ framhåller att studier av de studerande visä.r all det behövs tillgång 

till lokal handledning. SÖ föreslår en samverkan med komvux. 

Även UHÄ saknar synpunkter på behovet av lokal handledning av de 

studerande i brevundervisningen och förslag om hur silllan handledning 

skulle anordnas. Av utredningsförslaget framgår inte heller hur de brevstu

derande skall dokumentera sina kunskaper för betyg som krävs t. ex. vid 

anmälan till högskoleutbildning. SIL anser att det är tveksamt att hela 

ansvaret för den elevvårdande uppgiften skall vila på brevskolorna. Hu

vudansvaret för brevstudierna. lärarkontakt. elevvård och syo-verksamhet 

hör åvila SSV i samarbete med komvux och brevskolorna. AMS anser att 
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hrevcleverna måste få likvärdig service vid en omorgani~ation. SIPU anser 

all de ekonomiska konsekvenserna av att föra över huvudmannaskapet av 

brevundervisningen är otillräckligt belysta. 

Ui11sskolniimn,fr11 i Viistcrnorrlands liin avstyrker kommittens förslag 

eftasom det för den studerande skulle innebiira ett tvång att bestämma sig 

för den ena eller andra formen av undervisning redan vid starten av 

studierna. Styrelsen ji"ir SSV i Norrkiiping anser att man bör överviiga om 

del inte vore en rationellare lösning att SSV svarade för inte hara intag

ningen <tv brevstuderande utan iiven rättningen och uppföljningen av ele

vcnias studier. Styrelsen anser det inte oväsentligt att dessa av staten 

bekostade arbetsuppgifter handläggs under myndighetsansvar. Styrelsen 

.fi"ir SS\' i Hämii.rnnd konstaterar att SSV har stått öppen för alla och att 

alla behöriga sökande har kunnat tas in till gratis brevstudier. Att vissa 

studerande trots det sjiilva betalar samma iimneskurser vid brevskolorna 

iir ett informationsproblcm - inte ett riittviseproblem. Styrelsen avstyrker 

diirför förslaget om all överföras. k. brevelever till brevskolorna. i.:uxe11-

11thild11i11gs11iim11de11 i Östergiit!ands liin menar att det bör övervägas om 

inte all brevundervisning skulle förläggas till SSV i Norrköping som i dag 

har erfarenheter och en viil fungerande administration av denna utbild

ningsform. Del finns enligt niimndens förmenande inga vägande skäl att 

Liher/Hermods och Brevskolan skall hehöva ta på sig alla de studiesociala. 

elevvårdande m:h kurativa uppgifter som en direktkontakt utbildningsan

ordnare - elev innebär. 

TCO framhåller att ett starkt önskcm:ll från brevstuderande är att fä 
någon form av liirar/hanJledar- eller gruppstöd utöver svar och kommenta

rer till insända uppgifter från korrespondensinstitutet. Om det bedöms 

svårt att ge brevstuderande liirar/handledar/grupphjälp pä hemorten borde 

det övervägas att även i fortsättningen lilla SSV i Norrköping handha 

brevundervisningen och ge skolan resurser att förbättra lärarhandledning

en för de brevstuderande. Även SACOISR anser att brevundervisningen i 

fortsättningen hör administreras från SSV. Uppföljningen av elevernas 

studier hör förstärkas med resurser för ytterligare studiehandledning och 

rättning av insiindningsuppgifter i skolans regi. Övergång från brevunder

visning till varvad undervisning och omvänt underlättas ocksa om båda 

studieformerm1 finns vid samma skola. LO och Folkhild11i11R.1:fi'irh1111det 

framhåller hiida att korrespondensstudier är en kriivande studieform som 

mäste kompletteras med olika slag av stöd för studieovana. De stöder 

diirför inte utredningsförslaget till uppdelning av verksamheten i enbart 

varvad undervisning vid de statliga vuxenskolorna och enbart brevunder

visning vid Brevskolan och Libcr/Hermods. Vilka kombinationer som 

skall användas hör prövas från fall till fall. Övergången mellan studie

former m<'iste kunna ske smidigt och detta gagnas enligt LO inte av det 

framlagda förslaget. 

Brnskolan instämmer i de argument för brevundervisning som rcdovi-
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sas i utredningen, men framhåller samtidigt att ren brevundervisning för 

många studieovana kan vara en mycket krävande studieform. På Brevsko

lan har man utvecklat en speciell metod som kallas "aftonbrev skola". Den 

innebär att de studerande regelhundet träffas i grupp och diskuterar och 

bearbetar det ämnesområde som behandlas i kursen. Brevskolan fram

håller att för de studerande som inte har möjlighet att kombinera ren 

korrespondensundcrvi:;,ning med sammankomster måste särskilda resurser 

till stöd och hjälp avsättas. Utredningsförslaget innebär därför enligt 

Brevskolan att omfattande krav kommer att ställas på brevskolorna. 

Intagningsnämnd 

Förslaget om en central intagningsnämnd i Norrköping för intagning 

både till varvad undervisning och brevundervisning tillstyrks av statskon

toret. U HÄ. lii11sskolnämnde11 i Malmöhus län, Lancl.1·ti11g.1:fiJrbundet, 

Liher/ Hermods. Föreni111:en Svenska Läromedelsproducenter och Med

horgarskolan. l.ä11sskolnäm11den i Västernorrlands län tillstyrker förslaget 

om särskild intagningsnämnd. men föreslår att den placeras i Härnösand. 

Liber/Hermods vill ändra intagningsnämndens uppgifter till att ge riktlinjer 

för behörighet. ge dispens till icke-behöriga om särskilda skäl föreligger. 

samt att följa utvecklingen av rekrytering till varvad undervisning och ren 

brevundervisning. Liher/Hermods föreslår vidare att den kontinuerliga 

intagningen hihehålles. att det blir den enskilde studerandes sak att välja 

skola. och att kansliets uppgifter beträffande ren brevundervisning över

förs till Liber/Hcrmods och Brevskolan. 

Styrelsen för SSV i Norrkiiping tycks inte ha något att erinra mot 

förslaget om central intagningsnämnd. men framhåller att kansliet behöver 

ha en betydligt större dimension än den föreslagna för att kunna fullgöra 

sina arbetsuppgifter. Även AMS anser att den föreslagna intagningsnämn
den måste få större resurser än vad utredningen föreslagit. 

Stvrel.1·f'n fiir SS\l i lliimii.rnnd anser att förslaget om intagningsnämnd 

innebär en byråkratisering som omöjliggör kontinuerlig intagning till SSV i 

fortsättningen. Kostnaderna h<1r vidare enligt styrelsen grovt underskat

tats. TCU framhåller också att en risk med förslaget kan vara att den 

nuvarande möjligheten till kontinuerlig intagning försvinner och att stu

diestarlcn hiirigenom kan försenas för de studerande. Även TCO anser alt 

utredningen har beräknat personalstyrkan på intagningsnämnden i under

kant. LO framhåller att den centrala intagningen inte får leda till ökad 

byråkratisering med långa viintetider innan de studerande kan få besked 

om sina studier. En fördel hos SSV:s nuvarande verksamhet är enligt LO 

att studerande kan tas in smidigt och mer eller mindre kontinuerligt och att 

SSV i dag redan från början har direktkontakt med de studerande utan 

extra om\'äg över central intagning. Bre1·skola11 framför i sak samma 

synpunkter. Folk/Jildni11g.1fi'irb11ndet anser att det förslagna inlagningsför

farandt:t är alltför hyråkratiskt. 
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SÖ framhåller att en lokal intagning i de olika kommunerna kan öka 

möjligheten att rationellt utnyttja tillgängliga utbildningsplatser och i kom

bination med lokal SYO underlätta för den studerande att blir intagen i 

lämplig utbildning. Även SAF menar att skolstyrelsen skall ha det övergri

pande ansvaret för kommunens totala utbildningskapacitct och att infor

mation om vuxenstudier där SSV och brevstudier är en form måste lämnas 

samlat av den kommunala syo-resurscn. 

RRV avstyrker inrättande! av en central intagningsnämnd med hänvis

ning till ställningstagande till förslaget om brevundervisningens organisa

tion. Även SACOISR avstyrker förslaget om intagningsnämnd. som enligt 

SACOISR torde innebära risk för kostnadsfördyringar och en alltför omfat

tande byråkratisering av intagningsförfarande. 

Resurstilldelning 

Kommitten föreslår att resurstilldelningen till de båda statliga vuxensko

lorna skall beräknas med samma koefficient. RRV. liinsskolniimnden i 

Östergiitland.1· /iin samt styrelsen fiir SS V i Norrköping tillstyrker försla

get. SÖ framhåller att i den mån ett utvt:cklingsarbete bedrivs även i 

Norrköping bör SÖ i samband mt:d petitaframställning framlägga förslag 

om samma koefficient för båda skolorna. l.änsskolniimnden i Västernorr

lands liin och SACOISR instämmer i kommittens förslag att både skolornas 

resurser skall beräknas enligt samma koefficient. men föreslår att denna 

skall höjas till den nivå som Härnösandsskolan har i dag. 

St11diemedel.rniimnde11 i Ume<l. länsstyrelsen i Viistcmorrlands län samt 

styrelsen Ji"ir S.H' i Hiirniisand anser att Härnösandsskolan bör få behålla 

de resurst:r man har i dag. med hänsyn dels till dt:n inriktning på handi

kappfrågor skolan har. dels de stora avstånden i Norrland och skolans 

glesbygdsinsatser. Statens handikappråd anför att vuxcnurbildningsrefor

mcn i ringa omfattning har kommit handikappade till del. Om handikappa

de i ökande omfattning kommer att söka sig till varvad undervisning 

innebär detta - med oförändrad koefficient - att svilra prioriteringar 

måste göras mellan särskilt rt:surskrävandc elever och andra. Det bör 

därför enligt handikapprådet övervägas om inte speciellt krävande grupper 

bör ha en egen resurs. 

Kostnadsberäkningar 

SS\/ i lliimiisand och l.iher/Hemwds har synpunkter på kommittens 

beriikningar av kostnadskonsekvenscr av förslagen. SSV tycker att kost

nadsberäkningarna för en koncentration av den varvade utbildningen till 

Härnösand och öveli.öringen av brevelever vakar vara gjorda i all hast. 

Den missvisande kostnadskalkylen uppkommer enligt SSV framför allt 

genom att koncentrationen av SSV och överförandet av hrevelcvcr till 

brevskolorna betraktas som en åtgärd. Liber/Hermods anser att det är 

egendomligt att inget förslag har lagts vare sig om ekonomisk ram för 
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kostnadsfri brevundervisning/varvad undervisning eller om konsekvenser

na för statskassan. Liber/Hermods anför vidare följande: Än mindre görs 

något försök att - åtminstone översiktligt - pedagogiskt. administrativt 

och ekonomiskt värdera något eller några alternativa sätt att organisera 

verksamheten. Med hänsyn bl. a. till riksrevisorcrnas kritik år 1974, vilken 

endast i viss utsträckning beaktats i förslaget, borde i varje fall ett alterna

tiv med en sammanhållen brevundervisningsverksamhct ( = inkl. den var

vade undervisningen) ha studerats närmare. Lii11sskolniim11de11 i \liister-

11orrlands län påtalar att den höga avbrottsfrekvensen bland rena brcv<;tu

derande inte har relaterats till samhällets kostnader. 

Yrkesinriktad utbildning 

SÖ samt LO och SAF uttalar sig uppskattande om den yrkesinriktade 

utbildning som anordnas vid SSV. framför allt i Härnösand. Denna utbild

ning bedrivs f. n. som försöksverksamhet. SÖ anser att den bör kunna bli 

av stort värde även för utredningen inom komvux. Utredningen har inte 

föreslagit att kurser inom den yrkesinriktade utbildningen skall tillhanda

hållas som kostnadsfri brevundervisning genom Liber/Hermods och 

Brevskolan. utan anser att försöksverksamheten först bör utvärderas in

nan man överväger att utvidga den till även ren brevundervisning. LO kan 

inte acceptera kommittens särbehandling av yrkesinriktade läroplans

bundna kurser. Enligt LO är det angeläget att arbetet med att utveckla 

yrkesinriktade kurser kommer alt fortsätta vid SSV och att detta arbete 

sker i nära samarbete med arbetsmarknadens parter. LO framhåller ocks:I 

det angelägna i att kurserna sedan genomförs under sådana former att 

personer med praktisk yrkesverksamhet kan engageras som lärare. SAF 

önskar att SSV även får till uppgift att anordna en kompletterande yrkes

undervisning för elever i yrkesutbildning inom yrken som samlar endast ett 
fåtal elever t. ex. inom lärlingsutbildningen och att denna utbildning or

ganiseras efter nära samråd med arbetsmarknadens parter. SAF framhåller 

vidare följande: "Arbetsgivareföreningen linner det angeläget att den på

gående försöksverksamheten med yrkesinriktad utbildning får fortsätta 

och bli föremål för en ingående utvärdering varvid formerna för SSV:s 

samråd och samverkan med arbetsmarknadsparterna särskilt observeras. 

Speciellt i den yrkesinriktade fort- och vidareutbildningen är det nödvän

digt att lärarna har aktuella kunskaper från produktionen. 1 försöksverk

samheten är det därför angeläget att SSV har formella och resursmässiga 

förutsättningar att anlita lärare utanför den egna lärarkåren.·· 

SOS\/UX anser att resurserna i första hand skall användas för den 

grundläggande utbildningen. men att också den yrkesinriktade utbildning

en har stort värde. SOSVUX föreslår därför att möjligheten undersöks att 

låta arbetsmarknadens parter ta kostnadsansvaret för den yrkesinriktade 

delen av verksamheten genom vuxenutbildningsavgiften. Brl'\'sko/1111 fin

ner kommittens ställningstagande till yrkesinriktad utbildning märkligt och 

39 Riksdagen 1980181. ! saml. Nr 100. Bilai:a 12 
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framhåller att det inte heller är i linje med utvecklingen inom komvux och 

utbildningsbehovet hos den aktuella och prioriterade målgruppen. 

Läromedel 

SIL och Statens handikappråd framför båda att det är väsentligt att 

handikappade som väljer distansundervisning får tillgång till läromedel 

som underlättar deras studier. och att studiematerialet ofta behöver anpas

sas till behoven. Erfarenhet och kunskap om detta finns framför allt inom 

rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för handikappade. Ett samar

bete bör därför utvecklas mellan SSV och rikscentralerna. Handikapprå

det finner det rimligt att SSV. eventuellt i samråd med SÖ. ~jälva kan välja 

lämplig läromedelsproducent och att det förefaller tveksamt att generellt 

knyta utveckling och produktion av läromedel till Liber/Hermods och 

Brevskolan som kommitten föreslår. SIL anser att läromedel för den 

varvade undervisningen bör utvecklas inom SSV och att kostnaden för 

detta hör ingå i SSV:s budget. Endast vid eventuell förlagsproduktion bör 

SIL:s produktionsstöd utnyttjas i vanlig ordning. Nuvarande anslag för 

produktionsstöd räcker enligt SIL inte till för att också stödja produk

tionen av läromedel för den varvade undervisningen inom SSV. 

Kommitten föreslår att man skall kunna använda läromedel för ung

domsskolan eller komvux om lämpligi brevmaterial saknas. Föreningen 

Svenska Läromedelsproducenter instämmer i att detta på sikt är den 

framkomligaste vägen att förse eleverna i SSV med erforderliga läromedel. 

Studiestöd 

CSN påtalar risken för missbruk av studiestödet vid ren brevundervis

ning. CSN framhåller att det är ytterst få människor som bedriver korre

spondensstudier på hel- eller halvtid. Av den lilla andel av de brevstude

rande som verkligen studerar på hel- eller halvtid borde många i stället 

kunna bedriva sina studier i andra skolformer. t.ex. komvux eller folkhög

skola. Den bristande studiekontrollen vid ren brevundervisning möjliggör 

missbruk av studiestödet. CSN föreslår därför att statligt studiestöd nor

malt inte skall utgå för korrespondensstudier vid Liber/Hermods/Brevsko

lan. I vissa undantagsfall skulle det enligt förslaget vara möjligt att bevilja 

studiestöd. CSN framhåller att detta förslag om begränsade möjligheter till 

studiestöd för renodlad korrespondensundervisning inte är avhängigt vem 

som svarar för utbildningen - SSV eller Liber/Hermods/Brcvskolan. men 

att det torde vara lättare att genomföra om kommittens förslag genomförs, 

eftersom det då inte berör utbildningen vid SSV. 

Genomförande av utredningsförslagen 

Några remissinstanser anser att föreliggande utredningsförslag inte bör 

genomföras förrän komvux-utredningen har slutfört utredningen av hela 

den kommunala vuxenutbildningen eftersom statliga vuxenskolorna i stor 
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utsträckning är ett komplement till komvux. Dessa remissinslanscr är 

SJPU, LO, styrelsen för SSV i lfärnii.rnnd. Brevsko/an och Medborgarsko

/an. Även SÖ anser att det vore mest ändamålsenligt att utredningen fick 

avge förslag som den kompetensgivande utbildningen inom komvux och 

SSV i ett sammanhang. 

Föredraganden 

Vid min beräkning av anslaget har jag räknat med en lägre pris-och 

löneomräkning än vad skolöverstyrelsen (SÖJ har gjort. Jag har vidare 

utgått från besparingsaltcrnativet. vilket dock inte bör belasta detta anslag 

utan anslaget Statliga skolor för vuxna: Undervisningsmatcriel m. m. med 

207 000 kr. 

SÖ har för budgetåret 1981 /82 riiknat med ett oförändrat antal deltagare 

både i den varvade undervisningen och i brevundervisningen. Med hänsyn 

till det statsfinansiella läget anser jag att antalet undervisningstimmar vid 

de statliga skolorna för vuxna nästa hudgetår inte hör få öka i förhållande 

till innevaranue budgetår. Verksamheten vid skolorna bör enligt min me

ning ha sin tyngdpunkt i sådan utbildning som kommunerna har svårt att 

anordna. I enlighet med SÖ:s förslag i anslagsframställningen bör därvid 

grundskolkurser prioriteras och försöksverksamheten med yrkesinriktad 

utbildning utvecklas och förstärkas. Inte heller brevundervisningen bör få 
öka i förhållande till omfattningen innevarande budgetiir. 

Komvux-utredningen (U 1978:041 har i sitt delbetänkande (Os U 

1979: 12) Statens skolor för vuxna - varvad undervisning och brevunder

visning i grundskolans och gymnasieskolans ämne.n - föreslagit vissa för

ändringar vid de statliga skolorna för vuxna. Jag är i nuvarande ekonomis

ka läge inte beredd att föreslå några förändringar som innebär kostnadsök

ningar vid dessa skolor. I komvux-utredningens uppgifter. ingår enligt 

direktiv!!n att analysera hur skolorna bör användas som komplement till 

den kommunala vuxenutbildningen för att tillgodose utbildningsbehov. 

som inte kan klaras på lokal nivå. Utredningen har inte haft möjlighet att 

slutföra denna uppgift inom ramen för delbetänkandet. Jag avser att över

lämna de remissyttranden som avgivits över delhetänkandct till komvux

utredningen för att beaktas i det fortsatta utredningsarbetet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statliga skolor för rnxna: Uthild11ingskost1111der för budget

året 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 10293000kr. 
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E 3. Statliga skolor för vuxna: lindervisningsmateriel m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

4964983 

5251000 

6451000 

Reservation 1291432 

Ur anslaget betalas material för självstudier och kostnader i samband 

med granskning av kursdeltagarnas svarslösningar samt övrig materiel. 

höcker. utrustningskomplcttering m.m. Anslaget täcker kostnaderna för 

kursdeltagarna vid de statliga vuxenskolorna och för viss förlängd under

visning i gymnasieämnen utanför gymnasieskolan enligt bestämmelserna i 

ämhctsskrivelse till skolöverstyrelsen den 30 juni 1972. 

I. Kostnader för material m. m.} 
Arvoden för granskning 
av svarslösningar 

2. Materiel. böcker m. m. 
Besparing 

Avrundat 

S k11/ö 1 ·ers tyr els e 11 

1980/81 

4887000 

364000 
027000) 

5 251000 

Beräknad iiridring 1981182 

Skolöver
styrelsen 

+1913000 

+ 36400 
- 350708 

+I 598692 

1599000 

Före
draganden 

+1513000 

+ 30000 
- 343000 

+1200000 

Skolöverstyrelsen <SÖl beräknar kostnaden för material för självstudier 

m. m. efter antalet kursdeltagare. SÖ räknar med en schablonkostnad per 

kursdeltagare av 160 kr. för den varvade undervisningen och 140 kr. för 

breveleverna. För övrig materiel. böcker samt viss utrustningskomplette

ring beräknas 400400kr. Behovet av anslagsökning till följd av prisomräk

ning uppgår till I 949400kr. 

Besparingsalternativen för anslagen Statliga skolor för vuxna: Utbild

ningskostnader resp. Undervisningsmateriel m. m. beräknas till 206 700 + 
144 008 = 350 708 kr. SÖ anser att denna besparing bör göras så att antalet 

elever i hrevundervisningen skärs ned med ca 2 500 elever. Detta medför 

att de elever som går i varvad undervisning ej blir berörda av besparingen. 

SÖ hemställer att ett belopp av 6 850 000 kr. anvisas under rcservations

anslaget Statliga skolor för vuxna: Undervisningsmateriel m. m. 

Föredraga11den 

För budgetåret 1981/82 har jag räknat med en lägre prisomräkning än vad 

skolöverstyrelsen har gjort. Vid min anslagsberäkning har jag utgått ifrån 

ett besparingsalternativ. Under detta anslag har jag även räknat besparing

en frän anslaget Statliga skolor för vuxna: Uthildningskostnader. Den 

sammanlagda besparingen under detta anslag blir således 343 000 kr. I 
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budgeten för innevarande budgetår bcriiknades inga ytterligare medel till 

detta anslag med hänsyn till att en stor reservation föreliig pil anslaget. 

Ökningen till budgetåret 1981/82 blir därför I 200000kr. trots besparingen. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Statliga skolor .fi'ir 1·11.rna: Uthild11i11gs111ataicl 111.111. för 

budgetäret 1981/tC anvisa ett reservationsanslag av 6451 000 kr. 

E 4. Bidrag till kommunal vuxenutbildning m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

540904469 

558439000 

65 2 844 000 

Kommunal vuxenutbildning (komvuxl omfattar enligt beslut av 1967 års 

riksdag (prop. 1967: 85. SU 1967: 117. rskr 1967: 2771 utbildning som mot

svarar utbildningen enligt läroplanerna för grundskolans högstadium och 

för gymnasieskolan. Dessutom finns särskild yrkesinriktad utbildning. 

Statsbidrag utgår med IOOt;,;, av utgifterna för löner till lärare och skolleda

re. Bestämmelser om statsbidrag finns i förordningen ( 1971: 4241 om kom

munal och statlig vuxenutbildning (omtryckt 1980: 5301. 

För budgetåren 1971/72-1977/78 beslöt riksdagen att antalet undervis

ningstimmar i kurser på gymnasieskolnivå vaije år fick öka med högst 10% 

jämfört med föregående år. Sedan budgetåret 1978/79 har antalet undervis

ningstimmar i gynrnasieskolkurser inte fått öka. Detsamma gäller sedan 

budgetåret 1980/81 också grundskolkurser. som tidigare inte haft någon 

sådan begränsning. 

Utöver bidraget till undervisningstimmar enligt timplanen för varje kurs 

inom komvux utgår statsbidrag i form av ett schablontillägg som får anviin

das för stödundervisning. studiehandledning och studie- och yrkesoriente

ring. Schablontillägget motsvarar kostnaderna för 25 1X av antalet under

visningstimmar på grundskolnivå och 10 eller 13 i;; av antalet undervis

ningstimmar på gymnasieskolnivä beroende på vilket slag av kurs det är 

fråga om. 

Med anledning av prop. ( 1980/81 :20) om besparingar i statsverksamhe

ten. m. m. har riksdagen fattat ett principbeslut om att driftbidrag till 

komvux skall minskas med 2 1
:;( fr.o.m. den I juli 1981 (LJblJ 1980/81: 15. 

rskr 1980/81: 120). 
Från anslaget bestrids enligt riksdagens beslut (prop. 1976/77: IOO bil. 

12. UbU 1976177: 19. rskr 1976177: 176) också kostnaderna för grundutbild

ning för vuxna (grundvux). Utbildningen iir avsedd för vuxna som saknar 

grundläggande kunskaper i läsning. skrivning eller matematik. Varje kom

mun skall sörja för att grundvux anordnas i kommunen för den som 

behöver den. Bestämmelser om statsbidrag finns i förordningen ( 1977: 5371 
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om grundutbildning för vuxna (ändrad senast 1980: 356). Statsbidrag utgår 

med 100% av utgifterna för löner till lärare och vissa skolledare. Utöver 

detta utgår statsbidrag i form av ett schahlontillägg som får användas för 

information och uppsökande verksamhet, studiehandledning, studie- och 

yrkesorientering, studiebesök, kurativa insatser. tolkning samt stödunder

visning. Statsbidrag utgår inte för läromedel. Schablontillägget motsvarar 

kostnaderna för 15 % av antalet undervisningstimmar. 

Sko/öl'erstyrelsen 

Kommunal vuxenutbildning tkomvux) var under budgetåret 

1979/80 anordnad i 276 kommuner och i 21 lamlstingskommuner. Särskilda 

skolenheter finns under budgetåret 1980/81 inrättade i 68 kommuner. Anta

let särskilda skolenheter i dessa uppgår då till 80. Antalet kursdeltagare 

(kd) och undervisningstimmar (utr) framgår av följande sammanställning. 

Grund- Gymnasicskolkurser Summa 
skol-
kurser Teoretiska Yrkes-

inriktade 

1977178 Kd 97 200 119500 58300 '275 000 
Utr 844000 973 000 885 000 '2 702000 

1978/79 Kd 107 700 137900 52400 1 298 000 1 

Utr 957000 973000 885000 1 2815000 1 

Beräkn. 2 Kd 109700 151200 60 HJO' 3'21000 1 

1979/80 Utr 961000 973 000 885000' 2819000 1 

Beräkn. Kd 111000 135000 55000 301000 
1980/81 Utr 970000 973000 885 000 2828000 

Beräkn. Kd 114000 130000 60000 304000 
1981/82 Utr 996000 958000 900000 2 854000 

1 Hiirtill kommer i yrkesinriktade kurser för arhetsliisa: 

Kursdeltagare Undcrvisningstimmar 
1978/79 5000 56000 
1979/80 8700 89'200 
2 Oen offentliga statistiken (SCBl avseende 1979/80 hade ännu ej presenterats när 
ansfagsframställningen gjordes. 

Skolöverstyrelsen tSÖJ räknar med att antalet kommuner med rätt att 

anordna komvux skall uppgå till 278 budgetåret 1981/82. 

SÖ utgår från en fortsatt utbyggnad av grundskolkurserna bl. a. därför 

att tidigare deltagare i grundutbildning för vuxna och svenska för invandra

re i ökad omfattning kan förväntas efterfråga utbildningen. 

SÖ finner det angeläget att en ökning av gymnasieskolkurserna åter får 

ske. Med hänsyn till gällande budgetdirektiv ser sig SÖ dock förhindrad att 

nu föreslå en ökning av verksamheten. 

Bland gymnasieskolkurserna torde antalet kurser och deltagare komma 

att öka inom den yrkesinriktade sektorn. 

Omläggningen av kursutbudet inom yrkesinriktad utbildning till att bli 
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mera direkt arbetsmarknadsinriktat har påverkat rekryteringen. Från en 

tidigare enbart individbaserad efterfrågan har i samband med kursutbudets 

förändring en starkare betoning skett av dels arbetsmarknadens behov av 

utbildning, dels den fördclningspolitiska aspekten. 

Rätten till ledighet för studier och det särskilda vuxenstudiestödet med

för förväntningar på utbildningsmöjligheter, inte minst på dagtid. Antalet 

studerande på dagtid i grupplanerade studier !sammanhållen studiegång) 

inom komvux har nu en betydande omfattning. En skärpning i resurstill

delningen leder enligt SÖ till en hårdare prioritering i kommunernas kurs

utbud. Erfarenheterna visar att kommunerna prioriterar de grupplanerade 

kurserna sammanhållna på dagtid. Detta kan i mindre och medelstora 

kommuner negativt påverka dem som endast behöver ett begränsat antal 

ämnen och läser på fritid vid sidan av sitt arbete. 

Den försöksverksamhet med etappindelade kurser som har pågått sedan 

läsåret 1978/79 har enligt SÖ inneburit ökade möjligheter att anordna 

kurser i mindre frekventa ämnen i försökskommunerna. SÖ förutsätter att 

verksamheten får pågå även under budgetåret 1981182. Den bör också få 
utökas till andra kommuner än försökskommunerna. SÖ framhåller att ett 

ökat antal sökande kan erhålla önskad utbildning utan utökade resurser. 

om utbildning anordnas i form av etappindelade kurser. SÖ finner det 

angeläget att så många studerande som möjligt kan erbjudas utbildning 

inom de resursramar som kan ställas till komvux förfogande. En möjlighet 

är att kursdeltagarna komponerar sina studier mera efter vuxnas behov än 

efter de riktlinjer som g~iller för ungdomsskolan. Får kommuner anordna 

utbildning inom ramen för systemet med etappindelade kurser, bör SÖ få i 

uppdrag att tillsammans med universitets- och högskoleämbetet (UHÄl 

fastställa hur olika studievägar inom komvux skall betraktas ur behörig

hetssynpunkt. 

För ungdomsskolan föreslår SÖ en försöks verksamhet med samordning 

och etappavgång på ekonomiska linjer. Även inom komvux föreslås en 

sådan försök.sverksamhct. Den förutsätts ske inom befintliga ramar. 

SÖ föreslår på nytt att inbyggd utbildning försöksvis får införas i kom

vux. Att denna arbetsform saknas in.om komvux utgör ett svårt hinder för 

yrkesverksamma vuxna som önskar genomföra studier i sådana ämnen. 

där utbildningen kan anordnas endast i form av inbyggd utbildning. Tilldel

ningen av antalet undcrvisningstimmar bör därvid reduceras i den omfatt

ning som kostnadsmässigt motsvarar ersättningen till företaget/institutio

nen. 

Komvux har nått nya målgrupper bland invandrare genom att grupper 

med undervisning på finska fär anordnas på försök. SÖ föreslår att försö

ket får utvidgas till att omfatta även grundskolkurser på andra språk än 

finska. 

Med hänsyn till budgetdirektiven avstår SÖ från att föreslå att kurser får 

påbörjas med lägst fem deltagare dels för socialt handikappade som t. ex. 
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missbrukargrupper, dels för intagna på anstalter av annan typ än kriminal

vårdsanstalt. 

SÖ framhåller att det finns starka skäl att anta att antalet deltagare i 

grund utbildning för vuxna (grundvuxl kommer att öka kraftigt de 

närmaste åren. Antalet deltagare och undervisningstimmar redovisas i 

följande sammanställning. 

Beräknat Beräknat 
1978179 1 1979/1!01 1980/81 1981/82 

Antal deltagare 4400 5800 6800 7400 
Antal undervisnings-

timmar 586000 770000 900000 980000 

1 Källa: SÖ:s specialundersökningar mars 1979 och mars 191!0. Offentlig undervis
ningsstatistik saknas f. n. för skolformen. 

SÖ hemställer 

att försöksverksamheten med etappindelade kurser får fortsätta. under 

budgetåret 1981/82 och att SÖ tillsammans med UHÄ får fastställa hur 

olika etappindelade studievägar skall betraktas ur behörighetssynpunkt, 

att försöks verksamhet med samordning och etappavgång på ekonomisk 

linje får införas, 

att inbyggd utbildning får införas försöksvis, 

att försöket med undervisning på främmande språk vad avser grundskol

kurscr utvidgas till att omfatta även andra språk än finska samt 

att ett belopp av 669617000kr. anvisas under förslagsanslaget Bidrag till 
kommunal vuxenutbildning m. m. för budgetåret 1981/82. 

SÖ har med skrivelse den 17 juli 1980 överlämnat rapport om under

v is ni n g på finska inom kommunal vuxenutbildning, en utvärdering av 

försöks verksamhet under läsåret 1979/80. Försöksverksamhet med under

visning på finska bedrivs sedan läsåret 1976/77 i ett antal grundskol- och 

gymnasicskolkurser i Stockholms kommun. Försöket utvidgades under 

1979 med ett antal grundskolkurser i ytterligare fem kommuner. Undervis

ningen skall, förutom att ge kunskaper och färdigheter i resp. ämnen, även 

syfta till aktiv tvåspråkighet bland deltagarna. SÖ har i uppdrag att följa 

och utvärdera denna försöksverksamhet. Den under läsåret 1979/80 ge

nomförda utvärderingen visar bl. a. att den finskspråkiga utbildningen för 

övervägande delen av deltagarna var en förutsättning för studierna. 74 % 

anger all de är helt beroende av undervisning på hemspråket, 9% är 

tveksamma och 17% anser sig inte vara beroende av det. Även den 

sistnämnda gruppen anser att det är positivt och att de har möjlighet att 

göra sig själva bättre rättvisa med undervisning på finska. Utvärderingen 

av försöket har enligt SÖ visat att verksamheten har utfallit mycket väl, 

men att en del problem återstår att lösa innan slutlig ställning kan tas till en 

permanentning av verksamheten. Under läsåret 1980/81 deltar ytterligare 

nägra kommuner i denna försöksverksamhet. 
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SÖ har med skrivelse den 15 september 1980 överlämnat en rapport över 

försöksverksamhet inom komvux med etapp in de I ad e kurser under 

budgetåret 1979/80. Det samlade intrycket av läsåret 1979/80. som var 

försöksverksamhetens andra år. är enligt SÖ att deltagande lärare. kurs

deltagare och skolledare bedömer verksamheten mycket positivt. Under 

budgetåret 1980/81 genomför SÖ tillsammans med pedagogiska institutio

nen vid Uppsala universitet en total utvärdering av försöket. 

SÖ har med skrivelse den 20 oktober 1980 överlämnat en redovisning av 

hur den extrasko 11 eda rre s urs en om 174 veckotimmars nedsättning 

av undervisningsskyldighcten har utnyttjats inom komvux budgetåren 

1978/79 och 1979/80. SÖ konstaterar sammanfattningsvis att den extra 

skolledarresursen troligen har haft del i den, i förhållande till andra kom

muner, kraftiga ökningen av antalet undervisningstimmar som har ägt rum 

i förstärkningskommunerna (35 %· mot 4 '/( i riket som helhet). Ökningen 

fördelar sig tämligen jämnt bland alla kommuner som fått del av förstärk

ningen oberoende av storlek. Ett undantag utgör de allra minsta kommu

nerna. Vidare konstaterar SÖ att det tycks finnas ett samband mellan 

storleken på skolledarnas nedsättning av undervisningsskyldigheten och 

tillväxten i komvux under samma tid. SÖ framhåller avslutningsvis att 

redovisningen bör behandlas med stor försiktighet. då den endast bygger 

på erfarenheter från knappt tre terminer och från en verksamhet i sitt 

initialskede. 

SÖ har med skrivelse den 27 oktober 1980 överlämnat en rapport över en 

uppföljning under våren 1980 av verksamheten med grund ut bi Id ni n g 

för vuxna. Av rapporten framgår bl. a. följande. 

Uppföljningen har bestått av dels en totalundersökning i samtliga kom

muner om undervisningstimmar. deltagare och undervisningens organisa

tion, dels en enkätundersökning till skolledare i 70 kommuner (besvarades 

av 68), dels en enkät till ett urval av lärare och deltagare i 45 kommuner 

(svarsfrekvens 80 %). Undersökningarna genomfördes i mars 1980. Vid 

bearbetningen har svaren viigts så att enkätresultaten skall kunna bedömas 

som representativa för hela verksamheten. 
Totalundersökningen visar att grundvux i mars 1980 bedrevs i totalt 209 

kommuner. 75 % av samtliga. Vid insamlingstillfället (vecka 10) deltog 

5881 personer. varav 26% var svenskar. Totalt har deltagarantalet ökat 

sedan motsvarande vecka 1979 med 34 % . medan antalet svenska deltagare 

ökat med hela 71 %·. De största språkgrupperna bland invandrarna var nu 

turkiska. spanska, grekiska. finska. arabiska och serbokroatiska. Deltaga

re med assyrisk/syriansk bakgrund utgjorde totalt 26% av invandrarna. 

Deltagare från övriga Asien utgjorde en mycket stor grupp. förmodligen 

med kinesiska och thailändska som hemspråk. 

Organisationen av grundvux har inte föriindrats nämnvärt från föregåen

de år. Andelen deltagare i enskild undervisning och i smågrupper tenderar 

dock att minska. 
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Av skolledarenkäten framgår bl. a. att skolorna/kommunerna har infor

merat andra myndigheter och organisationer om grundvux i relativt stor 

omfattning. Stora kommuner har informerat mest. medan ingen informa

tion alls skett i några kommuner som saknade grundvux. En mindre del av · 

kommunerna bedrev uppsökande verksamhet i samarbete med fackliga 

organisationer eller invandrarorganisationer. Samarbete för att rekrytera 

och genomföra utbildning med framför allt sociala myndigheter var relativt 

vanligt, framför allt i större kommuner. 

Lokalproblem var klart påvisbara i en stor del av kommunerna. Uppen

barligen synes de stora kommunerna inte ha tillräckligt med lokaler för en 

utvidgad verksamhet. Anmälda deltagare stt1r i kö för att beredas plats i 

undervisning i totalt 131/(; av kommunerna. <lod mest i större kommuner. 

Skolledarna uppgav i enkäten antalet lärare inom grundvux till ungefiir 

I 700. Rekryteringen av lärare vållade i en del fall problem. särskilt när det 

gäller lärare för att undervisa invandrare på hemspråket och svenska lärare 

med erfarenhet av vuxenutbildning. 

Nästan alla skolledare har erfarenhet av studieavbrott bland deltagarna. 

De flesta uppgav att skolan följer upp dem som avbrutit för alt få dem att 

återuppta studierna. Flera deltagare i grundvux har gått vidare till andra 

studier. främst vid AMU men också i komvux. Knappt hälften av skolle

darna uppgav att kursdeltagarna har haft problem vid övergången. 

Skolledarna tror att det framtida behovet av grundvux är stort. De flesta 

påpekade dock att behovet bland svenskar förmodligen är större än bland 

invandrare. 

Av lärarenkiiten framgår att 85 % av lärarna inom gnmdvux var svenskar 

och 15 c;{. invandrare. 

Två tredjedelar av lärarna har angett någon form av samarbete (ex. 

annan lärare, syo. kurator). medan var tredje arbetade utan samarbete med 

andra. Samarbetet mellan liirarna inom grundvux och inom mottagande 

utbildningar (komvux, AMU} var relativt däligt. 

Enligt deltagarenkäten var det vanligaste sättet att fä information om 

grundvux genom bekant eller anhörig och arbetsförmedlingen. För svens

ka deltagare har tidningar och TV varit mycket viktiga informationskällor. 

i synnerhet för svenskar som nu deltar i enskild undervisning. 

Deltagarnas tidigare skolutbildning varierade mycket. Majoriteten av de 

svenska deltagarna hade grundskola bakom sig. de flesta dock avbruten 

sådan. Ungefär en fjärdedel hade endast folkskola. I invandrargruppen 

saknade 46 % helt skolutbildning och 25 '}(. hade 1-4 års tidigare skolgfmg. 

Hälften (52 %) av invandrarna hade tidigare deltagit i undervisning i svens

ka för invandrare hos olika 11tbifdningsanordnare. 

I ett avslutande kapitel i rapporten belyser SÖ särskilt några utveck

lingstendenser och problemområden inom grundvux. 
Gällande intagningsbestiimmclser. nämligen att den som har kunskaper 

och färdigheter över mcdelnivån för årskurs 4 l'.i får antas till grundvux, 
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innebär problem för en inte obetydlig grupp. främst svenskar. som avser 

att delta i kompetensinriktade studier. Många svenskar har kunskaper och 

färdigheter som motsvarar delar av mellanstadiet men som är otillräckliga 

som grund för studier på högstadienivå inom komvux. 

Utvecklingen inom grundvux torde ha påverkats av den information som 

gjorts lokalt och centralt under de senaste åren. Många olika myndigheter 

och organisationer fungerar som kanaler för information till blivande delta

gare. Framkomstvägarna är här uppenbarligen större i kommuner med 

omfattande grundvux än i kommuner där verksamheten har liten omfatt

ning. Tänkbart är att kommunens intresse för att sprida kännedom om 

utbildningen delvis får ses i relation till vilka resurser som resp. kommun 

anser sig kunna ställa till förfogande. 

De resursproblem som skolledarna pekat på är främst bristen på lokaler. 

Inte heller barntillsyn finns att tillgå i den omfattning som skulle erfordras. 

SÖ erinrar dels om att, som framgår av budgetpropositionen 1980. barn

passning är en kommunal angelägenhet, dds om att riksdagen i anslutning 

till prop. 1979/80: 90 har beslutat att statsbidrag inte längre skall utgå till 

byggande av skollokaler eller förhyrnin sådana. 

SÖ konstaterar också att det är viktigt att uppliiggningen av undervis

ningen kontinuerligt utvärderas och förändras under medverkan av kurs

deltagarna. Därvid bör bl. a. uppmärksammas frågor som rör antalet lek

tioner per vecka och successiva förändringar av gruppernas sammansätt

ning. Vidare menar SÖ att behovet av undervisning på hemspråket är 

otillräckligt tillgodosett inom flertalet språkgrupper. Även undervisningen 

i samhälls- och naturorientering tycks vara eftersatt. SÖ erinrar om att ett 

FoU-projekt "Utvärdering av grundutbildning för vuxna" pågår sedan 

budgetåret 1979/80. 

Antalet deltagare som fortsätter att studera efter genomgången grund

vux kommer att öka betydligt i framtiden. Det krävs ett noggrant studium 

om när övergång är lämplig för att undvika misslyckanden för deltagarna. 

Inom grundvux bör deltagaren också förberedas för övergång till studier 

med en annan uppläggning. 

Allt tler bland invandrarna har behov av mycket lång utbildning. Insat

ser måste göras för att undersöka hur undervisningen kan förbättras för 

dessa deltagare och också för att följa upp de deltagare som avbryter 

studierna. 

Lärargruppen inom grundvux har en mycket varierande bakgrund. SÖ 

erinrar om att SÖ nyligen i en skrivelse till regeringen angående lärarut

bildningar för invandrarundervisning har tagit upp lärarfrågan inom grund

vux, främst vad gäller lärare på hemspråket. Förslag rörande lärare som 

undervisar invandrare på svenska behandlas dock inte. Lärarfrågan inom 

grundvux är således inte slutligt belyst i samband med niimnda skrivelse. 

Flera faktorer pekar enligt SÖ på ett stort behov av samarbete mellan 

lärarna inom grundvux och med lärare i andra utbildningar. Sådant samar-
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hell: synes dock inte ha n~igon större omfattning. SÖ konstaterar att 

insatser behövs lokalt. regionalt och centralt. 

Behov av särskilda liiromcdd för utbildningen har framkommit. Beho

ven iir oftast inte klart preciserade. De läromedel som nu börjar tas fram 

bedöms positivt. Alla behov kan inte täckas med förproduccrade lärome

del. Vissa liiromcdelshehov kan kanske tillgodoses genom ~crvicematerial 

för lärarna med råd och information hur undervisningen kan liiggas upp. 

Inför en viintad fortsatt ökning av grundvux behövs ytterligare kartliigg

ning av såväl organisatoriska problem som möjligheter all rekrytera mål

grupper. bl. a. med tanke pä kommunernas olika svårigheter all klara 

undervisningen, konstaterar SÖ avslutningsvis. 

Komvux-utredningen (LJ 1978:04) har med skrivelse den 28 oktober 

1980 överlämnat förslag till I ii rop Ian för kom v u x. Förslaget utgiir 

enligt kommitten ett försök all anpassa grundskolans nya Hiroplan till 

komvux (prop. 1978179: 180, UbU 1978179:45, rskr 1978/79:4221. 

Med skrivelse den J november 1980 har SÖ redogjort för av SÖ lämnade 

medgivanden om undantag frän bestiimmclsen att organ isat o risk t 

anknyta grundvux till komvux. Fyra kommuner hade fått sådant 

medgivande för läsåret 1979/80 och ytterligare en kommun till utgången av 

december 1980. 

Förcdragamlen 

I proppsition ( 1980/81: 20) om besparingar i stats verksamheten, m. m. 

föreslog jag, under hänvisning till vad statsrådet Mogård hade anfört i fråga 

om bidragen till driften av grundskolor och gymnasieskolor, att även 

statsbidraget till den kommunala vuxenutbildningens (komvux) grund- och 

gymnasieskot kurser skulle begränsas. Jag förordade att endast 98 % av 

statsbidraget skulle utgil. Av besparingen borde enligt mitt förslag 25 <;-( .. 

användas för stöd till kommuner med särskilda behov. Jag anmälde min 

avsikt att återkomma beträffande den närmare utformningen av förslaget. 

Riksdagen har nyligen lämnat sitt principiella godkännande av propositio

nens förslag såvitt avser komvux (LJbU 1980/81: 15. rskr 1980/81: 120). 

Jag vill erinra om vad statsrådet Mogård tidigare i dag har föreslagit om 

en tvåprocentig besparing av statsbidrag till driften av grundskolor och 

gymnasieskolor. Statsbidrag till komvux utgår delvis enligt samma regcl

systcm som gäller för driftbidrag till gymnasieskolan. Mot den bakgrunden 

är det naturligt att knyta an till vad som föreslås för gymnasieskolans del 

beträffande den tvåprocentiga besparingen. 
Föreskrifter om statsbidrag till driften av grundskolkurser. gymnasie

skolkurser och särskilda yrkesinriktade kurser i komvux finns främst i 

förordningen ( 1971: 424) om kommunal och statlig vuxenutbildning (om

tryckt 1980: 530). I 81 * finns föreskrifter om statsbidrag till lönekostnader 

och vissa socialförsäkringsavgifter avseende rektor vid särskild skolenhet 

för komvux samt studierektor och lärare vid komvux. I paragrafen hänvi-



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 lJtbildningsdcpartcmentet 621 

sas till vissa bestämmelser om statsbidrag till motsvarande kostnader för 

personal vid gymnasieskolan. Jag anser att statsbidrag enligt X I *. dvs. till 

driften av samtliga kurser i komvux. bör omfattas av den tväproeentiga 

besparingen. 

Beträffande kostnader för lärare vid skolväsendet i kommunen finns 

föreskrifter om statsbidrag i 23 § förordningen ( 1975: 337) om tjänster som 

lärare vid skolväsendet i kommun. Även i denna paragraf hänvisas till 

vissa bestämmelser om statsbidrag till motsvarande kostnader vid gymna

sieskolan. Om tjänstgöring vid annan skolform tin komvux ingt1r i tjiinsten. 

fördelas kostnaderna i förhållande till tjänstgöringens omfattning i varje 

skolform. Även statsbidrag enligt denna paragraf bör omfattas av den 

tvåprocentiga besparingen såvitt gäller kostnader för lärares tjiinstgöring 

inom komvux. 

Följande statsbidrag bör också omfattas av den tvåprocentiga hesparing

en: 

statsbidrag till kostnader för socialförsäkringsavgifter till tilläggspensio

neringen för rektor, studierektor och lärare (enligt särskilda bestiimmel

ser), 

statsbidrag för särskild skrivningsvakt vid obligatoriska prov och stats

bidrag till självinstruerande material m. m. i vissa fall (enligt 82 * vuxenut

bildningsförordningen I. 

statsbidrag i form av schablontillägg för stödundervisning. studiehand

ledning samt studie- och yrkesorientering (enligt 85 a * vuxenutbildnings-. 

förordningen). 

De statsbidrag som enligt 84 § vuxenutbildningsförordningen utgår till 

tekniska stödåtgärder för handikappade elever i komvux bör däremot inte 

omfattas av besparingen. 

Det tekniska tillvägagångssättet vid genomförandet av den tvåprocen

tiga besparingen av statsbidrag till komvux bör enligt min mening i princip 

överensstämma med vad som enligt statsrådet Mogårds förslag kommer att· 

gälla beträffande bidrag till driften av gymnasieskolor. Jag förordar att 

nedskärningen görs av skolöverstyrelsen <SÖI. där rekvisition sker, och att 

den avser bidrag för tid fr.o.m den I juli 1981. 

Beräkningen av reducerat lönekostnadspålägg bör grundas på belopp 

som återstår sedan de två procenten har fråndragits. 

Jag har beräknat att den tvåprocentiga besparingen av statsbidrag till 

komvux motsvarar ett belopp av 10567000 kr. Som jag redan har nämnt 

innebär riksdagens beslut att 25% av det inbesparade beloppet. dvs. 

2642000 kr., skall användas för stöd till kommuner med särskilda behov. 

Motsvarande skall enligt vad statsrådet Mogård tidigare idag har föreslagit 

gälla för grundskolan och gymnasieskolan. Hon har föreslagit att det skall 

inrättas ett särskilt anslag för denna resurs för grundskolan och gymnasie

skolan. För komvux del ser jag ingen anledning att föreslå ett särskilt 

anslag, utan medel för detta ändamål bör beräknas under förevarande 

anslag. 
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Jag föreslår att beloppet stiills till SÖ:s fö1fogande för att efter SO:s 
bedömning kunna användas för bidrag till kommuner och landstingskom

mtmer. som har särskilt behov av stöd för komvux eller grundutbildning 

för vuxna (grundvuxJ. 

Exempel på förhållanden. som kan innebära behov av cxtra stöd för 

komvux och som SÖ därför bör kunna beakta. är en hög andel av priorite

rade kurser. dvs. yrkesinriktad utbildning och utbildning i naturvetenskap

liga och tekniska iimnen. samt en hög andel elever ur prioriterade målgrup

per, t. ex. arbetslösa. handikappade. invandrare.och socialt utsatta perso

ner. Tilldelning ur denna resurs bör inte fi'i anviimlas för att utöka antalet 

undervisningstimmar i komvux eller för att inrätta statligt reglerade tjiins

ter. 

Eftersom medlen i resursen kommer fr;ln inbesparingar på statsbidrag 

för komvux är det enligt min mening naturligt att SÖ i sin prövning i första 

hand beaktar behov av extra stöd till komvux. Jag anser emellertid att det 

bör finnas en möjlighet för SÖ att beakta iiven behuv av extra stikl för 

grundvux. Ett exempel är följande. Jag. kommer senare att föres I il att ett 

förenklat. starkt schabloniserat statsbidragssystem införs för grundvux. 

Om elevgruppens sammansiittning i en kommun medför att kommunen har 

särskilt stora svårigheter att bilda grupper inom grundvux. kan ett behov 

av ytterligare undervisningstimmar tiinkas uppstå. Jag tänker t. ex. p:'.1 de 

fall när en kommun har många olika eller smil språkgrupper representerade 

bland grundvux-cleverna eller när speciella sviirigheter föreligger att sam

ordna undervisningstiden beroende på elevernas skiftande arbetstider. SÖ 

bör i dessa och liknande situationer kunna medge undervisningstimmar i 

grundvux utöver vad som föresh\s giilla generellt. Oiirvid h1)r de extra 

undervisningstimmarna ersiittas med tillämpning av samma statsbidrags

regler som övriga undervisningtimmar. varvid motsvarande avriikning 

skall ske på de särskilda medlen till SÖ:s förfogande. 

Jag övergår nu till att behandla vissa andra frägor rörande komvux. 

För komvux räknar jag inte heller i år med nf1gon utökning av antalet 

undervisningstimmar. Jag beräknar medel för löneomräkning för befintlig 

organisation. Bland gymnasieskolkurserna riiknar SÖ med en ökning av 

den yrkesinriktade sektorn. Detta innebär en viss minskning av kostna

derna. föregående år räknade jag ett belopp för att täcka undcrbudgetering 

på anslaget. Det har visat sig att ytterligare ca 28 milj. kr. behöver beräk

nas för all den tidigare underbudgcteringen skall vara inhiimtad. 

SÖ har funnit att skolstyrelserna. när de beslutar vilka komvux-kurser 

som skall anordnas. prioriterar kurser som planerats för studier pä dagtid i 

en sammanhållen grupp av studerande. Denna tendens iir enligt min upp

fattning oroande. Det är viktigt att den kommunala vuxenutbildningens 

kursutbud planeras si\ att inte de deltagare ställs utanför som bara behöver 

läsa ett begränsat antal ämnen och vill göra det på fritid vid sidan av sitt 

arbete. 
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Redan i budgetpropositionen 1978 tprop. 1977/78: 100 bil. 12. s. 563) 

konstaterade jag att. i ett läge när endast begränsade resurser kan ställas 

till förfogande. det krävs noggranna överväganden i fråga om vilka kurser 

som skall anordnas. I det rådande statsfinansiella läget iir en skärpt upp

märksamhet härvidlag än mer nödvändig . .lag föruts~itter att kommunerna 

känner detta ansvar och att det. ex. tar stor hänsyn till de synpunkter på 

kursutbudet i komvux som framförs av arbetsmarknadens parter i det 

lokala samråd som skall föregå skolstyrelsernas beslut om att anordna 

yrkesinriktad utbildning. 

Sedan budgcråret 1978/79 har antalet undcrvisningstimmar i yrkesinrik

tade gymnasieskot kurser utökats genom beslut av regeringen för att bereda 

utbildningsmöjligheter för arbetslösa. I den mån det är påkallat av arhets

marknadsskäl bör liknande åtgärder kunna vidtas iiven under budgetåret 

1981/82. 

SÖ har sedan budget:'iret 1978/79 haft rätt atr till<lela kommuner med en 

svagt utvecklad komvux en förstärkning av skolledarresursen. SÖ har 

årligen kunnat lrimna medgivande att nedsätta undervisningsskyl<ligheten 

för skolledare med sammanlagt 174 veåotimmar utöver vad som annars iir 

möjligt enligt gällande bestämmelser. Enligt den redovisning för verk~am

heten som SÖ har lämnat. har den förstärkta skolledarresursen troligen 

haft del i den förhållandevis kraftiga ökningen av antalet undervisningstim

mar som har ägt rum i förstärkningskommunerna med undantag av de allra 

minsta. Den regionala obalansen i utbyggnaden av den kommunala vuxen

utbildningen har länge varit ett problem. Enligt min mening är var:ie åtgärd 

viktig, som kan tänkas bidra till att åstadkomma en jiimnare spridning av 

utbildningsmöjligheterna inom komvux i landet. Jag förordar därför att SÖ 

får möjlighet att medge förstärkning av skolledarresursen i oförändrad 

omfattning även under budgetåret 1981/82. Ytterligare kommuner bör där

med kunna få stöd till en utveckling av komvux i kommunen. 

Jag räknar med oförändrat belopp för tekniska stödåtgärder till handi

kappade elever i komvux. Reglerna för detta statsbidrag anknyter till vad 

som gäller för gymnasieskolan enligt prop. 1965: I lhil. 10. s. 249 och 252). 

De ändringar som statsrådet Mogärd ts. 000) har föreslagit därvidlag bör 

inte medföra några ändringar i sak niir det gäller statsbidraget för komvux. 

Försöksverksamhet med etappindelade kur5er inom komvux pf1går se

dan läsåret 1978/79 i ett antal kommuner. f. n. 13. i enlighet med riktlinjer 

som har godkänts av riksdagen (prop. 1977/78: 36. UbU 1977/78: 10. rskr 

1977/78: 60). Avsikten var att försöket skulle vara treårigt. SÖ har i upp

drag all utvärdera försöket och genomför tillsammans med pedagogiska 

institutionen vid universitetet i Uppsala en total utvärdering under inneva

rande budgetår. Även komvux-utredningen IU 1978: 04) har i uppdrag att 

nära följa denna försöksverksamhet. SÖ förutsätter i sin anslagsframsliill

ning att verksamheten får pågå iiven under bu<lgetåret 1981/82 och föreslår 

dessutom att försöket får utvidgas till andra kommuner iin de nuvarande 
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försökskommunerna. Enligt SÖ bedömer lärare. kursdeltagare och skolle
dare den pågående försöksvcrksamheten mycket positivt. SÖ framhåller 

att etappindelningen medför att ett ökat antal studerande kan få önskad 

utbildning utan utökade resurser. Jag delar SÖ:s mening att försöksverk

samheten med etappindelade kurser bör få fortsätta och utvidgas till nya 

kommuner. Ingen försökskommun bör tvingas att återgå till det tidigare 

gällande systemet i avvaktan på den slutliga utvärderingen av försöksverk

samheten och på beslut om huruvida den skall permanentas eller ej. Vidare 

bör SÖ få rätt att medge att alla kommuner som så önskar får delta i 

försöket. Det ankommer på regeringen att meddela bestämmelser för den

na förlängning och utvidgning av försökverksamheten med etappindelning. 

Med anledning av SÖ:s hemställan att tillsammans med universitets- och 

högskoleämbetet (UHÄJ få fastställa hur olika etappindelade studievägar 

inom komvux skall betraktas ur behörighetssynpunkt vill jag erinra om att 

de båda myndigheterna enligt högskoleförordningen har att i samråd med

dela sådana föreskrifter om behörighet. Jag förutsiitter således att e1forder

liga åtgärder kommer att vidtas av SÖ och UHÄ. 

Med hänvisning till vad statsrådet Mogård har anfört under anslaget 

Bidrag till driften av gymnasieskolor ~ir jag inte heller beträffande komvux 

beredd att biträda SÖ:s förslag om försöksvcrksamhet med samordning 

och etappavgång på ekonomiska linjer. 

Jag är heller inte beredd att f. n. förorda SÖ:s förslag om försöksverk

samhet med inbyggd utbildning inom komvux. 

Försöksverksamhet med finska som undervisningsspråk bedrivs sedan 

läsåret 1976177 i ett antal grund skol- och gymnasieskolkurser i Stockholms 
kommun. Under 1979 och 1980 har försöket ut vidgats på grundskolnivå till 

ytterligare ett antal kommuner. Enligt den utvärdering som SÖ hittills har 

genomfört. har försöket utfallit mycket väl. SÖ förcslar att försöket får 

utvidgas till att omfatta även grundskolkurser på andra invandrarspråk iin 

finska. Den kommunala vuxenutbildningen har genom denna forsöksverk

samhet nått nya målgrupper bland invandrare. Jag delar SÖ:s åsikt att 

grundskolkurser bör få anordnas även på andra invandrarspråk än finska. I 

fortsättningen bör SÖ ha rätt att besluta om denna typ av försöks verksam

het. Det ankommer på regeringen att meddela erforderliga bestämmelser 

om försöksverksamheten med grundskolkurser på invandrarspråk. 

Enligt nu gällande regler får kurser startas med lägre deltagarantal än 

normalt för elever som är intagna på kriminalvårdsanstalt. Speciella kurser 

med lågt deltagarantal får också startas för elever. som på grund av syn

eller hörselskada. nedsatt rörelseförmåga eller psykisk sjukdom har svårt 

att följa den vanliga undervisningen. Denna regel bör få tillämpas också för 

t. ex. missbrukargrupper och kriminalvårdsklienter inom frivården. Jag 

förordar därför att kurser fr.o.m. den I juli 1981 får startas med samma 

låga deltagarantal för elever som är psykiskt eller socialt handikappade. 

Komvux-utredningen !U 1978: 04) har överlämnat ett förslag till läroplan 
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för komvux med anledning av de förändringar i fråga om grundskolans 

läroplan varom riksdagen har beslutat (prop. 1978/79: 180. UbU 1978/ 

79: 45. rskr 1978/79: 422). Förslaget remissbehandlas f. n. 

Jag övergår nu till att behandla frågor som rör grund ut bi Id ni n gen 

för vuxna. Jag beräknar medel för löneomräkning. Jag räknar också med 

samma ökning av verksamhetens omfattning som SÖ har gjort i sin an

slagsframställning. 

Grundvux vänder sig till människor som saknar tillräckliga kunskaper i 

läsning. skrivning eller matematik för att klara vardagslivet i dagens sam

hälle. Det är av största vikt att de får möjlighet att inhämta dessa kunska

per. Därför bör inga begränsningar göras i antalet deltagare som får tas in i 

grundvux. Det åligger kommunerna att informera om grundutbildningen 

och att anordna sådan för var och en som behöver den. Den som är behörig 

att intas i grundvux bör - även i nuvarande trängda ekonomiska läge - ha 

rätt att tas in och få starta sin utbildning relativt omgående. 

SÖ genomförde under våren 1980 en uppföljning av verksamheten i 

grundvux. r sin rapport över denna uppföljning konstaterar SÖ bl. a. att det 

är viktigt att uppläggningen av undervisningen kontinuerligt utvärderas 

och förändras under medverkan av deltagarna. Jag delar SÖ:s uppfattning. 

Inte minst är det viktigt att frågor som rör antalet lektioner per vecka 

uppmärksammas i denna utvärdering. Även frågan om hur och i vilken 

omfattning undervisningen i samhälls- och naturorientering hör bedrivas är 

enligt min mening betydelsefull. Denna del av grundvux får inte eftersät

tas. 
Det statsbidragssystem för gnmdvux som infördes fr. o. m. den I juli 

1977, när grundvux i nuvarande form kom till, är tämligen invecklat 

(prop.1976/77: 100 bil. 12. UbU 1976/77: 19. rskr 1976177: 176). En viktig 

del i detta system är att kommunerna själva har frihet att på grundval av 
lokala och individuella förhållanden bedöma hur stora undervisningsgrup

perna skall vara. hur de skall vara sammansatta och också hur den totala 

timresursen bäst skall utnyttjas. 

Jag föreslår att statsbidragssystemet förenklas. För verksamhet efter 

den 1 juli 1981 bör statsbidrag utgå med sju timmar per vecka för varje 

grundvux-clev i kommunen upp t. o. m. fyra och därefter, fr. o. m. den 

femte grundvux-eleven. med fyra timmar per vecka för varje nytillkom

mande elev. Liksom tidigare bör veckotimmarna kunna omvandlas till 

undervisningstimmar för del av läsår. Vid omvandlingen hör liksom hittills 

ett läsår beräknas till 37 veckor. Schablontillägg bör också utgå som 

hittills, dvs. beräknat på 15 % av antalet undervisningstimmar. Kommu

nerna bör även i fortsättningen ha frihet att själva bedöma behovet av 

enskild undervisning. bestämma gruppernas storlek och sammansättning 

samt avgöra hur den totala timresurs kommunen erhåller bäst skall förde

las. 

För tydlighetens skull vill jag erinra om att mina förslag om besparingar 

40 Rik.l'dt1R<'ll 19811181. I saml. Nr 100. Bilt11?ll 12 
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under detta anslag (prop. 1980/81: 20) inte berör statsbidraget till grund

vux. 

Fr. o. m. den I juli 1980 infördes statsbidrag till tekniska stödåtgärder till 

handikappade elever i grundvux (prop. 1979/80: 100 bil. 12. UbU 1979/ 

80: 23. rskr 1979/80: 258). Reglerna för detta statsbidrag anknyter till vad 

som gäller för komvux. Med hänsyn till alt erfarenheter av behovet av 

sådana stödåtgärder under ett helt budgetår ännu inte vunnits. har jag 

räknat med ett oförändrat belopp för ändamålet. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om en minskning med två procent 

av vissa statsbidrag till driften av komvux. 

2. godkänna vad jag har förordat om statsbidrag till kommuner med 

särskilda behov inom komvux och grundvux. 

3. bemyndiga regeringen att - i den miin arbetsmarknadsskäl sä 

påkallar - iik::l. antalet undervisningstimmar i komvux för att 

bereda utbildnings111öjligheter för arbetslösa. 

4. godkänna vad jag har förordat om fiirsöksverksamhet med 

etappindelade kurser. 

5. godkänna vad jag har förordat om försöksverksamhet med 

grundskolkurser på invandrarspråk. 

6. godkänna vad jag har förordat i fräga 0111 deltagarantal i kurs för 

vissa handikappade. 

7. godkänna vad jag har förordat i fråga 0111 statsbidrag till grundut

bildning för vuxna. 

8. till Bidra~ till kommunal r11.re1111thild11i11~ m. 111. för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 652844000kr. 



Prop. 1980/81: IOO Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 6'27 

E 5. Bidrag till studieförbund 

E 6. Bidrag till studiecirkeh-erksamhet 

Jag har i min inledande översikt om vuxenutbildning anmält att jag avser 

att senare föreslå regeringen all under våren 1981 lägga fram en särskild 

proposition om folkbildning m. m. l denna proposition kommer jag att ta 

upp de förslag beträffande bidrag till studieförbund och studiecirkelverk

samhet som framlagts av 1975 ·års folkbildningsutrcdning i bctiinkandel 

(SOU 1979: 85) Folkbildning för 80-talet samt den besparing om 130 

milj. kr. på förevarande anslag som riksdagen har beslutat om hösten 1980. 

I det sammanhanget avser jag även alt behandla de ändamål under littera B 

som avses med hela det nuvarande anslaget Bidrag till kulturprogram i 

föreningslivet och den del av anslaget Bidrag till kulturverksamhet inom 

organisationer som är betecknad Experiment och utvccklingsarhctc inom 

kulturell verksamhet bland amatörer. 

Vidare avser jag att i sammanhanget behandla också de tvä nuvarande 

anslagsposterna Kurs- och konferensverksamhet och Stöd {1t försöksvcrk

samhet och undersökningar inom folkbildningsarbetet inom anslaget Bi

drag till särskilda vuxenutbildningsåtgärder under littera E. Dil det gäller 

finansieringen av anslaget Bidrag till studiecirkelverksamhet föreslår jag 

en återgång till den tidigare ordningen att en del av anslaget finansieras 

med medel som tillfaller stats verket genom vuxenutbildningsavgiften. Det

ta belopp upptar jag till 70 milj. kr. 

I avvaktan på den särskilda propositionen bör anslagen Bidrag till stu

dieförbund och Bidrag till studiccirkclvcrksamhet tas upp med preliminiirt 

beräknade belopp i statsbudgeten. 

Jag hemstiiller alt regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskil<l proposition i ämnet, 

I. godkiinna att 70000000 kr. av de medel som tillfaller stats verket 

genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret I 98 li8'2 används 

till att delvis finansiera anslaget Bidrag till sludiecirkclverksam

het. 

2. till Bidrag till .1·111dit:fi"irh11nd heräkna ett anslag av 43 '287 000 kr.. 

3. till Bidrag till st11diccirkl'11·<'rk.rnmhet beräkna ett förslagsanslag 

a V 738 628 0()() kr. 

E 7. Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. 

Förhandlingar om löner och allmänna anställnings villkor för cirkelledare 

i svenska med samhällsorientering för invandrare pf1gilr f. n. mellan Folk

bildningsförbundet och Svenska fackliirarförbundet ! SfU. 

Folkbildningsförbundets förhandlingsgrupp har i en särskild skrivelse 

anmält all en grundförutsättning för all studieförbunden i framtiden skall 
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kunna bedriva verksamhet med svenska för invandrare och få till stånd en 

uppgörelse med SFL om nya löne- och anställnings villkor är att studieför

bunden får full kostnadstäckning för administration, lokaler. löner och 

löncbikostnader för verksamheten. 

Frågan om bidrag till studieförbunden för kostnader i samband med 

undervisning för invandrare i svenska språket m. m. bereds f. n. inom 

regeringskansliet. Jag avser senare föreslå regeringen att avge förslag till 

riksdagen. I avvaktan härpå bör anslaget Undervisning för invandrare i 

svenska språket m. m. tas upp med ett oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition till Unden·isninR ji)r invand

rare i s1·enska språket m. m. för budgetåret 1981/82 beräkna ett 

förslagsanslag av 110 241 000 kr. 

E 8. Bidrag till driften av folkhögskolor m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

368843115 

321731000 

368431000 

Från anslaget utgår statsbidrag till driftkostnader för 118 folkhögskolor 

enligt folkhögskoleförordningen ( 1977: 551. ändrad senast 1980: 390) i form 

av ett schablonbidrag per elevvecka om 0.0038 av kostnaden för lärarlön 

enligt L 12 :4 jämte sociala avgifter. För viss fritidsledarutbildning vid 

folkhögskolor utgår tilläggs bidrag inom en kostnadsram av 1 481 500 kr. 

För att bereda folkhögskollärare fortsatt anställning vid vikande elevun

derlag utgår medel inom en särskild kostnadsram. För handikappades 

folkhögskolestudier utgår bidrag till extrastöd samt bidrag till extra för

stärkningsåtgiirdcr. Viss del· av sistnämnda bidrag skall reserveras för 

kompletteringar som ökar de enskilda skolornas åtkomlighet för handikap-

. pade studerande. Bidrag till extrastöd utgår för musikkurser vid folkhög

skolor. 
Särskilda scatsbidrag utgår till Samernas folkhögskola i Jokkmokk och 

Finska folkhögskolan i Haparanda. Medel utgår därutöver för specialkurs i 

samisk och nordisk slöjd samt för undervisning i samiska språk vid Samer

nas folkhögskola i Jokkmokk. Vidare utgår tilläggsbidrag för tjänstledig

hctslöncr och kallortstillägg för rektorer och lärare vid folkhögskolan samt 

statsbidrag motsvarande tre garantitjänster för rektorer som är i behov av 

att övergå till lärartjänst. 

Ur anslaget utgår vidare statsbidrag till byggprojekt enligt punkt 9 i 

övergångsbestämmelserna för folkhögskoleförordningen. inom en kost

nadsram om 5.1 milj. kr. för budgetåret 1980/81. Slutligen utgår ersättning 

till domänverkets fond för upplåten mark på Biskops-Arnö. 
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Sk11/ii1·cr.1·t1·relsc11 

Omfattningen av undervisningen vid folkhögskolor under de fem senaste 

budgetaren framgär av följande uppstiillning. 

Hudgctår Antal deltagare Antal deltagare Antal deltagare 
Kurser om minst Kurser kortare sammanlagt 
30 vel'.kor iin 30 veckor 

1975i76 12400 75 000 87400 
1976177 12800 114000 I 2<1800 
1977178 13 200 135 ()()() 148 200 
1978179 13 200 165000 178 300 
1979/80 12800 205 000 217800 

Skolöverstyrelsen (SÖJ beräknar all den totala utbildningsvolymen för 

budgetåret 1981/82 inom folkhögskolan kommer att uppgf1 till ca 665 000 

elevveckor vilket innebär 645 000 bidrags veckor. Det innebär en minsk

ning av antalet bidragsberättigade veckor med 15 000 i förhållande till 

budgetåret 1980/81 . 

Löneomräkningen uppgår till 30368981 kr. Kostnaden för lärarlön har 

beräknats efter L 12:4 jämte sociala avgifter. 

SÖ föreslår att sammanlagt fem nya folkhögskolor blir självstiindiga 

under de två närmaste kommande budgetåren. i vilket antal då inräknas 

PRO:s folkhögskola pä Gysinge som föreslagits i budgetprositionen 

1979/80. De övriga är Viebäckskolan. Karlskoga folkhögskolas verksam

het i Lidingö, Skeppsholmens folkhögskola och Göteborgs Arbetares folk

högskola. 

De möjligheter som fr. o. m. 1977/78 öppnats för rektorer att iivergä till 

lärartjänst, även i situationer då fullt underlag för sådan tjiinst inte förelig

ger. bör finnas kvar och kostnaderna häri'ör beräknas till oföriindrat be

lopp, JOOOOOkr. 

Beloppet för tjänstlcdighetslöner för rektorer och lärare beriiknas till 6 

milj. kr., kallortstillägg till 750000 kr. och semesterlönetillägg 2,2 milj. kr. 

Den särskilda resursen för musikutbildning uppgick för budgetåret 

1980/81 till ett belopp motsvarande 25 000 elevveckor. För budgetåret 

1981 /82 har beräknats ett oförändrat antal elevveckor. 

Specialkursen för samisk och nordisk slöjd vid Samernas folkhögskola i 

Jokkmokk har genom utbyggnad fått ökade resurser - undervisning i 

samiska språk fört!kommcr vid sftväl långa som korta kurser. Undcrvis

ningsvolymen beräknas uppgå till oförändrat I 200 elevveckor för vilka en 

lärartäthet om 4.0 får tillämpas. 

Ytterligare 20 utbildningsplatscr i fritidsledarutbildningen föreslås med 

hänvisning till försenad överflyttning av utbildningen från högskolan till 

folkhögskola. Sammanlagt föreslås alltså I 740 platser och 840 kr. i praktik

bidrag per utbilJningsplats. 
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Sedan 1975176 har 500000 kr. disponerats av SÖ för att trygga liirarnas 

anstiillning. SÖ föresliir oförändrat helopp. 

Folkhögskolans verksamhet för olika grupper av handikappade bcriik

nas fortgfi i nägot ökad omfattning. SÖ förcslfö· att det särskilda bidraget 

utöver sehablonen riiknas upp med 250000 kr.. bl. a. med hiinsyn till ut

ökad kursverksamhet för dövblinda. Bidraget till elevassistenter bör be

riiknas till 3,4 rnilj. kr. 

Det siirskilda bidrag som utgår till Finska folkhögskolan i Haparanda 

och Samernas folkhögskola i Jokkmokk föreslås sänkt med 200000 kr. pä 

grund av att skolornas driftunderskott har reducerats. 

I propositionen 1976177: 55 om folkhögskolan föreslogs att de folkhög

skolor som före den I oktober 1976 ansökt om statsbidrag till hyggenskap · 

skulle fri siirskilt statsbidrag härtill. För 1981/82 har SÖ beriiknat att bidra

get totalt borde uppga till 8 049 000 kr.. varav 2 784 000 kr. utgör tiickning 

för klistnadsstcgring for de fyra tidigare ären i enlighet med utbildningsut

skottets uttalande. SÖ har emellertid stannat för att hegiira en ökning av 

bidraget motsvarande beräknad prisökning med I milj. kr. 

Sedan liis{1rct 1979/80 genomförs vid vissa folkhögskolor kurser för 

arbetslös ungdom. Siirskilda medel har utgått till dessa kurser och sildan 

resurs bör ställas till skolornas förfogande också 1981/82. Kostnaden hiir

for heriiknas till 750000 kr. 

SÖ hcmstiiller 

att den totala utbildningsvolymen för budgetilret 1981/82 beräknas till ca 

665 000 elevveckor. 

att följande skolor rnr bli självständiga folkhögskolor under budgetåren 

1981/82 och 1982/83 nämligen 

Gysinge kursg:'trd med Pensionärernas riksförbund som huvudman. 

Viebäckskolan med Pingströrelsen som huvudman. 

Karlskoga folkhögskolas verksamhet på Lidingö med Svenska missions-

förbundet stim huvudman. 

Skeppsholmens folkhögskola - Sjöfolkhögskolan i Stockholm och 

Göteborgs Arbetares Folkhögskola. 

att antalet studerandeplatser vid fritidsledarlinjen utökas med 20 till 

I 740 platser. 

att det siirskilda bidraget till Finska folkhögskolan i Haparanda och 

Samernas folkhögskola i Jokkmokk beriiknas till 775 000 kr.. 

att kostnader för ersättning för tjiinstledighetslöner för rektorer och 

lärare beräknas till 6 milj. kr. samt 

att 347 00 I O!Xl kr. anvisas under förslagsanslaget Bidrag till driften av 

folkhögskolor m. m. budgetåret 1981/82. 

SÖ har i en särskild skrivelse den I 0 september 1980 hemställt att 

4 600 000 kr. sliills till SÖ:s förfogande för genomförande vid folkhögskolor 

av s. k. korta anpassningskurser för synskadade och kurser för hemin

struktörer. 
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FiiredraJ,:a11c/c11 

Under budgetåret I 979i80 h;lr an takt deltagare i folkhiigskokkurser om 

minst 30 veckor varit 12 800. Fi.iregäende är var antalet deltagare 13 300. I 

de korta kurserna har antalet deltagare under 1979/80 varit 205 000. medan 

antalet deltag;tre varit 165 000 under budgetfrret 1978/79. För budgetiiret 

I 980i81 har beriiknats en undervisningsvolym om 660000 nettoeclev

vcckor. Jag har vid min medelsheriikning för budgd<trel I IJ8 l/!C utgiltt 

ifrirn en undefvisningsvolym av högst mnlsvarande omfattning. Jag vill i 
detta sammanhang anföra f\iljamk. I prop. 1980/81: 20 om hesparingar i 

stahverksamheten m. m. har regeringen redovisat förslag till olika bespa

ringar o. dyl. inom statlig<1 och statsunderstödda verksamheter. Folkhög

skolan bl!rördes intl! av dessa förslag. Jag riiknar med alt huvudmiinnen 

mol hakgrund av alt icke ohetydliga h!.!sparingar inom de niirrnastl! <iren 

m<'istc göras iiven ri1 vuxenutbildningsorndtlkt sjiilva noga prövar omfatt

ningen av och undvikl!r l!n 1.!Xpansion av folkhiigsknlevl!rksarnheten inför 

kommande budgeti"ir. 01.! rl!\(irmer jag kommer alt föresl{1 under dl!tta 

anslag har liksom andra reformer bekostats genom besparingar inom andra 

omn'iden av vt•xenutbildningen. 

Totalt riiknnr jag med att anslagspostl!n Allmiint bidrag m. m. skall 

uppgil till 349 349 500 kr. under budgetilret 1981/82. Jag har inom denna 

anshigsposl heriiknat 300000 kr. för kostnader for rektorer som övergiir till 

liirartjiinst. 750000 kr. för de skolor. vilkas personal iir beriittigad till 

kallortstilliigg samt 6000000 kr. för det siirskilda hidrag. som u1g{1r till 

skolor vilkas l;irare och/eller rektor upphiir tjiinstledighetsliin. 

Inom anslags posten har jag vidare beriiknat 131 000 kr. för umkrvisning 

i samiska sprilk och same slöjd vid samernas folkhögskola i Jokkmokk. 

samt ml'llcl för en siirskild resurs baserad pil ofiirändrat 25 000 elevveckor 

till k valilicerad musikundervi~ning samt medel fiir en siirskild resurs hase

rad pii 37 000 elevveckor för handikappade. Jag har inom ramen fiir denna 

anslagspost iiven riiknal medel för att statsbidrag skall utgii för folkhögsko

levcrksamhet vid Pensioniirernas riksorganisations kursg{trd i liysinge pä 

siitl som föreslagits i föregåemle års budgetproposition tprop. 1979/80: 100 

bil. 12. UbU 1979/80: 23. rskr 1'>79/80: 258). Jag förordar nu all iiven 

Karlskoga folkh,)gskolas verksamh!.!l i Lidingö samt Viehiickskolan med 

Svenska missionsförhundet resp. Pingströrelsen som huvudmiin skall hli 

sjiilv~tiindiga folkhögskolor fr. o. m. budget{1ret 1981 /82. 

I likhet med skolöverstyrelsen tSÖ) riiknar jag med I 740 studerande i 

fritidsledarutbildning under niista budget{1r. Det siirskilda bidraget hiirför 

beräknar jag till 1 461 500 kr. 

För att lösa liirares anstiillningsproblcm vid vikande elevunderlag bl!riik

nar jag ett oföriindrat medelshehov av 500000 kr. budgelilret 1981/82. 

Som jag tidigare har redovisat har jag beriiknat en siirskild resurs base

rad pii 37 000 i:kvveckor för handikapppade elever vid folkhögskolor un

der budgetård 1981/82. För det siirskilda hidrag som utgilr niir tilliiggs-
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schablonen är otillriicklig har for innevarande budgetår heräknats totalt 

4 925 000 kr. varav I 000 000 kr. för att göra fler skolor anpassade för 

handikappade elever och 2 800000 kr. för bidrag till elevassistenter. Enligt 

min mening bör för ifrågavarande iindamål beräknas en samlad resurs, som 

mot bakgrund av nuvarande anslagsbelastning bör uppgil till totalt 

5925000kr. under budgetåret 1981/82. 

Det särskilda bidrag som utgår till Finska folkhögskolan i Haparanda 

och till Samernas folkhögskola i Jokkmokk beriiknar jag i likhet med SÖ till 

775 000 kr. I bidraget ingår även kostnader för en konsulenttjänst vid 

folkhögskolan i Jokkmokk. 

För de skolor. som före den I oktober 1976 hade inkommit till SÖ med 

ansökan om statsbidrag för viss byggenskap, och som därvid hade rått sin 

ansökan prövad av SÖ. beräknar jag i likhet med SÖ ett belopp av 6 100000 

kr. för budgetåret 1981 IK!. 

För innevarande budgetår har 4 300000 kr. anvisats från tolfte huvudti

telns anslag Bidrag till yrkesinriktad rehabilitering för att bestrida SÖ:s 

kostnader för s. k. korta anpassningskurser för synskadade och hcmin

struktörsuthildning i anslutning härtill. Kurserna har varit förlagda till 

folkhögskolor. Efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartemen

tet föreslår jag att ett lika stort belopp anvisas under förevarande anslag för 

budgetfm~t 1981/82. 

Regeringen medgav i siirskilt beslut den IO juli 1980 att vissa kurser för 

arbetslös ungdom fftr anordnas på folkhögskolor även under innevarande 

budgetår. Beslutet innebär att folkhögskolorna inom en ram av samman

lagt 3 000 elevveckor får anordna särskilda kurser upp till tio veckors liingd 

for arhetslös ungdom. Utöver gällande statsbidrag kan berörda folkhög

skolor crh[!lla statsbidrag med högst 25 000 kr. per kurs till ett sammanlagt 

belopp om högst 750000 kr. rör kurserna utgfrr statsbidrag utan hinder av 

hestiimmelscrna i 83 *folkhögskoleförordningen ( 1977: 551 ). Motsvarande 

{1tgärder kan behöva vidtas iiven under budgetåret 1981/82. 

I prop. 1976177: 55 om folkhögskolan ( UbU 1976177: 30, rskr 1976/ 

77:318) föresläs att de folkhögskolor. som budgetäret 1976/77 hade en 

verksamhets volym som översteg 7 500 elevveckor skulle erhålla 80 )'(. i 

statsbidrag for de elevveckor. som översteg denna gräns. Vidare föreslogs 

att denna regel endast borde gälla dels upp till ett genomsnitt av antalet 

elevveckor arbetsåren 1974/77, dels t. o. m. arbetsåret 1981/82 varefter en 

förnyad prövning borde ske. Som jag redovisade i föregående års budget

proposition (prop. 1979/80: 100 bii. 12) förutsåg jag att det även efter den I 

juli 1982 kunde komma att erfordras en något längre överg(mgstid eller 

vissa särhestiimmelser. De folkhögskolor som är berörda av ifrågavarande 

övergångsbestämmelser framgår av följande tabell. 
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Folkhögskcilii Antal elevveckor 

Genom~nitt 1974/77 Genomför~-fl 1979/80 

Birkagården 
Kalix 
Karlskoga 
Ljungskile 
S:t Erik 
Sun<lerbyn 
Önnestad 

8206 
9756 

13 224 
15 315 
20 i76 
8981 
8 5i5 

8520 
8 708 

13 223 
12495 
18 359 
8610 
8 547 

Jag vill nu anföra följande. Orn dt: nuvarande övergångsbestämmelserna 

skulle få fortsätta att galla även efter budgetåret 1981 /82 skulle kostnaden 

härför för staten uppgå till 9 700 000 kr. per år uttryckt i 1980 års löne" odi 

prisnivå. Jag anser mig inte kimna tillstyrka en så sror årlig extra kostnad 

för bidrag till sju av landets 118 folkhögskolor. Jag vill i ställ,et föreslå atl 

för Birkagårdens. Kalix, Karlsköga, Ljungskile. Sunderbyns ,9ch Önne= 

stads folkhögskolor förliings övergångs tiden med tre år efter de,n I juli i 982 
varvid de nu utgående extra bidragen trappas ned med 25 procentenheter 

för varje budgetår fr. o. m. budgetåret 1982/83. Efter de tre åren skatt 

bestämmelserna i 83 * folkhögsköletorordningen (1977: 551) g_älla äveri för 

dessa skolor. Ifrågavarande folkhögskolor är antingen rörelseskolor eiler 

stödföreningsskolor. För S:t hiks folkhögskola. som har Stockholms 

kommun som huvudman, bör inte någoh förlängd övergångstid efter den I 

juli 1982 medges. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att - i den mån arbetsmarknadsskäl så 

påkallar - anordna vissa kurser för arbetslös ungdom på folk

högskolor, 

2. godkänna vad jag har förordat angående nya självständiga folk~ 

högskolor. 

3. godkänna de riktlinjer får iindrade statsbidrag för de skolor, som 

budgetåret I 976i77 hade en verksamhetsvolym som översteg 

7 500 elevveckor fr. o. m. budgetåret 1982/83. som jag har föror

dat. 

4. till Bidrag till drijien m· folkhögskolor m. m. för budgetåret 

1981 /82 anvisa ett förslagsanslag av 368 431 000 kr. 

E 9. Lån till byggnadsarbeten vid folkhi>gskolor 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I 000 
I 000 

Reservation 34 720895 

Denna fond tillkom genom beslut av riksdagen våren 1977 (prop. 1976/ 
77: 55, UbU 1976/77: 30. rskr 1976/77: 318). Enligt förordningen ( 1977: 552) 
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om lån för byggnadsarbeten vid folkhögskolor kan lån från fonden utgå för 

byggnadsarbeten vid sådan folkhögskola som regeringen har förklarat be

rättigad till statsbidrag enligt folkhögskoleförordningen ( 1977: 551. ändrad 

senast 1980: 390). 

Lån får utgå med högst 55 % av kostnaderna för de byggnadsarheten 

som lånet avser. Lånet får dock inte överstiga 2000000kr. 

Lånet skall genom regelbundna avbetalningar betalas åter inom viss tid, 

högst 30 år från dagen för utbetalningen. Skolöverstyrelsen fastställer 

avbetalningsplanen. 

Lånet löper med ränta från utbetalningsdagen. Räntan beräknas efter 

samma räntesats som i allmänhet tillämpas på industrigarantilån med rörlig 

räntefot enligt kungörelsen ( 1960: 372) om statligt kreditstöd till hemslöjd, 

hantverk och småindustri. 

Sko/i) 1 ·ers t,vrelse n 

Skolöverstyrelsen ISÖ) föreslår att lån får beviljas från fonden intill ett 

sammanlagt belopp av 12 milj. kr. budgetåret 1981i82. 

SÖ hemställer 

all I 2 000000 kr. anvisas under reservationsanslaget Lån till byggnadsar

beten vid folkhögskolor budgetåret 1981/82. 

Fiiredra1«1nde11 

Jag förordar att ur lånefonden för byggnadsarbeten vid folkhögskolor får 

tas i anspråk 12 milj. kr. under budgetåret 1981182. Med hänsyn till ingåen

de reservation förordar jag att 1 000 kr. anvisas för budgetåret 1981/82. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till L<ln till hy1;,~nadsarbl'te11 l'id .fi1/khiiRsko/or för budgetåret 
1981/82 <1nvisa ett reservationsanslag av 1000 kr. 

E 10. Bidrag till viss central kurs\·erksamhet 

1981/82 Nytt anslag (förslag) 2697!\00() 1 

1 Anslaget omfattar de tidigare anslagen Bidrag till löntagarorganisationernas cen
trala kursverksarnhet och Bidrag till vissa organisationers centrala kursverks<m1het. 

Statsbidrag utgår fr. o. m. budgetåret 1970/71 till löntagarorganisationer

na för deras centrala kursverksamhi.:t enligt beslut av statsmakterna år 

1970 <prop. 1970: 35. SU 1970: 107. rskr 1970: 2731. Vidare utgår statsbi

drag till central kursverksamhet inom Lantbrukarnas riksförbund. Sveri

ges Fiskares riksförbund samt Sveriges hantverks- och industriorganisa

tion-Familjeföretagen. Enligt bestämmelserna i förordningen ( 1970: 272J 

om statsbidrag till löntagarorganisationers centrala kursvcrksamhct <änd

rad senast 1980: 353) utgår statsbidrag till kostnader för undervisning, 
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resor. kost och logi. Till ersättning för undervisningskostnader utgår stats

bidrag med 100% av de faktiskt utgående ersättningarna, dock högst 

170 kr. per elevvecka. Till kostnader för deltagares resor utgår bidrag med 

75 C:'c av de faktiska kostnaderna och för kost med 53 kr. för var:ie kursdel

tagare och kursdag samt för logi med 53 kr. för varje kursdeltagare och 

övernattning. 

Bidragsberättigad kurs skall omfatta minst fem kursdagar eller. i fråga 

om kurs som inom en för kursdeltagarna sammanhållen utbildningsgång 

uppdelas på flera kurstillfällen (delkurser). sammanlagt minst fem kursda

gar. Vidare skall kurs för att vara bidragsberättigad till inte obetydlig del 

avse utbildning i allmänna ämnen som samhällskunskap. nationalekonomi. 

psykologi. svenska. matematik eller produktionsteknik. 

Skolii1·crstyrdse11 

Löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet omfattade under 

budgetåret 1978/79 864 kurser. 5 554 kursdagar och 22 773 kursdeltagare. 

För 1981/82 beräknas verksamheten till I 150 kurser. 7 400 kursdagar och 

31 000 kursdeltagare. 

Den centrala kursverksamheten inom Lantbrukarnas riksförbund. Sve

riges Fiskares riksförbund och Sveriges han! verks- och industriorganisa

tion-Familjeföretagen omfattade under budgetåret 1978/79 52 kurser. 287 

kursdagar och I 073 deltagare. Den planerade verksamheten för budgetåret 

1981/82 uppskattas omfatta 65 kurser och I 300 deltagare. Skolöverstyrel

sen <SÖ) föreslår. med hänsyn till kostnadsökningar. att bidraget till under

visningskostnader höjs från 170 kr. till 185 kr. per deltagare och att bidra

get till kostnader för kost höjs från 53 kr. till 60 kr. för varje kursdeltagare 

och kursdag samt att bidraget till kostnader för logi höjs från 53 kr. till 60 

kr. för kursdeltagare och övernattning. Den statsbidragsberättigade rese

kostnaden inom löntagarorganisationernas verksamhet beräknas av SÖ till 

210 kr. per deltagare. Såvitt gäller de övriga organisationernas kursverk

samhet beräknar SÖ den statsbidragsberättigade resekostnaden till 217 kr. 

per deltagare. 

SÖ hemställer 

att bidraget till underv_isningkostnader höjs till 185 kr. per elevvecka. 

att bidraget till kost och logi höjs till 60 kr. vardera per kursdeltagare och 

kursdag resp. övernattning samt 

att under förslagsanslaget Bidrag till viss central kursverksamhet anvi

sas ett belopp av 35913000kr. 

Fiiredraxandcn 

Som jag tidigare har anfört har anslagen Bidrag till löntagarorganisatio

nernas centrala kursverksamhet och Bidrag till vissa organisationers cen

trala kursverksamhet i årets budgetproposition sammanförts till ett anslag 

Bidrag till viss central kursverksamhet. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 636 

Skolöverstyrelsen (SÖJ har i sin anslagsframställning beräknat att verk

samheten under innevarande budgetår kommer att omfatta I 050 kurser för 

löntagarorganisationerna och 61 kurser för övriga organisationer. 

Mot hakgrund av det ansträngda budgetläget har jag vid mina beräkning

ar utgått ifrån oförändrat antal kursdagar under budgetåret 1981/82jämfört 

med vad som faktiskt kommer att anordnas i.inder innevarande budgetår. 

För budgetåret 1981/82 bör det ankomma på SÖ att tilldela löntagarorgani

sationerna, Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges Fiskares riksförbund och 

Sveriges hantverks- och industriorganisation-Familjeföretagen statsbidrag 

för högst lika många kurser, som de kommer att redovisa för innevarande 

budgetår. 

Med hänsyn till budgetläget är jag inte beredd att tillstyrka ökade bidrag 

till kostnader för undervisning samt kost och logi. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till BidraR till l'iss central k11r.1Terksamhe1 för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 26 978 000 kr. 

E 11. Bidrag till kontakttolkutbildning 

1979/80 Utgift I 

1980/81 A.nslag 1 

1981/82 Förslag 1 

193~004 

7 542000 

8038000 
1 Avser merkostnader för kontakttolkuthildningcn, därutöver utgår medel till kost
naderna under anslagen Bidrag till studiecirkclvcrksamhet och Bidrag till driften av 
folkhögskolor m. m. 

Medlen disponeras av skolöverstyrelsen <SÖJ för bidrag enligt förord

ningen (] 977: 461) om statsbidrag till kontakttolkuthildning samt förord

ning (SÖ-FS 1978: 165) om ersättning för rese- och iilackordcringskost

nadcr samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst för deltagare i kontakt

tolkuthildning m. m. (ändrad SÖ-FS 1980: 129). 

Från anslaget bestrids kostnader för kontakttolkutbildning, utbyggd 

handledarutbildning, framtagning av studiematerial. administrativa och 

pedagogiska merkostnader för anordnarna, information samt central admi

nistration. 

Utbildning anordnas enligt förordningen inom fem huvudområden. so

cialtolkning, sjukvårdstolkning. arbetsmarknadstolkning. arbetsplats

tolkning och rättstolkning. För undervisning i studiecirklar utgår ett sär

skilt statsbidrag med 51 :50 kr. per studietimme. Ett särskilt statsbidrag 

med högst I. I lärartimmar för elev och kursvecka utgår för undervisning i 

ämneskurs på folkhögskola. Under budgetåret får högst I 800 personer 

utbildas till kontakttolkar. Utbildningen bör utformas så att va1je kontakt

tolk normalt får undervisning inom två av huvudområdena. Utbildningen 

av tolkar för arbetsplatstolkning får utgöra högst 40% av det sammanlagda 

antalet studietimmar. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 637 

Skolöverstyrelsen 

I. Skolöverstyrelsen (SÖJ utgår ifrån samm;l l!!bildningsvolym (I 800 

1 personer) som gäller för innevarande budgetår. SÖ finner det dock angelä

get att förordningen ändras så att utbildningen inte knyts till I 800 personer 

a 180 timmar utan till antalet utbildnings platser ~ 3 600 - per 90-timmars

kurs årligen. 

2. SÖ förutsätter att utbildningen fördelas mellan de olika kurstyperna 

på samma sätt som under budgetåret 1980/81. 

3. Handledarutbildningen beräknas anordnad endiist vid Ädelfors folk

högskola och av fortbildningsavdelningen i Linköping. För handledarut

bildning beräknas 110000 kr. 

4. SÖ bedömer att en höjning av bidraget till materi:tlproduktion -

utöver prisomräkning - är nödvändig men att detta bör ske genom att 

25 000 kr. omdisponeras från expensmed~! 9eh informations medel. 

5. SÖ föreslår vissa förbättringar i<;!~! studiesociala stödet för deltagare i 

kontakttolk- och handledarutbildning~n. Bidraget till inackorderingskost

nader föreslås höjt från 133 kr. till 175 kr. per dygn vid folkhögskolekurs. 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst föreslås höjt från 160 kr. till 200 kr. 

per dygn vid folkhögskolekurs samt från 27 ~r. till 33 kr. per timme för 

studier i studiecirkel. Resekostnadsersättningen föreslås uppräknad från 

150 kr. till 175 kr. per kurstillfälle. 

SÖ hemställer 

att definitionen av utbildningsvolymen ändras, 

att under förslagsanslaget Bidrag till kontakttolkutbildning anvisas 

9414000kr. för budgetåret 1981/82. 

SÖ har den 3 september 1980 redovisat en utvärdering av kontakttolkut

bildningen. SÖ konstaterar därvid att utbildningen inte kommit igång i 
önskvärd omfattning och att det därför finns ett stort behov av fortsatt 

utbildning. Det studiesociala stödet bör förbättras och utbildningsanord

narna måste få täckning för de pedagogiska och administrativa merkostna

derna. Grundutbildningen föreslås inledas med en introduktionskurs om 

20-30 timmar, varefter den egentliga tolkutbildningen sker inom skilda 

huvudområden. SÖ bör få i uppdrag dels att utforma vägledande studie

planer för vidareutbildning av tolkar dels att utreda behovet av särskilda 

utbildningsåtgärder för vissa tolkgrupper. SÖ föreslår att vissa folkhögsko

lor ges ansvar för samordning av utbildningsinsatserna inom sina resp. 

regioner. 

Föredraganden 

För utbildning av kontakttolkar beräknar jag i likhet med föregående 

budgetår medel från tre olika anslag nämligen: Bidrag till studiecirkelverk

samhet, Bidrag till driften av folkhögskolor m. m. samt Bidrag till kontakt

tolkutbildning. 
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För utbildning av kontakttolkar i studiecirklar, pii folkhögskolor och 

kombinationskurscr med studiecirkel- och folkhögskolestudier beriiknar 

jag ell medelsbehov av 2437900 kr. for budgetåret 1981/82. Detta innehiir i 

likhet med tidigare budgetär all I 800 personer kan genomgå utbildning. 

Jag hcriiknar I 84 300 kr. för studiematerial tll:h I 56000 kr. för admini

strativa och pedagogiska merkostnader för anordnarna. För informations

åtgärder beriiknar jag 135 000 kr. och for den centrala administrationen 

457 800 kr. Jag beräknar inga siirskilda medel för handledarutbildning 

under budgetåret 1981/82. För tidtagarna i kontakllolkutbildningen och 

handledarutbildningen utgår vissa studiesociala förm{mer. Erfarenheterna 

friin verksamheh:n med kontakllolkutbildningen visar all de studiesociala 

förmänerna har spelat en mycket stor roll vid rekrytering av deltagarna i 

utbildningen. För all möjliggöra en fortsall tillfredssliillande rekrytering 

fordras enligt min mening vissa förbättringar av dessa bidrag. Därför 

förordar jag att bidraget för förlorad arbetsförtjiinst vid deltagande i folk

högskolekurs hQis friin 160 till 170 kr. per dygn och att motsvarande bidrag 

vid studiecirkelstudier höjs från 27 till 29 kr. per studietimme. Bidraget till 

inackorderingskostnader bör höjas frän I 33 till 145 kr. per dygn. Delta har 

möjliggjorts endast genom besparingar inom andra områden av vuxenut

bildningen. De av mig sälunda förordade höjningarna av det studiesociala 

stödet beräknar jag medföra ökade kostnader med 443 000 kr. Totalt blir 

således medelsbehovel för de studiesociala förmånerna 4667000 kr. för 

budgetf1ret 1981/82. 

Jag iir inte beredd att nu ta ställning till de lindringar i utbildningen som 

skolöverstyrelsen föreslagit i samband med sin redovisning av utviirdering

en av kontakllolkutbildningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till ko11t11kttolk11thild11i11ge11 för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 8 038 000 kr. 
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F. STUDIESTÖD M. M. 

Vissa gemensamma frågor 

Fiircdrag1111d<' 11 

Mina förslag och överviiganden inom det studiesociala omnidet präglas 

lik~om inom övriga områden av det ansträngda statsfinansiella läget. 

I proposition 1980/81: 20 om besparingar i stats verksamheten m. m. före

sli1s vi~sa besparingar som berör detta omd1dc. Riksdagen hade inga 

inviindningar mot dessa förslag (LJbU 1980/81: 15. Sl1J 1980/81: 15. rskr 

1980/81: 85 och 120). 
Jag förordade bl. a. en minskning av antalet i'1rss1Udieplatser i högsko

lan. Detta minskar i sin tur behovet av studiemedel vilket för budget<1ret 

1981/82 bcriiknas meuföra en besparing pi1ca35 milj. kr. 

P[t studiehjälpens omr[1Je har stuuiestödsutrcdningcn nu avliimnat sill 

bcUinkande (SOU 1980: 25) Studiestöd för 16-19-åringar i gymnasial ut

biluning. Betiinkandet innehåller förslag om mycket kostnauskrävande 

reformer. Frfigan om möjligheten att bereda utrymme för några reformer 

på detta omd1de mäste behandl~is i samband med mer övergripande över

läggningar inom regeringen om besparingsiitgärder, omprioriteringar och 

möjligheterna alt genom dessa åtgäruer bereda utrymme för angelägna 

reformer. I avvaktan på dessa ställningstaganden och därmed ett ställ

ningstagande till studiestödsutreuningens förslag. kommer jag nu i stort 

sett att föreslå föriindringar i stuuiehjälpen som motsvarar kostnadsök

ningar. 

På studiemedelsomrt1det förordade jag föregående budgetär en föränd

ring av utbetalningsrutinerna för studiemedel så att utbetalningen sker två 

gånger per termin. Jag riiknadc då med en besparing om ca 30 milj. kr. Det 

visar sig att den beriiknade besparingen för budget~lret 1980/81 blir betyd

ligt större iin viinta1 och enligt de senaste beräkningarna uppgår till närma

re 60 milj. kr. 

Vissa besparingar pil studiemedelsområdet kan också göras genom en 

effektivare återkravsverksamhet. Jag föresl<lr att en del av det reform

utrymme som därigenom skapas anviinds för alt förbiittra möjligheterna 

för korttidsstuderande att rn studiemeuel. genom att fribeloppsgränscrna 

för egen inkomst höjs. 

l den nyss nämnda besparingspropositionen förordade jag en besparing 

som rör de innutna medlen frän vuxenutbildningsavgiften. Jag föreslog 

således att 70 milj. kr. av vuxenutbildningsavgiftsmedlen för anviindas för 

andra ändam{1I än vuxenstudiestöd och administration av dessa. Som en 



Prop. 1980/~l; lQP »ilag~ 12 Utbildningsdeparte1ri~i1t~t 640 

konsekvens av qi;;tt~ försl(lg kommer jag. när jag seri~ire fprcsl{1r föq.!el7 

ningcn av vi1wnutbildningsavgiftsmcdlen för budgett!r~t 19~1/82. att föror7 

da att 70 rnilj. kr. arivfi!1ds för att finansiera studiecirk(!lvcrksmnhct under 

anslag(lf ~idrag till studi~cirkelverksamhet. 

Jag beriiknar inkomsterna frå11 vuxenutbildnings<!vgiftfn till 670!llilj, kr. 

för budgetåret 1981/87. E;:ft~r den budgetreform som genon1fördi:;s föregt1-

cnde budgetår skall slutn;gleriqgcn av vuxenutbil(.lriingsavgiften för det 

senast avslutade budget<)n;t ske i samband med cicn årliga budgetbered

ningen inför nästkomm;!rn:lc budgetår. Denna onJning \illiirT)pas nu för 

första gången och gäll~r s&!cdes slutregleringcn för pudgctfm:t 1979/80, 

Slutregleringen ger <;tt överskott på 18.8 milj. kr. I denna summa ingår 

emellertid beräknad!! sk~\t<;intäkter från de beskattade vuxenstudilO!s~öden 

om 32,9 milj. kr. Riksc:!<1~<;!1 beslöt i samband med 1980 års budgetproposi

tion <SfU 1979/80: 12. rskr 1979/80: 199) att skatteintäkterna fr. o. m. bud

getåret 198018\ inte H\n~re ~k.<t!I ti!lfalla vuxenstudiestöden. Med hänsyn 

till behovet att åstadkomma besparingar i statsbudgeten förordar jag '!Il 
skatteintäktern;i redan fr&n bu!_lg:etårct 1979/80 undandras från vuxenstu

diestöden. 

Detta innebär att slµtreg!t":rinl;(f!n for b!-!~getiiret 1979/80 i stället för att ge 

en pluspost inför J9,81/82 om l~.Sm!lj.kr. ger en minuspost om 14.1 

milj. kr. Jag förgrpqf' si'tlc;des att d~ jnflutna medlen friln vuxcnutbild

ningsavgiftt_:n för J 981/8~ minsk11~ med 14.1 milj. kr. 

Jag räkn<if m!!P i\tt en viss minskning av antalet vuxenstudiestöd mi'tstc 

ske under pµ<;lt::l!!ftr(_!t 1981 /82. Jag förordar vidare endast en mindre upp

r(ikning av qags\µgit_:stöl!IO!ts i11t(_!rnatbidrag, medan övriga stöd bcriiknas 

1,H~å med oföriindrade belopp. 

F J, Ce11trala stl,!di~sfp~sriäm11den m. m. 

J97iJ/80 Utgift 

I 9~M~ I Anslag 

198 ! /82 Förslag 

4() !)80 2.7 & I 
Y/60~000; 

64 !88000 
1 Inklusive tilläggsanslag p~ 900000 
~ Inklusive anslag\!! Adn1inisrra!iP'1 i~Y .o.c~ information om vuxq1studicstii~I m. m. 

Centrala s\tu.liestödsniimnden !CSN) är enligt förordningen !1978: 50()1 

med instruk~ion för centrala studiestödsnämnden central förval(ningsmyn

dighet för äri;n~icn oh1 studiesocial verksamhet och därmed sam111an~äng

ande frågor i den mån sådana ärenden ej ankommer på annan myndighet. 

Nämnden är chefsmyndighet för ~~"i studiemcdelsnärr\fldcr och 24 vuxt_:n" 

utbildningsnänrndc;r. CSN:s di:;le~qtip[l för utländska studerande handliig

ger frågor rörande utländskµ studen!ndes formella rätt till svenskt studie

stöd. 

CSN leds ay en styrelse, Ghef för CSN är en överdirektör. Inom nämn-
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den finns två byråer. en för studicstödsfrågor och en för administrativa 

frågor. 
Studiemedclsniimnderna (SMN) handhar ärenden om studiemedel samt 

särskilt vuxenstudiestöd för högskoleutbildning. För studicmcdelsniimn

derna giiller förordningen ( 1965: 745) med instruktion för studicmcdels

nämnderna. 
Vuxenutbildningsnämnderna (VUN) handhar ärenden om vuxenstudie

stöd och bidrag till uppsökande verksamhet på arbct<;platscr. För vuxenut

bildningsnämnderna gäller förordningen ( 1975: 394) med instruktion för 

vuxenutbildningsnämnderna. 

Ct'11trala st11diestöd.rniimncil'11 11ch st11dic111('(/e/.rniim11derna 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Lokal ko~tnadcr 
Övriga kostnader 
Besparingar 

Anslag enligt stats-
budgeten 

1980/81 

94.5 
96 

190.5 

23 358 400 
3 526600 

18132000 
1803 000) 

45017000 

Beriiknad iindring 19X l/82 

Centrala studie- Förc-
stödsniimnden draganden 

+9.0 of 
nf of 

+9,0 of 

+4 075 000 +2432000 
+ 1296500 + 129100() 
+I 328000 + 2 449000 
- 820000 - I 030000 

+5879500 +5142000 

LI nder budgt!lårel 1980/81 har tilläggsanslag beviljat~ med 85(1000 kr. 

Cent rn/11 st 11dil'.1·1ihl.rnii 11111den 

Resultatanalys (CSN och SMNl 

I sin resultatanalys för budgetåret 1979/80 konstaterar CSN att verksam

heten i allt väsentligt kunnat fullföljas enligt beslutade verksamhe(splancr. 

Utredningsarbetet för budgetåret 1979/80 har syftat till att konsolidera 

och effektivisera den befintliga organisationen och verksamheten. 

Den löpande administrativa verksamheten har under 1979/80 varit inrik

tad på ett fortsatt rationaliserings- och besparingsarbete. Vissa punktin

satser har gjorts varav de viktigaste har avsett SMN i Stockholm och 

datordriften. Planerings- och budgetsystemen har vidareutvecklats. 

Under budgetåret 1979/80 har ett omfattande förändringsarbete pägiltt 

vid SMN :s kanslier. Organisationsutvecklingen har stabiliscrats sedan be

slut fattats om ändrad arbctsordning. 

I en analys av personaldimensioneringen vid SMN har CSN kunnat 

konstatera: 

41 Riksdagcn /9811181. I st1ml. Nr /110. Hi/agu /2 
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- att SMN nu totalt förfogar över de personalresurser som krävs för att 

under rimliga arbetsförhållanden klara verksamheten inom uppsatta mål 

- att resursfördelningen mellan nämnderna ej är rättvisande varför viss 

omfördelning av medel krävs mellan dessa. 

Behandlingstiderna av fyra veckor har kunnat hållas vid SMN med 

undantag för en kortare period vid SMN i Stockholm unda våren 1980. 

Med hänsyn till utvecklingen vid SMN i Stockholm har CSN i samverkan 

med nämnden och pcrso.nalorganisationerna genomfört en studie av nämn

dens organisation och arbetssätt. Studien har lett till ett flertal förslag till 

ändringar i organisation. arbetsledning och administration i övrigt. Försla

gen är genomförda den I juli 1980 och har inneburit att SMN i Stockholm 

nu har behandlingstidcr som understiger de av statsmakterna och CSN 

uppställda målen. 

En viss ökning av antalet ansökningar om studiemedel har skett under 

budgetåret 1979/80. 

Vux e 1111 thi Id ni nR s nii m nd erna 

Personal 
l::landläggande personal 
Ovrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Omkostnader 
Medel till centrala 

studiestödsnämnden 
för information om 
särskilt vuxen
studiestöd m. m. 

Medel till centrala 
~tudiestödsnämndens 
administration av 
vuxenstudiestöd 
m.m. 

Besparing 

Centrala studiestödsnämnden 

Res u It a ta n a I y s <VUN) 

1980/81 

44 
27 

71 

10601500 
1986500 

(3424000 

(1107000 

12 588000 

Beräknad ändring 1981/82 

Centrala studie- Före-
stödsnämnden draganden 

+3 
+I 

+4 

+1902500 
+ 250500 

+ 514000 

+ 111000 

+2153000 

of 
of 

of 

+1178000 
+ 523000 

+ 274000) 

+ 89000) 
- 260000 

+1441000 

Under budgetåret 1979/80 har ärendeutvecklingen i stort motsvarat den 

förväntade. Den förväntade kraftiga ökningen av ansökningar om särskilda 

vuxenstudiestöd i samband med ansökningstillfällct i maj 1980 uteblev och 

stannade vid 10% att jämföra med 40% i maj 1979. En orsak till denna 

minskning i ökningstakten kan vara konflikten på arbetsmarknaden. 
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Nämnderna hade inför våren erhållit vissa resursförstärkningar i förhål

lande till CSN:s internbudget. Trots denna resursförstärkning har arbetslä

get vid flera nämnder varit allvarligt. Detta orsakades i första hand av den 

kraftiga ökningen av antalet rekvisitioner av tim- och dagstudiestöd. Den

na ökning var tydlig redan under hösten 1979. Antalet rekvisitioner under 

budgetåret 1979/80 som behandlades av nämnderna var ca 185 000. en 

ökning med 54%, varav VUN i Stockholm behandlade ca 27000. 

Ärendeutveckling framgår av nedanstående tabell 1: 

Budgetår svux Tim/dag Tim/dag Uppsökande 
enskilt/ rekvisi- verksamhet 
kollektivt tioner 

1976/77 40500 6300 45000 1600 
1977178 36900 9000 115000 1800 
1978/79 51300 14900 120000 1900 
1979/80 58600 17700 185 000 2000 
1980/81 (prognos) 66200 21600 210000 2 100 

1 Dessa siffror överensstämmer ej med tidigare angivna siffror på grund av att 
antalet ansökningar nu fördelats till det budgetår då de belastar de administrativa· 
resurserna och inte Jet läsår ansökningarna avser, vilket anmin statistik redovisar. 
Således omfattar ett budgetår ansökningstillfällena i augusti, oktober, februari och 
maj. 

Mot bakgrund av de senaste årens ärendeutveckling och den starka 

koncentrationen av arbetsuppgifter till perioderna oktober - december 

och april - juni måste, enligt CSN:s uppfattning, ett antal åtgärder vidtas 

vid V U N om beslut skall kunna lämnas i den tid som förutsattes. vid 

reformens genomförande. Problemen i samband med inlån av personal 

från försäkringskassorna har ökat, då det blir allt svårare att erhålla perso

nal med önskvärd kompetens. Problemen beror främst på budgetrestrik

tioner och organisationsförändring inom försäkringskassorna. Situationt!n 

för VUN:s egen personal förvärras därigenom. Förändringar måste kom

ma till stånd och kan i huvudsak endast nås genom ADB-stöd i handlägg

ningen och en förenkling av regelsystemet. CSN har under året föreslagit 

regeringen att få utreda förutsättningarna för att rationalisera handlägg

ningen genom utnyttjande av ADB-tekniken, företrädesvis STIS. 

Fiirl'draganden 

Medel för centrala studiestödsnämnden (CSNJ, studiemedelsnämnder

nas och vuxenutbildningsnämndernas verksamhet har beräknats med ut

gångspunkt i besparingsalternativet. Detta innebär att anslaget totalt mins

kas med 1290000 kr., fördelade med I 030000 kr. på CSN och studieme

delsnämnderna och 260000 kr. på vuxenutbildingsnämnderna. 

CSN har i sin anslagsframställning redovisat resultatanalyser för de 

studiesociala myndigheternas verksamhet budgetåret 1979/80. 

CSN konstaterar beträffande sin egen verksamhet att den i allt väsentligt 

har kunnat fullföljas enligt beslutade verksamhetsplaner. Utredningsarbe-
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tel under året har syftat till att konsolidera och effektivisera verksamheten.

Förändringar har i första hand skett vid studiemedelsnämnderna. där för

söksverksamhet under året har avslutats och o·rganisatoriska förändringar 

har genomförts. 

Behandlingstiderna om högst fyra veckor har i stort sett kunnat hållas 

samtidigt som nämnderna har kunnat behandla de återkrav som tidigare 

har blivit liggande på grund av tidsbrist. 

Vid vuxenutbildningsnämnderna är arbetsläget besvärligare. Antalet re

kvisitioner av stöd har ökat kraftigt, samtidigt som problemen i samband 

med inlån av personal från försäkringskassorna har blivit större. På sikt 

måste vuxenutbildningsnämndernas problem kunna lösas med rationalise

ringar i verksamheten. Ett sådant rationaliseringsarbete pågår också, men i 

avvaktan på resultatet av detta, anser jag det nödvändigt med en tillfällig 

förstärkning av nämndernas administrativa resurser. 

I föregående års budgetproposition föreslog jag att handläggningen av 

återbetalningspliktiga studiemedel till yngre elever i gymnasial utbildning 

skulle flyttas från CSN till studiemedelsniimnderna fr. o. m. budgetåret 

1980/81. Denna decentralisering har nu genomförts och fungerar tillfreds

ställande. Samtidigt har antalet ansökningar om återbetalningspliktiga me

del ökat kraftigt. Jag kommer därför senare att föreslå en tillfällig förstärk

ning av studiemedelsnämndernas administrativa resurser för handlägg

ningen av ansökningar. 

Jag behandlar nu först CSN och st11diemcde/s11iim11dema. 

Under lönekostnadsanslaget har jag gjort sedvanliga omräkningar med 

hänsyn till träffade avtal. 

Jag är i nuvarande budgetläge inte beredd att förorda inrättande av nya 

administrativa tjänster. förvandling av särskilda medel till tjiinstt:=r eller 

förändringar av befintliga tjänster. 

CSN har hemställt om att beslut enligt 8 kap. _77-79 ** studiestödslagen 

( 1973: 349) om reducering av studiemedelsskuld på grund av sjukdom skall 

decentraliseras till studiemedelsnämnderna. Jag finner en sådan decen

tralisering lämplig och avser att senare föreslå regeringen en ändring i 

studiestödsförordningen ( 1973: 418) med denna innebörd. I 3 kap. 23 *· 4 

kap. 37 ~ och 8 kap. 88 * studiestödslagen ( 1973: 349) föreskrivs f. n. att 

allmän försäkringskassa skall liimna CSN behövliga uppgifter bl. a. i så

dana ärenden. Denna skyldighet bör nu avse iiven uppgifter till studieme

delsnämnderna. 

Jag beräknar ökade kostnader för arvoden och särskilda ersättningar 

med 4 000 kr. CSN och studiemedelsnämndernas totala lönekostnader 

beräknar jag till 25 790400 kr., en uppräkning med 2 432 000 kr. 

Under lokalkostnadsanslaget beräknar jag ökade kostnader med hänsyn 

till utvidgade lokaler för CSN och studiemedelsnämnderna i Linköping och 

Göteborg. Sammanlagt beräknar jag lokalkostnaderna till 4 817 600 kr .. 

dvs. en ökning med I 291 000 kr. 
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Under omkostnadsanslaget förordar jag sedvanliga prisomräkningar. 

Härutöver har jag under omkostnadsanslaget tagit upp ytterligare tre punk

ter. där jag har beräknat medel för en tillfällig förstärkning av de admini

strativa resurserna vid CSN och dess nämnder. 

Den första punkten gäller resurser för äterkravsverksamhct. CSN har i 

sin anslagsframställning redovisat en databearbetning diir inkomstupp

gifter från studiemedelssökande under 1978 jämförts med taxeringsupp

gifter för samma år. Bearbetningen av dessa uppgifter ger vid handen att 

ett betydande antal på frlaktiga grunder utbetalade studiemedel bör äter

krävas. CSN vill nu fortsätta med databearbetningar och räknar med att 

detta leder till ett omfattande merarbete i återkravsverksamhcten. Samti

digt kan betydande belopp återföras till statsverket. Jag förordar att CSN 

för återkravsverksamhet i samband med databearbetning under de två 

budgetåren 1981/82 och 1982/83 får disponera 500000 kr. för vartdera året. 

CSN skall så snart det iir möjligt till regeringen rapportera resultatet av 

denna verksamhet. 

Reformen rörande förbättrat studiestöd till 18-19-åringar har lett till ett 

kraftigt ökat antal ansökningar om återbetalningspliktiga studiemedel. I 

avvaktan på en närmare utvärdering av reformen förordar jag nu att CSN 

för studiemedelsnämndcrnas handläggning av denna under vartdera av 

budgetåren 1981/82 och 1982/83 får disponera 200000 kr. 

Slutligen har vuxenutbildningsnämnderna. som jag nyss har nämnt re

dovisat problem med arbetsbelastningen. I avvaktan på de rationalisc

ringsåtgärder i handläggningen vid vuxenutbildningsnämnderna som pla

neras vid CSN. är jag nu beredd att förorda en tillfällig förstärkning av 

nämndernas administrativa resurser. För budgetåren 198li82 och 1982/83 

beräknar jag denna resursförstärkning till 300000 kr. för vart och ett av 

budgetåren. 

För kostnader i samband med utbetalning av studiemedel två gånger per 

termin beräknar jag 870000 kr. Sammanlagt beräknar j<tg expensanslaget 

till 23090000 kr .. dvs. en ökning med 2972000kr. 

Jag övergår nu till att behandla 1·11xc1111thild11ingsniimndcrna. 

Som jag nyss har nämnt förordar jag. på grund av det ökade antalet 

ansökningar om vuxenstudiestöd och den besvärliga arbetssitutationen vid 

vuxenutbildningsnämnderna. under omkostnadsanslaget en viss tillfällig 

förstärkning av nämndernas administrativa resurser. 

För vuxenutbildningsnämndernas lönekostnader samt för arvoden och 

förlorad arbetsförtjänst beräknar jag sammanlagt 11779500 kr .. en ökning 

med I 178 000 kr. 

Niimndledamöternas resor och kansliernas lokal- och expcnskostnader 

m. m. beräknar jag budgetäret 1981/82 till sammanlagt 2509500 kr.. en 

ökning med 523 000 kr. Den relativt stora uppriikningen beror delvis på 

resultatet av lokala AB-förhandlingar. 
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Det sammanlagda medelsbehovet för vuxenutbildningsnämnderna upp

går således till 14289000 kr. 

För CSN :s administration av vuxenstudiestöd beräknar jag totalt 

I 196000 kr. ( +89000 kr.) och för information om vuxenstudiestöd totalt 

3 698 000 kr. ( + 274 000 kr.). Från den senare anslags posten kan medel utgå 

för information om vuxenstudiestöd till de fackliga organisationerna samt 

till Lantbrukarnas riksförbund. Sveriges Fiskares riksförbund och Sveri

ges hantverks- och industriorganisation-Familjeföretagen. För administra

tion av och information om vuxenstudiestöd m. m. bör CSN budgetåret 

1981/82 från förevarande anslag tillföras sammanlagt 4894000 kr. 

De sammanlagda kostnaderna för administrativa och informativa upp

gifter i samband med vuxenstudiestöden beräknar jag till 18 923 000 kr. 

Anslaget bör tillföras 18900000kr. av de medel som tillfaller statsvcrket 

genom inkomster från vuxenutbildningsavgiften. 

Förslag till ändring i 3 kap. 23 §. 4 kap. 37 §och 8 kap. 88 § studiestödsla

gen (1973: 349) med anledning av decentraliseringen av reduceringen av 

studiemedelsskuld på grund av sjukdom till studiemedelsnämnderna. bör 

fogas till detta protokoll som bilaga 12 .6. De nya bestämmelserna bör 

träda ikraft den I januari 1982. Detta förslag innehåller också ändringar 

som föranleds av förslag under anslagen Studiehjälp m. m .• Studiemedel 

m. m. och Vuxenstudiestöd m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. anta ett inom utbildningsdepartementet upprättat förslag till lag 

om ändring i studiestödslagen ( 1973: 349). 

2. godkänna att 18900000kr. av de medel som tillfaller statsverket 

genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1981/82 används 

för att delvis finansiera anslaget. 

3. till Centrala studiestiidsniimnden m. m. för budgetåret 1981/82 

lin visa ett förslagsanslag av 64188 000 kr. 

I' 2. Ersättning till postverket och riksförsäkringsverket för deras handlägg

ning av studiesocialt stöd 

1979/80 V tgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

6 195 238 

11394000 

19772000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för postverkets och riksförsäk

ringsverkets handläggning ~v studielån. studiemedel resp. vuxenstudie

stöd. Kostnaderna för riksförsäkringsverkets handläggning av vuxenstu

diestöd finansieras med vuxcnutbildningsavgiftsmedel. 
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CC'11 t rn/11 .1·111dic.1·1iid.1·11ii 11111den 

Centrala studiestödsnämnden <CSN) beräknar medclsbehovet för ersiitt

ning till post verket till 5 872 000 kr. I syfte att rationalisera utbetalningen av 

studiemedel har CSN föreslagit att det skall bli möjligt att tillämpa direktin

sättning pii konto. vilket beräknas ge en besparing om 500000 kr. 

CSN beräknar medclsbehovet för ersättning till riksförsäkringsverket till 

7500000kr. underbudgctåret 1981/82. 

Fiircdrnga11den 

CSN:s förslag om direktinsättning av studiemedel på konto bereds f. n. 

inom regeringskansliet. I avvaktan på att slutlig ställning till denna fråga 

kan tas beräknar jag medelsbehovet för ersättning till postvcrket till 

5 872 000 kr. För ersiittning till rik:-iförsäkringsverket för verkets och de 

allmiinna försiikringskassornas kostnader i samband med beräkning och 

utbi:talning av särskilt vuxenstudiestöd samt tim- och dagstudiestöd har 

jag heriiknat 7 500000 kr. 

Tidigare denna dag har chckn för kommunikationsdcpartementet före

slagit att s. k. följescdelshunden post skall direktdehiteras vissa myndighe

ter. däribland CSN. Med hiinsyn till detta bör medel ställas till CSN :s 

förfogande för att tiicka kostnaden för den följesedelsbundna posten. Jag 

heriiknar medelsbehovet i detta avset.:nde till 6400000 kr. för budgetåret 

1981/82. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna att 7 500000 kr. av de medel som tillfaller stats verket 

genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1981/82 används 

för att del vis finansiera anslaget. 

2. till Ersiittning till po.lfl'l'l"ket och rik.~fi'irsiikri11g.1Terket .fi'ir derns 

/1111111/iigr.:ning 111· studiesocialt st«id för budgetåret 1981182 anvisa 

ett förs lagsanslag av 19 772 000 kr. 

F 3. Studichjälp m. m. 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

905 000 000 

I 050 000 000 

Fdn anslaget bestrids utgifter för studiestöd enligt studiestödslagen 

( 1973: 349. omtryckt senast 1975: 359. ändrad senast 1980: 282. 354 och 

693), vad avser förlängt barnbidrag enligt 2 kap. och studiebidrag jämte 

tillägg. rcsekostnadsersättning samt återbetalningspliktiga studiemedel en

ligt 3 kap. Ur anslaget disponeras dessutom medel för särskilt studiestöd 

till utlandssvenska elever. 
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Ce11 trt1!11 st11di(·.1·1iid.rnii11111de 11 

Vid oföriindrade regler och hidragsbclopp beräknar centrala studiestöds

niimnden (CSN) medelsbehovet för budgetftret 1981/82 till I 01 l.4milj. kr. 

Det är 106.4milj.kr. mer än vad som iir anvisat för budgetftret 1980/81. 

Ökningen faller helt på anslagsposten 2. studiehjälp i form av återhetal

ningspliktiga studiemedel. CSN räknar med att antalet studerande som 

utnyttjar äterbetalningspliktiga studiemedel kommer att öka kraftigt. Me

dclsbehovet för anslagsposten I - förlängt barnbidrag. studiehjälp i form 

av bidrag och tilliigg samt resekostnadsersättning - beräknas av CSN 

minska med 7.4milj. kr. för budgetåret 1981/82 vid oförändrade regler och 

bidragsbelopp. 

CSN föreslf1r vissa uppräkningar· av belopp och inkomstgränser inom 

studiehjiilpens område. vilka ökar medclsbehovet för anslaget i dess helhet 

med ytterligare 45. 7 milj. kr. utöver den uppräkning söm är nödvändig 

även vid oförändrade regler och bidragsbelopp. Det totala medelsbehovet 

för budgetftret 1981 /82 hlir därmed I 057. I milj. kr. 

Resctillägg inom studiehjälpen utgf1r f. n. med 140. 175. 225. 265. 305 och 

345 kr. per månad vid avstånd om minst 6, 13. 19. 27. 36 resp. 46 km. Med 

hiinsyn till de taxehöjningar som skett föreslår CSN att heloppen räknas 

upp. Tilläggen bör enligt CSN höjas till 155. 200, 245. 300. 355 och 410kr. i 

månaden vid avstånd om minst 6. 13. 19, 27, 36 resp. 46 km. Merutgiften 

flir en höjning av beloppen beräknas till 15 milj. kr. 

Inackorderingstilläggets grundbelopp föreslås höjt från 315 till 400 kr. 

per månad. Merutgiften för denna höjning beräknas till 21.4 milj. kr. 

CSN föreslär att miinadshcloppet för inkomstprövat tilliigg räknits upp 

från högst 155 kr. till högst 180 kr. och att inkomstgränsen höjs från 30 000 

till 38 000 kr. för ensari1stt1ende vårdnadshavare och från 38 000 till 

45 000 kr. för två vårdnadshavare. Merutgiften för inkomstprövat tillägg 

vid en samtidig höjning av såväl inkomstgränser som tilHiggsbelopp beräk

nas till 5.1 milj. kr. 

Det behovsprövade tillägget förcsläs bli uppräknat frän 215 till 250 kr. 

Den ovillkorliga griinsen för det s. k. ekonomiska underlaget föreslås höjd 

från 48 000 till 53 000 kr. Merutgiften för dessa uppräkningar beräknas bli 

3.2 milj. kr. 

Härutöver föreslår CSN en iindrad gränsdragning mellan s. k. yngre och 

iildre studerande i gymnasial utbildning. Enligt nuvarande bcstämmdser 

kan studerande i gymnasial utbildning beviljas studiemedel för visst läsår 

under förutsättning att de fyller lägst 20 år under det kalenderår dä läsån.:t 

börjar. Denna bestiimmclse leder till att studerande som är lika gamla 

hänförs till studiehjiilps- eller studiemedelssystemet beroende på formella 

skillnader i frf1ga om liisårsbegreppct. CSN föreslår att bestämmelserna 

ändras så att alla studerande ·i gymnasial utbildning får rätt till studiemedel 

fr. o. m. andra kalenderhalvåret det år under vilket de fyller 20 år. CSN 

beräknar att utflödet av studiehjälp skulle öka med I milj. kr. vid ett 
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genomförande av förslaget. varav för bidrag 0,3 milj. kr. Samtidigt beräk

nas utflödet av studiemedel minska med 2 milj. kr. 

Resekostnadsersättning utgår enligt gällande bestämmelser inte för sov

plats på tåg. För liggplats finns inget uttryckligt stadgande. CSN föreslår 

att resekostnadsersättning inte heller utgår för liggplats och förordar dt 

tillägg om detta i 3 kap. 22 * studiestödsförordningen. 

Fåredraganden 

Med anledning av föregående budgetproposition (1979/80: 100 bil. 12) 

uttalade socialförsäkringsutskottet (SfU 1979/80: 12) att studiehjälpen till 

bl. a. elever i gymnasieskolan borde prioriteras i budgetarbetet för 1981182. 

I det nuvarande statsfinansiella Higet linns det inte utrymme för några 

stora generella åtaganden utöver den höjning av studiebidraget som ge

nomfördes fr. o. m. den I oktober 1980. Jag kommer emellertid i det 

följande att förorda förstiirkningar av de stödformer i studiehjälpen som 

riktar sig till de i ekonomiskt avseende svagaste grupperna och till dem 

som har utgifter för dagliga resor till och från skolan. 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) har föreslagit höjningar av belop

pen för rese- och inackorderingstilläggen. Jag är inte beredd att tillstyrka 

CSN:s förslag vad avser inackorderingstilläggets storlek. Däremot anser 

jag att resetilläggen bör justeras med hänsyn till taxeutveeklingen. Jag 

föreslår att resetilläggen höjs från nuvarande 140. 175. 225. 265. 305 resp. 

345 kr. per månad till 150. 195. 240. 295. 350 resp. 405 kr. per månad för 

avstånd om 6. 13. 19, 27. 36 resp. 46 km. Jag beräknar att denna höjning av 

resetilläggen kommer att medföra en merutgift av 12 milj. kr. 

Chefen för bostadsdepartementet kommer senare denna dag att föreslå 

att det statliga bostadsbidraget höjs med 300kr. per år och barn. Med 

hiinsyn härtill bör det inkomstprövade tilliigget höjas från högst 155 till 

högst 180 kr. per månad. Vidare kommer hon att föreslå att inkomstgrän

serna för behovsprövningen av bostadsbidragcn ändras. Jag föreslår att 

motsvarande justeringar görs av inkomstgränserna för det inkomstprövade 

tillägget. Det innebär att den nedre gränsen för rätt till oreducerat inkomst

prövat tillägg för ensamstäemk föräldrar höjs frän 30000 kr. per iir till 

33 000 kr. per år och för makar från 38 000 kr. per ftr till 41 000 kr. per år 

samt att den gräns där en högre reduktionstakt av tillägget inträder höjs 

från 59 000 kr. per år till 62 000 kr. per år. 

Jag beräknar trots förslagen om höjda belopp och inkomstgr[inser att 

anslagsbehovet kommer att minska med 2.5 milj. kr. Detta beror på att ett 

färre antal elever än tidigare beräknas erhalla tillägget. 

Chefen för bostadsdepartementet kommer senare i dag vidare att föreslå 

att studiemedel enligt 4 kap. studiestöd slagen skall riiknas som inkomst vid 

beviljning av bostadsbidrag. Det får ankomma pft regeringen att utfärda 

bestämmelser om huruvida dessa regler skall leda till förändringar i regler

na för det inkomstprövade tillägget. 
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Jag förordar vidan: en höjning av det behovsprövade tilliiggct fritn högst 

215 till högst 230 kr. per m~mad. Dessutom bör inkomstgriinsen för riitt till 

detta tillägg höjas från 48 000 till 51 000 kr. Merkostnaderna för dessa 

höjningar beräknar jag till 2.6 milj. kr. 

CSN:s förslag till iindrad griinsdragning mellan iildrc och yngre elever i 

gymnasial utbildning kommer att leda till att reglerna hlir liittare att tilHim

pa än f. n. Jag förordar därför att reglerna iindras sii att de studerande Htr 

rätt till studiemedel fr. o. m. andra kalenderhalväret det år under vilket de 

fyller 20 <'ir. Jag bcriiknar att förslaget kommer att medföra en merutgift i 

studiehjälp om I milj. kr.. varav lU milj. kr. utgör bidrag. Som en följd av 

förslaget heriiknar jag att utflödet av studiemedel kommer att minska med 

2 milj. kr. 

Utflödet av ittcrbctalningspliktiga medel till yngre elever i gymnasial 

utbildning beräknas öka med 88 milj. kr. Ökningen föranleds av att antalet 

18-19-iiringar som har brutit sambandet med föräldrarnas ekonomi har 

ökat kraftigt. Antalet ansökningar fri:n dessa elever har stigit i en sådan 

takt. all det finns anledning att ifrågasiitta om stödet utnyttjas <tv andra iin 

av dt!m som riksdagen har avsett skall ha tillplr1g till det. Enligt viss<; 

uppgifter leder svårigheten att bedöma huruvida en elev tillhör föriildra

ekonomin eller ej till att stiidet utgiir ocksi"i till elever som ink iir i egentligt 

behov av det. Ett siirskilt problem iir att de inty:g. som ligger till grund för 

bedömningen av om eleven skall anses vara frikopplad fr{in fiiriildrarnas 

ekonomi. i mycket hög utstrii<.:kning utfärdas av jämnfaiga studiekamrater 

till eleven. 

Jag vill anmäla att regeringen mot denna bakgrund har givit CSN ell 

uppdrag att utviirdera reformens effekter och att liimna de förslag till 

förändringar av reglerna som denna ut värdering kan ge anledning till. 

Jag iir vidare beredd att tillstyrka CSN:s förslag att resekostnadsersätt

ning i likhet med vad som gäller för sovplats inte utgär för liggplats. Jag 

bedömer att denna regeliindring inte piiverkar anslagshehovct. 

Jag heriiknar det sammanlagda medelsbehovet för studiehjiilp och för

längt harnhidrag till I 050 milj. kr. 

De förslag som jag i det fi.iregt1ende har lagt fram om iindrad griinsdrag

ning mellan iildre och yngre elever i gymnasial utbildning och om iindrade 

belopp för resetifögg. inkomstprövat och behovsprövat tilliigg kriiver iind

ringar i 3 kap. I. 10 och 11 ** samt 4 kap. 2 * studiestöd slagen. Förslag till 

ändring i studiestöd slagen hör fogas till detta prolllkoll som hilaga 12 .6. 

Detta förslag innehåller också förslag till iindringar i studicsti.idslagen som 

föranleds av vissa förslag under anslagen Centrala studiestödsniimnden 

m. m .. Studiemedel m. m. och Vuxenstudiestöd m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen all 

I. anta ett inom utbildningsdepartcmentet uppriittat förslag till lag 

om ändring i studiestöd slagen t 1973: 349). 

2. till Studh-l!jii/p 111.111. för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslags

anslag av I 050000000kr. 
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F 4. Studiemedel m. m. 

1980/81 Anslag 2304600000 

1981/82 Förslag 2672000000 

Från anslaget bestrids utgifter för studiebidrag enligt 4 kap. och för 

föerbetalningspliktiga studiemedel enligt 4 och 7 kap. studiestödslagen 

l 1973: 349. omtryckt senast 1975: 359. ändrad senast 1980: 282. 354 och 

693). 

Återbetalningen av studiemedel regleras i 8 kap. samma lag. Återbetal

ningen påböi:jas två år efter sista året som studiemedel uppburits. Återbe

talningstiden sträcker sig normalt till 50 års ålder. i vissa fall till 65 års 

ålder. 

I f1terbetalningssystemet finns olika sociala trygghetsreglcr. Bl. a. har 

den återbetalningsskyldige rätt till uppskov med eller nedsättning av åter

betalningsskyldigheten om betalningsförmågan ett visst år iir låg. Vidare 

avskrivs skulden vid varaktig sjukdom. varaktigt handikapp eller om andra 

synnerliga skäl föreligger. Avskrivning görs också vid dödsfall och vid 65 

års ålder. 

Skuldens storlek beräknas genom att den utgående skulden för föregåcn

ue är räknas upp med ett s. k. rcgleringstal som r. n. är 1.032. Detta innebiir 

<1tt skulden ökar med 3.2 !/i· per år. Varken studiemedelsavgiften eller den 

iirliga uppräkningen är avdragsgill vid ink.omsttaxeringen. 

Centrala st11diestiit/sniimll(/en 

Under budgetåret 1979/80 har utbetalats 2 165.4 milj. kr. i form av 

studiebidrag öch återbetalningspliktiga studiemedel till studerande i efter

gymnasial utbildning och till äldre studerande i gymnasial utbildning enligt 

4 kap. samt i form av återbetalningspliktiga studiemedel till studerande 

som beviljats särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. studiestödslagen. För 

innevarande budgetår har medelsbchovet beräknats till 2 304.6 milj. kr. 

Vid oförändrade regler beräknar centrala studiestödsnämnden !CSNJ 

mcdclsbehovet för budgetåret 1980/81 till 2 786 milj. kr. 

CSN föreslår att studiemedclsbeloppet till högskolestuderande och till 

iildre elever i gymnasial utbildning höjs frän 140 till 145 ~-;.av basbeloppet 

fiir ett läsär om nio månader. Genomförs förslaget bcriiknas ca 130000 

studerande få i genomsnitt 700 kr. mer i studiemedel under året. Utgiften 

beräknas till följd härav öka med 99.4 milj. kr. 

Vidare föreslås en ändrad gränsdragning mellan yngre och iildre stude

rande i gymnasial utbildning. Antalet studerande som därigenom väntas få 
studiehjälp i stället för studiemedel beräknas till 200. Minskning av ut

gående studiemedel blir då ca 2 milj. kr.. varav i bidrag 0.2 milj. kr. 

Totalt medför ett genomförande av CSN:s förslag på studiemedelsområ

det en kostnad sökning med 97.4 milj. kr. jämfört med anslagsbehovet vid 

oförändrade regler. Det totala anslagsbehovet blir dä 2883.4 milj. kr. 
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Beträffande återbetalning av studiemedel föreslår CSN att skuldbelopp 

som understiger minimiavgiften, vilken är en tiondel av basbeloppet. skall 

återbetalas på ett år. F. n. gäller att skulder som understiger två tiondelar 

av basbeloppet skall återbetalas på ett år. Förslaget medför att inflödet av 

avgifter under 1982 minskar med ca 350 000 kr. Endast en tredjedel. ca 

120 000 kr., belastar budgetåret 1981/82. Reformen finansieras genom för

slag som medför intäktsökning vid återbetalningen. För att förbättra in

drivningen av studiemedclsavgifter föreslår CSN att reglerna om införsel 

i lön görs tillämpliga på studiemedelsavgifter. lntäktsökningen under· 

1981/82 beräknas till ca 400000kr. CSN föreslår vidare vissa förenklingar i 

beräkningen av avgiftsunderlagct vid uppskovsprövningen i samband med 

återbetalningen av studiemedel. Dessa regeländringar innebär att hänsyns

tagande till makes förmögenhet slopas, att tillägg till makes taxerade 

inkomst inte skall göras för underskott i förvärvskälla, att avdrag för barn 

vid beräkning av avgiftsunderlaget endast får göras från egen inkomst samt 

att hela underskottet i förvärvskälla i fortsättningen läggs till den taxerade 

inkomsten vid beräkningen av avgiftsunderlaget. Dessa förslag beräknas 

medföra en intäktsökning på ca 500000kr. under 1982 varav ca 170000kr. 

under budgetåret 1981/82. CSN föreslår också ändrade rutiner för uppskov 

med studiemedelsavgift och ändring av 8 kap. 49 § studiestödslagen på 

grund av den förlängda taxeringsperioden. så att uppskov kan sökas under 

hela perioden från avgiftsårets början till dess att indrivningstiden hos 

kronofogdemyndigheten upphör den 30 november tredje året efter avgifts

året. Dessa förslag beräknas inte påverka inflödet av studicmedelsavgif

terna. 
CSN har i skrivelse den I juli 1980 kommit med förslag om förenklade 

regler och rutiner för uppskov med studiemedelsavgift. Huvudförslaget 

innebär att den återbetalningsskyldige själv beräknar om rätt till reduce
ring av avgift föreligger. En viktig förutsättning för att detta skall fungera 

år. enligt CSN. att nuvarande regler för prövning mot makes ekonomi 

slopas innan förslaget genomförs. CSN redovisar i detta sammanhang ett 

förslag till successiv avveckling av makeprövningen. 

Fiiredraganden 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreslår att totalbeloppet inom stu

diemedelssystemet höjs från 140 % till 145 % av basbeloppet för ett läsår 

om nio månader. Med hänsyn till de avsevärda merkostnader en sådan 

föriindring skulle komma att medföra är jag inte beredd att tillstyrka CSN: s 

förslag. 

Jag kommer senare att behandla frågor som rör återbetalning och äter

krav av studiemedel. I samband med detta kommer jag att föreslå bespa

ringar och omprioriteringar av sådan storlek att de medger följande re

former. 
Jag förordar att reglerna för behovsprövning av studiemedel ändras på 
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två punkter. Enligt reglerna för reduktion av studiemedel inräknas statligt 

bostadsbidrag i den inkomst som ligger till grund för reduktionen. Chefen 

för bostadsdepartementet kommer senare i dag att föreslå ändringar i 

reglerna för bostadsbidragen. Innebörden i ett av förslagen är att studieme

del skall räknas som inkomst vid prövningen av rätt till bostadsbidrag. Om 

de nuvarande reglerna för reduktion av studiemedel skulle bibehållas, 

skulle detta få till följd att det statliga bostadsbidraget skulle komma att 

påverka studiestödets storlek. samtidigt som studiemedlen påverkar rätten 

till bostadsbidrag. Ett sådant regclsystem skulle bli svårt att överblicka. 

Jag fört:slår därför att 4 kap. 21 ~ studiestödslagen ändras så att det statliga 

bostadsbidraget upphör att betraktas som inkomst vid behovsprövningen 

av studiemedel. Jag beräknar att förslaget medför ett ökat utflöde av 

studiemedel om 1.3 milj. kr. 

Jag föreslår vidare att de s. k. fribeloppen vid prövning av rätten till 

studiemedel mot egen inkomst ändras. Dagens regler är jämförelsevis 

oförmånliga för korttidsstuderande. dvs. för dem som studerar kortare tid 

än 4 månader per termin. Jag anser att det bör vara möjligt att förvärvsar

beta i normal omfattning under resten av terminen utan att detta leder till 

en kraftig reduktion av studiemedlen. Jag föreslår därför att fribeloppen i 

4 kap. 16 § studiestödslagen ändras från 75. 70. 65 och 60 till 110. 95. 85 och 

70o/c av basbeloppet för en studietid om resp. högst 4. 5. 6 och 7 hela 15-

dagarsperioder. Därutöver förordar jag att ett ytterligare intervall. högst 3 

tidsperioder om 15 dagar. införs med ett fribelopp motsvarande 125 % av 

basbeloppet. Merutgiften till följd av detta förslag beräknar jag till 3.9 

milj. kr. 

Jag har i det föregående förordat en förändrad gränsdragning mellan 

äldre och yngre elever i gymnasial utbildning som medför ett ökat medels

utflöde av I milj. kr. Denna förändring kommer dock att leda till ett 

minskat utflöde av studiemedel. Jag uppskattar det minskade utOödet till 

totalt 2 milj. kr .. varav 0.2 milj. kr. utgörs av bidrag och 1.8 milj. kr. av 

återbetalningspliktiga medel. 

Jag övergår nu till att behandla frågor om tlterhetalninR och återkrav av 

studiemedel. 

CSN har lagt fram förslag till långsiktiga förändringar av prövningen av 

uppskov med betalningen av studiemedelsavgift. Förslagen förutsätter att 

makeprövningen vid återbetalningen av studiemedel slopas. CSN har vi

dare framlagt vissa förslag om ändringar i reglerna för beräkning av avgifts

underlaget vid återbetalningen av studiemedel. nämligen om att makes 

förmögenhet inte skall beaktas. att tillägg till makes taxerade inkomst inte 

skall göras för underskott i förviirvskälla och att avdrag för barn endast får 

göras från egen inkomst samt om ändrade ansökningsrutincr för uppskov 

med studiemcdelsavgift. Jag är inte beredd att tillstyrka något av dessa 

förslag. Däremot tillstyrker jag förslaget frän CSN om att ändra reglerna 
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för återbetalning av små studieskulder. den s. k. tvåtiondelsregeln. Enligt 

denna skall skuldbelopp, som när studiemedelsavgift fastställs för det 

första ilterbetalningsåret, understiger två tiondelar av basbeloppet. återbe

talas på ett år. Jag instämmer i CSN:s förslag att ändra regeln. sil att 

skuldbelopp som understiger minimiavgiften, som iir en tiondel av basbe

loppet, skall återbetalas pf1 ett är. Jag beräknar att detta kommer att 

minska inflödet av studiemedelsavgifter med 350000 kr. per år. varav 

120 000 kr. faller på budgetåret 1981/82. 

Vid föregående års riksmöte fattade riksdagen beslut (prop. 1979/80: 100 

bil. 12 och 16. SfLJ 1979/80: 12. CU 1979/80: 16. rskr 1979/80: 199 resp. 198) 

om att hela underskottet i förvärvskiilla skulle läggas till den .taxerade 

inkl)(f1Sten vid prövning av rätt till bostadshidrag öch inkomstprövat till

lägg. Jag anser därför att motsvarande ändring bör göras i reglerna i 8 kap. 

34 ~ studiestödslagen för att faststiilla avgiftsunderlagct vid återbetalning

en av studiemedel. Med hlinsyn till vad jag har anfört tidigare om prövning

en mot makes ekonomi vid återbetalningen hör förslaget, i motsats till vad 

CSN föreslilr. också gälla makes inkomst. Jag beräknar att detta förslag 

kommer att medföra att inflödet av studiemcdelsavgifter kommer att öka 

med 500000 kr. under budgetåret 1981/82. Detta möjliggör den ändring av 

den s. k. tvåtiondelsregeln som jag tidigare har redovisat. 

Vid beslut om slutlig studiemedelsavgift för ett avgiftsår måste kontrol

leras om studiemedelsskulden har slutbetalats eller är nära att bli slutbe

tald genom avgifter. som har debiterats efter detta är. Genom att taxerings

perioden har förlängts till den 31 oktober hinner beslut om slutlig studieme

delsavgift inte fattas året efter avgiftsåret, vilket studiestödslagen förutsät

ter. De nya reglerna om taxeringsperiod föranleder därför att reglerna i 

studiestödslagcn bör ändras till att avse ett senare avgiftsär än enligt 

nuvarande regler. Jag tillstyrker att denna ändring av studiestödslagen 

genomförs. Ändringen kommer enligt min bedömning inte att leda till 

någon merutgift. 

Riksdagen har uttalat som sin mening (SfU 1979/80: 12. rskr 1979/ 

80: 199) att den avgift som tas ut av f1terhetalningsskyldiga, som inte i 

fastställd tid inbetalar studiemedelsavgiften. bör höjas. Regeringen har 

förordnat om en sådan höjning fr. o. m. den I januari 1981. Med hänsyn till 

de administrativa kostnaderna för päminnelsehanteringen anser jag att det 

är rimligt att höja avgiften iiven under kommande år. Jag vill därför nu 

anmäla att jag har för avsikt att föreslå regeringen en höjning av påminnel

seavgiften fr. o. m. den I januari 1982. Det hör i fortsättningen få ankomma 

p{1 regeringen att besluta om avgiftens storlek. 

Vid behandlingen av prop. 1980/81: 20 om besparingar i stats verksamhe

ten anförde socialförsäkringsutskottet (SfU 1980/81: 15) att utskottet utgår 

ifrån att regeringen i budgetarbetet prövar lämpligheten av att ändra till

liiggsavgiften för kvarsti"tende studiemedelsavgift. Jag vill med anledning 

av detta anmäla att jag i beredningen av budgetpropositionen för budget-



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 655 

året 1982/83 avser att göra en samlad översyn av de olika avgifter som kan 

debiteras de studerande i samband med återbetalningen av studiemedel. I 

avvaktan på denna översyn är jag inte berc<ld all förorda nligra andra 

avgiftsförändringar än det förslag om höjning av påminnelseavgiften som 

jag nyss har anmält. 

Jag har tidigare under anslaget Centrala studiestödsnämnden m. m. före~ 

slagit att CSN skall rå resurser till att förbättra aterkravsverksamheten. 

Genom att samköra studiemedelsregistret med uppgifter om studiemedels

tagarnas laxerade inkomst kan det fastställas om någon har uppburit för 

högt studiestöd. De på felaktiga grunda utbetalade studiemedlen kan då 

iiterkrävas. Jag beräknar att 30 milj. kr. årligen kaninbesparas härigenom. 

Under det första året har jag räknat med att denna del av återkravsverk

samheten skall öka medelsinllödet med 14 milj. kr. 

Enligt reglerna i 4 kap. 3 *· 7 kap. I och 20 ** studiestödslagen m:h 19a * 
arbetsmarknadskungörclsen kan studiemedel resp. särskilt vuxenstudie

stöd och utbildningsbidrag inom arbetsmarknadsutbildningen inte utgå 

samtidigt. I dag görs en kontroll i efterhand att så inte har skett. varvid de 

eventuellt på felaktiga grunder utbetalade medlen återkrävs. Under bud

getåret 1980/81 beräknas 17 milj. kr. komma att utbetalas på felaktiga 

grunder. 

Såväl utbetalningen av studiemedel som av särskilt vuxenstudiestöd och 

utbildningsbidrag sker genom automatisk databehandling via CSN:s resp. 

riksf"örsäkringsverkets datasystem. Därför finns tekniska möjligheter till 

en samkörning av vissa uppgifter i de båda registren innan utbetalning av 

resp. stöd sker. En sådan samkörning skulle kunna förhindra att olika 

former av studiesocialt stöd utgår för samma utbildning. 

Jag vill nu anmäla att regeringen givit CSN i uppdrag att efter samråd 

med riksförsäkringsverket klarlägga de närmare förutsättningarna för en 

samkörning av det skisserade slaget. 

. De förslag jag har lagt fram i det föregående om att det statliga bostadsbi

draget skall upphöra att betraktas som inkomst vid behovsprövningen av 

studiemedel. att fribeloppen för korttidsstuderande ändras, att gränsdrag

ningen mellan yngre och äldre elever i gymnasial utbildning ändras. att 

tvåtiondelsregeln ändras. att hela underskottet i förvärvskälla skall läggas 

till den taxerade inkomsten när avgiftsunderlaget för f1tcrbctalning av 

studiemedel fastställs och att ändra reglerna för fastställande av slutlig 

studiemedclsavgift med hänsyn till att taxcringsperioden har förlängts 

kräver ändringar i 3 kap. I *· 4 kap. 2. 16 och 21 ~* och 8 kap. 23. 26. 34 

och 49 *~ studiestödslagen. De nya bestämmelserna bör vad avser 8 kap. 

23, 26 och 3H~ träda i kraft den I januari 1982 samt i övrigt den 1juli1981. 

Förslag till ändring av studiestödslagen bör fogas till detta protokoll som 

bilaga 12 .6. Detta lagförslag innehåller 0ckså förslag till de ändringar i 

studiestödslagcn som föranleds av mina förslag under anslagen Centrala 

studiestödsnämnden m. m .. Studiehjälp m. m. och Vuxenstudiestöd m. m. 
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Efter förslag i förra årets budgetproposition beslöt riksdagen (prop. 

1979/80: 100 bil. 12. SfU 1979/80: 12. rskr 1979/80: 199) om vissa ändringar i 

8 kap. studiestödslagen (1973: 349) fr. o. m. den I juli 1980. Samtidigt 

infördes en ny paragraf. 9 kap. 2 a ~.i lagen. CSN har under hand framfört 

att de nya reglerna bör avse studiemedel oavsett om medlen beviljats före 

eller efter den I juli 1980. Jag delar denna uppfattning. Därför bör över

gångsbestämmelserna ändras_ på sätt som anges i förslaget till lag om 

ändring i lagen ( 1980: 282) om ändring i studiestöd slagen. vilket bör fogas 

till detta protokoll som bilaRa 12 .7. Den nya övergångsbestämmelsen bör 

träda i kraft den I juli 1981. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. anta ett inom utbildningsdepartementet upprättat förslag till lag 

om ändring i studiestöd slagen ( 1973: 349). 

2. anta ett inom utbildningsdcpartcmentet uppriittat förslag till lag 

om ändring i lagen ( 1980: 282) om ändring i studiestödslagen 

( 1973: 349). 

3. godkänna vad jag förordat om påminnelseavgiften. 

4. till Studiemedel 111. m. för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslags

an~lag av 2672000000kr. 

F 5. Vuxenstudiestöd m. m. 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

555 300000 

544100000 

Från anslaget bestrids utgifter för timstudiestöd. dagstudiestöd och sär

skilt vuxenstudiestöd i form av vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagens 

( 1973: 349. omtryckt senast 1975: 359. ändrad senast 1980: 282. 357 och 

693) 5. 6 och 7 kap. Från anslaget bestrids också enligt riksdagens beslut 

(prop. 1975: 23, SIU 1975: 14. rskr 1975: 176. UbU 1975: 16. rskr 1975: 177) 

kostnader för statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser 

m. m. enligt förordningen ( 1980: 483) därom. Vidare hest rids från anslaget 

kostnader för bidrag till centrala fackliga organisationer för grundläggande 

utbildning av fackliga studieorganisatörer. 

Utgifterna under anslaget tiicks genom vuxenutbildningsavgiften. 

Centrala studiestiidsniimnden 

I. Under budgetåret 1979/80 har särskilt vuxenstudiestöd beviljats till 

studerande på grundskole- och gymnasieskolcnivå samt till studerande i 

s. k. yrkesteknisk högskoleutbildning. Den totala beviljningen har omfattat 

ca 25 000 personer och uppgått till omkring 351.3 milj. kr. För budgetåret . 

1980/81 har anvisats 376,3 milj. kr. motsvarande ca 15 800 helårsplatscr. 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) räknar med ett oförändrat antal 

stöd under budgetåret 1981/82. dvs. ca 15 800 årsstöd om nio månader. 
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Vaije årsstöd beräknas belasta anslaget med 25 100 kr. Den totala kostna

den för vuxenstudiebidrag blir då 400.3 milj. kr. 

F. n. kan särskilt vuxenstudiestöd utgå även under uppehåll i studierna i 

samband med julferie under förutsättning att studierna fortsätts efter den I 

februari. CSN föreslår att detta villkor slopas så att i princip alla studeran

de kan få vuxenstudiestöd under juluppehåll. Vidare föreslås an stödet 

skall kunna utgå vid ledighet i samband med att den som är förälder 

besöker förskoleverksamhet inom samhällets barnomsorg i vilken barnet 

deltar. 
2. Timstudicstödct beviljades under föregående budgetår med omkring 

99.4 milj. kr. Utbetalningarna uppgick dock endast till ca 50 milj. kr. För 

budgetåret 1980/81 uppgår anvisade medel till 74.3 milj. kr. motsvarande 

25 000 stöd om 90 timmar. 

CSN föreslår ett oförändrat antal stöd men en höjning av beloppet per 

timme. Enligt CSN bör timstudiestödet höjas från 33 till 38 kr. Mcdelshe

hovet vid ett höjt belopp per timme ökar med 11.2 milj. kr.. Totalt föreslås 

för timstudiestöd avsättas 85.5 milj. kr. 

CSN föreslår att timstudiestöd. förutom för cirkelstudier som nu berätti

gar till stöd. i fortsättningen också skall kunna utgå för cirkel studier med 

annan inriktning och på annan nivå. Vidare föreslås all timstudiestöd. 

förutom till deltagare i studiecirkel. också skall kunna utgå till den som 

deltar i kommunal vuxenutbildning. Slutligen föreslår CSN att timstudie

stöd under ett budgetår skall kunna utgå för högst 90 timmar till samma 

studerande. Löneavdrag som sker på grund av deltagande i studietimme 

eller för restid till och från studielokalen bör jiimstiillas. Fördelningen av 

timmarna på studietid och restid enligt nuvarande regler bör kunna slopas. 

3. Dagstudiestöd betalades under föregående budgetår ut med omkring 

60 milj. kr. Anvisade medel för budgetåret 1980/81 uppgår till 69.7 milj. kr. 

CSN föreslår att antalet <lagstudiestöd för bu<lgetäret 1981/82 bibehålls 

på oförändrad nivå. dvs. 16000 stöd om 12 dagar. Nämnden anser att 

inkomstbidraget i dagstudiestödet bör höjas frfm 198 till 2_~0 kr. och inter

natbidraget frän 165 till 180 kr. Totalt föreslås för dagstudiestöd avsättas 

78.7 milj. kr. 
CSN föreslår att en avgränsning görs av de folkhögskolekurser som 

berättigar till dagstudiestöd. CSN föresl{ir vidare att <lagstudicsiöd under 

ett budgetår skall kunna utgå för högst 12 dagar till samma studerande. 

Studiedagar och dagar f'ör resa till och från studieorten bör jämstiillas. 

4. Under 1979/80 disponerade vuxenutbildningniimnderna 32 milj. kr. för 

bidrag till uppsökande verksamhet på arbetsrlatser. Härav var 10 milj. kr. 

kvarvarande medel från tidigare budgetår. Bidrag söktes med 43.9 milj. kr. 

Totalt kunde alltså ca 73 '!(.av sökta belorp beviljas. För 1980/81 dispone

ras 26 milj. kr. plus vissa kvarvarande medel från budgetåret 1978179 som 

kan disponeras för iin<lamålet. Under de närmaste ftren planeras en fortsatt 

4~ Rik1d11g1·11 l'Ni!li/oll. I .111111/. Nr 1011. Bilaga 12 
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uthyggnad av verksamheten. Efter förslag fri\n herörda organisationer 

förcsliir CSN att medel anvisas med 30 milj. kr. för budgetård 1981/82. 

5. Planering m. m. av uppsökande verksamhet och utbildning av fackliga 

st ud icorgani satörer. 

Under innevarande ar finns till förfogande för detta ändamål 9 milj. kr. 

Landsorganisationcn i Sverige (LOI och 'ljänstemiinnens centralorganisa

tion <TCO) bcgiir en ökning till 12 milj. kr. Övriga organisationers hedöm

ning av behoven av förstiirkning är av ungefär samma omfattning. 

CSN förslår att anslaget räknas upp med 3 milj. kr. till 12 milj. kr. 

LO och TCO .har i var sin skrivelse lämnat synpunkter pi'1 vuxenutbild

ningsavgiften och dess användning. 

Fiircdmg1111de11 

Vuxcnuthildningsavgiften iir f. n. 0.25 '}{av den totala lönesumman. Jag 

beräknar inkomsterna friin vuxenutbildningsavgiften till h70 milj. kr. för 

budget{iret 1981/82. 

I proposition 1980/81: 20 om besparing i stats verksamheten m. m. föror

dade jag att 70 milj. kr. av de medel som flyter in foin vuxenuthiidningsav

giften skall anviindas för att finansiera andra vuxenuthildningsändamftl iin 

vuxenstudiestöd och administrationen av dessa. Riksdagen hauc ingenting 

att invända mot detta förslag (SfU 1980/81: 15. rskr 1980/81: 85). 

Som framgftr av min inlcdanuc översikt över littera F. skall resultatet av 

slut regleringen av vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1979/80 heaktas 

vid beräkningen av den tillgängliga summan för hudgetf\ret 1981/82. Jag har 

diirvid förordat att inga skatteintäkter från de beskattade vuxenstudiestö

den skall beräknas fiir hudgetåret 1979/80. Härigenom uppstår ett under

skott för detta budget~tr om 14.1 milj. kr. Detta underskott skall såleues 

tiickas genom en motsvarande neddragning av det tillgiingliga utrymmet 

för budgetiiret 1981 /82. 

Kostnaderna för administrationen av stöden upppgfir som framgätt tidi

gare till 18.9 milj. kr. Därutöver utgår ersättning till riksförsiikringsverket 

med 7 .5 milj. kr. I likhet med föregående budget<lr förordar jag att timer

sättningen vid grundutbildning för förvärvsarbetande vuxna finansieras 

med vuxcnutbiluningsavgiftsmedel. Kostnaden hiirför beräknar jag till I '.i .4 

milj. kr. under anslaget Timersiittning vid grunduthildning för vuxna. 

Genom beslut den 30 april 1980 uppdrog jag, i enlighet med vad jag hade 

avviserat i 1980 f1rs hudgetproposition. till centrala studiestödsniimnden 

!CSN I att niirmare utreda vilken ersiittning som hör utgit till deltagare i 

grunduthiluning för vuxna. 

CSN har den I oktober 1980 redovisat sitt uppdrag. CSN avstyrker med 

hänvisning till den utredning man har gjort i ärendet en övergf111g från 

timersättning till timstudiestöd för förvärvsarbetande studerande i grund

utbildning för vuxna. 
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Jag är inte nu beredd att förorda någon förändring av nuvarande ord

ning. 

Utrymmet för vuxenstudiestöd samt uppsökande verksamhet på arbets

platser blir med hänsyn till nyss nämnda utgifter 544.1 milj. kr. 

Jag förordar en viss minskning av antalet vuxenstudiestöd för längre 

studier. Beräknat efter antalet hcltidsstuderande som skall kunna få stödet 

bör utrymme finnas för ca 15 500 helårs platser jämfört med f. n. ca 15 800. 

Kostnaden beräknas till 369 milj. kr. 

I föregående års budgetproposition förordade jag en ungefär jiimn fördel

ning mellan andelen vuxenstudiestöd för gymnasieskola och grundskola. 

men med en viss rätt för vuxenutbildningsnämnderna att omdisponera 

medel. Jag förordar ingen ändring härvidlag. Jag förordar heller ingen 

ändring beträffande vuxenstudiestöd till studerande vid yrkesteknisk hög

skoleutbildning. 

De belopp som utgår i särskilt vu,xenstudiestöd är enligt studiestödsla

gen ( 1973: 349) avhängiga av utbildningsbidragens storlek. I mina beräk

ningar för budgetåret 1981/82 har jag utgått från en oförändrad stödnivi'i. 

Chefen för arbetsmarknadsdepartementet avser dock att anmäla frilgan om 

en proposition till riksdagen innevarande riksmöte om bl. a. utbildningsbi

drag. I den mån förslagen i denna proposition berör de särskilda vuxenstu

diestöden. bör eventuella konsekvenser för vuxenstudiestödsomrädet be

handlas i detta sammanhang. 

I enlighet med CSN :s förslag förordar jag att särskilt vuxenstudiestöd far 

behållas i samband med besök i förskoleverksamhet inom samhällets barn

omsorg. Jag är däremot inte beredd att förorda vidgade möjligheter till 

särskilt vuxenstudiestöd under julferier. 

Jag beräknar att det skall finnas utrymme för 25 000 timstudiestöd. Jag 

förordar att ersättningen per timme utgår med oförändrat belopp. 

Antalet dagstudiestöd beräknar jag till 14 900. Jag räknar vidare med en 

höjning av internatbidraget från nuvarande 165 kr. till 170 kr. per dag 

medan inkomstbidraget föreslås oföriindrat. dvs. 198 kr. per dag. 

I avvaktan på den särskilda proposition i folkbildningsfrägor som jag 

ämnar föreslå regeringen att förelägga riksdagen vären 1981, iir jag inte nu 

beredd att förorda de av CSN föreslagna iindrade villkoren för att erhfilla 

tim- m:h dagstudiestöd. Jag är inte heller beredd att förorda att uppdelning

en av rätt till tim- och dagstudiestöd för studietid resp. restid slopas. 

Med hänvisning till vad jag sftledes har anfört beräknar jag att det för 

budgetåret 1981/82 behövs 74.3 milj. kr. för timstudiestöd. 6.'i.8 milj. kr. for 

dagstudiestöd samt 369 milj. kr. för särskilt vuxenstudiestöd eller totalt 

509.1 milj. kr. 

Under innevarande budgetår utgår 26 milj. kr. i bidrag till uppsökande 

verksamhet på arbetsplatser m .m. och 9 milj. kr. i bidrag till utbildning av 

fackliga studieorganisatörer. 

Bidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser m. m. utgår till de 
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fackliga organisationerna samt till Lantbrukarnas riksförbund. Sveriges 

Fiskares riksförbund och Sveriges hantverks- och industriorganisation

Familjeföretagen. Jag räknar med en oförändrad kostnad under budgetåret 

1981/82. dvs. totalt 26 milj. kr. 

., För bidrag till de centrala fackliga organisationernas grundläggande ut-

bildning av studieorganisatörer samt för viss planering av denna utbildning 

och den uppsökande verksamheten räknar jag också med en oförändrad 

kostnad. dvs. totalt 9 milj. kr. 

Under anslaget bör för budgetåret 1981/82 sammanlagt 544, l milj. kr. tas 

upp. 

Jag förordar att anslaget i sin helhet skall finansieras med de medel som 

tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften. 

De förslag jag nu har lagt fram om ändrat belopp för dagstudiestöd samt 

ändrade regler för särskilt vuxenstudiestöd kräver ändringar i 6 kap. 6 ~ 
och 7 kap. 17 a ~. Förslaget till ändringar i studiestöd slagen bör fogas till 

detta protokoll som bilaga 12. 6. De nya bestämmelserna bör träda i kraft 

den I juli 1981. Lagförslaget innehåller också ändringar som föranleds av 

förslag under anslagen Centrala studiestödsnämnden m. m .. Studiehjälp 

m. m. och Studiemedel m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. anta ett inom utbildningsdepartcmentet upprättat förslag till lag 

om ändring i studiestödslagen I 1973: 3491. 

2. godkänna att skattemedel från de beskattade vuxenstudiestöden 

budgetåret 1979/80 inte tillförs vuxenutbildningsavgiften. 

3. godkänna att 544 100000 kr. av de medel som tillfaller statsver

kct genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1981/82 an

vänds för att finansiera anslaget. 

4. till Vuxen.Hudit'.HijJ m. m. för budgetåret 1981 /82 anvisa ett re

scrvationsanslag av 544 100000 kr. 

F 6. Timersättning \'id grundutbildning för vuxna 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

28000000 

43000000 

Från anslaget hestrids utgifter för timersättning vid grundutbildning för 

vuxna enligt förordningen om timersättning vid grundutbildning för vuxna 

( 1976: 327. ändrad senast 1980: 355 ). Kostnaderna för timersättning till den 

som förlorar arbetsinkomst finansieras med vuxenutbildningsavgiftsme

del. 

Centrala sfttcliestiidsniimnden 

Timersättning till deltagare i grundutbildning för vuxna har under bud

getåret 1979/80 utgått med 30 kr. till den som förlorat arbetsinkomst (mot-
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svarande) och 12 kr. för annan deltagare. Under budgetåret 1979/80 utbeta

lades totalt 31,5 milj. kr. i timersättning. Innevarande budgetår uppgår 

timersättningen till 33 resp. 13 kr. och totalt disponeras 28 milj. kr. Vid 

oförändrade regler och belopp har utgiften för budgetåret 1981 /82 beräk

nats till 36.2 milj. kr. Utgiftsökningen på 8.2 milj. kr. beror på att antalet 

deltagare i grundutbildningen förväntas öka. 

Centrala studiestödsnämnden (CSN I föreslår att beloppen i timersätt

ning räknas upp till 38 resp. 15 kr. Anslaget bör därför räknas upp med 

ytterligare 5.5 milj. kr. utöver den uppräkning som är nödvändig även vid 

oförändrade regler och bidragsbclopp. Det totala medelsbehovet för bud

getåret 1981 /82 blir därmed 41.7 milj. kr. 

Färedraganden 

Timersättning till deltagare i grund utbildning för vuxna utgår med 33 kr. 

per timme till den som har inkomstbortfall och med 13 kr. per timme till 

övriga. CSN föreslår en höjning av beloppen för såväl dem som har 

inkomst bortfall som för övriga. Jag är inte beredd att tillstyrka CSN :s 

förslag. Med oförändrade regler och belopp beräknar jag medelsbehovet 

till 43 milj. kr. 

Timersättning till grundutbildning för förvärvsarbetande vuxna med in

komstbortfall finansieras med vuxenutbildningsavgiftsmedel. Jag beräknar 

kostnaderna härför till 15.4 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna att 15 400 000 kr. av de medel som tillfaller stats verket 

genom vuxenutbildningsavgiften för bugetåret 1981/82 används 

för att delvis finansiera anslaget. 

2. till Timersiittning 1·id grunduthildning .fi"ir 1·11.nw för budgeti'tret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 43 000000 kr. 

I' 7. Kostnader för avskrivning av vissa studielån med statlig kreditgaranti 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

131700 

200000 

200000 

Från detta anslag bestrids kostnader dels för avskrivning med 25 % av 

kapitalskulden på statsgaranterade studielån i enlighet med kungörelsen 

( 1961: 384) om avskrivning av lån för studier. dels för avskrivning i de fall 

låntagaren avlidit eller varaktig betalningsoförmåga inträtt. De låneformer 

som är förbundna med allmän avskrivning med 25 C/(. har upphört enligt 

1964 års riksdagsbeslut om reformering av det studiesociala stödet till 

studerande ungdom. Genom konstruktionen av den allmänna avskrivning

en kommer dol:k anslaget att belastas med kostnader under en övergångs

tid. 
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Centrala st11tliestiidsniimnde11 föreslår att anslaget för nästa budgetår 

förs upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader .fi"ir arskrii·ning m· 1·is.1·a studie/än med statlig 

kreditgaranti för budgdåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 

200 000 kr. 

F 8. Bidrag till hälso· och sjukvård för studerande 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 forslag 

2568300 

2 795 000 

2 795000 

Från detta anslag bestrids kostnader för bidrag till hiilso- och sjukvärd 

för studerande enligt bestämmelser som regeringen har meddelat i regle

ringsbrev den 5 juni 1980. 

Tillsyn över hiilso- m:h sjukvården för studerande utövas av socialstyrel

sen som har att pröva ansökningar om statsbidrag till sådan verksamhet. 

Statsbidrag utgår till kårortsniimnderna för hälso- och sjukvård i Borås. 

Göteborg. Karlstad. Linköping. Lule[1. Malmö/Lund. Stockholm. Umeå. 

Uppsala. Viixjö. Örebro och Östersund med 22 kr. per studerande intill ett 

antal av 10000 studerande och med 15 kr. för vaije ytterligare studerande. 

Statsbidrag beriiknas efter antalet studerande som under budgetäret aktivt 

bedriver studier. 

Socialstyre/sen föresl[tr en uppräkning av bidraget till 24 resp. 17 kr.. 

vilket medför en ökning av det totala medelsbehovet med 205 000 kr. 

Det statsbidragsgrundade antalet studerande beriiknas under budgetäret 

1981/82 uppgå till oföriindrat 150000. 

Fiiredraganden 

Frågan om de studerandes hälso- och sjukvård iir f. n. föremi\I för ut

redning inom utredningen (LJ 1980:03) om den framtida hälso- och sjukvår

den samt motionsidrotten för studerande. I avvaktan på denna utrednings 

förslag förordar jag att stödet till de studerandes hälso- och sjukvård utgår 

efter samma principer som hittills. Med hiinsyn till det statsfinansiclla läget 

är jag nu inte beredd att tillstyrka någon ändring av de belopp som f. n. kan 

utgå. Jag förordar därför att bidragen utgår oförändrat med 22 kr. per 

studerande intill ett antal av 10000 och till 15 kr. per studerande diirutöver. 

Jag beriiknar att en sådan nivå på bidragen inte medför någon merutgift 

jiimfört med vad som anvisats för innevarande budgetår. 

Jag hemställer att regeringen förcslär riksdagen 

att till Bidrag till hiilso- och .1j11htlrd Ji'ir swderande för budgetåret 

1981 /82 anvisa ett förslagsanslag av 2 795 000 kr. 
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G. INTERNATIONELLT KULTURELLT SAMARBETE 

Vissa gemensamma frågor 

FöredraRanden 

Ur följande anslag anvisar jag medel till olika ändamål som främjar det 

kulturella samarbetet med länder både inom och utom Norden. 

Utbildningens och forskningens utveckling, liksom kulturlivets vitalitet. 

är av grundläggande betydelse för samhällsutvecklingen. I ett finansiellt 

läge som kräver en hård prioritering av allmänna resurser är det av vikt att 

dessa områden också efter nedskärningar behåller sin livskraft. Erfaren

hi~tsutbytet med andra länder inom ramen för det kulturella samarbetet i 

vid mening ger impulser för konstruktiva lösningar i vårt nationella plane

ringsarbete. Det internationella samarbetet. och då särskilt det nordiska, 

öppnar också möjligheter för en ansvars- och arbetsfördelning mellan 

berörda länder exempelvis inom verksamheter som kräver en mycket 

kostsam utrustning eller inom utbildningar där elevunderlaget är begrän

sat. 

Till den 20-årsjubilerande kulturfonden för Sverige och Finland föreslår 

jag ett särskilt kapitaltillskott i form av ett engångsbelopp av 2000000 kr. 

Motsvarande belopp har anvisats av den finska riksdagen. 

Det mycket ansträngda budgetläget medger i övrigt endast sådana nya 

åtaganden från statens sida som kan finansieras genom besparingar eller 

omprioriteringar av redan anvisade medel. Med smärre undantag har jag 

dä1för inte kunnat tillstyrka de i anslagsframställningarna framförda försla

gen till reformer. Det bör dock finnas möjligheter att inom tillgängliga 

resursramar för internationellt kulturellt samarbete tillgodose grundbeho

ven av kontakter och utbyte. 

Posterna inom anslaget Bilateralt nordiskt kultursamarbete har gruppe

rats om för att ge en biittre överblick vad gäller medelstilldelningen till 

olika ändamål. Vidare har jag överfört en post till föreningen Nordens 

institut till detta anslag från det innevarande år uppförda anslaget Bidrag 

till särskilda vuxenuthildningsfitgärder. 
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G. Kulturellt utbyte med utlandet 

G I. Kulturellt utbyte med utlandet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1125038 

3 382000 

3 509000 

Reservation 433512 

Ur anslaget utgår bidrag till vissa iindamäl inom det internationella 

kulturutbytet utanför Norden. 

Ändamäl 

I. Statens kulturråd för inter-
nationellt kulturutbyte 

2. Svenska Institutet för 
a) internationellt kulturuthvte 
bl viss stipendievcrksamhet 

3. Skolövcrstvrelsen för 
internation~llt utbyte på 
skolans område 

4. Svenska studenthemmet 
i Paris 

5. Niimnden for svenskt-
amerikanskt forskarutbyte 
( Fulbright Commission) 

6. Folkrörelsernas inter-
nationella kulturkontakter 

Summa 

Statens k11/111rräd 

1980/81 

I 937 000 

535 000 
45000 

283000 

130000 

238000 

214000 

3382000 

Beräknad ändring 1981/82 

Anslagsfram
ställningar 

+ 894000 

+I 188000 
+ 5000 

+ 34000 

+ 26000 

+ 53 650 

+2240650 

Före
draganden 

+ 76000 

+ 20000 
+ 3000 

+ 10000 

+ 10000 

+ 8000 

of. 

+127000 

Kulturrådet framhåller kulturlivets behov av bidrag för internationell 

verksamhet och l:iegär utöver prisomräkning en uppräkning med 700000 

kr. Rådet erhåller kontinuerligt en rad ansökningar om bidrag för utlands

turneer, internationella konferenser etc. Flertalet av dessa ansökningar 

tvingas rädet avslå eller endast tilldela mycket blygsamma stimulansbi

drag. Inom de närmaste åren kommer ett antal större evenemang att äga 

rum i Sverige. t.ex. en internationell barndanskonferens år 1982 och lnter

national Music Council"s världskongress år 1983. 

S1·c11ska i11stit11tet 

Utöver prisomräkning begär institutet en uppräkning med I 125 000 kr. 

Anspräken på institutet växer från såviil de centrala kulturinstitutionerna 

som vissa regionala museer m.:h teatrar för främst genomförande av större 
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projekt inom det internationella kulturutbytet. En längsiktig planering har 

inletts i samarbete med kulturrådet i syfte att fi't till ständ samordnade 

satsningar för att presentera svensk kultur utomlands. Exempel pil sådana 

satsningar är nationella inslag inom ramen för projektet Scandinavia Today 

och den kommande världsmusikkongressen i Stockholm. 

Skolii1·erstyrel.H'11 ( SÖ) 

Från anslagsposten bestrids bl.a. kostnader för bidrag till stipendier ät 

svenska elever vid United World College of the Atlantie. den av Svenska 

förbundet för internationella barnbyar bedrivna barnbyverksarnheten i 

Sverige. svenskt medlemsskap i internationella förbundet för hushftllsun

dervisningens befrämjande samt svenska elevers deltagande i de ärliga 

internationella skolungdomstävlingarna. de s.k. olympiaderna. i natllrve

tenskap. SÖ föreslår att anslaget utöver prisomriikning riiknas upp med 

16000 kr. Den föreslagna ökningen innebär att kostnaderna för en devs 

studier under tv:°1 läsftr vid U nited World College of thc Atlantic skulle 

tiickas. 

SÖ .anmäler att Svenska förbundet för internationella barnbyar anhållit 

om att få bli beriittigat till statsbidrag enligt förordningen ( 1971: 388) om 

statsbidrag till ungdomsorganisationer {omtryckt 1975:466. ändrad senast 

1980: 286) fr.o.m. budgetåret 1981/82. Om förbundets framställning inte 

beviljas hemställer SÖ att medel till förbundets verksamhet liks~m tidigare 

beräknas under detta anslag. 

Svenska kommitten för United World Colleges har i särskild skrivelse 

den 28 augusti 1980 anhållit om svenskt bidrag till modersmälsundervis

ning för svenska elever vid United World College of the Atlantic. 

Sn•nska .1·wde111he111111c1 i Paris 

Styrelsen anhåller om ett med 26000 kr. förhi:ijt statsbidrag till hemmets 

drift. I är har priserna för sommaruthyrning höjts för att kompensera 

driftkostnaderna. Styrelsen har också heslutat om en höjning av hyrorna 

för innevarande läsår med drygt 17 procent. Under läsåret 1981/82 räknar 

inte styrelsen med att kunna höja hyrorna i samma utstriickning dft en 

alltför kraftig hyreshöjning kan medföra minskad beläggning. 

Nii11111de11 f("ir si·c11skt-a111erik1111skt.fi1rskamthytc ( Fulhright Co1111nission1. 

Niimnden begiir en ökning av anslaget med 53 650 kr. Den föreslagna 

ökningen iir ett led i en längsiktig. reell ökning av det svenska bidraget i 

förhållande till det amerikanska. 

Fiircdragarule11 

Fr.o.m. innevarande hudgetär utgär ur detta anslag medel till statens 

kulturräd och Svenska institutet för bidrag till internationellt kulturutbyte. 

De bitda n~imnda institutionerna har ett särskilt ansvar for att friimja det 
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viixandc intresset för kulturellt uthyte med andra länder. Pä motsvarande 

sätt har skolöverstyrelsen fr.o. m. innevarande budgetår övertagit ansvaret 

för stöd till vissa regelhundet föerkommande internationella iindamäl på 

skolans område. 

Utöver de medel som redovisas under förevarande anslag utgår till 

nämnden för svenskt-amerikanskt forskaruthyte medel ur anslaget Vissa 

särskilda utgifter inom högskolan m. m. för att täcka kostnader för studie

rädgivning. 

Jag förordar en viss uppräkning av anslaget för nästa budget{tr med 

hiinsyn till prisutvecklingen. 

Med hiinvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen 

föresl<°ir riksdagen att till K11/t11rellt uthytc med utlandet för budget

äret 1981182 anvisa ett reservationsanslag av 3 509000 kr. 

G2. Kostnader för Sl·eriges medlemskap i Unesco m.m. 

1979i80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

7 529788 

I 0 22.'\ 000 

1142.'\000 

Ar 1950 anslöt sig Sverige till Förenta nationernas organisation för 

utbildning, vetenskap och kultur, Unesco (Sveriges överenskommelser 

med friimmande makter 1950: 1141. Svenska unescorådet är ett med stöd 

av Unescos stadga inriittat nationellt rf1d med uppgift att i Sverige friimja 

Unescos verksamhet och stödja svenska insatser inom ramen för organisa

tionens program. Nu giillande instruktion för rådet fastställdes den 28 juni 

1968. 
Medel för den upplysningsverksamhet i Sverige om Unesco. fi.ir vilken 

svenska FN-förbundet ansvarar. anvisas över tredje huvudtiteln. 

Ar,,bidrag till Uncsco 
Svo.:nska unescorådo.:ts 

utrednings- och 
pwgramverksamhet 

Deltagande i L' ncscos 
generafkonfert·ns 
198ll/XI 

Summa 

S1·c11ska 1111cscorådct 

1980/81 

10000000 

125 000 

100000 

10225000 

Heriiknad iindring 1981/82 

Unesco Fiirc-
rådet draganden 

+ 1300000 +I 300000 

+ 2~ 000 of. 

- 100000 - 100000 

+1225000 +1200000 

Vid Unescos 21 :a generalkonferens hösten 1980 fastställdes organisatio

nens budget för treårsperioden 1981/83 till 625 milj. dollar. För hudgetf1ret 
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1981/82 bör anvisas medel motsvarande den svenska andelen för år 1982. 

d.v.s. 1.3 w, av 208400000 dollar. Detta motsvarar i svensk valuta med 

nuvarande dollarkurs ca. 11 300000 kr. 

Unescorådet föreslår vidare en uppräkning av anslagsposten för rådets 

utrednings- och programvcrksamhet med 25 000 kr. 

Fiircdraganden 

Det svenska bidraget till Unescos budget bör ökas i enlighet med Sveri

ges åtagande vid 1980 ars generalkonferens. Anslaget till svenska unesco

rådets utrednings- och programverksamhet bör föras upp med oförändrat 

belopp för nästa budgetfar. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader .for .'frerig1'.1· med/em.1·kap i Une.1·co 111.111. för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett forslagsanslag av 11425000 kr. 

G 3. Bidrag till internationella kongresser m.m. i Sverige 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

494000 

526000 

544000 

Reservation 22546 

Frfm anslaget utg{1r efter särskild ansökan bidrag till förberedelse- och 

administrationskostnader för i Sverige anordnade internationella kon

gresser och symposier. företrädesvis pä utbildningens och forskningens 

områden. 

I: 'iiredra g 1111de11 

Anslaget bör för nästa budgetär föras upp med 544 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Bidrag till i11tematio11ella kongre.uer 111.111. i S1·erige för 

budgctärt'I 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 544000 kr. 

G 4. Bidrag till svenska institut i utlandet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

1429000 

I 604 000 

1791000 

Under detta anslag utgär f. n. bidrag till fyra svenska icke-statliga forsk

nings- m:h kulturinstitut i utlandet. 
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Svenska institutet i Rom 
Svenska inslitulet i Alhen 
Tessininstitutet i Paris 
Svenska forskningsinstitutet 

i lstanbul 

Summa 

I nsriruten 

1980/81 

1265000 
156000 
153000 

30000 

1604000 

Beräknad ändring 1981/82 

Instituten Före-
draganden 

+359000 +145000 
+ !03000 + 31000 
+ 24000 + 11000 

+ 20000 of. 

+506000 +187000 

Styrelsen för Si•enska insritutet i Rom anhåller om en höjning av bidra

get med 359000 kr. avseende prisomräkning och ökad hyra. 

Styrelsen för S1·emkains1it11tet i Athen begär en uppräkning med 103 000 

kr. som avser dels prisomräkning. dels ökade basresurser vid institutet. 

Styrelsen framhåller liksom tidigare år särskilt behovet att anställa en 

sekreterare. 

Tessininstitutet inskränker sig till att begära kompensation för beräkna

de kostnadsstegringar. men framhåller att det på lång sikt är nödvändigt att 

anslaget ökas om verksamheten skall bibehållas på ett meningsfullt sätt. 

Utöver ett oförändrat bidrag för lokalhyra begär styrelsen för Svenska 

forskningsinstitutet i lstanhul medel för stipendier och kursverksamhet. 

Föredraganden 

Under senare år har verksamheten vid instituten i Rom och i Athen 

kommit att omfatta också utbyte inom nutida kultur. Fr.o.m. innevarande 

budgetår har basresurserna vid.institutet i Rom förstärkts för att tillgodose 

bl.a. ökade krav i denna riktning. 

Även institutet i Athen har behov av en viss administrativ förstärkning, 

bl.a. för att möjliggöra ett effektivare utnyttjande av institutets fastighet i 

Kavalla i Tessaloniki för musikaftnar. symposier och andra aktiviteter och 

som gästhcm. Jag förordar därför en viss höjning av bidraget till institutet. 

Vad gäller anslaget i övrigt har jag inte räknat med andra förändringar än 

sådana som följer av prisutvecklingen. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Sl'enska institut i utlandet för budgetåret 1981/82 

anvisa ett anslag av I 791 000 kr 

G 5. Nordiska ministerrådets kulturbudget 

Genom 1971 års nordiska kulturavtal har en för de nordiska länderna 

gemensam kulturbudget inrättats. Denna budget fastställs av Nordiska 

ministerrådet med förbehåll för de nationella parlamentens godkännande 
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och avser ett budgetår som sammanfaller med kalenderåret. I statsbudge

ten för budgetåret 1980/81 har under anslaget Nordiska ministerrådets 

kulturbudget anvisats 26 252 000 kr. för den svenska andelen av denna 

budget för år 1981(prop.1979/80: 157, Kru 1979/80:33. rskr 1979/80:373). 

Fiiredraganden 

Budgetarbetet beträffande Nordiska ministerrådets kulturbudget för år 

1982 pågår f. n. i ministerrådets olika organ. Jag avser att senare föreslå 

regeringen att lägga fram en särskild proposition rörande denna budget. I 

avvaktan härpå bör preliminärt beräknas oförändrat belopp för den svens

ka andelen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Nordiska minis

terrådet.i· k11/t11rb11dge1 för budgetåret 1981/82 beräkna ett för

slagsanslag av 26 252 000 kr. 

G 6. Bilateralt nordiskt kultursamarbete m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

6696 719 

7897000 

10291000 

Reservation 519 322 

Från detta anslag anvisas medel för vissa ändamål. bl. a. av bilateral 

karaktär. som inte ingår i Nordiska ministerrådets kulturbudget 

Ändamål 

S1·en.l'ka Fåre11i11~e11 
Norde11 
I. Föreningens allmänna 

verksamhet 
2. Nordisk 

lektoratverksamhet 
3. Liiraruthyte mellan 

de nordiska liinderna 
4. Nordiska studieutbytesresor 

för skolungdom 
5. Stipendier till 

svenska gymnasieskolelever 
för studieresor i 
Norden 

6. Stipendier till 
kulturkritiker och 
kulturjournalister 

7. Stipendier till isländska 
folkhögskoleelever 

8. Kulturellt uthyte med 
Island 

9. Kulturellt utbyte med 
Färöarna 

Belopp 
1980/81 

I 200000 

230000 

50000 

95000 

70000 

.nooo 

60000 

85000 

27000 

An slags
fram ställ
ningar 

+ 350000 

+ 220000 

+ 80000 

+ 30000 

+ 2000 

+ 8000 

+ 35 000 

+ 15000 

+ 13 000 

Före
draganden 

+ 73000 

+ 14000 

+ 3000 

+ 6000 

+ 2000 

+ 2000 

+ 3500 

+ 5000 

+ I 000 
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Ändaniål Belopp Anslags- Före-
1980/81 framställ- dragandcn 

ningar 

Samarbete med Finland 
IO. Kurser i finska och 

svenska inom 
Norrbottenskretsen av 
föreningen Norden 200000 + 100000 + 12000 

11. Kurser i svenska för 
!inländska lärare 30000 + 3000 + 2000 

12. Nordkalottlinjen vid 
Tornedalens 
folkhögskola 25000 + 2000 + 1500 

13. Kommitten för översättning 
till svenska av 
finsk facklitteratur 41000 + 19000 + 2500 

14. Sverigefinska 
språknämnden 220000 + 95000 + L\000 

15. Hanaholmen. kulturcentrum 
för Sverige och Finland 200000 + 125000 + 12000 

Samarbete mt'd Island 
16. Bidrag till inköp av 

svensk litteratur till 
Islands rikshibliotek 8000 + I 000 + 500 

17. Stipendier till isländska 
forskare och 
forskarstuderande 84000 + 10000 + 5000 

18. Stipendier till islänningar 
för yrkesutbildning 
i Sverige 40000 + 4000 + 2500 

19. Kurs i svenska för 
islänningar 40000 + 60000 

) 20. Kurs i isländska för + I.~ 500 
deltagare från 
Nordkalotten 15000 + 85000 

S11murhe1c med NorRe 

21. Svenskhemmet Voksenåsen 
AIS 
al Lokalkostnader I I03 000 + 19000 + 19000 
bl Kulturell verksamhet 
vid hemmet 125000 + 11000 + 10000 

22. Svensk-norska 
samarhctsfonden 130000 + 20000 + KOOO 

Nordiskt samarbete 

23. Föreningen Nordisk 
folkhögskola i 
Gcneve 109000 + 11000 + 6000 

24. S:tc Gcnevieve-biblioteket 
i Paris 
al Lönctillägg för en 
nordisk bibliotekarie 8400 of. of. 
bl Inköp av svensk litteratur 
till biblioteket 17000 + 3000 + I 000 

25. Nordiska kurser i 
spräk och litteratur 96000 + 41500 + 5 0110 

26. Nordiska 
författarstipendier 34000 + 7000 + 2000 

27. Nordiskt 
författarsamarbete 16000 + 14000 + I 000 

2K. Nordiskt 
musiksamarbete 80000 + 20000 + 5000 
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Ändamål 

29. Uppförande av ett 
Nordens hus på 
Färöarna 

30. Till regeringens 
disposition 

Nva ansla1(sposter 

31. Kulturfonden för 
Sverige och Finland 

32. Föreningen Nordens 
institut 

Summa 

1 Engfrngsanvisning 

V r 1111s/agsframstiil/11i11gama 

Belopp 
1980/81 

3 300000 

126600 

71197000 

Anslags
framställ
ningar 

of. 

+4036000 

Före
draganden 

of. 

2 000 

+2000000 1 

+ 165000 

+2394000 

S1·e11ska }(">reningen Norden begär ett med sammanlagt 753 000 kr. höjt 

statshidrag. fördelat med 350000 kr. på föreningens administration och 

allmänna verksamhet och med 403 000 kr. på de särskilda ändamål fö

reningen har att tillgodose. Härutöver föreslår föreningen att ett belopp av 

75 000 kr. anvisas för kulturellt utbyte med Grönland. 

Norrhottenskretsen al' F>reningen Norden anhåller om med sammanlagt 

145 000 kr. höjda bidrag till kurser i svenska för islänningar och i isländska 

för deltagare från Nordkalotten. Höjningen motiveras med kraftigt ökade 

reskostnader. 

Förvaltningsbolaget för Sl'enskhemmet Vokse111/se11 anhåller att hela 

den lokalhyra som byggnadsstyrelsen kommer att debitera bolaget för 

budgetåret 1981/82 täcks av statsbidrag. Bolaget beräknar hyresbeloppet 

till I 122 000 kr. Vidare begär bolaget utöver prisomräkning en höjning av 

bidraget för kulturell verksamhet vid hemmet bl.a. för att säkerställa den 

utvidgning av kultursekreterartjänsten som skett samt för upphyggnad av 

vissa basresurser. 

Mot bakgrund av Nordiska rådets rekommendation nr 17/1972 och be

tänkandet INU 1974:6) Faeröerne i Norden fattade Nordiska ministerrådet 

i december 1975 ett principbeslut om att uppföra ett 11ordiskt k11/t11rlw.1· på 
Fiiriiarna. Ministerrådet uppdrog åt en arbetsgrupp att i samråd med 

Färöarnas landstyre utarbeta ett byggnads- och verksamhetsprogram. Ar

betsgruppens förslag. presenterat i betänkandet INU 1977:4) Nordens hus 

på Faeröerne. godkändes av ministerrådet i januari 1977. Ministerrådet 

uppdrog samtidigt åt en särskild styrgrupp att arbeta vidare med projektet. 

Byggnadsarbetena för huset sattes igång hösten 1980. Huset beräknas vara 

inflyttningsklart hösten 1982. Ministerrådet har i maj 1980 godkänt ett 

årligt prisomräkningstal av 18 % för åren 1980-82. Totalkostnaden för den 

samnordiska finansieringen av projektet beräknas uppgå till 45 milj. dans

ka kr. 
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I skrivelse den 10 juni 1980 anhåller den .finska delt'gationt'n a1• .finsk

s1·enska uthildningsriidet att ett belopp av 78000 kr. anvisas som stöd åt 

svcrigefinska ungdomar för resor från bostaden i Sverige till sommarkurser 

i Finland. 

I skrivelse den I 0 januari 1980 hemställer styrelsen för Kulturfonden fiir 

S\'l•rigl' och Finland om ett kapitaltillskott till fonden i syfte att kompense

ra den realvärdesförsämring som fondkapitalet genomgått under årens 

lopp. 

Fiiredraganden 

För Svenska föreningen Norden och de särskilda iindamål föreningen 

har att tillgodose beräknar jag en sammanlagd bidragshöjning av 100000 

kr. som kompensation för kostnadsstegringar m.m. I delande budgetläge 

anser jag mig inte kunna förorda att medel anvisas för nya permanenta 

bidragsändamål inom ramen for detta anslag. Jag är därför Ln. inte beredd 

att tillstyrka föreningen Nordens förslag om särskilda medel för kulturellt 

uthyte med Grönland. 

För de kurser i svenska för islänningar och i isländska för deltagare .från 

Nordkalotten som bedrivs inom Norrbottenskretsen av föreningen Norden 

har jag förutom viss kompensation för prisutvecklingen räknat med en 

sammanlagd höjning av anslagsposterna med 10000 kr. 

Enligt statsmakternas heslut hösten 1976 om ny förvaltningsform för 

Svenskhemmet Yoksenåsen tprop. 1976177:25 s. 73-77. KrU 1976177:27. 

rskr 1976177:72) ankommer det pil. regeringen att varje år i förslaget till 

statshudget ta ställning till frågan i vilken mån Voksenåsens drift kan 

belastas med kostnaderna för lokalhyra. Regeringen har i år på mitt förslag 

beslutat om en ombyggnad och modernisering av Voksenåsens äldre del. 

Ombyggnaden beräknas vara slutförd i mars 1981. Till följd av ombyggna

den kommer hyran för fastigheten att öka. Det har förutsatts att den 

hyreshöjningen liksom del ökade avskrivningsbehov som följer av mo

derniseringen av fastigheten skall tä\:kas av ökade intäkter. Med hänsyn 

till hehovel att använda överskottet i övrigt för avskrivning av gamla 

inventarier och vissa nyinvesteringar bör enligt min mening hela det - före 

ombyggnaden - beräkn.ade hyresbeloppet för budgetåret 1981/82 täckas 

av bidrag från detta anslag. För detta ändamftl beräknar jag I 122000 kr. 

För den svenska andelen av kostnaderna för uppförandet av Nordens 

hus på Färöarna heräknar jag oförändrat bClopp. d.v.s. 330()()00 kr. bud

getåret 1981/82. 

Kulturfonden för Sverige och Finland firar i år sitt 20-årsjubileum. 

Fonden bidrar aktivt till ökad grannlandskännedom och dess verksamhet 

framstår alltjämt som synnerligen väsentlig. Jag finner det viil motiverat att 

förstärka basen för dess verksamhet med ett engångsbelopp. Detta kan 

enligt min mening bäst ske genom ett kapitaltillskott till fonden. Jag beräk

nar för detta ändamål 2000000 kr. Motsvarande belopp har redan anvisats 

av finska riksdagen i budgeten för år 1981. 
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Från det under littera E upptagna anslaget E 12 Bidrag till siirskilda 

vuxenutbildningsåtgärder har under budgetåret 1980/81 utgått I 05 000 kr. 

till föreningen Nordens institut. Motsvarande belopp för budgetilret 1981/ 

82 för ifrågavarande ändamål bör beräknas under förevarande anslag. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Bilateralt nordiskt kultur.rnmarhl'le 111.m. för budgetåret 

1981 /82 anvisa ett reservationsanslag av 10 291 000 kr.. 

43 Rihdagen /WI0/81. I sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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H. VISSA INOM UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS 
VERKSAMHETSOMRÅDE GEMENSAMMA 
ÄNDAMÅL 

Vissa gemensamma frågor 

MyndiR'1eterna 

Universitets- och högskoleämhetet IUHÄJ redogör i sin anslagsfram

ställning för de inledande erfarenheterna av den nya ordning för planering 

av lokaler och utrustning för högskoleenheterna som gäller fr. o. m. bud

getåret 1979/80. Det grundläggande planeringsansvaret fördes då över pil 

högskoleenheterna. Lokal- och utrustningsplaneringen iir nu på alla niväer 

nära knuten till planeringen av verksamheten inom högskolan. 

I samband med sina anslagsframstiillningar för budgetåret 1981/82 har 

högskoleenheterna redovisat planer beträffande lokal- och utrustningsbe

hoven för de närmaste fem åren. s. k. planeringsredovisningar. Redovis

ningarna ger enligt UHÄ som regel en god bild av lokalsituationen vid 

högskoleenheterna. Utförligare och mer detaljerade anvisningar måste 

dock utfärdas om planeringsredovisningarna skall kunna tjäna som ett 

fullgott heslutsunderlag i hithörande frågor. Bl. a. har många högskoleen

heter upplevt det som svårt eller t. o. m. omöjligt att angelägenhetsgradera 

sina lokalbehov. 

De av högskoleenheterna redovisade lokalbehoven har av UHÄ vägts 

samman regionvis. Diirpå har en förteckning upprättats som omfattar de 

från utbildnings- och forskningssynpunkt viktigaste ca 50 ohjekten. Sam

mantaget representerar dessa ohjekt ett investeringsbehov av storleken 

I 500 milj. kr. 

Byggnadsstyrelsen redovisar i sin anslagsframsliillning en samlad priori

tering av nya hyggnadsohjekt som kan pi'thör:jas t. o. m. hudgett1ret 1981/82. 

Prioriteringen omfattar samtliga de sektorer för vilka byggnadsstyrelsen är 

lokalhållare och bygger för högskolans del pi't UHÄ:s prioriteringslista. En 

vägledande princip för byggnadsstyrelsen har varit att ge företräde åt 

sådana objekt där omedelbara åtgärder påkallas av hänsyn till arhetsmil

jön. 

Båda myndigheternas anslagsframställningar präglas av insikten om att 

det begriinsade ekonomiska utrymmet för investeringar och gällande he

sparingsdirektiv påkallar en skärpt prövning av anspräk på utökade lo

kaler. Ytterst starka skäl måste enligt UHÄ föreligga om verksamhets

beskrivning för helt nya ohjekt skall överliimnas till byggnadsstyrclsen. 

Lokalplaneringen inom högskolan måste i första hand inriktas på Mgärder 
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som ökar möjligheten att utnyttja redan disponerade lokaler. Det skapar 

bl. a. ett ökat behov av ombyggnader och andra begränsade anpassningsåt

gärder i del befintliga lokalbeståndet. 

Lokal- och utrustningsplaneringen för statliga museer samt för Operan 

och Dramatiska teatern åvilar liksom hittills delegationen för lokal- och 

utrustningsfrågor (LUP-delegationenl vid statens kulturråd. LUP-delega

tionen har den 23 maj 1980 överlämnat en prioritcringslista för byggnads

objekt inom delegationens ansvarsområde. I denna lista har objekten 

gruppindelats med ny-. om- och tillbyggnadsobjekten åtskilda från de s. k. 

åtgärdsprogrammen. som är fortlöpande upprustningsprogram. I den förra 

gruppen ingår ca 20 objekt. i den senare 10 skilda etapper av åtgärdspro

gram. Enligt delegationen avser de mest angelägna åtgärderna brister i 

arbetsmiljön. Med sin prioritering har delegationen också velat fästa upp

märksamheten på museernas magasinsproblem. 

Fi)redraf;anden 

I förra årets budgetproposition anmälde jag min avsikt att återkomma till 

regeringen när så är påkallat med förslag till planeringsdirektiv för myndig

heternas lokal- och utrustningsplanering. Högskolemyndigheternas årliga 

planeringsredovisningar skulle därvid komma att utgöra ett viktigt under

lag. liksom motsvarande redovisning av statens kulturråd. 

Det nya systemet för lokalplanering för högskolan befinner sig i en 

inledande utvecklingsfas och kan enligt UHÄ:s bedömning ännu inte er

bjuda något fullgott underlag för planeringsdirektiv. Jag instämmer i 

UHÄ:s bedömning. Jag utgår emellertid från att ytterligare ett års utveck

ling av den nya planeringsordningen skall ge erforderligt underlag för de 

långsiktiga bedömningar av behov och möjligheter i fråga om investeringar 

i lokaler och utrustning som planeringsdirektiven syftar till. Det är under 

denna tid bl. a. angeläget att planeringsarbetet inom högskoleenheterna i 

fräga om enskilda projekt så långt möjligt bringas i överensstämmelse med 

den prioriteringsordning som kommer till uttryck i UHÄ:s samlade redo

visning. Samtidigt bör fortsatta ansträngningar göras för att åstadkomma 

en ökad samordning mellan UHÄ: s och hyggnadsstyrelsens bedömningar 

av hur tillgängligt investeringsutrymme bör utnyttjas år från år. 

I föregående budgetproposition betonade jag angelägenheten av att i ett 

statslinansiellt svårt läge låta de bristande möjligheterna att investera i nya 

byggnader for att tillgodose lokalbehov i viss utsträckning kompenseras av 

att genom ökad ombyggnad av befintligt lokalbestånd höja deltas använd

barhet. Byggnadsstyrelsen har bl. a. med utgångspunkt häri föreslagit att 

gränsen för de projekt som skall redovisas till riksdagen med särskilda 

kostnadsramar höjs från 2 till 5 milj. kr. Det är enligt min mening angeläget 

att åstadkomma en smidigare handläggning av ombyggnadsärenden. vilka 

kommer att öka under de närmaste åren. Chefen för budgetdepartementet 

har tidigare denna dag föreslagit en uppräkning från 2 till 4 milj. kr. av den 
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bemyndigandegräns inom vilken regeringen äger fatta beslut om enskilda 

investeringsobjekt. Jag kommer i det följande all förorda en motsvarande 

uppräkning med avseende på byggnadsarheten inom utbildningsdeparte

mentets verksamhetsområde. Jag räknar med att denna förändring av 

beloppsgriinsen kommer att underliitta planering och genomförande av 

fristående smärre objekt och ge ökade möjligheter all på kort sikt tillgodo

se de mest angelägna behoven inom ramen för större lokalförsörjnings

ärenden. Den uppräkning som jag i det följande kommer att föreslå vad 

gäller ramen Diverse objekt under anslaget till byggnadsarbeten på före

varande huvudtitel får ses bl. a. mot denna bakgrund. 

Det minskade investeringsutrymmet tillsammans med sysselsiittningslä

get inom byggsektorn i bl. a. stockholmsområdet innebär att endast ett 

begränsat antal större byggnadsobjekt kan komma ifråga för utförande de 

närmaste åren. 

Under avsnittet Kulturändamäl, Radio och television. har jag redogjort 

för vissa byggnadsarbeten för Sveriges Radio. 

På grundval av vad jag anfört i prop. 1980/81: 20 <bil. 8 s. 29) har 

riksdagen beslutat att den fortsatta lokalplaneringen för Sveriges Utbild

ningsradio AB utgår ifrån att Utbildningsradion får permanenta lokaler i 

anslutning till den övriga koncernen på Östermalm i Stockholm. 

H I. Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets .wrksamhetsområde 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

166201232 

170000000 

170000000 

Behållning 18143336 

Detta reservationsanslag avser byggnadsarbeten inom de delar av sekto

rerna utbildning. forskning och kultur - med undantag för verksamheten 

vid Sveriges Radio - som finansieras inom utbildningsdepartementets 

huvudtitel och där byggnadsstyrelsen har ansvaret för lokalförsör:iningen. 

Under anslaget har två investeringsplaner förts upp, nämligen en för 

utbildning och forskning samt en för kulturiindamål m. m. Den förstnämn

da investeringsplanen avser byggnadsarbeten för högskoleenheterna och 

specialskolan. lnvesteringsplanen för kulturiindamål m. m. avser främst 

byggnadsarbeten för de statliga museerna samt för Operan och Dramatiska 

teatern. 

Allmänna anvisningar för handläggningen av statliga lokalförsör:inings

ärenden har fastställts av regeringen den 15 februari 1979. 

Byg1<nadsstyrelsen 

Byggnadsstyrelsen har i sin anslagsframställning redovisat byggnadsob

jekt som föresl{1s bli uppförda i investeringsplancrna och hemställt om ett 
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reservationsanslag av 250 milj. kr. för budgetåret 1981/82. Vidare har bygg

nadsstyrelsen successivt redovisat projekkringshandlingar m. m. för ak

tuella byggnadsobjekt. 

I den följande redogörelsen för byggnadsstyrclsens förslag tar jag endast 

upp de byggnadsobjekt för vilka jag kommer att föreslå nya eller ändrade 

kostnadsramar. Sådana objekt som tidigare har redovisats för riksdagen 

och för vilka kostnadsrarnarna föreslås antingen bli uppförda med oföriind

rade eller sänkta belopp eller bli höjda med hänsyn till den allmänna 

utvecklingen av byggnadskostnaderna kommer inte heller att särskilt be

handlas. För tiden den I april 1979-den I april 1980 beräknar byggnads

styrclsen den allmänna byggnadskostnadsstegringen till 11 procent. 

Stockholm 

Förs1)1:iningsätgiirder inom Frescatiomrlidet. I gällande investerings

plan för utbildning och forskning finns uppförd en kostnadsram av 

45140000 kr. för övriga åtgärder (prop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 694). 

Under året har ett delprojekt med en kostnadsram av 12960000 kr. 

slutredovisats, varefter en ram av (45 140000-12 960000 =I 32 180000 kr. i 

prisläget den I april 1979 återstår. Detta motsvaras av 34 milj. kr. i prislä

get den I april 1980. 

Regeringen uppdrog den 25 oktober 1979 åt byggnadsstyrelsen att inom 

en kostnadsram av 1.2 milj. kr. i prisläget den I april 1978. vilket motsvaras 

av 1450000 kr. i prisläget den I april 1980, utföra vissa försörjningsåt

gärder avseende kraftförsörjning inom Frescatiområdel. Byggnadsstyrel

sen har nu redovisat att kostnaden enligt anbud uppgår till I 820 000 kr., 

vilket är 370000 kr. mer än gällande ram för ändamålet. Kostnad sökningen 

förklaras enligt byggnadsstyrelscn av bl. a. att kostnaden för installation av 

elförsörjning har ökat mer än den index. som tillämpas av byggnadsstyrel

sen för uppräkning av byggnadsprojekt. Byggnadsstyrelsen föreslår därför 

att kostnadsramen för övriga åtgärder höjs med 370000 kr. till 34370000 

kr. 

Nyhyggnadfiir hurndbibliotek m.111. inom Frcsrntiomrädct. Redogörel

se för detta byggnadsobjekt lämnades i prop. 1977/78: 106 (s. 41 och prop. 

1978/79: 82 (S. 9). 

Regeringen uppdrog den 20 december 1979 åt byggnadsstyrclsen att 

utföra nybyggnaden inom en kostnadsram av 79 milj. kr. i prisläget den I 

april 1979, vilket motsvaras av 87.2 milj. kr. i prisläget den I april 1980. 

Enligt byggnadsstyrelsens produktionskalkyl uppgår kostnaden till 93 

milj. kr. i prisläget den I april 1980. vilket iir en ökning med 5.8 milj. kr. 

utöver index. Kostnadsökningen sammanhänger enligt byggnadsstyrelsen 

med utvecklingen av hyggnadskostnaderna under tiden frän systemhand

lingsprojekteringen till byggstarten. ca fyra år. 

Omlryggnad .fi"ir hcteendevetenskapligt centrum. etapp /. Byggnadssty-
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relsen har redovisat byggnadsprogram för en första etapp av ett beteende

vetenskapligt centrum inom f. d. skogshögskolans område. Förslaget inne

bär att hela psykologiska institutionen vid universitetet och statens psyko

logisk-pedagogiska bibliotek ISPPBJ flyttar till området. Den sammanlagda 

programmerade bruksarean som ingår i den första etappen uppgår till 5 915 

m2 bruksarea, varav 4 435 m1 för psykologiska institutionen. 880 m2 för 

SPPB och 600 m2 för pedagogiska institutionen vid universitetet. 

Byggnadsstyrelsen föreslår ombyggnads- och upprustningsåtgiirdcr av 

befintliga byggnader till en kostnad av 13,9 milj. kr. Åtgärderna innebär att 

krav på arbetsmiljö. brandskydd. yrkesskydd och handikappanpassning i 

stort sett tillgodoses. Ombyggnadsåtgärderna bör vara färdigställda till 

höstterminen 1982 för att i första hand klara en evakuering av nuvarande 

förhyrda lokaler för psykologiska institutionen vid Norrtullsgatan. 

Uppsala 

Nybyggnader på Artillerifältet, etapp IV. Redogörelse för projektet har 

senast lämnats i prop. 1978179: 82 (s. 19). I gällande investeringsplan är 

uppförd en kostnadsram av motsvarande 145,7 milj. kr. i prisläget den I 

april 1980 avseende etapperna I - III. hus C 10 samt provcnhet för säkcr

hetslaboratorium vid biomedicinskt centrum (BMCI. Regeringen uppdrog 

den 5 april 1979 och den 24 juli 1980 åt byggnadsstyrelsen att utföra 

nämnda säkerhetslaboratorium vid BMC inom en kostnad av 2450000 kr. 

Byggnadsstyrclsen har den 21 oktober 1980 redovisat systemhandlingar 

för resterande delar av etapp IV. exkl. djurlokaler. Kostnaden för dessa 

delar har byggnadsstyrelsen beräknat till 65.4 milj. kr. 

Ombyggnad m· Regnellianum. Regeringen uppdrog åt byggnadsstyrel

sen den 27 april 1978 att inom en kostnadsram av högst 3.5 milj. kr. i 

prisläget den I april 1976 projektera ombyggnad av lokaler i Rcgnellianum. 

Av nämnda belopp avsåg 600000 kr. underhållsåtgiirder. 

Lokalerna som omfattar en rumsarea av ca I 270 m1 är avsedda att 

disponeras av teologiska institutionen. Byggnadsstyrelscn beräknar kost

riaderna för ombyggnaden till 4.4 milj. kr. exkl. undcrhållsf1tgiirdcr. Bygg

nadsobjektct ingår i byggnadsstyrelscns investeringsrescrv. 

Lund 

Nybyggnad av kvarteret Paradis - f d. patologen. I prop. 1977178: 106 

Is. 6) har redogörelse lämnats för nybyggnad i kvarteret Absalon och 

ombyggnad av f. d. Kirurgen i kvarteret Paradis. Detta hyggnadsohjekt 

avser lokaler för icke-laborativa institutioner. Regeringen uppdrog den 19 

juli 1979 åt hyggnadsstyrelsen all fortsätta lokalplaneringen för icke-labo

rativa institutioner m. m. enligt riktlinjer som föreslagits av byggnadssty

relsen. Beslutet innebär att byggnaderna inom f. d. södra lasarettsområdct 
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- kvarteret ParaJis - skall rustas upp samt att vissa byggnader ersätts 

med nybyggnader. Byggnadsstyrelsens beräkningar visar att de ytramar 

för lokalplaneringen som uppställdes av 1968 års utbildningsutredning 

härigenom kan uppnils ljfr prop. 1970: 76 s. 7). 

Som ett led i detta arbete uppdrog regeringen vidare åt byggnadsstyrel

sen all bl. a. projektera nybyggnad som ersättning för f. d. patologen. 

Byggnadsstyrclscn har redovisat systemhandlingar för nämnda byggnads

objekt. Nybyggnaden skall inrymma universitetets förvaltning och arkiv 

m. m. och omfattar ca 2 700 m 2 bruksarea till en kostnad av 17, I milj. kr. 

Byggnadsarhctena beräknas komma igång under augusti 1981. 

Giitcborg 

0111- och tillhygg11ad.fi"ir ad111i11istratio11 inom Chalmers tekniska högsko

la. Regeringen uppdrog den 21 juni 1979 åt byggnadsstyrelsen att fortsätta 

projekteringen I. o. m. bygghandlingar av en tillbyggnad av administra

tionsbyggnaden vid ·chalmers tekniska högskola inom en kostnadsram av 6 

milj. kr. i prisliiget den I april 1978, motsvarande 7 ,3 milj. kr. i årets 

prisliige. 

Projektet omfattar dels en tillbyggnad på I 069 m2 rumsarea. dels om

byggnad av ca 375 m2 i befintlig byggnad samt markarbeten. Enligt rege

ringens beslut den 30 juni 1977 skall projektet ingå i byggnadsstyrclscns 

investcringsrcserv. 

Luleå 

Nyhvgg11ader .fi"ir hiigskolan. I giillande investeringsplan finns uppförd 

en kostnadsram av 140 milj. kr. i prisläget den I april 1979. vilket motsva

rar 141 milj. kr. i prisläget den I april 1980. för nybyggnader för högskolan i 

Lulefr. Redogörelsen för nybyggnaderna lämnades senast i prop. 1976/ 

77: 25 bil. 7 (s. 70). Dä centrumbyggnaden togs i bruk sommaren 1978 

fristiilldcs lokaler i husen D. E och F. Smärre ombyggnadsåtgärdcr genom

fördes under hösten 1978. 

Byggnadsstyrelsen redovisade byggnadsprogram för ombyggnad av f. d. 

bibliotekets provisoriska lokaler i hus E till laboratorier m. m. för elektro

nik och clvcrkstad samt därmed övriga sammanhängande angelägna om

byggnader i husen D. E och F. Kostnaderna har av byggnadsstyrelsen 

beräknats till 2 055 000 kr. och ryms inom niimnda kostnadsram. 

Regeringen uppdrog den 11 december 1980 ät byggnadsstyrelsen att 

inom en kostnadsram av 1.8 milj. kr. projektera och utföra ombyggnaden. 

Kiruna 

0111- och tillhyggnacl.f("ir Kiruna g<'11/."vsiska institut. Regeringen uppdrog 

den 22 mars 1979 åt hyggnadsstyrclscn att projektera om- och tillbyggna-
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den t. o. m. systemhandlingar. Tillhyggnaden fick omfatta högst 400 m2 

programarea, exkl. kapprum etc. Projektet ingår i hyggnadsstyrelsens 

investeringsreserv. Byggnadsstyrelsen har redovisat systemhandlingar. 

Riksdagen har hemymligat regeringen att för hudgetåret 1980/81. om 

arbetsmarknadssliiget kriiver det. besluta om utgifter intill ett sammanlagt 

helopp av 2500000 kr. (prop. 1979/80: 150. FiU 1979/80:40, rskr 1979/ 

80: 421 ). Fullmakten för användas hl. a. för finansiering av tidigarelägg

ning, utvidgning eller päskyndande av statliga investeringar som normalt 

finansieras med anslag på statshudgeten. 

Med stöd av detta hemyndigande har regeringen den 9 oktoher 1980 

beslutat att från anslaget Byggnadsarheten inom utbildningsdepartemen

tets verksamhetsområde far - utöver vad regeringen i annat sammanhang 

föreskrivit - bestridas utgifter med höst 8.1 milj. kr. 

Regeringen har den 16 oktoher 1980 uppdragit ftt hyggnadsstyrdsen att 

inom en kostnadsram av 8. I milj. kr. utföra om- och tillhyggnad for Kiruna 

geofysiska institut. Arbetena skall utföras vid tidpunkt som hestäms i 

samråd med arbetsmarknadsstyrelscn. 

Kulturändamål m. m. 

Upprustning il\' Opcrlln. etllpp l\l. I investeringsplanen finns uppförd en 

kostnadsram av 28 milj. kr. i prisläget elen I april 1979. motsvarande 30,9 

milj. kr. i prisHiget den I april 1980, för upprustning av Operan. etapp IV 

inkl. hrandskyddsåtgärder (prop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 693 och 697). 

Regeringen uppdrog den 18 september 1980 ät hyggnadsstyrelsen att 

inom en kostnadsram av 33.9 milj. kr. utföra elen aktuella etappen av 

Operans ombyggnad. Kostnadsramen inkluderar en utökning av etapp IV 

med förutom brandskyddsåtgiirder ombyggnad av färgeri och scenbelys

ningsanläggning. 

Viimu:fi"irsiii:j11i11g 111. m. Ji"ir Tekn is kli tnllS<'l'I 111 . .fl. Regeringen har den 

28 december 1978 uppdragit åt byggnadsstyrclscn att bl. a. projektera 

ombyggnad av Tekniska museets panncentral m. m. 

Ombyggnaden av panncentralen innebiir att en gemensam anliiggning för 

viirmeförsörjning byggs för Tekniska. etnografiska och sjöhistoriska mu

seerna. Etnografiska museets värmeförsörjning sker f. n. frfrn en proviso

risk panncentral. Denna liksom Tekniska museets panncentral iir i sädant 

skick att de snarast bör bytas ut dit risk föreligger för haverier. Dessutom 

framhäller byggnadsstyrelscn att en gemensam anliiggning i-ir motiverad ur 

energihesparingssynpunkt. 

Byggnadsstyrelsen har den 3 juni 1980 redovisat systemhandlingar för 

projektet. Kostnaden har heriiknats till 5 950000 kr. Kostnaden täcker 

även vissa markarbeten för anordnande av parkeringsplatser runt Tek

niska museet. 

Om- och tillhyggnlld il\" /oklllcr i Boden Fir regio1111111sikc11. Regeringen 
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uppdrog den 21juni1979 åt byggnadsstyrelsen att inom en kostnadsram av 

I 745 000 kr. i prisläget den I april 1978 projektera och utföra om- och 

tillbyggnad av lokaler i Boden for regionmusiken. Nämnda kostnadsram 

motsvaras av 2 milj. kr. i prisliiget den I april 1979. 

Byggnadsstyrclsen hemställde den 24 mars 1980 om en höjning av ramen 

till 2350000 kr. i prisläget den l april 1979. I samband med att prnjekte

ringsarbetet startade gjordes en mera ing[1ende genomgång av byggnaden 

varvid det vi•;ade sig att framför allt cl- nch vvs-installationerna behöver 

åtgärdas i större utsträckning än vad som tidigare antagits. 

Regeringen bemyndigade - med iindring av vad som i beslutl'I den 21 

juni 1979 föreskrivits om kostnadsramens storlek - hyggnadsstyrclsen den 

14 maj 1980 att för utförandet av nämnda om- och tillbyggnad förskottsvis 

ta i anspråk högst 2350 (100 kr. i prisläget den I april 1979 från den under 

invcsteringsanslaget l3yggnadsarbeten inom utbildningsdepartemcntets 

verksamhetsområde uppförda kostnadsramen Diverse objekt. Ramen mot

svaras av 2,6 milj. kr. i prisläget den l april 1980. 

Övrigt 

Dh·crsc ohjekt 1h11dgetclrct 198/IR:!.J. Byggnadsstyrelsen foreslär för bud

getåret 1981/82 en kostnadsram av 60 milj. kr. Fiir alt få en smidigare 

handhiggning av det ökande antalet ombyggnader föresliir byggnadsstyrel

sen att gränsen för de projekt som skall tas upp med särskilda kostnadsra

mar vid redovisningen för riksdagen höjs fr{m 2 milj. kr. till 5 milj. kr. och 

att verkets hemyndigandegriins höjs friin I milj. kr. till 2 milj. kr. 

Föredraganden 

För niista budgetår har jag gjort upp fliljamle förslag till investcringspla

ner I I 000-tal kr.). 

By[!gnadsobjekt K11~tnadsram Mcdclsförbrukning 

79-04-0 I K0-04-0 I Ber;iknad för 

Bygg
start 

Fiirdig
stiil
!ande Faktisk 

t. o. m. 
80-0(>-30 l9H0/81 19KliK~ ~tr-m;in ftr-mt111 

Uthi/Jning och 
.fi11·sknin1< 
Objekt fiirdigstiillda 
före 1979-07-01 men 
ej slutredovisade 

Stockho/111 
Försörjnings(1tgiirder 
inom hescatiomr~1det: 
Anslutningsavgifter 
Övriga åtgärder 
Försör:inings{1tgiirder 
inom karolinska 
institutets område: 

1.~4 570 134 KOO 

4 780 
45 140 

4950 
34 370 I 

I 184 
13405 

IKYi 

3000 
(>000 

7<ih 
3000 
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Byggnadsobjekt Kostnadsram Mcdelsförbrukning l:lygg- 1-"ärdig-
start stäl-

79-04-0 I 80-04-0 I Faktisk Beräknad för I ande 
t. o. m. 
80-06-30 1980/81 1981/82 år-mfm år-miin 

Anslutningsavgifter 700 700 651 49 
Övriga ätgärder 2625 2625 2431 194 
Om- och tillbyggnad av 
lokaler för musikhög-
skolan m. m .. etapp I 4950 4965 4965 76-11 77-0'5 
Om- och tillbyggnad av 
restaurang m. m. inom 
Frescatiområdet 46700 50550 27958 20000 2 592 79-02 81-06 
Nybyggnad av idrotts-
hallar m. m. för 
gymnastikHirarut-
bildning 16200 17 300 13088 3000 1212 78-09 80-11 
Nybyggnad för huvud-
bibliotek m. m. inom 
Frescatiområdet 79000 93000 10332 30000 40000 80-03 82-06 
Ombyggnad av liiro-
salar i byggnad 111 
vid tekniska högskolan 2700 3000 380 1800 820 80-04 80- )() 
Faslighelsövervak-
ningsanläggning för 
tekniska högskolan 5 500 6100 312 3 500 I 500 80-11 81-10 
Nybyggnad av verkstad 
för astronomi 3800 4200 244 1700 2000 81-02 82-01 
Strömförsörjningsan-
läggning vid tekniska 
hiigskolan 4500 5000 29 2000 2 500 81-02 81-10 
Ombyggnad för beteende-
vetenskapligt centrum. 
etapp I 13900 2000 10000 81-09 82-09 

Upp.rnlu 

Försörjningsåtgärder: 
Anslutningsavgifter 6580 66'50 5991 659 
Nybyggnader pä 
Artillerifältet 14H50 211100 138 286 15000 20000 66-05 83-03 
Upprustning av ventila-
tionsanläggning m. m. 
för kemiska institu-
tionen 2500 2650 1965 685 78-09 79-08 
Ombyggnad av Regnel-
lianum 4400 2 500 81-09 82-08 

Nykiiping 

Ashackaskolan 6150 6800 2 602 3 300 898 79-10 80-09 

Linkiiping 

Försörjningsåtgärder: 
J\nsl ut ni ngsa vgifter 2 I JO 2110 2038 72 
Ovriga åtgiinlcr 241U 2 350 893 I 000 400 successivt 
Nybyggnad för icke-
laborativa institu-
tioner 29750 29000 20260 7000 1740 78-12 80-05 

/.rmJ!Malmii 

Försörjnings~ltgär<ler: 
Anslutningsavgifter 4940 5 500 3 405 I 000 I 095 

, Övriga iitgärder 5900 5300 I I 173 1500 1500 Slll:Ces-
sivt 
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Byggnadsobjckt Kostnads ram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
5tart stiil-

79-04-0 I 80-04-0 I Faktisk Beriiknad for I ande 
t. o. m. 
80-06-30 1980/81 1981/82 är-n1ån år-mån 

Om- och tillbyggnad 
för anatomi och 
histologi 2400 2500 2035 400 78-01 81-01 
Nyhyggnad i kv. Absalon 
för icke-laborativa 
institutioner 12 500 12500 10401 2099 78-07 79-08 
Omhyggnad av f. d. 
kirurgen i kv. Paradis 10350 10900 8970 1930 78-08 80-05 
Ombyggnad av data-
central 3300 3 300 1465 I 500 335 79-09 80-09 
Nybyggnad för musikut-
bildning i !'vfalmö 40000 44500 2467 14000 20000 K0-11 82-05 
Nybyggnad i kv. Paradis 
r. d. Patolngen 17400 170 2 000 8000 81-0K K2-08 

Ciiitchtlrg 

Fiirsiir:iningsätgiirder 
för humanistiska 
fakulteten m. m.: 
Anslutningsavgifter 154 154 83 71 
För~ör:i ni ngsåt gärder 
inom mcdicinaromr:tdet: 
Anslutningsavgifter 

} 
800 

3 800 3 800 
Övriga ätgiirder I 000 500 successivt 
f'örsöi:iningsätgiirder 
inom Chalmers tekniska 
högskolas område: 
Anslutningsavgifter 2000 2000 1859 141 
Övriga fögiirder 5600 5000 I 1096 2000 904 80-11 82-02 
Om- och tillbyggnad 
av kemibyggnad I 7 150 7 500 6849 651 79-02 79-09 
Ombyggnad for högskole-
utbildning i Mölndal 6650 7 300 722 4000 1500 Kl-01 Kl-I I 
Upprustning av ventila-
tionssystemct inom me-
dicinska fakultetens 
l~yggnader 8880 9500 6805 1500 I 195 79-03 79-11 
Ateruppbyggnad av mat-
sal m. m. inom medicinar-
omr~idet 10400 8900 7446 1454 79-03 79-11 
Utbyggnad av Tjiirnö 
marinbiologiska 
laboratorium 7150 7900 795 3500 3 605 80-10 81-09 
Om- och tillbyggnad för 
administrationen inom 
Chalmers kkniska hög-
skola 7 300 579 500 4000 Kl-OK K2-09 

Umcä 

Försör:jningsätgärder: 
A nslutning~a vgiftcr 1200 1200 575 IOO IOO successivt 
Övriga ätgärdcr 7900 5800 I 783 I 000 500 
Om- och tillbyggnad 
för fysik-hufo 12900 13 600 11031 I 000 I 569 78-10 79-12 

Luleå 
f örsöi:iningsiitgiirder: 
Oversiktlig plan-
läggning 400 400 350 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 68:'i 

Hyggnadsobjekt Kostnadsram Mcdelsförbrukning Bygg- Fiirdig-
start stäl-

79-04-0 I 80-04-0 I Faktisk Bcriiknad för I ande 
I. o. m. 
80-06-30 1980i81 1981/iC ~ir- 1n~1n [u-- 111än 

Anslutningsavgifter } 120()() 7800 I 5 129 I 000 500 succ.:ssivt 
Övriga åtgärder 
Nybyggnader för 
högskolan 140000 141000 134059 2000 2000 72-08 82-10 
Nybyggnad av 
restaurang för 
lärarutbildning 3900 4150 2947 12m 79-02 K0-01 

Kiruna 
Om- och tillbyggnad 
för Kiruna geofysiska 
institut 8100 245 4000 3000 Kl-01 81-10 

854089 983824 592 218 152343 140231 

Kulwrändamål m. m. 
Objekt färdigställda 
före 1979-07-01 men 
ej slutredovisade 163490 163 780 156 357 7 423 
Nybyggnad av museiloka-
ler på J ulita gård för 
Nordiska museet m. m., 
etapp Il 8200 8000 6 798 1202 78-09 79-IO 
Ombyggnad av Södra 
teatern 3 150 3 350 3 124 226 79-02 80-04 
Närverkstad och färgeri 
vid Dramatiska teatern 4 785 5 300 141 I 000 3 500 80-0.'i 82-05 
Ombyggnader för riksan-
tikvarieämbetet och sta-
tens historiska museer 7700 8 575 . 1301 I 000 6000 81-08 82-05 
Ombyggnad av fastigheten 
Ostindiefararen I. etapp 
I 12 lllO 13400 I 085 8000 2000 80-10 83-09 
Upprustning av Operan, 
etapp IV 28000 33900 4078 12000 12000 80-04 83-05 
Värmeförsörjning m. m. 
för Tekniska museet 
m. fl. 5660 147 500 4000 Kl-O' 82-05 
Om- och tillbyggnad 
av lokaler i Boden för 
regionmusiken 2600 I 000 I 000 80-04 K0-12 

227425 244565 173031 32351 28500 

Ö1Ti1?I 
Diverse objekt 
I budgetåret 1981 /82) 45000 20000 
Diverse objekt 
(budgetåret 1980/81 l 26200 26200 10000 10000 
Diverse objekt 
(tidigare budgetår) 52 874 56649 31 790 15000 9859 
Projekteringskostnader 18432 5000 10000 

1160588 1356238 815471 214694 218590 

Erfarenhetsmässig 
reduktion av medels-
behovet 34694 40447 

Beräknat medelsbehov 180000 178143 

1 Byggnadsstyrelsen har slutredovisat delobjekt inom kostnadsramen. 
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För närvarande medger investeringsutrymmet m. m. igångsättning av 

endast ett fätal högt prioriterade byggnadsobjekt. 

Jag har riiknat med att en första etapp av omhygg11ad ji"ir hetee11dl'\·ete11-

skapligt ce11tmm inom f. d. skogshögskolans område i Stockholm skall 

kunna igangsättas under hösten 1981. Jag för upp en kostnadsram för 

objektet enligt byggnadsstyrelsens förslag. 

Vidare riiknar jag med att 11yhygg11ader på ArtilliT(fi"iltet i Uppsala. 

etappen I V. skall kunna påbörjas under budgetåret 1981/82 rn:h har därför 

föreslagit att den nuvarande kostnadsramen höjs med 65.4 milj. kr. till 

. sammanlagt 211.1 milj. kr. 

I samband med redovisningen av systemhandlingar för om- och tillhygg-

11adc11 .fi'ir ickc-lahorntil"ll i11stit11tio11er m. m. i Renstrii111sparke11 i Giite

horg skall byggnadsstyrelsen enligt regeringsbeslut lämna en redovisning 

över vilka institutioner som planeras bli förlagda till Renströmsparken. 

Systemhandlingarna ber~iknas bli klara först under våren 1981. Innan den

na redovisning har lämnats och med hiinsyn till den komplicerade lokalsi

tuationen inom universitetet i Göteborg är jag inte nu beredd att föra upp 

en kostnadsram för detta objekt. Fri'tgan piiverkas också av de föriindring

ar i lokalplaneringen som kan uppstå till följd av regeringens uppdrag till 

byggnadsstyrelsen rörande åtgärder för att minska lokalkostnaderna inom 

högskoleområdet m. m. (jfr prop. 1980/81: 20 bil. 8 s. 22). 
-·-· -·· 

Ett ställningstagande till utbyggnaden av Renströmsparken måste såle-

des grundas på ett mera samlat planeringsunderlag för att lösa lokalfrå

gorna i Göteborg. Utgångspunkten bör dårvid vara att i stort sett hela 

humanistiska fakultetens verksamhet hör inrymmas i Renströmsparken. 

Vidare hör ett fullständigt utnyttjande av lokalerna fi.'lr lärarutbildning i 

Mölndal åstadkommas. Slutligen skall i plancringsunderlaget också redovi

sas den mängd av förhyrningar som kan avvecklas till följd av ianspråkta

gandet av Renströmsparken och lokalerna i Mölndal. 

Retriiffande 1·iim11'.fi>rsii1:ini11g 111. 111 • .fi"jr Tek(1iska 11111.1·eet m ..fl. avser jag 

att föreslå regeringen att uppdra åt byggnadsstyrdsen att fortsiitta projek

teringen l. o. m. systemhandlingar för värmeförsörjning samt parkerings

platser inom en kostnadsram av 5 660000 kr. 

Mot bakgrund av bl. a. att investeringsutrymmet för större ny- eller 

ombyggnader kommer att vara begränsat under de närmaste åren och att 

lokalplaneringen därför måste inriktas på att bättre utnyttja redan hefint

liga lokaler har jag föreslagit höjning av kostnadsramen Di1wsc ol1jekt. För 

budgetåret 1981182 har jag beräknat 45 milj. kr. För att få en enklare 

handläggning av det ökade antalet ombyggnader harjag diirvid i likhet med 

vad chefen för budgetdepartementet har förordat tidigare denna dag räknat 

med att gränsen för de hyggnadsobjekt som skall redovisas till riksdagen 

med särskilda kostnadsramar höjs från 2 milj. kr. till 4 milj. kr. 

Chefen för budgetdepartementet har tidigare denna dag, i anslutning till 

redovisningen av anslag till byggnadsstyrclsen. behandlat frågor om änd

rad finansiering m. m. av projekteringskostnader. 
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I mitt förslag till investeringsplan har jag i enlighet med denna redovis

ning under rubriken Projcktcringskostnader beräknat medel för fortsatt 

finansiering av kostnader som nedlagts för projektering av ny-. om- och 

tillbyggnader för icke-laborativa institutioner vid universiteten i Lund m:h 

Göteborg. för karolinska institutet, för sektion kemi vid tekniska högsko

lan i Stockholm. för biologi vid universitetet i Sto(;kholm och för Operan. 

I likhet med vad som skett tidigare år har jag i förslaget till investerings

planer gjort en p[1 erfarenhet grundad reducering av summan av de beriik

nade mcdelsförbrukningarna för de enskilda objekten. Pil grundval av mina 

förslag till invcsteringsplaner har.jag gjort följande anslagsberäkning. 

Anslagsheriikning (I 000-lal kr. I. 

Mcdelstillgång 

Behållning 
Anslag för 
Anslag för 
<förslag I 

1980-07-01 
1980/81 
1981/82 

18 143 
170000 

170000 

.l58143 

lkriiknad mcdclsförbrukning 

1980/81 
1'181/82 

180000 
178143 

358 143 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten inom ut

bildningsdepartementets verksamhetsomn\de i.nom de kostnads

ramar som jag har förordat i det föregående. 

2. till Byggnadsarheten inom 11tbild11i11gsclep11r/1'1111·11t1·ts 1·erksw11-

het.1·11111råde för budgetitret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag 

a V 170 0()0 000 kr. 

H 2. Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

108074420 

90 000 ()()() 

165 000 ()()() 

Reservation I 884 177 

Frän detta reservationsanslag bestrids utgifter för inredning och utrust

ning av lokaler vid högskoleenheterna inom utbildningsdcpartementets 

verksamhetsområde samt vid vissa statliga institutioner inom bl. a. skol

och kulturområdena. 

Lokal- och utrustningsplancringen f1vilar fr. o. m. den I juli 1979 resp. 

högskoleenhet (jfr högskoleförordningen 1977: 263, omtryckt 1979: 857. 

ändrad senast 1980: 6001. Högskolestyrelse skall uppriitta förslag till 

utrustningsprogram. Förslagen överlämnas till utrustningsniimndcn för 

universitet och högskolor ( UU H) som i an slagsframställning liimnar för

slag till kostm1dsramar för aktuella utrustningsohjckt och som - inom 

uppförda kostnadsramar och i förekommande fall efter samr;'id med uni-
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versitets- och högskoleämbetet (UHÄl - fastställer rrogrammcn. UUH 

svarar för anskaffning av utrustningen. 

Statens kulturråds LUP-delegation medverkar i planeringen för bl. a. de 

statliga museerna samt Operan och Dramatiska teatt:rn. 

Byggnadsstyrelsen svarar för planering och anskaffning av inredning. 

Av anslaget disponeras innevarande budgetår 20 milj. kr. av byggnads

styrelsen enligt en av regeringen fastställd inredningsrlan. U U H dispone

rar 70 milj. kr. enligt en av regeringen fastställd utrustningsplan. 

Myndigheterna 

Byggnadsstyrelsen hemställer att 30 milj. kr. anvisas för styrelsens in

redningsvcrksamhet budgetåret 1981 /82. U U H föreslår med överliimnande 

av förslag från berörda myndigheter m. tl. att den för UUH:s verksamhets

område avsedda anslagspostcn för budgetåret 1981/82 beräknas till 175 

milj. kr. 

Redogörelse lämnas endast för de inrednings- och utrustningsobjekt som 

jag tar upp i det följande. 

Stockholm 

Ombyrm11ader för riksamiknll"il'iimhe_tet och state11s historiska mt1.H'1'r. 

inredningsplanen är uppförd en definitiv kostnadsram av 500000 kr. 

avseende inredning i samband med ombyggnad för textilsektionen lprop. 

1977178: 25 s. 40). Redogörelse för ombyggnad för riksantikvarieämbetet 

och statens historiska museer har lämnats i prop. 1978/79: 82 (s. 10 och 15l 

och prop. 1979/80: 100 bil. 12 (s. 697). Denna ombyggnad avser bl.a. den 

s. k. konservcringstlygeln för tekniska institutionen. Den inredda arean 

uppgår till ca I 200 m2
• Byggnadsstyrelscn beräknar inredningskostnaden 

till I 250000 kr. Byggnadsstyrelsen föreslår en särskild delram för ändamå

let. 

Opera11, etapp IV. I det föregående under anslaget Byggnadsarbeten 

inom utbildningsdepartcmentets verksamhetsomrädc har jag redogjort för 

upprustning av Operan. etarp IV. inkl. vissa tillkommande ombyggnadsar

beten. 

I gällande inredningsplan finns uppförd en delram av 3.5 milj. kr. för 

Operan, etapp IV (prop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 701 och 705). 

Samtidigt med etappen IV inkl. de tillkommande åtgärderna bör enligt 

byggnadsstyrelsen inredningen i kungliga foajen och drottningens rum 

rustas upp. I etappen V var planerat all byta ut slitna salongsstolar. 

Byggnadsstyrelscn anser dock ätt det iir nödvändigt att redan nu byta ut ca 

640 stolar. 

Byggnadsstyrelsen har beräknat inrcdningskostnadcn fi.ir de tillkom

mande åtgärderna exkl. guldfoajen till 275 000 kr.. för guldfoajcn till 1.2 

milj. kr., för kungliga foajen och drottningens rum till 300000 kr. och for 
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utbyte av stolar till I 875 000 kr. Byggnadsstyrelsen föreslår därför att den 

nuvarande delramen höjs med (275000 + 1200000 + 300000 + 1875000 

=) 3 650000 kr. till 7 150000 kr. 

Uppsala 

Nybyggnader på_Artillerifältet, etapp H'. I utrustningsplanen är uppförd 

en delram av 6, 1 milj. kr. för etapp IV (prop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 702 och 

710). 

Lokalnämnden vid universitetet i Uppsala har utarbetat förslag till 

utrustningsprogram och föreslår ett definitivt kostnadsramsutrymme av 7 

milj. kr. för biologiska övningslaboratoriet, näringslära och gemensam ut

rustning. Utrustningsplaneringen för ett i etappen ingående djurhus är 

ännu inte avslutad och lokalnämnden föreslår tills vidare ett ramutrymme 

av 2 milj. kr. för djurhusutrustning. 

UUH tillstyrker lokalnämndens förslag och föreslår att den i utrust

ningsplanen uppförda delramen höjs till 15. 1 milj. kr. 

Nyköping 

Åshackaskolan. I inredningsplanen är uppförd en delram av 1 126000 kr. 

som avser inredning till Dansutskolan, tre elevbostäder samt ny- och 

tillbyggnad för Åsbackaskolan (prop. 1978179: 82 s. 20). Till följd av att 

befintlig inredning ej kan återanvändas i planerad omfattning föreslår bygg

nadsstyrelsen att nämnda delram höjs till (1126000 + 130000 =) 1256000 

kr. 

Linköping 

Temaforskning. F. n. disponerar temaforskningen ca 570 m2 bruksarea i 

förhyrda lokaler på Platensgatan 27. Förhyrningen täcker lokalbehovet 

fram till hösten 1981. 

Universitetets humanistiska och samhällsvetenskapliga institutioner 

flyttades sommaren 1980 från f. d. Linnefabriken på Platensgatan 26 till en 

nybyggnad inom Vallaområdet. Efter en begränsad ombyggnad och upp

rustning kan de friställda lokalerna, som omfattar 1 550 m2 bruksarea, 

användas som ett provisorium för temaforskningen. Totalt skulle tema

forskningen då disponera (570 + 1550 =) 2 120 m2
• 

Kostnaderna för inredning av de friställda lokalerna beräknar byggnads

styrelsen till 2, I milj. kr. 

Lund/Malmö 

Icke-laborativa institutioner m. m. Under reservationsanslaget Bygg

nadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde har re-

44 RiksJai:en 1980181. I sam/. Nr /IJO. Hi/aga 12 
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dogörelse lämnats för planerad nybyggnad för icke-laborativa institutioner 

i kvarteret Paradis. 

I gällande inredningsplan är uppförd en delram av 6 milj. kr. för icke

laborativa institutioner m. m. (prop. 1977/78: 106 s. 17). Byggnadsstyrelsen 

föreslår en höjning av nämnda delram med 6,2 milj. kr. till 12.2 milj. kr. Av 

nämnda höjning avser 2,4 milj. kr. inredning för nybyggnad i kvarteret 

Paradis - f. d. Patologen. Resterande belopp, (6.2 - 2,4 = J 3.8 milj. kr.. 

avser inredning för en planerad nybyggnad i nämnda kvarter (f. d. Tvätten) 

och en planerad ombyggnad i kvarteret Maria Magle. 

Musikutbildning. l prop. 1979/80: 100 bil. 12 (s. 693J har redogörelse 

lämnats för nybyggnad för musikutbildning i Malmö. Byggnaden beräknas 

färdigställd till höstterminen 1982. Den inredda arean uppgår till ca .'i 700 
m~ och byggnadsstyrelsen beräknar att inredning måste nyanskaffas· till ett 

värde av 4.5 milj. kr. UUH har beräknat utrustningskostnaden till 7 

milj. kr. 

Borås 

Hiigskole111bildning. Regeringen uppdrog den 5 juni 1980 åt byggnads

styrelsen att utföra nybyggnad i kv. Balder i Borås för högskolan i Borås, 

SlFU, länsbostadsnämnden. yrkesinspektionen samt åklagarmyndigheten 

i Borås. Redogörelse för byggnadsobjektet har lämnats i prop. 1979/80: 25 
(bil. 5 s. 26). 

l utrustningsplanen är uppförd en delram av 340000 kr. för högskoleut

bildning i Borås (prop. 1972: 28 s. 26 och 33 samt prop. 1973: 61 s. 28 och 

36). 
Högskolan har upprättat ett förslag till utrustningsprogram som innefat

tar utrustning för 5,1 milj. kr. Högskolan beräknas bli den största brukaren 

i kv. Balder. Med anledning härav har vid planeringen antagits att högsko

lan skall svara för administrationen av de för brukarna gemensamma 

funktionerna och lokalerna. l högskolans utrustningsprogram ingår därför 

restaurang- och städutrustning till en kostnad av 709000 kr. 

U UH tillstyrker förslaget och föreslår att den i utrustningsplanen upp

förda delramen av 340000 kr. höjs till 5.5 milj. kr. 

Övrigt 

Telefonl'äxlar. l gällande utrustningsplan är uppförd en delram av 

24 143 000 kr. för telefonväxlar (prop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 703 och 7 IOJ. 
U UH har upprättat program för anskaffning av utrustning för direktval 

och individuell samtalsmätning för vissa telefonväxlar samt för anskaff

ning, komrlettering och utbyggnad av telefonväxlar vid vissa högskoleen

heter. Kostnaden för hela det redovisade programmet har beräknats till ca 

18.6 milj. kr. 
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U U H har prioriterat de framförda förslagen inbördes och föreslår för 

budgetåret 1981/82 en höjning av kostnadsramen med 11,5 milj. kr. 

Dessutom har riksarkivet i sin anslagsframställning begärt medel för en 

ny telefonväxel. 

Utredningskostllader. I utrustningsplanen är uppförd en definitiv kost

nadsram av 250000 kr. benämnd Utredningskostnader. Ramen är avsedd 

för kostnader som uppstår i samband med utrustningsplanering för objekt 

som ännu inte fått någon kostnadsram uppförd I prop. 1975/76: 117 s. 25 

och 34). 

Utrustningskostnaderna för ett projekt redovisas till regeringen senast i 

anslutning till byggnadsstyrelsens framställning om bygg1. 1dsuppdrag. I 

vissa projekt kan byggnadspåvcrkande utrustning ingå som på avgörande 

sätt påverkar byggnadsprojckteringen. I dessa fall fordras regeringens 

ställningstagande till den aktuella utrustningsanskaffningen redan i sam

band med prövning av byggnadsprogrammet. Byggnadspåverkande utrust

ning bör enligt UUH även av upphandlingstekniska skäl projekteras paral

lellt med byggnadsprojekteringen. Med hänsyn härtill kommer UUH att 

för vissa projekt behöva planerings- eller projekteringsuppdrag. Projek

teringskostnaderna bör enligt nämnden belasta nämnda kostnadsram. 

UUH föreslår därför att ramen höjs med 250000 kr. till 500000 kr. 

-~iiihefii/s111hild11i11g. I gällande utrustningsplan är uppförd en delram av 

5.5 milj. kr. för anskaffning av navigeringssimulatorer för sjöbefälsutbild

ning (prop. 1978/79: 82 s. 24 och 34 samt prop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 703). 

Uppbyggnaden av simulatorer sker i tre steg. Förutvarande sjöbefäls

skolorna i Stockholm och Kalmar har båda erhållit steg ett och två. 

Anskaffningen av steg ett till sjöbefälsutbildningen i Härnösand pågår. 

UHÄ föreslår nu anskaffning av steg två för simulatorn i Härnösand och 

steg tre för simulatorn i Kalmar och beräknar att ytterligare 4650000 kr. 

erfordras för ändamålet. U U H föreslår att delramen höjs till I 0 150 000 kr. 

Ramar för ersättningsanskaffning m. m. 

Till hygg11ad.1·s1yrelse11s disposition. I inredningsplanen är för budgetåret 

1980/81 uppförd en kostnadsram av 17 milj. kr. till byggnadsstyrelsens 

disposition. Denna kostnadsram skall användas för planmässig återan

skaffning m. m. av inredning inom högskolesektorn och för komplettering 

av inredning i samband med sådana omdispositioner och smärre byggnads

åtgärder som byggnadsstyrelsen själv beslutar om. Vidare skall kostnads

ramen disponeras för inredning av övriga om- och nybyggnader samt av 

utökade lokaler, under förutsättning att utökningen godkänts av regering

en. i de fall inredningskostnaden för ifrr1gavarande objekt ej överstiger I 

milj. kr. lprop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 711 ). 

Byggnadsstyrelscn föreslår att motsvarande ram till styrelsens disposi

tion för nästa budgetår förs upp med 34 milj. kr. 
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Till universitets- och högskoleiimbetets disposition. För budgetåret 

1980/81 har en definitiv kostnadsram av 70 milj. kr. förts upp för ersättning, 

komplettering m. m. av utrustning. Vidare skall ramen disponeras även för 

anskaffning av utrustning i samband med om- och nybyggnadsobjekt i de 

fall utrustningskostnaden ej överstiger 4 milj. kr. (prop. 1979/80: 100 bil. 12 

s. 711). 

UHÄ föreslår i samråd med UUH att en definitiv kostnadsram av 100 

milj. kr. förs upp i utrustningsplanen för nästa budgetår. 

Till statens kulturråds disposition. För budgetåret 1980/81 har en defini

tiv kostnadsram av 2,3 milj. kr. förts upp för ersättningsanskaffning vid de 

statliga museerna samt vid Operan och Dramatiska teatern (prop. 1979/ 

80: 100 bil. 12 s. 711). 

Kulturrådets LUP-delegation föreslår att en definitiv ram av 6 milj. kr. 

förs upp i utrustningsplanen för nästa budgetår. varav 1,8 milj. kr. som 

engångsanvisning för anskaffning av viss ljusregleringsutrustning till Dra

matiska teatern. 

Till forskningsrådsnämndens disposition. För budgetåret 1980/81 har en 

definitiv kostnadsram av 25 milj. kr. förts upp för inköp av dyrbar veten

skaplig utrustning. Vidare har delramar av 12.5 milj. kr. förts upp för 

vartdera av budgetåren 1981/82 och 1982/83 (prop. 1979/80: 100 bil. 12 s. 

712). 

Forskningsrådsnämnden föreslår att en definitiv ram av 45 milj. kr. förs 

upp för budgetåret 1981/82 samt att delramar av 25 milj. kr. och 12,5 

milj. kr. förs upp för budgetåret 1982/83 resp. budgetåret 1983/84. 

Fiircdraganden 

Med utgångspunkt i de förslag till kostnadsramar för inredning och 

utrustning som jag har redogjort för i det föregående har jag gjort upp 

följande förslag till inrednings- och utrustningsplaner. 

l11red11ingspla11 (I 000-tal kr.) 

lnredningsobjekt Förordad ram Kostnadsram 
eller förordad 
ändring av definitiv delram art 1 

tidigare ram ram 

Objekt färdigställda före 
1979-07-01 men ännu ej 
slutredovisade 29 385 

Stockholm 
Nordiska museet 3 100 
Nybyggnad för etnografiska 
museet 8700 
Ombyggnader för 
riksantikvarieämbetet och 
statens historiska museer + I 000 1500 2a 
Scenskolan i Stockholm m. m. 1300 
Ombyggnad av lokaler för 
musikutbildning m. m. 1425 

Medelsfiir-
brukning 
t.o.m. 
K0-06-30 

27 227 

1928 

('1387 

4% 
I 172 

I 378 
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lnredningsohjekt Förordad ram Kostnadsram 
eller förordad 
ändring av definitiv delram 
tidigare ram ram 

Nybyggnad av restaurang 
inom karolinska institutets 
område 1625 
Nybyggnad av idrottshallar 
rn. m. för gymnastiklärar-
utbildning 875 
Arbetsvetenskaplig sektors-
forskning vid tekniska hög-
skolan 800 
Om- och tillbyggnad av 
restaurang m. m. inom 
Frescatiomrädct 2400 
Förskolläraruthildning m. m 1600 
Operan. etapp IV + 125 3 625 
Huvudbibliotek m. m. 11500 
Förskollärarutbildning i Visby 950 

Uppsala 
Nybyggnader på Artillerifältet 2.5400 
Institutionen för juridik 900 

Nrkiiping 

.Å.sbackaskolan + 100 1226 

Linkiiping 

Icke-laborativa institu-
tioner m. m. 5400 
Tcmaforskning + 1500 1500 

Kalmar 
Naturvetenskaplig utbild-
mng 900 

L11nd!Malmii 

Icke-laborativa institu-
tioner m. m. + 2000 8000 
Liirarutbildning m. rr1. 4500 
Om- och tillbyggnad för 
anatomi och histologi 2.'.iO 
Magasin för universitets-
biblioteket 1600 
Nybyggnad för musikutbild-
ning + 4000 4000 

(l,j/eb"rg 

Icke-laborativa intitu-
tioner m. m. 5000 
Lärarutbildning m. m. 9900 
Om- och tillbyggnad av 
kemibyggnad I 2200 
Handikappforskning 3.'.i() 
Återuppbyggnad av matsal 
m. m. inom mcdicinarområdet 1500 
Upprustning av ventilations-
svstemet för medicinska 
fakultetens byggnader 500 

Öre I> ro 
M usikliirarutbildning 275 

Kartong: S. 69.~. Uppsala Nybyggnader på Artillerifältet. definitiv ram Står: 25 400 
Flyttas till: delram 
S. 694. Summa. definitiv ram Står: 226446, Summa delram Står: 31000 
Rättat till: 221 066 resp. 56 400 

Medelsför-
brukning 

art 1 t. o. m. 
80-06-30 

1172 

743 

749 

301 
I 321 

2b 
I 
l 71 

23 740 
153 

2b 806 

I 3068 
3 

900 

2b 5026 
I 3890 

243 

3 

4816 
7 379 

I 733 
300 

1418 

21 

233 
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lnredningsobjekt Kostnadsram Förordad ram 
eller förordad 
ändring av 
tidigare ram 

definitiv delram 

Umel.i 

Om- och tillbyggnad för 
fysik 

l'iteci 

Musikutbildning 

/,11/cil 

Högskolan 
Ct:ntrumbyggnad 
Nybyggnad av restaurang för 
lärarutbildning 

Ö1·rigt 

Elevbostäder for special-
skolan · 
Till byggnadsstyrelsens 
disposition 
<budgetäret 1981/82) 
Cbudgetiiret 1980/81) 
<budgetäret 1979/80) 
t budgetarct 1978/79) 
(budgetåret 1977/78) 
( budgetitret 1976177) 
(budgetåret 1975/76) 
<budgetäret 19741751 
Till byggnadsstyrelsens dis
position för extra inredning 
<budgetiiret 1984/85) 
<budgetåret 1983/84) 
<budgetåret 1982/83) 
< budgctilrct 1981 /82) 
(budgetåret 1980/81) 
Diverse objekt 
t budgetärct 1979/80) 
<budgetåret 1978/791 
(tidigare budgetår) 

1 Art tll' kostnadsramför resp. objekt. 

+lll500 

+ 1000 

+28225 

I. Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram. 

ram 

2 350 

12800 
2275 

275 

1760 

18.~00 

17000 
12500 
Il 000 
7 !)()() 
6000 
6000 
6000 

I 000 
I 000 
I 000 
I 000 
I 000 

2000 
2000 
2520 

221066 

257466 

2a. Förslag till ändrad kostnadsram Uidigare fastställd som definitiv). 
2b. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 
3. Förslag till ny kostnadsram. 

Utrustningsplan (I 000-tal kr.) 

Utrustningsobjekt Kostnadsram 

300 

56400 

Förordad ram 
eller förordad 
ändring av 
tidigare ram 

definitiv delram 

Stockholm 
Matsalar m. m. 
Nordiska museet 
Ombyggnad av Kronobageriet 
Etnografiska museet 

ram 

I 125 
1500 

2657 
2600 

art 1 

3 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

art 1 

J\kd<·hfor
brukning 
t.o.m. 
K0-06-30 

!7.W 

245 

11 7K5 
2 270 

3 142 
8 116 
5 K57 
5 132 
4 729 
4955 

440 
1248 

147 527 

Mcdclsfiir
brukning 
l.o.m. 
K0-06-30 

1454 
1929 

914 
I 198 
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Utrustningsobjckt Förordad ram Kostnadsram Medelsför-
eller förordad brukning 
ändring av definitiv delram art' t. o. m. 
tidigare ram ram 80-06-30 

Flyttningskostnader för 
etnografiska museet 1350 R37 
Biologi m. m. 400 399 
Tekniska institutionen vid 
RAA och statens historiska 
museer I 000 412 
Idrottshallar m. m. för 
gymnastiklärarutbildning 500 333 
Förskollärarutbildning m. m. 800 468 
Allhuset inom Frescati-
området 900 
Operan. etapp IV 8000 

Uppsa/11 
Ombyggnad av synkrocyklotron 
vid Gustaf Werners institut 5200 3 545 
Nybyggnader på Artilleri-
fältet. etapp I V + 400() 10 IOO 2b 494 

Nvkc'iping 
Asbackaskolan I 025 769 

Unkiiping 

Icke-laborativa 
institutioner m. m. 2400 I 099 

l.1111dl Afa/mii 

Matsalarm. m. 381 294 
Nybyggnad för filial till 
universitetsbiblioteket 900 605 
Icke-laborativa ämnen 1400 544 
Om- och tillbyggnad för 
zoologi 490 
Musikutbildning 
i Malmö + 4500 4500 3 

(it'jtehortr.: 

Uiraruthildning m. m. 2500 2 208 
Polymerteknologi 1400 I 134 

/Jonh 
Högskoleutbildning + 4500 4840 2b 339 

Örehro 

Musiklärarutbildning 500 341 

Umeå 
Fysik (forskning m. m.J 4000 2501 

L11/ctl 
Arbetsvetenskap 1600 1200 

Ö1Tigt 
Matsalarm. m. 815 625 
Telefonväxlar + 5247 29390 2b 9725 
U tredningskostnader + 250 500 2a I 
Sjöbefälsutbildning + 3100 8600 2b 678 
Till universitets- och 
högskoleämbetets dis-
position 
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Utrustningsobjekt Förordad ram Kostnads ram 
eller förordad 
ändring av definitiv delram <lfl I 

tidigare ram ram 

(budgetåret 1981/82) + 76000 76000 
(budgetåret 1980/81) 70000 
(budgetåret 1979/80) 58000 
Till universitets- och 
högskoleämbetets dis-
position för extra ut-
rustning 
(budgetåret 1984/85) 4000 
(budgetåret 1983/84) 4000 
(budgetåret 1982/831 4000 
<budgetåret 1981/82) + 4000 4000 
(budgetåret 1980/8)) 4000 
Till statens kultur-
råds disposition 
(budgetåret 1981/82) + 2800 2800 
(budgetåret 1980/81) 2300 
!budgetåret 1979/80) 2000 
Till forskningsråds-
nämndens disposition 
<budgetåret 1983/84) 17 500 
(budgetåret 1982/83) 17 500 
(budgetåret 1981/82) + 35000 35000 
(budgetåret 1980/81 ) 25000 
(budgetåret 1979/80) 15000 

+139397 350630 91843 

442473 

1 Art a1· kostnad.~ramfiir resp. objl>kt. 

I. Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram. 
2a. Förslag till iindrad kostnadsram I tidigare fastställd som definitiv). 
2b. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 
3. Förslag till ny kostnadsram. 

I mitt förslag till inredningsplan har jag fört upp en kostnadsram av 1,5 

milj. kr. för ombyggnader för riksantikvarieämbetet och statens historiska 

museer. Ramen inkluderar det belopp av 500000 kr. som finns uppfört i 

gällande inredningsplan för tekniska institutionen vid nämnda myndighe

ter. 

I samband med utförandet av fjärde etappen av nybyggnader på Artille

rifiiltet i Uppsala <BMCJ har jag beräknat ytterligare 4 milj. kr. för utrust

ning. Beloppet skall betraktas som ett definitivt ramutrymme för biologis

ka övningslaboratoriet, näringslära samt gemensam utrustning. 

För utrustning till musikutbildning i Malmö har jag beräknat 4,5 milj. kr. 

De ersättningsbehov som inte ryms inom kostnadsramen får prövas vid 

fördelningen av ramen Till universitets- och högskoleämbetets disposition. 

En kostnadsram för inredning av nybyggnad i kv. Balder för högskolan i 

Borås har förts upp under anslaget Inredning av byggnader för statlig 

förvaltning. 

3 
I 
I 

3 
I 
I 

3 
2b 
2b 

I 
I 

Medelsför-
brukning 
I. ll. ITI. 

80-0f>-30 

36916 

820 

4809 

76591 
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Fr. o. m. innevarande budgetår har samtliga telefonväxlar i utrustnings

planen sammanförts i en gemensam kostnadsram under Övrigt. 

Med utgångspunkt i UUH: s förslag och yttrande har jag beräknat ytter

ligare 5 247 000 kr. för dels anskaffning av nya telefonväxlar till delar av 

universitetet '1Ch högskolan för lärarutbildning i Stockholm, högskolan i 

Växjö, Kiruna geofysiska institut samt riksarkivet. dels komplettering eller 

utbyggnad av befintliga telefonväxlar vid universiteten i Stockholm, Upp

sala och Lund, högskolan i Gävle/Sandviken, karolinska institutet samt 

Chalmers tekniska högskola. I beloppet ingår också 200000 kr. för prishöj

ning av telefonväxeln vid universitetet i Göteborg som redovisades i prop. 

1979/80: 100 bil. 12 s. 710. 
Utöver medel för steg två för navigeringssimulatorn vid .1jiihlfiil.rnthild-

11i11gen i Härnösand har jag till följd av den höjda mervärdesskatten beräk

nat ytterligare 100000 kr. för de tidigare beviljade simulatorerna. 

Den kostnadsram Till statens k11/t11mlds disposition som jag föreslår 

inkluderar 500000 kr. som ytterligare bidrag till inköp av en masspektro

mcter vid naturhistoriska riksmuseet. 

Jag har i anslutning till anslaget D 40. Forskningsrådsnämnden anfört 

vissa förslag som avser den fortsatta hanteringen av kostnadsramen Till 

forsk11ingsråd.rniim11de11s disposition. Jag avser vidare att på grundval av 

de förslag som forskningsrådsnämnden efter samråd med berörda myndig

heter kan tillhandahålla i anslutning till sin anslagsframställning för budget

året 1982/83 avseende det framtida behovet av såväl dyrbar vetenskaplig 

utrustning som sådan utrustning som erfordras i anslutning till s. k. big 

science återkomma med förslag till regeringen om kostnadsramens fortsat

ta uppbyggnad. 

Jag har för budgetåret 1981/82 beräknat 35 milj. kr. under den särskilda 

kostnadsramen Till forskningsrådsniimndcns disposition. Jag föreslår vi

dare att det beställningsbemyndigande för utrustningsanskaffning budget

året 1982/83 som tidigare givits UUH höjs från nuvarande 12,5 milj. kr. till 

17.5 milj. kr. Ett motsvarande bemyndigande för UUH för budgetåret 

1983/84 bör uppgå till 17,5 milj. kr. 

Vid utgången av budgetåret 1979/80 utgjorde behållningen på de anslags

poster som byggnadsstyrelscn och UUH disponerar ca 0,7 milj. kr. För 

innevarande budgetår har 150 milj. kr. ställts till dessa myndigheters förfo

gande, varav 60 milj. kr. på tilläggsbudget I. För nästa budgetår räknar jag 

med att sammanlagt 165 milj. kr. bör anvisas. 

I inrednings- och utriJstningsplancrna har jag tagit upp kostnadsramar av 

sammanlagt (257 466000 + 442 473000=1699939000 kr. Inom dessa ramar 

har vid utgången av budgetåret 1979/80 betalats ut sammanlagt ( 147 527000 

+ 76591 000 =) 224118000 kr. De föreslagna planerna innebär således att 

myndigheterna skall kunna beställa inredning och utrustning för samman

lagt (699939000 - 224118000 - 716711 - 150000000 - 165000000 =) 

160 104289 kr. att betalas ut tidigast under budgetåret 1982/83. 
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Riksdagen har tidigare bemyndigat regeringen att besluta om beställning 

av viss inredning och utrustning för byggnadsobjekt som har beslutats av 

riksdagen (prop. 1976/77: 79 s. 26 och 27. UbU 1976/77: 31. rskr 1976/ 

77: 352). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inreuliing 

och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. inom Je 

kostnadsramar som jag har förordat i det föregående. 

2. till Inredning och utrustning m· lokaler 1·id hiigskoleenhet<'ma 

m. m. för budgetåret 1981/82 anvisa ett· rescrvationsanslag av 

165000000 kr. 
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AVTAL 

Bilaga 12 .1 

Avtal om frågor vid övertagande av 

Kungl. Musikaliska akademiens 

bibliotek 

1980-11-19 

mellan svenska staten och Kungl. Musikaliska akademien om frågor vid 

övertagande av Kungl. Musikaliska akademiens bibliotek. 

Staten bildar den I juli 1981 en ny myndighet med uppgift att bl. a. svara 

för verksamhet som för närvarande bedrivs av Kungl. Musikaliska akade

miens bibliotek, Stiftelsen för Musikhistoriska museet och institutionen 

Svenskt musikhistoriskt arkiv. 

I§ 

Kungl. Musikaliska akademien disponerar för närvarande för biblioteket 

vissa lokaler som tillhör staten. Nuvarande hyresförhållande upphör att 

gälla från och med den I juli 1981. 

Protokollsanteckning 

Detta gäller även det lagerutrymme som akademien hyr i statens biblio

teksdepå i Bålsta. 

2§ 

Inredning och utrustning i biblioteket skall övergå i statens ägo. 

Protokollsantecknin1: 

l inredning och utrustning inräknas även konstföremål för utsmyckning 

av lokalerna. Orgeln i orgelsalen kvarblir i akademiens ägo. 

3§ 

Samlingar och enskilda föremål som finns i Kungl. Musikaliska akade

miens ägo och som förvaltas av akademiens bibliotek och som förvärvats 

före år 1930 eller som donerats genom donationshandling kvarblir i akade

miens ägo men skall deponeras hos staten. 

Övriga samlingar och enskilda föremål som finns i Kungl. Musikaliska 

akademiens ägo och som förvaltas av akademiens bibliotek skall övergå i 

statens ägo. 

Beträffande samlingar och ens.kilda föremål som deponerats hos Kungl. 

Musikaliska akademien och som förvaltas av akademiens bibliotek skall 

depositionen överföras till staten. 
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Statens skall vårda de övertagna och deponerade samlingarna enligt de 
regler som gäller för sådan egendom i statens ägo. 

Protokollsanteckningar 

I. Med samlingar menas även förteckningar och kataloger. 

2. Samlingar och enskilda föremål som finns i Kungl. Musikaliska aka
demiens ägo och som deponerats hos Musikhistoriska museet skall övergå 

i statens ägo. 
3. Akademien medger att den nya myndighetens bibliotek får använda 

benämningen Kungl. Musikaliska akademiens bibliotek, som enda namn 

eller del av benämningen. 

4§ 

Arbetstagare. förtecknad i bilaga I, som den 30juni 1981 är anställd vid 
biblioteket, skall erbjudas anställning hos staten. 

Detsamma skall gälla arbetstagare som i samråd med staten anställts 
efter det att detta avtal träffats. 

5§ 

Avtalet gäller under förbehåll att det godkänns av regeringen och av 
Kungl. Musikaliska akademien. 

Detta avtal är upprättat i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. 

Stockholm den 19 november 1980 

För svenska staten 
Statens förhandlingsnämnd 

Svante Englund 

Birgitta Pettersson 

För Kungl. Musikaliska 
akademien 

Hans Nordmark 

Hans Åstrand 
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AVTAL 

Avtal om övertagande av 

Musikhistoriska museet 

1980-11-19 

BilaRa 12 .2 

mellan svenska staten och Stiftelsen Musikhistoriska museet om överta

gande av Musikhistoriska museet. 

Staten bildar den l juli 1981 en ny myndighet med uppgift att bl. a. svara 

för verksamheten som för närvarande bedrivs av Kungl. Musikaliska aka

demiens bibliotek. Stiftelsen för Musikhistoriska museet och institutionen 

Svenskt musikhistoriskt arkiv. 

l * 
Musikhistoriska museet. nedan kallat Musikmuseet. disponerar för när

varande vissa lokaler som tillhör staten. Nuvarande hyresavtal upphör att 

gälla från och med den l juli 1981. 

2§ 

Inredning och utrustning i Musikmuseet skall övergå i statens ägo. 

Samlingar. varmed avses instrumentsamlingar, konstföremål m. m., ar

kiv och bibliotek.jämte förteckningar och kataloger, som finns i Musikmu

seets ägo skall övergå i statens ägo. 

Samlingar som donerats genom testamente eller donationshandling till 

Kungl. Musikaliska akademien och placerats vid Musikmuseet. skall de

poneras hos staten. 

Beträffande samlingar som deponerats hos Musikmuseet skall deposi

tionen överföras till staten. 

Staten skall vårda de övertagna och deponerade samlingarna enligt de 

regler som gäller för sådan egendom i statens'ägo. 

AnmärkninR 

Samlingar och enskilda föremål som finns i Kungl. Musikaliska akade

miens ägo och som deponerats hos Musikmuseet skall övergå i statens 

ägo. 

4* 
Arbetstagare. förtecknad i bilaga I, som den 30 juni 1981 är anställd vid 

Musikmuseet skall erbjudas anställning hos staten. Detsamma skall gälla 



Prop. 1980/81: IOO Bilaga 12 Utbildningsdepartementet 702 

arbetstagare som i samråd med staten anställts efter det att detta av.tal 

träffats. 

5~ 

Avtalet gäller under förbehåll att det godkänns av regeringen. styrelsen 

för Stiftelen Musikhistoriska museet samt av Kungl. Musikaliska akade

mien. 

Detta avtal iir upprättat i två exemplar. av vilka parterna tagit var sitt. 

Stockholm den 19 november 1980 

För svenska staten 

Statens förhandlingsnämnd 

Svante Englund 

Birgitta Pettersson 

För Stiftelsen 

Musikhistoriska museet 

Gunnar Larsson 
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AVTAL 

Bilaga 12.3 

Avtal om övertagande av Svenskt 

musikhistoriskt arkiv 

1980-11-19 

. mellan svenska staten och institutionen Svenskt musikhistoriskt arkiv 

om övertagande av Svenskt musikhistoriskt arkiv. 

Staten hildar den 1 juli 1981 en ny myndighet med uppgift att bl. a. svara 

för verksamhet som för närvarande bedrivs av Kungl. Musikaliska akade

miens bibliotek, Stiftelsen för Musikhistoriska museet och institutionen 

Svenskt musikhistoriskt arkiv. 

Svenskt musikhistoriskt arkiv. nedan kallat arkivet. disponerar för när

varande vissa lokaler som tillhör staten. Nuvarande hyresavtal upphör att 

gälla från och med den I juli 1981. 

Inredning och utrustning i arkivets lokaler skall övergå i statens ägo. 

Protokollsa11teckni11gar 

I inredning och utrustning inräknas även konstföremål för utsmyckning 

av lokalerna. 

H 

Samlingar och enskilda föremål som finns i arkivets ägo, utom i andra 

stycket nämnda donationer, skall övergå i statens ägo. 

Samlingar och enskilda föremål som donerats genom donationshandling 

till arkivet skall deponeras hos staten. 

Beträffande övriga samlingar och enskilda föremål som deponerats hos 

arkivet skall depositionen överföras till staten. 

Staten skall vårda de övertagna och deponerade samlingarna enligt de 

regler som gäller för sådan egendom i statens ägo. 

Protokollsa11teck11i11g 

Med samlingar menas även förteckningar och kataloger över desamma. 

H 

Arbetstagare, förtecknad i bilaga I, som den 30 juni I 98 I är anställd vid 

arkivet skall erbjudas anställning hos staten. 
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Detsamma skall gälla arbetstagare som i samråd mt:d staten anställts 
efter det att detta avtal träffats. 

5§ 

Avtalet gäller under förbehåll att det godkänns av regeringen och en 
enhällig styrelse för Svenskt musikhistoriskt arkiv. 

Detta avtal är upprättat i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. 

Stockholm den 19 november 1980 

För svenska staten 
Statens förhandlingsnämnd 

Svante Englund 

Birgitta Pettersson 

För Svenskt musikhistoriskt 
arkiv 

Åke Kromnow 

Axel Helmer 
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Bilaga 12.4 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1978:478) om avgift för innehav av televi
sionsmottagare 

Härigenom föreskrivs att 6 * lagen ( 1978:478) om avgift för innehav av 
televisionsmottagare skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Den som bryter mot 2 * diimes till 
böter. h1>Rst femhundra kronor. 

6 * 
Fiiresla1;en lydelse 

Den som bryter mot 2 * diims till 
böter. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1981. 

45 Riksdagen /9!!U/81. I sam/. Nr 1111!. Bilaga 12 
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Bilaga 12 .5 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( t'977:485) om tillfälligt öwrlämnande av 
förvaltningsuppgift inom utbildningsdepartementets verksamhets
område 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1977:485) om tillfälligt överliim
nande av förvaltningsuppgif't inom utbildningsdepartementeh verksam
hetsområde 

dels att lagen, som enligt lag ( 1978:344\ gäller till och med utgclngen av 
juni 1981, skall äga fortsatt giltighet till utgiingcn av juni 1984, 

dels att 2 § skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ara11de lydelse 

Den som hos Bokbranschens fi
nansieringsinstitut aktiebolag har 
tagit befattning med ärende enligt 
denna lag får ej obehörigen yppa 
vad han därvid har erfarit om af
färs- eller driftsförhållanden. 

Fiircslagen lydelse 

Den som hos Bokbranschens li
nansieringsinstitut aktiebolag har 
tagit befattning med någor ärende 
so111 111·scs i denna lag får inte obe
hörigen riiia vad han diirvid har er
farit om enskilds affärs- eller drift
förhf1llanden. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1981. 
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Bilaga 12 .6 

Förslag till 

Lag om ändring i studiestödslagen ( 1973: 349) 

Härigenom föreskrivs att 3 kap. I. 10, 11 och 23 **· 4 kap. 2. 16. 21 och 

37 **· 6 kap. 6 *· 7 kap. 17 a *· 8 kap. 23, 26, 34. 49 och 88 §§studiestöds

lagen ( 1973: 349) 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N111'{1rande lydelse Fiireslagen lydelse 

3 kap. 

I * 
Studichjälp utgår till studerande vid de liiroanstalter och utbildnings

linjer som regeringen bestämmer. 

Studiehjälp .fi:ir l'is.1·t läsår eller Studiehjälp utgtlr dock /iingst till 

del diiral' utgår dock endast till stu- och med fiir.1·t11 kalenderlwlrtlrct 

derande som fvller hiig.1·t 19 år un- det är under diket den studerande 

der det kalenderär då liistlret hiir- .f.'vller 20 är. 

jar. 

10 *~ 
Inkomstprövat tillägg utgår med Inkomstprövat tillägg utgår med 

högst 155 kronor i månaden. högst 180 kronor i m<1naden. 

Närmare bestämmelser om inkomstprövat tillägg meddelas av regering-_ 
en. 

11 §i 

Behovsprövat tillägg utgår med Behovsprövat tillägg utgår med 
högst 215 kronor i månaden. högst 230 kronor i miinaden. 

Närmare bestämmelser om behovsprövat tilliigg meddelas av regering

en. 

Allmiin förs~ikringskassa skall 
lämna centrala studiestödsnämn
den uppgift om sådan sjukperiod 
enligt 13 §som godkänts av kassan. 

Allmän försäkringskassa skall 
liimna centrala studiestödsniimn
den och st1ulie111edd.rnä111ndan11 
uppgift om sädan sjukperiod enligt 
13 § som godkänts av kassan. 

4 kap. 
2 § 

Studiemedel utgår även till stude
rande vid de läroanstalter och ut-

1 Lag,:n omtryckt senast 1975:359. 
~Senaste lvdelse 1980:282. 
·
1 Senaste lydelse 1980:282. 

Studiemedel utgår även till stude
rande vid de läroanstalter och ut-
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Nuvarande lydelse 

bildningslinjer som omfattas av för
ordnande enligt 3 kap. I §. Studie
medel vid sådan läroanstalt eller ut
bildningslinje utgår dock för 1·isst 
läsår eller del diira1' endast till stu
derande som fyller läRst 20 år un
der det kalenderär dä läsåret hör
jar. 

Föreslagen lydelse 

bildningslinjer som omfattas av för
ordnande enligt 3 kap. I §. Studie
medel vid sådan läroanstalt eller ut
bildningslinje utgår dock tidigast 
frän och med det andra kalender
hafråret det år under l'ilket den stu
derande fyller 20 år. 

16 §4 

För heltidsstuderande minskas det belopp som utgår enligt 13 § första 
stycket och 14 § för vai:ic hel. sammanhängande tidsperiod om 15 dagar 
med en artonde! av den del av den studerandes inkomst under kalender
halvåret som överstiger nedan för skilda perioder angivna delar av basbe
loppet, nämligen 

Antal hela. sa111ma11-
lzii11)?ande tidsperioder 
om 15 dagw· för l'ilka 
studiemedel skall utgå 
under kalt•ndalwlvåret 

hiigst 4 
5 
6 
7 

lägst 8 

Del m· 
basbt'loppct 

75 procent 
70 procent 
65 procent 
60 procent 
55 procent 

Anllll hela. s11mm1111-
hiinga11de tidsperioder 
om 15 dagar.for 1·ilka 
studiemedel skall utgå 
under kalenderhalv<lret 

hiig.1·t 3 
4 
5 
h 
7 

lägst 8 

Del m· 
basheloppet 

I :!5 proa111 
1111 procent 
95 procent 
85 procent 
70 procent 
55 procent 

21 §' 

Som den studerandes inkomst 
under kalenderhalvåret enligt 16 
och 19 §§ räknas den inkomst som 
han kan antagas komma att åtnjuta 
under kalenderhalvåret. Värdet av 
naturaförmåner fastställs av rege
ringen. Doktorandstipendium, stats
kommunalt bostadshidrag, allmänt 
barnbidrag och annat studiestöd en
ligt denna lag än timstudiestöd, in
komstbidrag och vuxenstudiebi
drag räknas icke som inkomst. 

Som den studerandes inkomst 
under kalenderhalvåret enligt 16 
och 19 §§räknas den inkomst som 
han kan antagas komma att åtnjuta 
under kalenderhalvåret. Värdet av 
naturaförmåner fastställs av rege
ringen. Doktorandstipendium. stat
ligt eller statskommunalt bostadsbi
drag. allmänt barnbidrag och annat 
studiestöd enligt denna lag än tim
studiestöd. inkomstbidrag och vux
enstudiebidrag räknas icke som in
komst. 

Med förmögenhet förstås i 17 och 19 **skattepliktig förmögenhet enligt 
lagen ( 1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt. 

37 ~ 

Allmän försäkringskassa skall 
lämna centrala studiestödsnämn
den uppgift om sådan sjukperiod 
enligt 28 ~ som godkänts av kassan. 

4 Senaste lydelse 1975: 1186. 
~Senaste lydelse 1980:282. 

Allmän försäkringskassa skall 
lämna centrala studiestödsnämn
den och studiemcdelsniimnderna 
uppgift om sådan sjukperiod enligt 
28 § som godkänts av kassan. 
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Nm·arande lydelse 

6 kap. 
6 §n 

Inkomstbidrag utgör 198 kronor för varje dygn. 
Internatbidrag utgör 165 kronor Internatbidrag utgör 170 kronor 

för varje dygn. för varje dygn. 

7 kap. 
17 a §7 

Studerande har rätt att behålla vuxenstudiebidrag och återbetalnings
pliktiga studiemedel vid 

I. ledighet för tillfällig vård av barn i samma omfattning som enligt 4 
kap. 8 och 9 ~~lagen <1962: 381) om allmän försäkring gäller för rätt till 
föräldrapenning. 

2. ledighet för fullgörande av 
uppdrag i ekvorganisation undt:r 
sammanlagt högst tio dagar under 
ett kalenderår och 

3. kortvarig ledighet för enskild 

2. ledighet under en dag under 
ett kale11derär .fi"ir hesiik i fiirskole-
1·erk.rnmhet inom samhiillets ham
omsorg i l'ilken den studerandes 
ham deltar. 

3. ledighet för fullgörande av 
uppdrag i devorganisation under 
sammanlagt högst tio dagar under 
ett kalenderår och 

4. kortvarig ledight:t för enskild 

angelägenhet av vikt. angelägenhet av vikt. 

Utgår föräldrapenning enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring för 
tid under vilken den studerande uppbär vuxenstudiebidrag. skall vuxenstu
diebidraget minskas med det belopp som har utgåtl i föräldrapenning för 
samma tid. - -

8 kap. 
23 § 

Årsbelopp beräknas för dt:l första avgiftsiirct till belopp motsvarande det 
tal som erhålles. om ilterbetalningsbdoppet vid närmast föregående års 
utgång delas med ett tal motsvarande 

I. för återbetalningsskyldig. '>om under det första avgiftsilrct skall fylla 
högst 36 är. antalet är från och med det första avgiftsåret till och med det år 
under vilket den återbctalningsskyldige skall fylla 50 år, 

2. för äldre äterbetalningsskyldig. som under det första avgiftsåret skall 
fylla högst 51 år. 15 år. 

3. för annan äldre återbetalningsskyldig. antalet år från och med det 
första avgiftsåret till och med det år under vilket han skall fylla 65 år. 

U ndcrstigcr åtcrbetalningsbdop
pet vid utgången av året närmast 
före det första avgiftsårct t1·ä tion
delar av basbeloppet. beräknas 
dock årsbcloppet för det första av
giftsåret till samma belopp som 
återbetalningsbcloppct. 

'Senaste lydeles 1980: 282. 
7 Senaste lydebe 1979: 442. 

Understiger åtcrbetalningsbelop
pct vid utgången av året närmast 
före det första avgiftsftret en tiondel 
av basbeloppet. heriiknas dock års
bcloppet för det första avgittsårct 
till samma hclopp som återbetal
ningsbeloppet. 

Kartong: S. 710, rad 4 Står: i stället för Rättat till: i stället till 
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N11rarnnde lydt'lse Föreslagen lydelse 

Uppgår årsbeloppet för det första avgift såret. beräknat enligt första 
stycket. till lägre belopp än en tiondel av basbeloppet. bestämmes årsbe
loppet för det första avgiftsåret i stället till en tiondel av basbeloppet. 

26 § 

Understiger återbctalningsbclop- Understiger återbetalningsbelop-
pet vid utg[ingen av det avgiftsår c. pet vid utgången av det avgiftsår c. 
som avses i 25 §. t1·ä tiondelar av som avses i 25 §.en tiondel av bas-
basbeloppet. beräknas dock årsbe- beloppet, beräknas dock årsbelop-
loppet för avgiftsftr d till samma be- pet för avgiftsår d till samma belopp 
lopp som föerbetalningsbeloppet. som återbctalningsbeloppct. 

Uppgitr {1rsbeloppet för det avgiftsår d. som avses i 25 §.beräknat enligt 
25 §.till Hig;-e belopp än en tiondel av basbeloppet. bestämmes årsbeloppet 
för avgiftsär d i stället till en tiondel av basbeloppet. 

Års beloppet för det avgiftsår d. som avses i 25 §.får dock bestämmas till 
högst det belopp som fordras för att antalet återbetalningsår skall vara 
minst detsamma som om den återbctalningsskyldige ej uppburit de nya 
studiemedlen. 

34 § 

Om ej annat följer av andra eller tredje stycket. förstås i 30-32 ~§ med 
inkomst den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten för avgiftsäret. 

I den mån ogiji återbetalnings- Det sammanlagda aHlraget för 
skyldigs sammanlagda avdrag för underskott i förvärvskälla vid taxe-
underskott på förvärvskälla vid ringen liiggs till den återbetalnings-
taxeringen ii1·er.l"figer 4 000 kronor, skyldiges taxerade inkomst vm han 
higges det J1·crskJutcwdc l1e/oppet iir ogiji. 
till den återbetalningsskyldiges tax-
erade inkomst. 

Är den återbetalningsskyldige 
gift och 1Ji"erstiger makarnas sam
manlagda m·drag för underskott på 
förviirvskälla vid taxeringen 4 000 
kronor. lägges det ii1·erskjutande 
beloppet till den äterbetalningsskyl
diges och hans makes taxerade in
komst. Beloppet fördelas därvid 
mellan makarna i förhällande till 
storleken av det avdrag som varde
ra maken tillgodoräknats vid taxe~ 
ringen. 

Är den återbetalningsskyldige 
gift och har makarna underkott i 
forvärvskälla vid taxeringen. liiRK.I' 
det sammanlagda 1111dersko1tsbe
loppet till den återbetalningsskyl
diges och hans makes taxerade in
komst. Beloppet fördelas därvid 
mellan makarna i förhållande till 
storleken av det avdrag som varde
ra maken tillgodoräknats vid taxe-
ringen. 

49 §~ 

Vid prövning enligt 43 § får slut
lig avgift för ett avgiftsår icke be
stämmas till högre belopp än att 
summan av denna slutliga avgift 
och följande två poster uppgår till 

8 Senaste lydelse 1975: 1186. 

Vid prövning enligt 43 § får slut
lig avgift för ett avgiftsår ·icke be
stämmas till högre belopp än all 
summan av denna slutliga avgift 
och följande två poster uppgår till 
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N111·ara11d1· lyddse 

hög~t samma belopp som summan 
av i1terbetalningsbcloppet vid ut
gången av ai·gijt.wlret och den preli
minära avgift som har debiterats 
den återbetalningsskyldigt: för av
giftsäret 

I. den preliminära avgift som de
biterats den äterbctalningsskyldige 
för niirmast .f('i/jande 111·giftsilr. 

2. summan av dels belopp som 
den återbetalningsskyldige återbe
talt frivilligt under näm111st Ji"jlj1111de 
argijtstlr jämte förhöjning som 
avses i 57 *· dels belopp i fråga om 
vilket beslut om befrielse enligt 
60 * meddelats under samma av
giftsår. dels belopp i fråga om vilket 
beslut om återkrav enligt 9 kap. 2 * 
meddelats under samma avgirtsår. 

Har den återbetalningsskyldige 
enligt 74 ~första eller andra stycket 
eller enligt 75 ~ återfått belopp som 
han erlagt i preliminär eller kvar
stäende avgift och har detta belopp 
ej tidigare beaktats vid beräkning 
av f1terbctalningsbeloppet vid ut
gängcn av ai·g((tsån·t. skall dt:tta 
återbetalningsbelopp ökas med be
aktande av det återburna beloppet. 
Motsvarande gäller i fråga om av
gift eller del av avgift i fråga om 
vilken beslut om debitering förfallit 
enligt 66 ~. 

Fiireslagen lydelse 

högst samma belopp som summan 
av äterbetalningsbcloppct vid ut
gången av året 11iir11111.1·t Ji'irc det år 
d<I slwlig a1·g(ff priirns och dt:n 
preliminära avgift som har debite
rats den återbetalningsskyldige för 
avgiftsåret 

I. den preliminiira avgift som de
biterats den äterbetalningsskyldige 
för det är dä slutlig argift priiras, 

2. summan av dels belopp som 
den återbctalningsskyldigc återbe
talt frivilligt under det år tlä sl11tlir: 
111·g(ft priil'lls jämte förhöjning som 
avses i 57 *· dels belopp i fråga om 
vilket beslut om befrielse enligt 
60 * meddelats under samma av
giftsår. dels belopp i fr~1ga um vilket 
beslut om återkrav enligt 9 kap. 2 § 

meddelats under samma avgiftsår. 
Har den aterbctalningsskyldige 

enligt 74 *första eller andra stycket 
elkr enligt 75 ~ itlerfått belopp som 
han erlagt i preliminär eller kvar
stäende avgift och har detta belopp 
ej tidigare beaktats vid beräkning 
av återbetalningsbeloppet vid ut
gången av tiret närmast j()re tll'I år 
dä slutlig 111·gUi priirns, skall detta 
återbetalningsbelopp ökas med be
aktande av det återburna beloppet. 
Motsvarande gäller i fråga om av
gift eller del av avgift i fräga om 
vilken beslut om debitering förfallit 
enligt 66 *· 

Det belopp i frf1ga om vilket beslut meddelats om återkrav och som 
avses i första stycket 2 skall beräknas med motsvarande tillämpning av 
bestfönmdserna i 19 *andra stycket. Vid ökning som avses i andra stycket 
ägt:r 21 * motsvarande tilliimpning. 

88 § 

Allmän försäkringskassa skall 
famna centrala studiestödsnämn
den uppgift om sådan sjukpenning 
eller t:rsättning som avses i 79 *· 

Allmiin försäkringskassa skall i 
övrigt lämna centrala 'itudicstöds
nämnden de uppgifter som är av be-

Allmän försäkringskassa skall 
lämna centrala studiestödsnämn
den och st11diemedel.rnä11111derna 
uppgift om sådan sjukpenning eller 
ersättning som avses i 79 *· 

Allmän försäkringskassa skall i 
övrigt lämna centrala studiestöds
nämnden och studiemedelsniimn-
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Nul'arande lydels~' 

tydelse för tillämpningen av detta 
kapitel enligt de bestämmelser som 
regeringen meddelar. 

Föreslagen lydelse 

derna de uppgifter som är av bety
delse för tillämpningen av detta ka
pitel enligt de bestämmelser som 
regeringen meddelar. 

Denna lag träder i kraft. såvitt avser 3 kap. 23 ~. 4 kap. 37 §samt 8 kap. 
23. 26. 34 och 88 §* den I januari 1982. och i övrigt den I juli 1981. 
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Bilaga 12 .7 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1980: 2821 om ändring i studiestödslagen 
(1973: 349) 

Härigenom föreskrivs att punkt 2 övergångsbestämmelserna i lagen 
(1980: 282) om ändring i studiestödslagen I 1973: 34911 skall ha nedan an
givna lydelse. 

Nuvarande lydd~e 

2. I fråga om studiemedel som 
har beviljats före ikraftträdandet 
gäller äldre bestämmelser. I fråga 
om dagstudiestöd och särskilt vux
enstudiestöd som har beviljats före 
ikraftträdandet gäller 6 kap. 2 * och 
7 kap. 4 *i deras äldre lydelse. 

Fiireslagen lydelse 

2. I fråga om studiemedel som 
har beviljats före ikraftträdandet 
gäller äldre bestämmelser. De nya 
hestiimmelserna i 8 kap. och 9 kap. 
2 a * gäller dock ii1·e11 i ji"äga om 
studiemedel som har bel'i/jats .fi'ire 
ikrafitriidandet. I fråga om dagstu
diestöd och särskilt vuxenstudie
stöd som har beviljats före ikraft
trädandet gäller 6 kap. 2 § och 7 
kap. 4 *i deras iildre lydelse. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1981. 

1 Lagen omtryckt senast 197.'i: 359. 
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Register 

Sid 

I Översikt 

A lJtbildningsdeparternentct rn. rn . 

.'i I. Uthildningsdepartcmentet. fiir.1/ag1"t111.1/ag 
li ~ Kommitteer m. m .. re.1·c1Tatio11.1·w1slag 
6 3. E.xtra utgifter. re.H'n-atio11.rn11s/ag 

B Kulturändamål 

7 Vissa gemensamma frågor 

Allmiimw k11/111rii11danu/I 

Statens kulturråd: 
11 I. Förvaltningskostnader. Fin/ag.rn11.1/ag 
13 2. Utrednings-. utvecklings- och informationsverksamhct. 

resen·ati1i11.1·1111slag 
15 3. Bidrag till lrnlturvcrksamhet inom organisationer. 

rc.1·cn·ati1msa11s/11g 
18 4. lfalrag till särskilda kulturella iindam{1l. 

n·sen·ati1m.1·a11s/ag 
20 5. lfalrag till samisk kultur 
21 6. Bidrag till konstniirer m. m .. rc.1errntio11.rnn.1/ag 
24 7. Inkomstgarantier för konstn~irer. Fir.1/ags1111slag 
25 8. 1:-:rsiittning ilt författare m.11. för utlåning av deras 

29 
32 

35 
.~8 

41 
42 

45 

)() 

53 
58 

59 

verk genom bihliotek m. m .. . for.1/ags1111s/11g 

Tc11ter. dans och 11111sik 
9. 

10. 

11. 
12. 
13. 
14. 

15. 

l<i. 

17. 
I~. 

19. 

Bidrag till Svenska riksteatern, re.l"l'n·111ion.rn11s/11g 
Bidrag till Operan och Dramatiska teatern. 
re.1cn·111i1i11.rn1n/11g 
Rikskons..:rt verksamhet. re.\"f.'l"l"t1/io11.11111s/ag 
Regionmusiken . .fi"irs/ags1111sillg 
Regionmusiken: Inköp av instrument. re.1·e1T11tio11.rn11s/11g 
Bidrag till regionala o..:h lokala teater-. dans- och 
musikinstitutioner . .f("ir.1/a1.:.rn11.1/11g 
Bidrag till fria teater-. dans- och musikgrupper. 
/"l'Sl'J'\.llli<JllSllllS/ag 

Bidrag till Musikaliska akademien 
Statens musiksamlingar: 

Förvaltningskoslnader . .fi"irslag.1a11slag 
Bokinköp. utstiillningar samt underh~tll rn.:h ökande 
av san1lingarna. rt.'.H'tTatitJ11.H111slag 

Vissa bidrai.! 1ill teater-. dans och musikvcrksamhet. 
rt!sen·atit>11~ansla~ 

Fi/111 
63 20. Statens hiografbyd, ji"ir.1/ag.1m;s/ag 
65 21. Filmstöd. rl'sen·111io11sa11s/ag 

71 lfodio och tl'ic1·isio11 

/)ag.1prc.1.1 och tidskr(ficr 
'J7 ,, l'r<!sstödsniimndcn. ji"ir.1/agsanslag 
98 23. Stöd till dagspressen. förs/ag.rn11.11ai: 
98 24. Um till dagspressen. rewrrntio11.1·1m.1/ag 
99 25. Stöd till organisationstidskrifter. fi"irslai:.Hmslag 

100 26. Stöd till kulturtidskrifter. rese1T<llio11.1·1111.11ai: 
102 27. Sti.id till tidningar rå andra srråk iin svenska . 

.f("irs/agsa11s/<1g 

*Beräknat bclorp. 

26 586000 
18458000 

1>09000 

45653000 

l\U22 000 

4467000 

10004000 

11 226000 
I <•%000 

25 387 000 
5 586 000 

34 279000 

81 i90000 

Ini h601l00 
.~5 527 000 
81388000 

840000 

163 143 000 

18 .•85 0()1) 
I 4.''40011 

84.'9000 

720000 

7814000 

2 295 000 
24 229001) 

I 815 000 
*298 JOOOOO 
* l.'i 000000 
48000(100 

8 264000 

4 575 000 
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104 
108 
116 
118 
120 
123 

126 
131 
138 

l.it1erut11r och .folkbibliotek 
Litteraturstöd, resen·ationsanslag 
Bokhandelsstöd, försla!;(.Wllslag 

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 

34. 
3'.'. 
36. 

Kreditgarantier till förlag och bokhandel, förslagsanslai.: 
Lån för investeringar i bokhandel, reserrntionsanslag 
Bidrag till folkbibliotek, resen•ation.rn11s/ag 
Bidrag till regional biblioteks verksamhet. fiirs/agsa11.1"/ag 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket: 
Förvaltningskostnader, .förslagsanslaK 
Produktionskostnader, reserrntion.rnnslag 
Bidrag till Svenska språknämnden. _fi'ir.1"/agsa11slag 

Bildkon.1·1 
139 J7. Statens konstråd. för.l"/ag.rnmlag 
140 38. Förvärv av konst för statens byggnader m. m .. 

rt•servati1m.w111slag 
142 39. Bidrag till Akademien för de fria konsterna 
142 40. Vissa bidrag till bildkonst, resen·atio11.wnslag 

145 
148 
149 

150 

151 
15.~ 

155 

156 
157 
158 

161 
161 

161 

163 

lh7 

168 
173 

176 

177 

180 
182 

183 
184 

186 
188 
189 
191 

Arki1·. k11/turmin11esrård. mu.l'eer och 11!.l'tiil/11ini.:ar 
Riksarkivet: 

41. Förvaltningskostnader, fiirsla1:sa11slai.: 
42. Datamediekontroll m. m., reservatio11sansla11 
43. Inköp av arkivalier och böcker m. m .. 

resen·ation.rnnslag 
44. Landsarkiven. förs/agsansla11 

Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv: 
45. Förvaltningskostnader, förslagst111s/ag 
46. lnsamlingsverksamhet m. m .. resen·atio11.rnmlag 
47. Svenskt biografiskt lexikon. fiir.1·/agsa11sla1( 

Arkivet för ljud och bild: 
48." Förvaltningskostnader, förslagsan.l'/ag 
49. lnsamlingsverksamhet, reserw1tion.rnn.1·/ag 
50. Bidrag till vissa arkiv 

Riksantikvarieämbetet: 
51. För\'altningskostnader, förslagsa11slai.: 
52. Vård och underhåll av fornlämningar och kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader. re.l'ermtio11sansla1: 
53. Uppdragsverksamhet, fiirslagsa11~·la1: 

Statens historiska museer: 
54. Förvaltningskostnader. fiirslagsan.1"/111.: 

Riksantik varieiimhetet och statens historiska museer: 
55. Tekniska institutionen. fiirslagsans/ag 

Statens konstmuseer: 
56. Förvaltningskostnader. fiirslagsans/ag 
57. Utställningar samt underhåll och ökande av samlingarna 

m. m .. resen·ationsan.l'lag 
58. Utställningar av nutida svensk konst i utlandet. 

rt.'.H'rl'ati<>nsanslag 
59. Livrustkammaren. Skoklosters slott och Hallwylska 

museet. ft'ir.11agsansla11 
Naturhistoriska riksmuseet: 

60. Förvaltningskostnader. fiirslag.rn11slag 
61. Materiel m. m., rt'ser1•atio11.wns/ag 

Statens sjöhistoriska museum: 
62. Förvaltningskostnader. fiirs/11gsanslag 
61. Underhåll och ökande av samlingarna, 

re.ren·ation.rnnslag 
64. Etnografiska museet, fiirslag.rnnslal( 
65. Arkitekturmuseet . . fiirsla1:s11mlag 
66. Bidrag till Nordiska museet. fiirs/agsanslag 
67. Bidrag till Tekniska museet. förslagsans/ag 

*Beräknat belopp. 

25678000 
2700000 

1000 
2 200000 

17155000 
10944()()() 

8576000 
11769000 

I 003000 

I 508 000 

16230000 
I 042000 
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23488000 
330000 

275000 
17 601 ()(){) 

8890000 
1495000 
1563000 

5071 ()()() 
427000 

3 635()()() 

*33 782 000 

*5 457 000 
12491000 

13 497000 

1000 

25 201 ()()() 

3 220000 

966000 

10418()()() 

25 240000 
1177000 

10576000 

I 000 
Il 059000 

1112000 
27 561 000 
5849000 
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195 68. Bidrag till Skansen, jörs/agsanslag 
198 69. Bidrag till vissa museer 
203 70. Bidrag till regionala museer, förslagsanslag 
207 71. Riksutställningar, reservarion.rnnslag 
209 72. Inköp av vissa kulturföremål, förslagsanslag 

Ungdoms- och nykterhetsorganisationer 
Statens ungdomsråd: 

211 73. Förvaltningskostnader. förs/agsanslag 
212 74. Utrednings- och informationsverksamhet. 

reservationsanslag 
213 75. Bidrag till ungdomsorganisationemas centrala verksamhet 

m.m., förslagsans/ag 
216 76. Bidrag till ungdomsorganisationemas lokala verksamhet, 

förslagsanslag 
217 77. Bidrag till ferieverksamhet inom ungdomsorganisationerna, 

re.~ervationsanslag 
219 78. Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning, reseri·ationsanslag 
220 79. Organisationsstöd till vissa nykterhetsorganisationer 

m. tl., reservationsansla>: 

C Skolväsendet 

223 Vissa gemensamma frågor 

Centrala och regionala myndigheter m. m. 
239 I. Skolöverstyrelsen. JörslagsanslaR 
243 2. Länsskolnämnderna, fiirslagsanslag 
245 3. Lokalt utvccklingsarbete inom skolväsendet m. m .. 

reserl'ationsans/ag 
245 4. Statens institut för läromedelsinformation. 

fiirslagsanslag 
247 5. Stöd för produktion av läromedel, reseri•ation.rnns/ag 
250 6. Rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel för 

handikappade, förs/avans/ag 

För skuh·äsendet gemensamma frågor 
255 7. Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet, 

resen·ationsanslag 
257 8. Fortbildning m. m., reservationsanslag 
261 9. Bidrag till studie- och yrkesorientering m. m., 

fiirslagsanslag 
263 10. Särskilda åtgärder på skolområdet 
267 11. Mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk inom 

utbildningsväsendet, fiirs/agsans/af? 

Det obligatoriska skoh•äsendet m. m. 
269 12. Bidrag till driften av grundskolor m. m., 

förslagsansla1<1 
286 13. Information om läroplan för grundskolan, 

reseri·ationsanslag 
286 14. Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m., 

fiirsla!(sanslag 
289 15. Sameskolor. fiirl·la!(.rnns/af? 

291 16. 
299 17. 
301 18. 

Specialskolan m. m.: 
Utbildningskostnader, fiirsla!(.rnnslag 
Utrustning m. m .. reserl'lltion.rnnslag 
Resor för elever jämte ledsagare. fiirslagsans/ag 

*Beräknat belopp. 
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24012000 
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960000 
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G.1·11111t1.1·ii1/u skolor 111.111. 

303 19. Bidrag till drilh:n av gymnasieskolor . .fi'irs/ug.rnnslllg 
324 20. Kostnader llir viss personal vid statliga realskolor. 

fi'irsli1gsi111s/ag 
1''i 21. Bidrag till driften av riksinternatskolor . 

.fi'irs/11gsllns/ag 
3'27 ,, Bidrag till Bergsskolan i Filipstad . .frirs/ag.1i111slllg 
329 23. Hidrag till driften av vissa privatskolor. Fir.1/i1g.1w1s/ag 
330 24. Bidrag till driften av enskild yrkesuthildning. 

resen·a1i<n1sanslt1l! 
334 25. Främjande av liirlingsutbildning hos hantverksmihtare 

m. m .. .fi'irslags11nslllg 

/111·t's/eri11gshidrag 

33.'i 2h. Bidrag till hyggnadsarbeten inom skolviisendet m. m .. 
.f('irslllgsl/11slllg 

338 '27. Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan 
m. m .. . /i'irs/11gsarnlag 

D Högskola och forskning 

34.1 Vissa gemensamma frågor 

401 
404 
405 
406 

Cen/ra/a och rl'gionlllll mrndiglieler .fiir hiigskolllll 111. 111. 

I. , 
L:niversitets- och högskoleiimbetet: 

Fiirvaltningsk11st n;der . .fi'ir.1/agst111s/t1g 
Utredningar m. m .. resen·111io11.rnns/11g 

3. Regiom;tyrelserna for högskolan, F.ir.1/ag.1t111slt1g 
4. Utrustningsniimndcn för universitt:l och högskolor. 

fiirslag.1w~.1/i1g • 

U1hildni11g och forskning inom hiigskollln 111. m. 

408 5. Uthildning för tekniska yrken. rcs,·n-a1io11.11111slllg 
4'.!7 h. Uthildning för administrativa. ekomimiska och sociala 

yrken. rcsen·111ic>11sl/nslai; 
440 7. LI thildning för viirdyrken. rcs1•r1'<ilio11s1111slag 
452 8. Utbildning för undcrvisningsyrken. rest'rrnrio11.1l111.1/ag 
481 9. Utbildning för kultur- och informationsvrken. 

rescn'llfit;11.rn11s/ag -
494 10. Lokala och individuella linjer och L'nstaka kurser. 

rescr1 ·a I ionsa 11 slt1g 
499 11. Bidrag till kommunal hiigskoleutbildning m. m .. 

.fi'irslllgsl/11slll.t: 
503 12. Forskningsanknvtning av grundliiggamk hiigskok

utbildning samt konstniirligt utvecklingsarbete. 
rl'S('/"\'lllic111St/llS!t1g 

505 1.1. Humanistiska fakultet.:rna. re.1·cn·1J1io11sa11s/ag 
508 14. Teologiska fakulteterna. rc.H'n'cllii>11sa11slag 
510 15. Juridiska fakulteterna. re.1<'1Talitm.rn11.1/ag 
5 I 2 111. Samhiillsvetenskapliga fakulteterna. re.H'/Ttilio11.rn11slag 
524 17. Medicinska fakulteterna. l"l'.H'n't1lio11sllrnlag 
531 I 8. Odontologiska fakulteterna. rescrrntion.w11s/11g 
533 19. Farmaceuti~ka fakulteten. rc.H'1Talio11.1w1.1/11g 
534 20. Matcmatisk-naturvcten-;kapliga fakultelt'rna. 

l"l'.\l'ITll/i<>llSllll.\/a~ 

539 21. Tekniska fakulteterna. re.H'1T11titm.1w1.1/11i: 
547 22. Temaorientt'rad forskning. rcsen·iilior1.1t1~1s/11g 
549 23. Vi,sa tandvilrdskostnader. fiirs/11g.rnn.1/11g 
550 24. Kungl. biblioteket. rc.1<'1Talion.1·1111.1/ag 
552 2.'i. Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek. 

resen·111ic >nsanslag 
553 26. Lokalkostnader m. m. vid hiigskolc;enheterna . 

.fhrslc1gsc111s/i1g 
554 n. Liin till studcntkiirlokaler. rc.1·1'rl'lllio11.w11J/ag 

'Beräknat belopp. 
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556 28. Rcdovisningscentralerna vid uniwrsiteten. 
förs/11gsa11s/11g 

5."i6 '.!9. Daton.:entralcn för högre uthildning och forsknin!! i 
Stockh11lm . .fi"irsla;:.rn11s/11g 

'i57 30. Ersiittning till vissa lärarkandidater. ,t;'ir.1/ag.rn11s/ag 
558 31. Ersiittning åt vissa opponenter vid disputati0ner. 

.f("irs/11gs1111s/11g 
559 3'.!. Ersiillning f1t vissa ledamöter i tjiinstcförslagsniimnder 

m. m .. .fi"irslllgslln.1·/11g 
559 33. Utbildningsbidrag för dl)ktorander . . /i"irsla.~.rn11slag 
560 34. Forskning och utvccklingsarhete för högskolan m. m .. 

resen·ati<n1sanslt1R 
'ift3 35. Vi-;sa siirskilda utgifter inom högskolan m. m. 

l"l'Scn·11tir>11.rn11s/ag 
565 36. Extra medel för dimcnsioncrings~1tgiirder i hiigsk1,lan 

\"is.rn .fi1rsk11i11gsii11d11111ål 

567 37. Forskningsrådsnänmden. re.1·c1Tatio11s1111.1/11g 
572 38. Humanistisk-samhiillsvetenskapliga forslrningsrfulct. 

575 39. 
578 40. 

583 41. 

587 42. 

589 43. 
590 44. 
590 45. 
592 46. 
."i9J 47 . 

594 48. 
595 49. 

5% 'iO. 

/"CSC/"\'tlli<>ll.\ll/IS/ag 
Medicinska forskningsriidet. rcs1'1Tt1tir>11.rn11slag 
Naturvetenskapliga forskningsrådet m. m .. 
rese1Tt1lir>11.rn11s/ag 
Delegationen för vetenskaplig och teknisk informations
försö1:ining. rcscn·oti<>11sa11s/ag 
Europeiskt sam<ll"hete inom rymdforskningen. 
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Bilaga 13 till budgetpropositionen 1981 Prop. 1980/81: 100 
Bilaga 13 

Jordbruksdepartementet 

ÖVERSIKT 

Till jordbruksdepartementet hör frågor rörande jordbruk. skogsbruk, 

fiske, trädgårdsnäring och rennäring. högre utbildning. forskning och för

sök för dessa näringar liksom prisreglering på jordbrukets och fiskets 

områden samt miljövård. livsmedelsberedskap. djurskydd och djursjuk

vård. livsmedelskontroll, utsädeskontroll. idrott. rekreation. jakt och vilt

vård m.m. 

Jordbruksdepartementets budget präglas av den stora återhållsamhet 

som det samhällsekonomiska och statsfinansiella läget kräver. Inom ett 

begränsat totalt resursutrymme har det varit nödvändigt att noga överväga 

också de mest angelägna behoven. De förslag till vissa insatser som läggs 

fram på miljövårdsområdet har möjliggjorts genom omfördelning av re

surser. 

Det förslag till utgiftsram för jordbruksdepartementets verksamhetsom

råde som läggs fram för budgetåret 1981/82 omfattar 6531 milj. kr. Detta 

innebär en ökning med 247 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. 

Den största utgiftsposten blir också under nästa budgetår subventione

ringen av baslivsmedel. Syftet med subventioneringen är att begränsa 

konsumenternas kostnader för de viktigaste livsmedlen. 

På miljövårdsområdet höjs anslaget till kalkning av sjöar och vattendrag. 

Utbyggnaden fortsätter av det program för övervakning av miljökvalitet 

som riksdagen under hösten 1977 fattat principbeslut om. Förslag lämnas 

om ett nytt anslag för stöd till miljöskyddsteknik. m. m. Förslag lämnas 

samtidigt om en avveckling av de generella bidragen till kommunala av

loppsreningsverk och avfallsanläggningar. 

Jordbruk och trädgårdsnäring 

Den totala åkerarealen år 1979 var 2 960000 ha. Antalet brukningsen

heter var 121 000 och medelarealen 24,5 ha åker per företag. Antalet 

stadigvarande sysselsatta vid jordbruksföretag uppgick under år 1979 till 

217000, varav 28000 utgjorde lejd arbetskraft. 

Jordbrukets produktionsvärde kan för år 1980 beräknas öka med drygt 

I Riksdagen /9ll!l/81. I sam/. Nr /(JO. Bilaga 13 
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10%jämfört med år 1979 och uppgär till ca 16200 milj. kr. Av detta hclopp 

svarar vegetabiliska produkter för ca 20q, och animaliska produkter för ca 

80/c·. 

Spannmålsskörden är 1980 beräknas uppgä till totalt ca 5.4 milj. ton. 

varav ca 1.4 milj. ton hrödsäd. Totalskörden är därmed drygt 3 % högre än 

år 1979 och ungefär lika med medeltalet för de senaste fem åren. Skörden 

av brödsäd är ca 15 'H högre än under föregående år. Detta beror nästan 

uteslutande på att arealen brödsäd ökat. Fodersädsskörden minskade med 

knappt I':~ jiimfört med år 1979. främst på grund av att arealen minskat 

något. 

Mjölkproduktionen har ökat under 1970-talet och beräknas for år 1980 

uppgå till ca 3 390 milj. kg, vilket iir drygt 3 r;;. mer iin år 1979. Nötkött pro

duktionen beräknas för år 1980 öka med ca 3 ~>( jiimfört med år 1979 till ca 

144 milj. kg. Fläsk produktionen har ökat med knappt 2 % och beräknas 

uppgå till ca J 15 milj. kg för år 1980. 

Konsumtionen av mjölk och ost beräknas ha ökat under år 1980 medan 

konsumtionen av kött och fläsk har minskat. 

Avräkningspriserna till jordbrukarna steg under tiden juli 1979 - juli 

1980 med ca 11 % . För vegetabilier var ökningen ca 15 '!(.och för animalier 

knappt IOr.-t. Avräkningspriset för mjölk ökade under samma period med 

knappt 9 ':T. 

Riksdagen beslöt våren 1978 om prissättningen på jordbruksproduktcr. 

utom för sockerbetor och socker. för perioden den I juli 1978 - den 30 juni 

1981. Våren 1979 beslöt riksdagen om prisregleringen för sockerbetor för 

tiden den I juli 1979 - den 30 juni 1982 och våren 1980 för socker för tiden 

den I juli 1980 - den 30 juni 1982. Till grund för prisregleringcn ligger 

riksdagens beslut år 1977 om nya riktlinjer för jordbrukspolitiken. m. m. 

Under prisregleringsperiodcn juli 1978-juni 1981 skall justering av pri

serna på jordbruksprodukter ske var:ic halvår. Således skall justeringar till 

följd av kostnadsutvecklingen för inköpta produktionsmcdcl m. m. ske per 

den I juli m:h den I januari varje år. Justeringar for att göra det möjligt för 

jordbruk<trna att uppnå inkomstföljsamhet med andra jiimförbara grupper 

skall ske per den I juli varje år. 

Vid den justering som ägde rum per den I juli 1980 tillerkändes jordbru

ket och viss livsmedelsindustri ett årsbclopp av I 170 milj. kr. Per den I 

januari 1981 tillerkändes jordbruket och viss livsmedelsindustri ytterligare 

922 milj. kr. per år. varav 620.1 milj. kr. avsåg kompensation för kostnads

utvecklingen inom jordbruket och 181 milj. kr. avs[1g kompensation för 

förädlingsindustrins kostnadsökningar m. m. 

För att underlätta nya löneavtal anmälde regeringen under våren 1980 

sin avsikt att tillskjuta budgetmedel så att de prishöjningar på livsmedel 

som kom att föranledas av tillämpningen av jordbruksprisregleringen per 

den 1 juli 1980 i allt väsentligt kunde undvikas. Regeringen kom h~irmcd att 

tillskjuta 775 milj. kr. av budgetmedel vilket innebar att prishöjningar 
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kunde undvikas för konsumtionsmjölk. mjölkpulver. ost. kött och fläsk. 

Budgetmedel anvisades också för räntestöd och utbyggd avbytarverksam

het. 

I propositionen om besparingar i statsverksamheten. m. m. som lades 

fram hösten 1980 aviserades att en nedtrappning skulle ske av livsmedels

subventionerna med 250 milj. kr. per år per den I januari 1981 och med 300 

milj. kr. per år per den I januari 1982. Vidare har prisstoppet pä baslivsme

del utom på mjölk upphävts fr. o. m. den 22 oktober 1980. 

Kostnaderna för livsmedelssubventionerna inkl. låginkomstsatsning per 

den I januari 1981 kan beräknas till ca 4100 milj. kr. per år. 

Statens jordbruksnämnd har fått i uppdrag att efter överläggningar med 

berörda parter avge förslag om den närmare utformningen av prisreglering

en på jordbruksprodukter för tiden efter den 30 juni 1981 samt vidare avge 

de förslag som krävs för att genomföra regleringen av priser m. m. på 

sockerbetor och socker för tiden den I juli 1981-den 30juni 1982. Särskild 

proposition i frågan kommer att föreläggas riksdagen under våren 1981. 

I detta sammanhang avses också förslag läggas fram om industrins 

råvarukostnadsutjämning på grundval av det betänkande som nyligen av

getts av den kommitte som utrett frågan. Betänkandet remissbehandlas 

f. n. Såsom jag har anfört i propositionen om besparingar i statsverksamhe

ten. m. m. beräknar jag att en ndtobesparing av ca 40 milj. kr. kan göras pil 

statsbudgeten fr. o. m. budgetåret 1981/82. 

Under budgetåret 1979/80 har investeringarna inom jordbruket avtagit. 

Ramarna för de statliga lånegarantierna. som uppgick till 651 milj. kr.. har 

inte helt utnyttjats. Orsaken till den lägre invcsteringstakten är främst det 

rådande ränteläget. Ramen för budgetåret 1980/81 som är 751 milj. kr. 

bedöms vara tillräcklig. För nästa budgetår föreslås en oförändrad total

ram för jordbrukets och triidgtirdsniiringens rationalisering. m. m. 

Ramarna för statsbidrag till jordbrukets yttre och inre rationalisering 

uppg[ir för budgetåret 1980/81 till sammanlagt 61 milj. kr. Dessa bidrag 

utgår huvudsakligen som regionalt rationaliseringsstöd i norra Sverige. För 

budgetåret 1981/82 föreslås en total ram för bidrag till jordbrukets rationali

sering av 64 milj. kr. 

Lantbruksniimndernas inköp och försäljning av jordbruksfastigheter 

sker med anlitande av jordfonden. Fonden föreslås inte få något tillskott 

för nästa budgetår. Däremot föreslås att den rörliga kredit som lantbruks

styrelsen disponerar för jordbruksändamål får stå till förfogande t. o. m. 

juni 1983. Den särskilda rörliga kredit som styrelsen disponerar för förviirv 

av mark från domänverket och skogsbolag föreslås bli höjd med 50 milj. kr. 

till 250 milj. kr. och förlängd t. o. m. år 1982. Den förvärvade marken skall 

användas för att förbättra ägostrukturen i skogsbruket och förstärka kom

binerade jord- och skogsbruksföretag med skogsmark. 

För skador på 1979 ärs skörd har under år 1980 utbetalats 24 milj. kr. 

Skördcskadefonden. som f. n. uppgår till 405 milj. kr .. föreslås få ett 
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tillskott av 20 milj. kr. av statsmcdcl. Detta innebär ett jämfört med 

innevarande budgetår med 10 milj. kr. sänkt anslag. 

U ndcr ftr 1980 har kommitteer tillsatts för att utreda kapitalförändringar

nas inverkan på jordbrukarnas inkomstförhållanden resp. sockerniiringens 

framtida omfattning. inriktning. organisation och struktur. 

Skogsbruk 

Virkesförbrukningcn beräknas ha varit ungefär lika stor under år 1980 

som under år 1979. Avverkningarna beräknas dock ha ökat mellan i'tren. 

De direkta effekterna på aktiviteten i skogsbruket av de beslut som fat

tades av riksdagen våren 1979 har inte varit möjliga att registrera iinnu. Det 

gäller bl. a. besluten om ökat statligt stöd till skogsbruket fr. o. m. år 1980 

och de fön:nldade reglerna för skogsbcskattning som börjar tillämpas vid 

1981 års taxering. Givetvis har inte heller effekterna av riksdagens beslut 

om förmånligare regler för insättning på skogskonto under tiden den I 

januari 1980-dcn 30 juni 1981 kunnat registreras. Samtliga dessa åtgiirder 

samt förändringar av virkesprissättningcn och höjda virkespriser under 

hösten 1980 bör medverka till en ökad avverkning. Den särskilda utredning 

som har till uppgift att föresl{1 ätgiirder som stimulerar ett liimpligt virkes

utbud väntas avge sina förslag under år 1981. 

Skogsadministrativa utredningen har i februari 1980 avgett betänkandet 

(Os Jo 1980: I) Skogsvårdsstyrelsernas organisation. Betänkandet har re

missbehandlats. Siirskild proposition i ämnet kommer all liiggas fram i 

början av är 1981. I det sammanhanget kommer iiven att tas upp fr[1gan om 

användningen av de ytterligare skogsvftrdsavgiftsmedel som kommer att 

flyta in på grund av att skogsbruksviirdena hi.~js genom 1981 års allmiinna 

fastighetstaxering. 

I linje med vad som föreslogs i propositionen om besparingar i statsverk

samheten. m. m. föresläs att statsbidragen till skogsviigar minskas och i 

motsvarande mån ersätts med statliga kreditgarantier. 

Fiske 

Den totala svenska fiskeavkastningen ökade under är 1979 i förhållande 

till är 1978 i såväl mängd som värde. En stor del av denna ökning li'tg på 

sillfisket. rängsten av sill ökade med 11 q. medan priserna sjönk under år 

1979 och första halvåret 1980. sannolikt till följd av en övermättnad på den 

europeiska marknaden. Även torskfisket var under ilren 1979 och 1980 av 

hetydligt större omfattning iin tidigare. Ökningen av fångsten var flr 1979 

inte mindre iin 5YH·. Man planerar att i framtiden en större del av torsk

fängsten iin hittills skall kunna tas om hand inom landet för beredning till 

fryst torsk.filt:. 

Det svenska fiskets tyngdpunkt har de senaste åren alltmer förskjutits 
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mot Östersjön. Inget tyder på att denna bild avsevärt kommer att förändras 

under de närmaste åren. 

Fiskeristyrelsen har på regeringens uppdrag gjort en utredning om ut

veckling av nya typer av fiskefartyg. Förslaget har remissbehandlats och 

bereds f. n. inom jordbruksdepartementet. 

I anledning av fiskevattensutredningens betiinkande 1SOU 1978: 75) Fis

ka på fritid kommer särskild proposition om fritidsfisket att f'öreliiggas 

riksdagen under våren 1981. 

Service och kontroll 

En siirskild arbetsgrupp har tillsatts inom jordbruksdepartementet med 

uppgift att bl. a. belysa de ekonomiska konsekvenserna av utredningsför

slag om rekonstruktion av AB Svensk laboratorietjänst (Svelab). Arbets

gruppen skall även presentera ett konkret förslag för hur en eventuell 

rekonstruktion skall genomföras. 

Den under år 1979 tillsatta utredningen om organisation och finansiering 

av djurens hälso- och sjukvård har till uppgift att bl. a. kartlägga det 

samlade behovet av insatser för djurhälsovård och djursjukvård. 

En mera smidig tilliimpning av författningarna i fråga om salmonellain

fektion hos djur föreslås. vilket bör medföra besparingar för statsverket 

och lättnader för djurägarna. 

Utbildning och forskning 

Anslagen till utbildning. forskning och försöksverksamhet på jordbru

kets, veterinärmedicinens och skogsbrukets områden föreslås för nästa 

budgetår öka med sammanlagt ca 56 milj. kr .. exkl. förändringar under 

bl. a. byggnadsanslaget. 

Ytterligare resurser föreslås för forskning kring skogsföryngring och 

skogsproduktion samt minskad användning av kemiska bekämpningsme

del inom jordbruks- och trädgårdsområdet. Dessa medel utgör en del av 

regeringens förslag till förstärkning av forskningen. 

Vidare föreslås förstärkning av utbildningsresurserna på veterinärlinjen. 

Arbetsgruppen för skogs- och jordbruksforskning har avlämnat betän

kandet (Os Jo 1980: 8) Skogs- och jordbrukets forskningsråd. I betänkan

det föreslås flera viktiga förändringar beträffande statens råd för skogs

och jordbruksforskning. Särskild proposition i ämnet kommer att avläm

nas under innevarande riksmöte. 

Avtal har träffats med Stiftelsen Svensk jordbruksteknisk forskning om 

den fortsatta gemensamma finansieringen av forsknings- och utvecklings

arbetet på det jordbrukstekniska området. Förslaget innebär att staten för 

vart och ett av budgetåren 1981/82-1983/84 tillskjuter 2.3 milj. kr. För

handlingar rörande finansiering av skogsträdsförädling och skogsteknisk 

forskning fr. o. m. budgetåret 1982/83 har inletts. 
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Under senare år har i anslutning till pågående omlokalisering m:h organi

sation av högskolor m:h institutioner insatser gjorts för att förse dessa med 

ändamålsenliga lokaler. För nästa budgetiir beräknas till byggnadsarbeten 

5 milj. kr. och till inredning och utrustning 22 milj. kr. 

Miljövård 

Nedfallet av svavelföreningar och den därav förorsakade försurningen 

av sjöar. vattendrag och markområden är ett av våra allvarligaste miljö

problem. Under de senaste tio åren har svavelutsläppen genom förbrän

ning av eldningsolja successivt kunnat begränsas i vårt land. I enlighet med 

tidigan: riksdagsbeslut har regeringen föreskrivit att begränsningen av 

svavelhalten i eldningsolja till högst l,(l t;:f. skall gälla i ökad omfattning. 

Fr. o. m. den 1 oktober 1981 gäller denna begränsning ocksä för Uppsala. 

Västmanlands. Kopparbergs och Gävleborgs län och fr. o. m. den I okto

ber 1984 för hela landet. Även vid användning av andra fossila hriinslcn 

skall svavclutsläppen begriinsas. 

Svavelutsliippen är ocksä en viktig internationell friiga dit 70-80(.f, av 

det svavel som faller ned över Sverige beräknas komma frfm källor utanför 

landets gränser. Sverige har därför verkat aktivt bl. a. inom FN :s ekono

miska kommission för Europa <ECEI för att fil till stilnd en internationell 

överenskommelse om minskning av utsläppen. Dessa ansträngningar har 

lett till en internationell överenskommelse om begränsning och reducering 

av luftföroreningar som sprider sig över nationsgriinserna. Överenskom

melsen undertecknades vid ett miljöministermöte i november 1979 och har 

för svensk del godkiints av riksdagen genom beslut i december 1980. Den 

kommer att följas upp genom ett aktivt samarbete om åtgärder för att 

minska svavelutsläppen samt forskning kring spridning och effekter av 

svavelföreningar. En särskild kommitte har tillsatts med uppgift att som ett 

led i uppföljningen av FN-konferensen i Stockholm år 1972 om den mänsk

liga miljön genomföra bl. a. en studie och en konferens om försurnings

problemen. 

Till investeringar i kommunala reningsverk har utgätt ca 1.8 miljarder kr. 

i statsbidrag. Detta har lett till att föroreningsutsläppen kunnat minskas 

kraftigt. Bidragets stimulanseffekt har dock minskat de senaste åren. En

ligt beslut av riksdagen i december 1980 i anledning av propositionen om 

besparingar i statsverksamheten. m. m. skall bidragsgivningen i sin nuva

rande generella utformning upphöra med utgången av innevarande hudget

år. Riksdagsbeslutet innebär också att de nuvarande statliga bidragen till 

anläggningar för behandling av hushftllsavfall skall upphöra. Det statliga 

stödet till miljöskyddsinvesteringar skall i fortsättningen huvudsakligen 

inriktas på att främja utprovning av ny teknik för att lösa miljöskyddspro

blcm. 

En särskild kommitte tillsattes under år 1979 för att utreda frågan om 
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anviindningen av kemiska medel i jord- och skogshrukct m. m. Kommit

tens uppgift iir bl. a. att studera konsekvenserna i olika avseenden av en 

minskad användning av kemiska preparat i jordhruket. skogshruket och 

trädgårdsnäringen. Frågor som rör skogsbrukets användning av hekiimp

ningsmedel har bchamllats med förtur. Förslag i denna del har lagts fram 

av kommitten i delbetänkandet I Os Jo 1980: 11) Bekiirnpning av llivsly. 

Förslaget remissbehandlas f. n. I avvaktan på att utredningsarbetct resul

terar i beslut av statsmakterna. har ett tidshegriinsat förhud mot spridning 

av hekiimpningsmedcl över skogsmark införts. Spridningsförbudet giiller 

bekiimpningsmedcl. avsedda för lövsly. och gäller i första hand till utg{111g

en av juni månad 1981. 

Mark för allmänhetens rekreation och friluftsliv samt för kulturella eller 

vetenskapliga naturvårdsiindamål avsätts i första hand som naturreservat. 

Den I juli 1980 var antalet reservat I 044. 

Statens naturvårds verk har under är 1980 redovisat de detaljutredningar 

rörande restaurering av Hornborgasjön som verket fick i uppurag att göra 

efter riksdagens principuttalande är 1977 om restaureringen. Regeringen 

har under hösten 1980 uppdragit åt verket att inge ansökan till vattendom

stol om prövning enligt vattenlagen av Hornhorgasjöns restaurering. 

Insamling av uppgifter till ett produktregister piibörjades under fö· 1978 

av produktkontrollnämnden. Arbetet med den fortsatta uthyggnaden av 

registret pågar. Den under år 1978 tillsatta utredningen med uppgift att 

göra en översyn av produktkontrollens organisation avliimnade i juni 1980 

betänkandet (Os Jo 1980: 41 Ny produktkontrnllorganisation. Förslaget 

bereds f. n. inom jordbruksdepartementet. 

Frågor om ätgärder för att på längre sikt begriinsa föroreningarna fr{in 

motorfordon behandlas av den år 1977 tillsatta bilavgaskommittcn. Typhe

siktningsutredningens hetiinkande ( Ds K 1979: 71 Fordon i föreskrivet 

skick och det av en särskild arhetsgrupp inom regeringskansliet utarbetade 

betänkandet ( Ds Jo 1979: 11 l Bensin utan bly bereds f. n. i jordbruksdepar

tementet. 

Förslag om vissa ändringar i miljii-;kyddslagen rörande bl. a. prövnings

ordningen. tillsyn och påföljder har i dt:cemher 1980 bt:handlats av lagrft

det. Proposition kommer att föreläggas riksdagen under våren 1981. 

Regeringen har under år 1980 tillsatt en särskild utredare for att ö\'er

väga frågor rörande återvinning av vissa dryckesförpackningar. m. m. 

Utredaren skall bl. a. framlägga förslag om lämpliga styrmedel för att 

säkerställa en tillfredsställande återvinningsgrad vad gäller dryckesför

packningar av aluminium. Förslag friin utredaren väntas i början av år 
1981. 

I statens strålskyddsinstituts rapport Effektivare heredskap behandlas 

beredskap mot omgivningskonsekvcnser vid olyckor i kärnkraftverk. Av

sikten är att förslag i dessa hänseenden skall ingå i den energipolitiska 

proposition som avses föreläggas riksdagen under våren 1981. 
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Kommillcn för miljörisker vid sjötransporter lade i juni 1979 fram betiin

kandct (SOU 1979: 42. 43) Ren Tur - program för miljösäkra sjötrans

porter. Hctiinkandct har remissbchandlats och bereds f. n. jämte vissa 

andra förslag i ämnet. Proposition kommer att föreläggas riksdagen under 

våren 1981. 

Naturvårdskommitten avlämnade under år 1979 sitt slutbetänkande 

!SOU 1979: 14. 15) Naturvård m:h tiiktverksamhet. Betänkandet bereds 

f. n. inom jordbruksdepartementet. 

Miljödatanämnden har i rapporten ISOU 1980: 241 Bättre miljöinforma

tion liimnat förslag avseende den rramtida miljöinformationens inriktning, 

omfattning och organisation. Rapporten bereds f. n. inom jordbruksdepar

tementet. 

Vattenplaneringsutn:dningen lade i september 1980 fram betänkandet 

!SOU 1980: 39. 401 Vattenplanering. Betänkandet remissbchandlas f. n. 

För budgettirct 1981/!C föreslås ett anslag av 69 milj. kr. till miljö

skyddsinvesteringar. 

För vilrd av naturreservat m. m. föreslås en höjning av anslaget med 3.6 

milj. kr. till 23.5 milj. kr. Huvuddelen av Store Mosse med Kävsjön 

föreslfts bli nationalpark. 

Till det fortsatta arbetet med restaureringen av Hornborgasjön föreslås 

att 2 milj. kr. anvisas för budgetåret 1981/82. För forsknings-. undersök

nings- och utredningsverksamhet föreslås en ökning med sammanlagt ca 

5.5 milj. kr. till 70 milj. kr. För den fortsatta försöksverksamheten med 

kalkning för att motverka försurning av sjöar och valtendrag föreslås en 

anslagsökning med 8 milj. kr. till 23 milj. kr. 

Jakt och viltvård 

Jakt- och viltvilrdsberedningen har under år 1980 lagt fram betänkan

dena <SOU 1980: 11 och 1980: 29) Vildsvin i Sverige och Vilt och trafik. 

Proposition om åtgärder mot frilevande vildsvin har avgetts till riksdagen. 

Beredningens förslag om vilt och trafik bereds f. n. inom regeringskansliet. 

Under år 1981 väntas beredningen lägga fram ett förslag om den svenska 

kronviltstammen. 

Förslag har lämnats av naturvårdsverket beträffande utformningen av 

den framtida älgjakten. Frågan bereds i jordbruksdepartementet. 

Naturvårdsverket har vidare i uppdrag att upprätta förslag till utform

ning m. m. av kompetensprov for jägare. 

Idrott och friluftsliv 

För budgetåret 1981 /82 föreslås det statliga stödet till idrotten utgå med 

drygt 151 milj. kr. Riksidrottsförbundct föreslås även få ansvaret för bi

dragsgivningen till fiireningars anliiggningsverksamhet. 
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En utökning av antalet elevplatser vid de s. k. idrottsgymnasierna före

slås under nionde huvudtiteln. 

Det statliga stödet till friluftslivet föreslås utgå med ca 35 milj. kr. för 

budgetåret 1981/82. Härutöver lämnas statligt stöd till turist- och rekrea
tionsanläggningar inom ramen för bl. a. arbetsmarknads- och regionalpoli

tiken. Under elfte huvudtiteln utgår statsbidrag till marknadsföring av 

turism i Sverige. 

Internationellt samarbete 

I syfte att främja handeln med jordbruks varor inom Norden har under år 

1980 ingåtts bilateralajordbruksavtal med Finland och Norge. Avtalen har 

karaktären av ramavtal och är slutna inom ramen för EFTA enligt artikel 

23. Propositioner om godkännande av avtalen kommer att framläggas för 

riksdagen. 
Ettjordbruksministermöte inom OECD ägde rum i mars 1980. Vid mötet 

diskuterades bl. a. jordbrukspolitiken inför 1980-talet och u-ländernas livs

medelsproblem. 
Världslivsmedelsrådets sjätte session hölls i Tanzania under juni 1980. 

Vid sessionen diskuterades och antogs förslag beträffande bl. a. världens 

livsmedelsberedskap. 
FAO:s råd och specialkommitteer sammanträdde under året i sedvanlig 

omfattning. Även här intog frågan om en förbättrad säkerhet för världens 

livsmedelsförsörjning en framträdande plats. Sverige var under året med

lem av F AO-rådet. 

Förhandlingar i GATT:s regi har under året ägt rum om vissa justeringar 

av tullskyddet som aktualiserats av förändringarna av den svenska träd

gårdsnäringspolitiken. 
Den I juli 1980 infördes inom ramen för dt:t internationella sockeravtalet 

en särskild avgift av ca 1 kr./ton på importen av socker. Avgiften går till en 

lagerfinansieringsfond som upprättats inom ramen för 1977 års internatio

nella sockeravtal och som skall bidra till finansieringen av exportländernas 

avtalsenliga lagring. 

l likhet med tidigare år har ett tekniskt vetenskapligt samarbete på 

jordbruks-, skogsbruks- och miljöområdet ägt rum med i första hand vissa 

östeuropeiska stater. 

Vid sammanträde i Warszawa med fiskerikommissionen för Östersjön 

har beslut fattats om kvotering av fisket av sill och skarpsill under år 1981. 

För torsk och lax har enighet om en kvotering inte nåtts. För Sverige 

innebär beslutet att det svenska fiskets fångstmöjligheter i Östersjön har 

ökats för år 1981 . 

I enlighet med gällande bilaterala fiskeavtal har konsultationer om fis

kekvoter ägt rum med Norge. Europeiska ekonomiska gemenskapen (EG I. 

Finland. Sovjetunionen. Polen och Tyska demokratiska republiken. Dess-
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utom har separata överläggningar om fisket i Skagcrrak ägt rum mellan 

Sverige, Norge och EG. 

Styrelsen för FN: s miljöprogram ( lJ N EPl höll sitt åttonde sammantriide 

den 16-29 april 1980. Vid mötet behandlades skyddet av ozonskiktet. 

Från svensk sida föresiogs att en global konvention om skydd för ozon

skiktet skulle utarbetas inom UNEP:s ram. Vidare hehandlades utveck

lingen av miljörätten och hur UN EP:s specialsession våren 1982 skall 

organiseras. Denna session hålls med anledning av tiofirsjubileet av Sto1.:k

holmskonferenscn år 1972 om den mänskliga miljön. 

Konventionen till skydd för östersjöområdets marina miljö (Helsingfors

konventioncn) trädde i kraft den 3 maj 1980. Ett fiir~ta möte med den 

kommission som skall ansvara för utvecklingen av samarbetet inom kon

ventionens ram ägde rum den 5-8 maj 1980. Ett sekretariat har upprättats i 

Helsingfors. 

OECD:s mifjökommitte har behandlat bl. a. ekonomiska aspekter p~I 

miljövårdsområdet. energi och resurser. kemikalier och redovisning av 

miljötillständet. Ett möte på hög nivå hölls om samarbetet betriiffandc 

kontroll av kemikalit::r i maj 1980. 

Sammanställning 

Förändringarna totalt inom jordbruksdepartementets verksamhetsområ

de i förhållande till anvisade belopp för budgetåret 1980/81 framg<'ir av 

följande sammanställning uttryckt i milj. kr. 

Anvi~<tl Fiirslag Fiiriindring 
1980i81 1981/82 

A. Jordbruksdepartementet 111. m. 35.8 36.0 + 0.2 
B. Jordbrukets rationalisering m. m. 314.3 313.fi - U.7 
c. .lordbruksprisreglcring 4.U4.J 4541.0 +206.6 
D. Skogsbruk 267.6 264.4 - 3.2 
E. Fiske Sl.4 S4.f1 + 3.2 
F. Service od1 kontroll 1%.0 211.8 + l:'i.8 
G. Utbildning och forskning 488.1 527.X + 39.7 
H. Miljöviird 36fi.7 352. I - 14.6 
I. Idrott och friluftsliv 187.9 IH6.I I.X 
J. Diverse 12.2 14.1 + 1.9 

Totalt för jordbruksdepartementet (1284,4 6 531.4 +247,0 
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JORDBRUKSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Dahlgren 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1980-12-23 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 så\·itt a\·ser jordbruksde

partementets verksamhetsområde 

Tionde huvudtiteln 

A. JORDBRUKSDEPARTEMENTET M. M. 

A I. Jordbruksdepartementel 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

Personal 

I landliiggandc personal 
Övrig p.:-rsonal 

Anslag 

Lönekostnader 
Rescersällningar 
Expenser 

15 005 009 

14923 000 

16172000 

1980/8 J 

(i(> 

41 

107 

Heriiknad iindring I 9X I iX2 

Föredraganden 

14025000 + 1249000 
222000 
(>7(>000 

14923000 +1249000 

För nästa budgetår bör medel for jordbruksdepartementets verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budget{ir till 16 I T2 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Jorclhruksclcpartc111rntct för budgetåret 19~ 1/lC anvisa ett 

förslagsanslag av 16172000 kr. 
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A 2. Lantbruksrcpresentanter 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Fi.irslag 

2467241 

2078000 

2 572 000 

Lantbruksrepresentanterna har till uppgift att inhämta och förmedla 

kunskaper om jordbruket. skogsbruket och fisket samt därmed samman

hiingande niiringar ävensom miljövården i de länder eller internationella 

organisationer som ingiir i deras verksamhetsområden. F. n. iir lantbruks

repn:scntantcrna placerade i Bryssel. Moskva. Nairobi. Rom och Wash

ington. 

Personal 

Handliiggamk persl>nal 
()vrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Vissa bitriideskostnader 
Sjukviird 
Reseersiittningar och expenser 

inom verksamhetsområdet 
Ersiittningar for rc~"-'r till och M111 Sveri!(e 

vid tjiinsteuppdrag och semester 
Ersiittning frir kostnader för förhyrning 

av hostiider 

1980/81 

.'\ 
3 

8 

I IOOOOO 
325 000 

'iOOO 

1380011 

150000 

3600011 

2078000 

lkriiknad iindring 1981/82 

föredraganden 

+381000 
+ 30000 

+ 3000 

+ 800011 

+494000 

Med hiinvisning till sammanstiillningcn hcmstiiller jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till L1111tbm/.:.1Tepre.H'11f1111ter för budgetåret 1981 /82 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 572 000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

18787197 

18 300 000 

16 800 000 

Reservation I 088 517 

Från anslaget bestrids, utöver utgifterna för hl. a. departementets kom

mitteer. kostnaderna för det arbete som miljödatanämnden enligt riksda

gens beslut år 1974 bedriver rörande utvecklingen av ett informationssy

stem för miljövården (prop. 1974: 46. JoU 1974: 20. rskr 1974: 218). 
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Under anslaget har även för budgetåret 1980/81 anvisats medel för 

forskning om strålning i byggnader (prop. 1979/80: 97. JoU 1979/80: 38. 

rskr 1979/80: 315). 

Miljödatanämnden disponerar innevarande budgetår högst 7253 000 kr. 

för sin verksamhet. I betänkandet (SOU 1980: 24) Bättre miljöinformation 

har miljödatanämnden lagt fram förslag rörande inriktningen. omfattningen 

och organisationen av den framtida verksamheten inom miljövårdens in

formationssystem. Förslaget har remissbehandlats och bereds f. n. inom 

regeringskansliet. I avvaktan på det slutliga ställningstagandet till de fram

lagda förslagen bör 6 453 000 kr. anvisas under förevarande anslag för den 

fortsatta verksamheten. Jag har därvid räknat med att medel för det fort

satta arbetet med information om livsmedel resp. arbetsmiljön bör anvisas 

under anslaget F 1. Statens livsmedelsverk resp. tolfte huvudtitelns anslag 

C 2. Yrkesinspektionen. 

För att slutföra den forskning om strålning i byggnader. som radonutred

ningen har i uppdrag att samordna, beräknar jag ett totalt medelsbehov av 

2 milj. kr. varav 1,5 milj. kr. bör anvisas för budgetåret 1981/82. 

För den övriga verksamhet som bekostas från anslaget beräknar jag 

medelsbehovet till 8,8 milj. kr. Det totala anslagsbehovet uppgår således 

till 16,8 milj. kr. 

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

föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1981/82 anvisa ett reserva

tionsanslag av 16800000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

571457 

500000 

500000 

Reservation 287988 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservations

anslag av 500000 kr. 
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B. .JORDBRUKETS RATIONALISERING M. M. 

8 t. Lantbruksstyrelsen 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

38043 664 

35 742 000 
39()1()000 

14 

Lantbruksstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om 

lantbruket och lantbrukets rationalisering, trädgårdsnäringen och triid

gårdsnäringens rationalisering, renniiringen och rennäringens rationalise

ring. stöd till företag i glesbygd, kontroll och inspektion på växtskyddsom

rådet, den allmänna hälso- och sjukvården bland husdjuren, djurskyddet 

samt veterinärväsendet, i den mån sådana ärenden inte ankommer på 

annan myndighet. Styrelsen är chefsmyndighet för lantbruksnämnderna 

och deras ortsombud, distrikts veterinärorganisationen samt statens hingst

depå och stuteri. Styrelsen är också tillsynsmyndighet över statens lant

bruksinformation, avbytarverksamheten inom jordbruket, statens utsädes

kontroll och de lokala frökontrollanstalter som är behöriga att utföra 

statsplomhering av utsädesvara. statens maskinprovningar samt de lokala 

lantbrukskemiska kontrollanstalter vars stadgar styrelsen fastställt. Styrel

sen skall vidare följa verksilmheten vid de hushällningssällskap för vilka 

styrelsen fastställt stadgar. 

Lantbruksstyrelsen leds av en styrelse. Chef för lanthruksstyrelsen är en 

generaldirektör. Inom lantbruksstyrelsen finns fyra avdelningar. nämligen 

administrativa avdelningen, företagsavdelningen, växtodlingsavdelningen 

samt veterinär- och husdjursavdelningen. Dessutom finns särskilda arbets

enheter för översiktlig planering och internationella ärenden samt en revi

sionsenhet. 

Styrelsen ställer personal till förfogande för statens lantbruksinforma

tion. 

Personal 

Handliiggande personal 
Övrig personal 

1980/81 

143 
106 

249 

Beräknad ändring 1981/82 

I ,antbruks
styrelsen 

Före
draganden 

-6 

-6 
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Anslag 

Utgifia 

Liinckostnader 
Sjuhiird 
Rest:ersättningar oc.:h expenser 

Diirav utrikes restir 
Loblkostnader 
U pplysningsverksarnhet 
Kostnader för viss informa-

tit111s verks;unhct 
Rcs.:hidrag fi\r studier m. m. 

lllko111s/cr 

Försålda formuliir. 
blanketter och kungön:lser 

19K0i81 

26805 000 
31 000 

4918000 
(h'.\000) 

3 l.~4000 
h25 000 

171000 
wooo 

35 743 000 

m.m. 1000 

Nettoutgift .15 742 000 

Beriiknad iindring I '181/82 

Lanthruks
s\yrehen 

·+2401000 

+ h81000 
t+ 5000) 
+ 568000 
+ 107000 

+3757000 

+-'757000 

Fiire
draganden 

+231KOOO 

+ 350000 
I+ 5000) 
+ 550000 
+ .'iOOOO 

+3268000 

+3268000 

Avgifter för viixtskyddsinspektion m. m .. som redovisas pil statsbudge

tens inkomstsida under rubriken 2500 Offentligriittsliga avgifter. beriiknas 

till 6.9 milj. kr. för niista budgetiir I 1980/81 6.3 milj. kr.). 

L1111thr11k.1·sr.1·relse11 

Under senare är har lantbruksverkcts arbetsuppgifter utökats pä olika 

områden. Fr. o. m. den I juli 1978 reformerades det statliga stödet till 

jordbrukets rationalisering vilket inneburit en ökad arbetsbelastning. En 

ytterligare ökning av arbetsuppgifterna vid lantbruksvcrket har ägt rum 

fr. o. m. budget:'tret 1979/80 genom tillkomsten av en ny jordförviirvslag. ny 

lag om skötsel av jordbruksmark. ny förordning om statligt stöd till triid

gftrdsniiringen och ny förordning om statligt stöd till glesbygd. Vidare har 

regeringen i juni 1978 gett lantbruksstyrelscn i uppdrag att förvärva mark 

av skogsbolag för att i första hand tillföras bcst(1cndc lantbruk eller anviin

das för byte med andra skogsägare. 

Härutöver har nyligen fattats beslut om tillfälligt r~rntcstöd till vissa 

jordbruksförctag. Detta och övriga åtgärder fr{tn lantbruksniimndernas 

sida i anledning av de försämrade lönsamhetsförhållandena inom jordbru

ket och trädgårdsniiringen kommer att kräva betydande insatser under 

innevarande och niista budgetår. 

Medan arbetsuppgifterna således ökat på flera omriiden har en minsk

ning av efterfrågan pä vissa tjänster ägt rum. Det under 1970-talct minska

de antalet iirenden rörande jordbrukeb strukturrationalisering viintas dock 

åter öka pä grund av den nya jordförviirvslagcn och lagen om skötsel av 

jordbruksmark. Tilliimpningcn av jordförviirvslagen kriiver dessutom nu 

en större arbetsinsats per ärende bl. a. genom prisprövningen. 
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Sammantaget har lantbruksverkct fött väsentligt ökade arbetsuppgifter 

utan att personalresurserna förstärkts. 

För att ge utrymme för tillkommande nya arbetsuppgifter bedrivs konti

nuerligt rationaliseringsarbete inom verket. Under t1r 1979 tillsattes dessut

om en särskild besparingsgrupp som presenterat en rad rationaliseringsför

slag. Flera av förslagen har genomförts men andra kriiver medverkan av 

andra myndigheter och beslut av statsmakterna. 

Lantbruksvcrkcts myndighctsanslag har de senaste åren minskat realt. 

En tillfredsställande :imbitionsnivfi har hittills kunnat uppriitthällas inom 

olika områden tack vare rationaliscringsinsatserna och genom omfördel

ning av arbetskraft. Emellertid har utrymmet minskat för initiativvcrksam

hct t. ex. riidgivning trots dess stGra hctydelse för rationaliseringen av 

jordbruket. 

Med hiinsyn till lantbruksvcrkets kostnadsstruktur medför huvudförsla

get i första hand en minskning av personalen. Det blir fråga om indragning 

av tjänster. i görliga\ te mån i samband med naturlig avg[mg. Lantbruksver-, 

kels personal iir i stor utstriickning spe1.:ialinriktad på olika iimnesområden 

inom jord- och skogshrukets rationalisering. För att upprätth{tlla verksam

heten i olika län hör även i princip samtliga specialistgrupper vara repre

senterade vid alla lanthruksnämnder. Med anledning härav medför en 

minskning av antalet tjänster en i förhållande till föreliggande arbetsuppgif

ter skev resursfördelning. Som en konsekvens kommer vissa lantbruks

nämnder periodvis helt att sakna befallningshavare inom vissa iimnesom

rådcn. Detta är genom tjiinstcrnas karaktiir av spel:ialistfunktioner inte 

möjligt att lösa genom fortbildning av annan personal. Huvudförslaget 

leder således till en sänkt amhitionsnivå och att vissa arhetsuppgifter 

måste ges lf\g prioritet. 

För hudget:lret 1979/80 anvisades I milj. kr. till lokal rf1dgivning i glcs

hygder. För detta belopp har lanthruksstyrelsen tillsatt åtta tjänster som 

lokalrådgivare i norra Sverige. Styrelsen redovisade i anslagsframställ

ningen för budgetåret 1979/80 ett totalt hehov av ca 25 lokala rådgivare. 

Styrelsen finner det inte möjligt att inom ramen för huvudförslaget kunna 

omfördela resurser för en önskviird fortsatt uppbyggnad av den lokala 

rådgivningen. Behov föreligger dilrutövcr av betydande rådgivningsin

satser i frf1ga om särskilt energibesparande åtgiirder inom jordbruket. Inte 

heller delta behov kan tillgodoses i huvudförslaget. 

För att kunna uppriillhålla den amhitionsnivå för insatserna inom jord

brukets rationalisering som förutsätts i gällande jordbrukspolitiska beslut 

och för att i någon mån kunna tillgodose behovet av ökade insatser på förut 

nämnda omr{1dcn erfordras att lantbruksverkcts reella resurser behälls 

oförändrade. 

I. Pris- och löneomriikning m. m. 3 757 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär en' sänkning av ambitionsniv{111. Besparingen 

uppgår till 790000 kr. och uppnås hl. a. genom att sex tjiinstcr dras in i 

samhand med naturlig avgång ( + 2 % 7 000 kr. l. 
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Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för lantbruksstyrelsens verksamhet beräk

nas med utgångspunkt i huvudförslaget. Jag har därvid beräknat 103 000 

kr. för vissa uppgifter inom det ekonomiska försvaret. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

alt till Lantbruksstyre/sen för budgetåret 1981 /82 anvisa ett förslags

anslag av 39010000 kr. 

B 2. Lantbruksnämnderna 

197')/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

186458076 

181204000 

198504000 

Lantbruksnämnd skall uppmärksamt följa lantbrukets tillstånd och ut

veckling samt vidta eller hos lanthruksstyrelsen föreslå de åtgärder som är 

påkallade eller i övrigt lämpliga, särskilt för att åstadkomma en snabb 

strukturrationalisering inom lantbruket och trädgårdsnäringen. Nämnden 

svarar även för vissa statliga åtgärder i fråga om tillsyn över växtodling och 

husdjursskötsel, om skördeskadeskydd, skördeuppskattning och jord

bruksstatistik samt om försöksverksamhet och kursverksamhet inom lant

brukets område. Nämnden handlägger vidare frågor inom rennäringens 

område och andra områden som enligt särskilda bestämmelser ankommer 

på nämnden. 

Vid lantbruksnämnd finns. om inte lanthruksstyrelscn bestiimmc:r annat. 

en företagsenhet, en produktionsenhet och en administrativ enhet. Vid 

nämnd i Stockholms och Malmöhus län skall finnas en trädgärdsenhct och 

vid nämnd i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län en rennärings

enhet. 

Från anslaget bestrids även vissa kostnader för fiskeniimnderna. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 

1980/81 

911 
499 

1410 

146670000 
180000 

~ fök.sdagcn l980i81. I .mm/. Nr 100. Rilag11 13 

Beräknad ändring 1981/82 

Lantbruks
styrclsen 

+ IJ574000 
+ 50000 

Före
draganden 

-32 

-32 

+ 12814000 
+ 50000 
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1980/81 Beriiknad iindring 1981/8~ 

Reseersät1ningar. expenser 
och utrustning 
Därav engångsanvisning 

Lokalkostnader 
Utbildningskurscr för viss 

personal vid lantbruks-
organisationen 

Kostnader i samband med 
projekterings verksamheten 

Ersättning för tjänster sam
manhängande med kontakter 
mellan lantbruksnämndcrna 
och näringsutövarna 

168120(10 
(2000001 

160371100 

505 000 

300000 

100000 

l/ll 204000 

Lantbruks
s\yrelsen 

+ 1944000 
t+ %0001 
+ 3633000 

+ 51000 

+19252000 

Fiin:
draganden 

+ 7lDOOO 
(- 2000001 

-t- 3!:>33001) 

+ 20000 

+17300000 

Inkomster vid lantbruksniimndcrna. Sllm redovisas på statsbudgetens 

inkomstsida under rubriken 2600 försiiljningsinkornster. beriiknas till 7 .2 

milj. kr. för nästa budgetftr ( 1980/81 7 .2 milj. kr.). 

Lan thmks.1·tvrelse11 

I. Pris- och löneomräkning m. m. l 8 956 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär en besparing av 4006000 kr. Förslaget inne

bär bl. a. att 32 tjänster dras in i samband med naturlig avgång ( + 14 950 000 

kr.). 

3. För att upprätthfrlla nuvarande verksamhet föreslf1r styrelsen oför

ändrad anslagstilldelning ( + 4006000 kr.). 

4. För flyttning av lantbruksnämnden i Kalmar Hin till nya lokakr be

hövs 296000 kr. som engångsanvisning. 

Föredragamicn 

För nästa budgetår hör medel för lantbruksnämndernas verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i huvudförslagel. Jag har därvid beriiknat 

800000 kr. för vissa uppgifter inom det ekonomiska försvaret. I avvaktan 

på beslut angående nya lokaler för vissa statliga myndigheter i Kalmar har 

jag inte räknat några medel för lantbruksnämndcns flyttning. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag all regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Lw11/m1ksnii11111dcrna för budgetåret 198\/82 anvisa ett för

slagsanslag av 198 504 000 kr. 
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8 3. Kursverksamhet för jordbrukets rationalisering m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

4986397 

4 733 000 

5 323 000 

Anslaget används för att bestrida kostnaderna för kursverksarrihet m. m. 

i syfte att främja rationaliseringen inom jordbruket och trädgårdsniiringen 

samt den yttre rationaliseringen inom skogsbruket. 

Lanthrukss tyre/sen 

Huvudalternativet innebiir en reell minskning av anslaget frfm budget

året 1980/81 med 2 ~'i:. 
En fortsatt rationalisering av rådgivningsvcrksamheten och viss om

prioritering av arbetsuppgifterna torde kunna ge motsvarande kostnadsbe

sparing vid oförändrad ambitionsnivå. 

1. Pris- och löneomräkning m: m. 570000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär en besparing av 106000 kr. l + 464000 kr.). 

3. För utbildning av arrendesynemän behövs sammanlagt 300000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. Jag har dess

utom beräknat 80000 kr. för fortbildning av arrendesynemän och 200000 

kr. som en engångsanvisning för utbildning av nya synemän. Sådana 

utgifter bestrids f. n. från anslaget J I. Servitutsnamnder. m. m. som där

med kan upphöra. För nästa budgetår bör anslaget höjas med 590000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kursrerk.rnmhet .fi"ir jordhruket.1· rationalisering m. m. för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 5 323 000 kr. 

B 4. Bidrag till jordbrukets rationaliscrin~, m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

65335019 

59 000 000 

5 9 000 000 

Från anslaget utbetalas bidrag till yttre och inre rationalisering enligt 

förordningen ( 1978:250! om statligt stöd till jordhrukets rationalisering 

m. m. Därutöver används anslaget för vissa speciella ändamäl. 

Bidrag tilljordhrukets rationaliscrin!-: 

Hudgct<ir 

1979/80 
1980/81 
19!W82 (förslag) 

Ram 

55000000 
61000000 
64000000 

Beviljade bidrag m. m. 

54126600 
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Lant hruksstyre/se n 

Anslaget bör föras upp med 70 milj. kr. och diirav bör fil tas i anspråk 

medel för speciella ändamål i samma utsträckning som för innevarande 

budgetår. 

Vid heräkningen av medclsbehovet under anslaget har beaktats bl. a. de 

överskottsmedel som tillförs anslaget i samband med försäljningen av 

jordfondsfastigheter och <itt beviljade. inte utbetalda bidragshelopp per 

den 30juni 1980 uppgår till 80.0 milj. kr. Vidare har beaktats det medelsbe

hov som erfordras för att under budgetåret 1981/82 bestrida statsbidrag till 

iltgärder mot översvämningar i Emån. Under budgetfaet 1981/82 beriiknas 

anslaget däruiöver bli belastat med ca 13 milj. kr. i räntekostnader för den 

rörliga kredit av 200 milj. kr. som ställts till styrelsens förfogande för inköp 

av skogsfästigheter. 

Bidragsramen för yttre rationalisering har hittills varit tillrikklig för 

lantbruksnämndernas behov. Styrelsen föresliir diirfor oförändrad ram av 

12 milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

Den f. n. låga investeringstakten i jordbruket har minskat an läkt ansök

ningar om stöd till nya byggnadsåtgärder. Den därigenom uppkomna 

minskningen av bidragsbehovet för inre rationalisering uppviigs emelkrtid 

av ett ökat bidragsbehov för tilläggskostnader i samband med kostnadsför

dyring av pågående eller färdigställda byggnadsätgiirder. Med hänsyn till 

den kraftiga stegringen av byggnadskostnaderna under hela 1970-talet och 

att det normalt förllyter minst tvä-tre iir från att stöd beviljas för t. e:-;. 

nybyggnad av 1<.tdugård till att byggnaden iir uppförd och ~lutavsynad har 

tlenakt nybyggnader under 1970-talet blivit dyrare ~In vad som vid ansiik

ningstillfället beriiknades. Fördyringen har dock under tidigare i\r i allmiin

hct inte medfört så allvarlig påfrestning pii sökandens ekonomi snm den 

gör under nu rådande förhållanden. Det har därför blivit nödviindigt att i 

vissa fall lämna bidrag till tilHiggskostnaderna för att undvika likviditets

svärigheter. 

Behovet av bidrag till inre rationalisering för budgetilret 19~1/82 har av 

niimndcrna uppskattats till 108 milj. kr., varav 4.'i milj. kr. i Norrblittens 

liin. Medlen kommer huvudsakligen att förbrukas som regionalt 

rationaliscringsstöd i norra Sverige. Bidragen inom det allmiinna rationali

seringsstödet uppgick under budgetåret 1979/80 till mindre iin O . .'i milj. kr. 

Mot bakgrund av det stora behovet av rationaliseringsiltgiirder i om6\det 

och stödets stora regionalpolitiska betydelse finner styrelsen det angeliiget 

att ramen höjs i takt med kostnadsstegringcn så att bidragens reella värde 

bibehålles. Styrelsen föreslår därför att ramen för statsbidrag till jordbruk

ets rationalisering ökas med 6 milj. kr. till 67 milj. kr.. varav 55 milj. kr. till 

bidrag för inre rationalisering. och 12 milj. kr. till bidrag flir yttre rationali

sering. 
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Föredraganden 

Det statliga finansiella stödet till jordbruket ges huvudsakligen i form av 

lånegarantier. Vid sidan härav lämnas foln detta anslag bidrag till yttre och 

inre rationalisering. i huvudsak som regionalt rationaliseringsstöd i norra 

Sverige. 

För budgetåret 1981/82 bör ramen för statsbidrag räknas upp med 3 milj. 

kr. till 64 milj. kr., varav 9 milj. kr. till yttre och 55 milj. kr. till inre 

rationalisering. Liksom f. il. hör dock regeringen kunna jämka mellan 

dessa ändamål. 

Jag beräknar behovet av medel under anslaget till 59 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1981/82 statsbidrag beviljas till jord

brukets rationalisering med sammanlagt högst 64000000 kr .. 

2. till Bidrag till jordhmkets ratio11uliscri11g. 111. m. för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 59000000 kr. 

B 5. Markfön·ärv för jordbrukets rationalisering 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

125 000 ()()() 

25000000 

I 000 

Behållning 

1 Kapitalbudgetens investering:sanslag Jordfonden. 

8000 

Jordfonden uppgår. sedan den för budgetåret 1980/81 tillförts 25 milj. 

kr.. till 367 183 000 kr. Lantbruksstyrelsen disponerar dessutom en rörlig 

kredit hos riksgäldskontoret intill 25 milj. kr. 1.·o. m. den 30 juni 1982. 

Jordfonden används för att hest rida lantbruksnämndernas kostnader för 

fastighetsförvärv i samband med iitgärder för yttre rationalisering på lant

brukets område. m. m. 

I enlighet med vad som anförts i prop. 1978179: 101 har till styrelsens 

förfogande dessutom ställts en rörlig kredit av 200 milj. kr. vilken särre

dovisas under jordfonden. Krediten skall disponeras för större förvärv av 

mark, främst skogsmark. Den förvärvade marken skall i första hand till

föras bestående lantbruk eller användas för byte med andra skogsägare. 

Krediten skall vara återbetald senast den 31 december 1981. På medel som 

tas i anspråk utgår ränta efter räntefot som fastställts av riksgäldskontoret. 

Lantbruksstyrelsen 

Lantbruksnämndcrnas köp och försäljning av mark genom jordfonden 

utgör ett av de viktigaste medlen i strukturrationaliseringen. 

Under budgetåret 1978179 var jonlfondens likviditet mycket svag. Till

gängliga medel måste i huvudsak reserveras för fullgörandet av statens 

inlösenskyldighet enligt jordförvärvslagcn. Inför budgetåret 1979/80 upp-
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manades diirfor lantbruksniimnderna att öka sina försäljningar och att 

skärpa bevakningen av utestående fordringar. 

Försäljningen av .iordfondsmark ~ar under budgetäret 1979/80 varit i 

stort sett oföriindrad i förhållande till föreg[1ende år. De utestående ford

ringarna har minskat. trots de svårigheter som föreligger för köparna att 

snabbt få lån i bank. Dessa fordringar uppgick vid.utgången av budgeti\ret 

1979/80till 77.5 milj. kr. 

BehWningen på jordfondcn har till följd av de vidtagna :'tlgfö·derna 

successivt kunnat ökas. Vid utgången av budgetåret 1979/80 var den 63.7 

milj. kr. 

Fastighctsinköpen med hjälp av jordfonden har under budget{iret 1979/ 

80 kunnat hållas på i stort sett oföriindrad nivå jiimfort med niirmast 

föregäcnde budgetår. Detta har varit. möjligt trots att försiiljningen priori

terats och stora insatser gjorts för inköp och försäljning med hjälp av den 

särskilda krediten av 200 milj. kr. Den förbättrade likviditeten har möjlig

gjort en bättre arbetsplanering och ett rationellare utnyttjande av tillgiing

liga medel. 

Lantbruksstyrelsen finner det angeläget att inköpsvcrksamhctcns nivå 

höjs under den första hälften av 1980-talet. Detta är speciellt viktigt med 

tanke på de försäljningar kyrkan kommer att göra som kompensation för 

nyss niimnda större förviirv av skogsmark och för andra liknande markaf

färer. Inköpsverksamheten på jordfonden måste diirför prioriteras högre 

än tidigan:. Enligt styrelsens bedömning kommer verksamheten att ha en 

sådan omfattning att den kredit intill 25 milj. kr.. som disponera.~ t. o. m. 

den 30 juni 1982. regelmässigt behövs. Styrelsen föreshir därför att denna 

kredit bör få disponeras utan tidsbegränsning. 

Utvecklingen av inköps- och försäljningsverksamheten belyses av föl

jande sammanställning. 

Budgetiir 

1974m 
1975/76 
1976/77 
1977178 
1978179 
1979/80 

lnkiip 

äkcr 
lhal 

5 7::!0 
501:! 
4295 
4053 
4177 
3 315 

skog belopp 
chal (milj. kr. l 

26803 150.5 
22663 150.0 
18375 141.4 
19483 165.5 
16950 150.1 
17098 118.6 

Försäljning 

fik er skog belopp 
Chal <hal lmilj. k.r.l 

5 299 26190 137.2 
5 534 233t8 t44.I 
3 874 18 786 130,."i 
4129 19086 139.7 
4496 19089 151.3 
3 184 19043 130.1 

Med utnyttjande av den rörliga krediten av 200 milj. kr. hade vid utgång

en av juli månad 1980 markförvärv gjorts för 198.8 milj. kr. Fram till den I_ 

juli 1980 har mark sålts för 71.9 milj. kr.. varav vid samma tidpunkt 

inbetalats 45. I milj. kr. U ndcr budgetåret 1980/81 beräknar styrelsen att 

försäljningar kommer att ske för ca 70 milj. kr. 

Lantbruksstyrelsen förhandlar f. n. med domänverket om markförvärv 

för ca 32 milj. kr. 
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Domänverket har stora arealer mark som är av intresse fiir jord- och 

skogsbrukets rationalisering. Verket har under de senaste två iln::n ökat sitt 

skogsinnehav netto med ca 40000 ha produktiv mark. 

Näringsutskottet har i sitt av riksdagen godkiinda hetänkande NU 1979/ 

80: 46 uttalat sig om domänverkets markpolitik. Utskottet siiger bl. a. att 

en striivan bör vara att staten inte netto ökar sit! markinnehav. Utskottet 

förutsiitter också att överenskommelse även fortsiittningsvis kan triiffas 

mellan domiinverket och lantbruksstyrelsen om överföring av mark till 

jordfonden för förstärkning av enskilda fastigheters markinnehav där be

hov föreligger. 

Lantbruksstyrelsen kommer mot denna bakgrund att ta upp förhandling 

om överförande av ytterligare mark från domiinfonden till jordfonden. 

Hiirtill kommer förviirv som bör göras i samband med att skogsföretag 

säljer ytterligare mark till kyrkan och andra. 

För att fullfölja de intentioner som angivits i regeringsuppdraget den 8 

juni 1978 att förvärva mark fr{m skogsföretag och intentionerna i närings

utskottets betänkande bedömer styrelsen att den rörliga krediten av 200 

mi!j. kr. behöver utökas med 50 milj. kr. och att kreLlittiden för!iings med 

tvft tir till den 31 deci.:mber 1983. 

Sammanfattningsvis bör den till jord fonden knuta rörliga krediten av 25 

milj. kr. fo disponeras utan tidsbegriinsning samt den särskilda rörliga 

krediten av 200 milj. kr. utökas med 50 milj. kr. och kredittiden förliingas 

till den 31 december 1983. 

J-'iiredraga nden 

Lantbruksniimndernas inköps- och försäljningsverksamhet, som sker 

med anlitande av jordfonden, har stor betydelse för jordbrukets rationali

sering. Fonden har undi.:r senare iir tillförts betydande belopp och uppgiir 

f. n. till niirmare 370 milj. kr. Riksdagen har nyligen lämnat utan erinran 

vad jag anfört om tillskott till jordfonden i prop. I 980i8 J: 20 om besparingar 

i statsverksamhi.:ten. m. m. Anslaget bör diirför föras upp med I 000 kr. 

Den rörliga kredit av 25 milj. kr. som lantbruksstyrelsen disponerar i 

riksgäldskontoret för jordfondsiindamål bör förlängas intill den 30 juni 

1983. 

Av den rörliga kredit av 200 milj. kr. som lantbruksstyrelscn disponerar i 

riksgäldskontoret för större förvärv av mark frftn dom~inverket och skogs

bolag utnyttjas f. n. ca 150 milj. kr. Denna kredit har haft stor betydelse när 

det gällt att lösa likviditetsproblem för vissa skogsbolag. Den har ocksil 

varit ett värdefullt medel i ansträngningarna alt förbiittra de aktiva jord

och skogsbrukarnas brukningsenheter och deras utkomstmöjligheter. För

säljningar och byten sker nu i den takt som lantbruksnämndernas resurser 

medger. Takten påverkas också av köparnas möjligheter att finansiera sina 

förvärv. På senare tid har vissa nya utbud ägt rum av större skogsarealer 

som är lämpliga att tillföra det enskilda skogsbruket. Enligt min mening 
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bör diirför den rörliga krediten av 200 milj. kr. i riksgäldskontoret ökas till 

250 milj. kr. och kunna disponeras av lantbruksstyrelsen intill den 3 I 

december 1982. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslilr riksdagen att 

l. medge att lantbruksstyrelsen får disponera en rörlig kredit av 

25 000000 kr. i riksgiildskontoret t. o. m. den 30 juni 1983. 

, medge att lantbruksstyrelsen rar disponera en rörlig kredit av 250 

milj. kr. i riksgäldskontoret t. o. m. den 31 december 1982. 

3. till M11r/.:..f("i1Tiin· .fi"ir jordhru/.:.et.1 rntio11ali.1eri11g for hudgetf1ret 

1981182 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 kr. 

B 6. Lån med uppskjuten ränta 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1000 

I 000 

Behållning 

1 Karitalbudgeten' investeringsanslag Lånefonden for l~\n med uppskjut~n r;inta. 

Medlen disponeras av lantbruksstyrelsen för lån med uppskjuten riinta 

enligt förnrdningcn ( 1978: 250) om statligt stöd till jordbrukets rationalise

ring. 

/,a 11thru/.:.sstyrelse11 

Av det ursprungliga investaingsanslaget av 15 milj. kr. fanns 7410000 

kr. disponibla den 1 juli 1980. 

Lanthruksstyrelsen har i ~krivelse till regeringen den 30 maj 1980 bl. a. 

fön:slagit att nuvarande högsta lånebelopp för lt111 med uppskjuten ränta 

höjs från 150000 kr. till 200000 kr. Förslaget motiveras med att lånens 

ursprungliga realviirde sjunkit till följd av penningvän.lcförsämringen. 

För budgetåret 1981/82 bör anslaget tas upp med I 000 kr. 

Fiircdraganclcn 

Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag att höja det högsta lånebeloppet 

för lån med uppskjuten ränta från 150000 kr. till 200000 kr. Anslaget bör 

föras upp med I 000 kr. 

Jag hcmstiillcr att regeringen före~lår riksdagen 

att till Lt/11 med 11pps/.:.j111e11 rii11tu för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag av 1 000 kr. 
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B 7. Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I 332296 

1500000 

1500000 

Från anslaget bestrids utgifter för att täcka förluster på grund av statlig 

garanti för lån till jordbrukets yttre och inre rationalisering. förvärv och 

drift av jordbruk. maskinhållning inom jordbruket, trädgårdsnäringens ra

tionalisering m. m., rennäringens rationalisering m. m. samt inköp av 

avclshästar och ridhästar. 

Lanthruksstyrelsen 

A. Anslag m. m. 

Förlusterna som hittills varit obetydliga beräknas öka. Genom att några 

triidgårdsföretag försatts i konkurs beräknas styrelsen få infria garan-

tiåtaganden om totalt ca 15 milj. kr. Förluster väntas även uppkomma i 

fråga om kreditgarantier för lån till vissa jordbruksförctag. Anslaget bör 

därför höjas till 10 milj. kr. 

Andarna! 1978179 1979i80 1980/81 

Anvisad Jämkad Hcvilj. Anvisad Jiimkad Bevilj. Anvisad 
ram ram garanti ram ram garanti ram 

milj. kr. 

I. Yttre ratio-
naliscring 42.9 39.2 ,., Inre ratio-
nalisering 448.0 508.0 265,7 513.0 608.0 2:19.1 713.0 

3. .lord för-
värvs lån 57.5 77.6 

4. Driftslan 139.2 157.6 
5. Maskinlån 2.5 3.7 
6. Träd gards-

näringens 
rationali-
sering m. m. 19.0 19.0 19.0 35.0 40.0 38.0 35.0 

7. Rennäringens 
rationalise-
ring m. m. 2.5 :!.:' 0.8 2.5 2.5 0.6 2.5 

8. Inköp av 
avclshästar 
och rid-
hästar m. m. 0.5 0.5 OJ 0,5 0.5 0.3 0.5 

470,0 530,0 527,9 551,0 651.0 556,l 751,0 

B. Kreditgaran tiramar 

1-5. Diskontohöjningarna under första delen av budgetåret 1979/80 har 

fört upp Iånt.:räntorna till en nivä som medfört likviditetssvårigheter för 

Beräknad änd-
ring 1981/1982 

Lant- Före-
bruks- dra-
styre!- ganden 
sen 

+37.0 -5.0 

+ 5.0 + 5.0 

+42,0 
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högt skuJJsalta jordbrL'kare. dvs. n}'etabJerade jordbrukare och sadana 

som nyligen gjort större investeringar. Diskontohtijningarna har för 

nämnda kategorier låntagare i många fall blivit särskilt betungande genom 

de senaste årens brist på kapital hos de vanliga bankinrättningarna varige

nom många av dessa låntagare nödgats att interimistiskt - i avvaktan pä 

h\nens överflyttning till hypoteksförening - utnyttja liin med en riinta som 

iir >-4 '+högre iin hypoteksriintan. Sviirigheterna har dessutom förstirkts 

av en ni'1got forsiirnrad lönsamhet inom mjölkprnduktionen vilken särskilt 

drabbat det norrliindska jordbruket. 

Investeringsbeniigenheten har diirfiir f. n. avtagit vilket medfört att lt111e

garantiramen för budgetfiret 1979/80 i stort varit tillriicklig för behoven. 

Ramen för budgetftret 1980/81. som iir 100 milj. kr. större. far likasä under 

nuvarande förhf1llanden bedömas vara tillriil:klig eftersom det ökade beho

vet av driftslån för kreditsanering samt jonlförviirvsl[rn i samband med alt 

brukningsenheter byter ägare kompenseras av nedgängen av garantier för 

lån till byggnadsihgiirder. Friin rationaliseringssynpunkt rnr det anses an

geläget att sistnilmnda verksamhet inte avtar· i alltför hög grad eftersom det 

fortfarande rf1der en eftersliipning i förnyelsen av ekonomibyggnadsbe

sti'rndet inom jordbruket. Trots stora investeringar under 1970-talet synes i 

stort sett endast det normala återanskalTningsbehovet ha tiickts medan 

ingen nämnvärd kompensation skett för bristen p;\ byggnadsförnyelse un

der I %0-talet. 

Styrelsen betlörner att investeringarna kommer <tlt ;(ter sliga under bud

getåret 1981/82. Diirtill kommer det f. n. svilruppskattade lånegarantihehov 

som följer av styrelsens förviirv av skogsmark fr;\n bl. a. skogsindustrier 

med efterföljande vidareförsäljning till enskilda jord- och skogshrukare. 

Oavsett vilka ökade behov som följer av det ant"lirda likar behovet av 

lilnegarantier genom de kraftiga kostnadsstegringar som sker framför allt 

pti byggnadsomnldet. Styrelsen anser diirför att en viss ökning av liinega

rantiramen är nödviindig. Denna ökning hör dock kunna hegriinsas till 37 

milj. kr.. dvs. ca 5 r.·.;_ Styrelsen föresl~tr säledes att ramen för l{megarantier 

lill jordbrukets rationalisering för hudgt::tttret 1981 /82 ökas till 750 milj. kr. 

6. Kreditgarantiramen för triidg[1rdsnilringens rationalisering m. m. 

avser garanti för rationaliscringslån. forviirvsltrn och driftslån till triid

gi'trdsföretag. maskinliin. lån till samverkansföretag samt till inriittande av 

lagerhus och auktionslokaler för trädgårdsproduktcr. 

Sedan den I juli 1979 giiller iindradt:: hestiimmelser för -.töd till triidg~\rds

näringen. Det slora inveslcringsbehov samt hchov av ökat driftskapital 

som uppstt1tt inom viixthusföretagen för att möta de (ikande briinslekostna

derna har medfört all anspdken på kreditgarantier viisentligt ökat. För 

budget;\ret 1979/80 har kreditgarantiramen ökats med 5 milj. kr. till 40 milj. 

kr. genom överföring från ramen för jordbrukets ralionaliscring. 

För hudgetilret 1981/82 föreslår styrelsen att ramen fasts@ls till 40 milj. 

kr. 
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7. Kreditgarantiramen för renniiringens rationalisering avser garanti för 

rationaliseringslån. remlrirtsl{tn och redskapslän. Ramen hör vara oföränd

rad. 

8. Kreditgarantiramen för län till inköp av avelshiistar och ridhästar bör 

behållas oförändrad. 

Fiiredraganden 

Det statliga finansieringsstödet till jordbrukets och triidg{mlsniiringens 

rationalisering lämnas i huvudsak som kreditgarantier. Efterfr~lgan på sä

dana garantier har under de senaste f1ren varit mycket stor. Kreditgaranti

ramarna har också sedan är 1976 höjts friin ca 400 milj. kr. till 750 milj. kr. 

Investeringarna ijordhruket har avtagit under iir 1980. Detta har friimst sin 

grund i det osedvanligt höga riinteläget vilket gjort det svärt att fri investe

ringarna lönsamma. Inom trädg[irdsniiringen ökar däremot investeringarna 

f. n. Bakom denna utveckling ligger hl. a. behovet av investerir1gar i energi

sparande åtgärder. Vidare har v_issa investeringar eftersatts till följd av 

svag lönsamhet åren 1978 och 1979. Jag tillstyrker diirför lantbruksstyrel

sens förslag att räkna upp ramen för kreditgarantier till triidgårdsniiringens 

rationalisering med 5 milj. kr. till 40 milj. kr. Den totala ramen för kredit

garantier till jordbrukets och trädgf1rdsniiringens rationalisering bör kunna 

hållas oförändrad. Ramen för jordbruksiindami\I beriiknar jag till 708 milj. 

kr. 

För budgetåret 1981/82 bör statlig garanti beriiknas för liin till yttre 

rationalisering. litn till inre rationalisering. jordförviirvsl~tn. driftsliin och 

maskinliln med 708 milj. kr.. för lfin till lriidgfirdsniiringens rationalisering 

m. m. med 40 milj. kr.. för liln till renniiringens rationalisering m. m. med 

2.5 milj. kr. samt för lån till inköp av avelshiistar och ridhiistar med 0.5 

milj. kr. eller sammanlagt 751 milj. kr. Regeringen bör kunnajiimka mellan 

ändamt1len. 

Anslaget bör for nästa hudget~ir tas upp med 1.5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslilr riksdagen att 

I. medge att för hudgetilret 1981/82 statlig kreditganinti liimnas för 

lftn till jordbrukets rationalisering m. m .. for 1[111 till triidgiirdsnii

ringens rationalisering m. m .. för län till rcnniiringens rationalise

ring m. m. och för län till inköp av avelshiistar llch ridhiistar med 

sammanlagt 751000000 kr.. 
1 till Tiickwule m· .fi"irlustcr /)(i grund 111" .\fatlig krcditg11rt111ti för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 1500000 kr. 
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b 8. Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering, m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

274030 

2 000000 

2000000 

Från anslaget utbetalas bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering en

ligt förordningen I 1979: 427) om statligt stöd till trädgårdsnäringcns ratio

nalisering. Därutöver används anslaget för bidrag till Svenska fruktfräm

jandet. Svenska grönsaksfrämjandet och Svenska blomsterfrämjandet. 

Biclrag till triiclgärdrniiringe11.1 rationalisering 

Hudgctår 

1979/80 
1980/81 
1981/82 (förslag) 

La11 thmks.1·tyre/se11 

Ram 

2 000000 
2 000000 
2000000 

B.:viljadc bidrag 

1217000 

Förordningen I 1979: 427) om statligt stöd till trädgårdsniiringens rationa

lisering trädde i kraft vid ingången av budgetåret 1979/80. U ndcr budget

året har bidrag beviljats med I 067000 kr. vartill kommer 150000 kr. till 

främjandena. Av bidragsmcdlcn har I 053 000 kr. beviljats som regionalt 

rationaliseringsstöd. 

Såviil anslaget som bidragsramen bör föras upp med oförändrat belopp 2 

milj. kr. 

Fiircdmgandcn 

Anslaget och bidragsramen bör för nästa budgetår tas upp med oföriind

rat 2 milj. kr. vardera. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1981/82 statsbidrag beviljas till träd

gårdsnäringens rationalisering med sammanlagt högst 2000000 

kr .. 

2. till Biclrag till rriiclgilrd.rniiringcns rationalisering. m. 111. för bud

getåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 2 000000 kr. 

B 9. Restitution av bensinskatt till trädgårdsnäringen 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

719794 

I 042000 

I 266000 

Anslaget avser kollektiv återbäring av skatt pfl bensin som förbrukats till 

jordfräsar inom yrkesmässig trädgårdsodling. Medlen skall användas för 
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bidrag till vissa för trädgårdsnäringen allmännyttiga ändamål och dispone

ras av lantbruksstyrelsen efter samråd med styrelsens trädgårdsnämnd. 

Medel som inte utbetalas som bidrag förs vid utgången av påföljande 

budgetår över till trädgårdsnäringens bensinskattefond. som förvaltas av 

kammarkollegiet och får disponeras av lantbruksstyrelsen för samma än

damål som anslaget. 

Lanthruksstyrelsen 

Under budgetåret 1979/80 har för bidrag till olika ändamål disponerats 

892 300 kr. Medelstillgången på bensinskattefonden uppgick vid utgången 

av budgetåret till 904 308 kr. Vid samma tidpunkt återstod på anslaget 

234 785 kr. Beviljade men inte utbetalade bidrag utgjorde I 044045 kr. 

Anslaget bör föras upp med I 042 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör mot bakgrund itv den höjda bensinskatten räknas upp med 

224000 kr. till 1 266000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Restitution a1· bensinskatt till triidRärdsniiringen för budget

året 1981/82 anvisa ett anslag av 1266000 kr. 

B 10. Stöd till innehavare av fjällägenheter m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

12 224537 

812000 

1100000 
1 Anslaget Odlings- och byggnad;hjälp åt innehavare av vissa kronoliigcnhctcr 
m.m. 

Anslaget används i huvudsak för bidrag till investeringar i byggnader 

och andra fasta anläggningar på bestående fjällägenheter. till tlyttningsbi

drag och avträdesersättning åt innehavare av fjällägenheter samt för att 

bestrida vissa andra utgifter för lägen~eterna. 

Lanthruksstyrelsen 

Lantbruksstyrelsen föreslår under förutsättning att fjällägenhetsutred

ningens förslag genomförs att anslaget för budgetåret 1981/82 förs upp med 

1.3 milj. kr. och att en ram av 1.2 milj. kr. för investeringar ställs till 

styrelsens förfogande. 

Vid beräkningen av anslagsbeloppet har hänsyn tagits till såväl beräkna

de utgifter för inlösen av byggnader på bestående fjällägenheter. som de 

inkomster av ca 100000 kr. av arrendeavgifter m. m. som redovisas under 

anslaget. 
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Do111ii111 ·ake1 

Domiinvcrkct rhknar med fortsatt restriktivitet betriiffande underhåll 

och investeringar på de tjiillägenheter som verket förvaltar. Trots detta 

beräknas kostnaderna bli n~igot högre iin förcg[1endc budgetfir. För iinda

mftlct behövs I 70 000 kr. 

Jag vill i detta sammanhang ta upp frttgan om den framtida dispositionen 

och förvaltningen av fjiilliigenheterna. 

Utredningen om fjiillägenheter 1 avgav under år 1979 ett delbetänkande 

(Ds Jo 1979: I) Förvaltningen av tjälHigenheter m. m. inom rcnskötsclom

n'tdet. som behandlar allmänna fri\gor samt enskilda lägenheter inom Norr

bollens län. Utredningen har år I 980 avgett slutbetänkandet ( Ds Jo 1980: 2) 

Förvaltningen av tjälliigenheter m. m. inom rcnskötsclomriidet. som be

handlar vissa allmänna friigor samt enskilda Higenhcter inom Viisterbot

tens och Jämtlands län. 

Efter remiss har yttranden över utredningens första betiinkande avgetts 

av överbefälhavaren. kammarkollegiet. riksrevisionsvcrket (RRV). riksan

tik varicämbctet. lantbruksstyrelsen. fiskeristyrelsen. statens naturv<irds

verk. konsumentverket. arbetsmarknadsstyrelscn (AMSl. bostadsstyrel

scn. domänverket. liinsstyrelserna i Jämtlands. Viisterbottens och Norr

bottens Hin. byggnadspantutrcdningen (Ju 1977: 05 ). tomtriittskommittcn 

(Ju 1977: 12). Lantbrukarnas riksförbund (LRFl. Svenska samernas riks

förbund (SSR) samt Sveriges kronotorpare- och kolonistförbund (SKKFl. 

Diirutöver har yttranden inkommit fr[in forntlands läns museum m:h Norr

bottens Sameförbund. Likaledes efter remiss har yttranden över utred

ningens andra betiinkande avgetts av kammarkollegiet. RRV. riksantikva

rieiimbetet. lantbruksstyrelsen. statens naturv<lrdsverk. domiinverket. 

länsstyrelserna i Jämtlands och Viisterbottens län. LRF. SSR. SKKF och 

Hiirjedalens arrendatorsförbuml. 

N111·ww1de Ji"irlllll/1111de11. I huvudsak iir det två slags upplåtelser fr~in 

staten som iir aktuella. Den ena gruppen utgörs av upplätelser av ljiillägen

heter och varianter av sådana uppl[1telser (odlingslägenheter. jämtländska 

arrendeliigenheter. norrliindska tjälliigenheter. jordbruks- och hostadslä

genheter för samer som liimnat renskötseln). I fortsättningen beniimns 

dessa tjällägenheter. Den andra gruppen utgörs av upplåtelser av bosiitt

ningar till renskötandc samer. vanligen benämnda rcnskötarbostiidcr. 

Fjiillägenheterna är markupplåtelser för jordbruks- och egnahcmsända

mäl pi\ kronomark ovanför odlingsgränscn i Norrhoitcns och Västerbot

tens län samt pil renbetestjällen i Jämtlands liin. Antalet si'1dana lägenheter 

uppgår f. n. till 278. varav 112 i Norrbottens. 47 i Västerhottcns och 119 i 

1 F. d. riksd<Jgsledamotcn Torsten Stridsman. ordförande. f. d. la.nthruksdirektören 
Sixten Landahl och chefsjuristen Carl Wilhclm Nisser. 
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forntlands län. Med undantag av bostadsliigenhetcrna för samer har (jiillii

genhetcrna ursprungligen upplätils för jordbruksdrift. Numera anviinds 

lägenheterna för detta iindamf1l endast i begriinsad omfaltning. !\kd upphi

telscrna följer vissa särskilda flirmi\ncr. friimst riitt till jakt. fiske. vedbrand 

och virke för husbehov. Ofta iigs byggnaderna av fjiill:igcnhctsinncha-

varna. 

r:jällägenhcterna förvaltas av lantbruksniimnderna. Vissa av de inom 

kronoparkerna ovanför odlingsgriinsen beiiigna liigenhctcrna förvaltas av 

domiinvcrket. 

För uppliitclser av ljiilliigcnheter fanns tidigare särskilda bc~tiimmclscr i 

ett antal kungörelser. K~innetccknande för dc.~sa bcstiimmelser var hiinsy

nen till de renskötande samerna. Vidare gällde reglerna om arrendeupplil

tclse i lagen ( 1907: 36 s. I I om nyttjanderiitt till fast egendom. Denna lag 

har numera ersatts av arrcndchestiimmelserna i nya jordabalken. som 

triidde i kraft den I januari 1972. I samband diirmed upphävdes de tidigare 

niimnda kungörelserna. 

Liigenhctcrna förvaltas enligt de allmiinna principer som riksdagen [1r 

1971 fastställt för förvaltning av statens jordbruksegendom (prnp. 

1971: l 59 . .loU l 971: 67. rskr l 971: 3071. Myndigheterrn1s riill till för~iiljning 

av lägenheterna regleras genom förordningen ( 1971: 7271 om försäljning av 

staten tillhörig fast egendom m. m. Vid dispositionsiindringar som avser 

fjiilliigcnheter gäller uessutom bestiimmel~crna rcnniiringslagen 

t 1971: 4371 till skydd för renskötselriitten. 

Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 1972173 lämnat föreskrif

ter om ekonomiskt stöd m. m. till arrendatorer av ljiilliigenhetcr. För 

investeringar i byggnader m. m. i bestående ltigenheter utgär statligt stöd i 

form av s. k. byggnadshjälp. Vidare liimnas llyttningsbidrag och avtr~i

descrsiittningar i samband med nedläggning av lägenheter. Ersiillning för 

giistgiveribestyr m. m. lämnas oeksä till vissa innehavare av lägenheter 

längs Könkiimä iilv. 

De renskötande samernas bosättningar uppgär till ca 400. De samer snm 

är bosatta p<'i renbetesm:irk har hiir fått upplåtelseavtal enligt hestiimmel

serna i renniiringslagen I 1971: 437) - i allmiinhet pil livstid och utan avgift 

- med rätt att uppföra och bibehälla bostadsbyggnad 111. m. 

Fjiilliigenhet.rntredningen. Utredningen fiiresliir riktlinjer för den framti

da förvaltningen av fjälliigenhetcrna och renskötarbostiidcrna. Vidare har 

utredningen lämnat förslag till den framtida dispositionen av varje enskild 

lägenhet. Vid sina överviiganden har utredningen utgiltt friin samhiillets 

behov av en fast bosättning på platsen med hänsyn till bl. a. avståndet till 

tiitbebyggelse eller mindre orter m:h till omfattningen av turism och fritids

f'iske i trakten. Behövs inte en viss lägenhet föresliir utredningen att den 

skall läggas ned som ljiillägenhet. Enligt utredningen skall en avveckling 

ske med stor hänsyn till nuvarande innehavares önskemål. Därför föreslär 

utredningen att det skapas särskilda övergångsavtal för de liigenheter som 
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skall läggas ned men där innehavaren fortfarande hor året runt. Om en 

innehavare redan lämnat lägenheten och anviinder den som fritidshostad. 

föreslås däremot att en nedläggning sker sä snart som möjligt. 

Utn:dningen konstaterar att odlingsgriinscn och renbeksljiillen fiir anses 

markera en principidl griins inte bara fiir renskötsdn utan ilven för synen 

på äganderätten till marken. Enligt utredningen bör marken inom niimnda 

områden äg<tS enskilt endast i undantagsfall. Detta motiveras friimst av det 

allmiinna intresset av en sft långt möjligt orörd natur. Utredningen förordar 

sålunda friköp endast för ett mindre antal liigenheter som ligger i anslut

ning till tätorter. Vid friköp bör försäljningen omfatta endast hyggnader 

och tomt. Betriiffande Jämtlands län och i synnerhet Hii1jedalcn har hl. a. 

uppkomsten av liigenheterna och förekomsten av stora byar med (jiilliigen

heter föranlett en delvis annan syn på friköp (H:h pä äganderiltten till 

helintliga byggnader. Dessa byar ligger i kanten av renhetesljiill och intill 

en omfattande privat bebyggelse och ~1tskilliga försiiljningar har redan skett 

av statens mark i området. Friköp av tomtmark skulle hiir inte heller hli till 

olägenhet för rennäringen. Utredningen tillstyrker på grund härav att ar

rendatorerna i byarna Bruksvallarna och Ljusnedal ges möjlighet att fri

köpa tomt för hyggnader. 

Enligt uin.:dningen bör tomtriitt kunna vara ett alternativ till äganderätt i 

de fall tillräckligt besittningsskydd inte kan ges med vanlig nyttjanderiitt. 

Detta kan bli aktuellt när liigenhetsinnehavarna driver en mera omfattande 

turist- eller annan näringsverksamhet och iir i behov av sti\rre och långsik

tiga investeringar. 

Utredningen~ överviiganden betriiffande iiganderiitt och tomtriitt giiller 

även renskötarhostiiderna. Friköp av mark för renskötarlJlJstad bör enligt 

utredningen medges hara i undantagsfall. I. ex. dfi bosättningen ligger i 

anslutning till tätort eller större privatägda och bebyggda fastigheter. För 

same som önskar siilja sin bostad hetyder detta att en förvilrvare inte alltid 

ff1r tillåtelse att behålla huset pi\ platsen. Inlösen bör därvid som f. n. kunna 

ske med anlitande av jordfonden. Staten hör enligt utredningen h[1lla iiven 

ägare av byggnader pf1 tjiillägenheter skadeslösa i de fall markuppliitelse 

vägras och lösa in byggnaderna. 

För att underlätta kvarvarande liigenhetsinnehavares försi\1jning före

slår utredningen att myndigheter m. ll. verkar för att ge dessa arbetsuppgif

ter inom 0111rf1det. De lägenhetsinnehavare som för sin försörjning iir 

beroende av fiske och jakt till avsalu bör ges möjligheter härtill. 

Ersättning för gästgiverihestyr. som nu utgår till ett mindre antal liigen

heter, föreslås utgå till liigenheter som skall bestå och som dessutom iir 

beliigna i väglöst land eller i övrigt lfmgt frfln bebyggelse. Ersättningarna 

bör i fortsiittningen helt utgå av statsmedel och ökas från nuvarande 2 000 

kr. till 4000 kr. 

Utredningen föreslär att nuvarande regler för byggnadshjiilp hibchitlls. 

Utredningen lägger fram förslag till nya grunder för beriikning av avträdes-
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ersättning. Grunderna ansluter sig till de villkor för avträdesersättning som 

riksdagen beslutat om i fråga om domänverkets upplåtelser av kronotorp 

m. m. nedanför odlingsgränsen (prop. 1979/80: 74, NU 1979/80: 64, rskr 

1979/80: 414). 

Utredningen föreslår att flyttningsbidrag inte bara skall avse tlyttnings

kostnader utan även kunna lämnas vid bl. a. omställning till annat arbete. 

Bidraget bör vara kvar såsom ett avvecklingsbidrag och nuvarande högsta 

belopp av 10000 kr. bör slopas. 

I fråga om arrendators inlösen <friköp) av lägenhet lämnas förslag till 

grunder för beräkning av inlösenbelopp. 

Förvaltningen av fjällägenheterna bör enligt utredningen även fortsätt

ningsvis handhas av lantbruksnämnderna. För detta talar att lantbruks

nämnderna, utöver sin sakkunskap på jordbruks- och fastighetsförvalt

ningsområdet, numera är de statliga organ som handlägger rennäringsfrå

gorna. Detta medför goda förutsättningar för en samordning av olika 

intressen i området. Enligt utredningen bör de tjällägenheter ovanför od

lingsgränsen som nu förvaltas av domänverket överföras till resp. lant

bruksnämnds förvaltning. 

Utredningens förslag innebär att ca 60 lägenheter skall bestå och ca 220 

lägenheter läggas ned. Inom den närmaste femårsperioden beräknas ca 80 

% av de senare bli nedlagda, eftersom kontrakten går ut. Utredningen har 

beräknat investeringsbehovet för de närmaste fem åren till 600000 kr. per 

år för bestående lägenheter och 150000 kr. för lägenheter med övergångs

avtal. Av det senare beloppet bör ca 100000 kr. kunna utgå i form av 

bostadsförbättringsbidrag via länsbostadsnämnderna. Löpande årligt un

derhrtll och oförutsedda åtgärder uppskattas till 250000 kr. Till detta kom

mer kostnader förs. k. gästgiveribestyr av högst 150000 kr. och avträdes

ersättningar av 50000 kr. Därutöver beräknar utredningen en kostnad av 

ca 150 000 kr. per år för att staten i vissa fall får inlösa byggnader på en del 

tjällägenheter som föreslås bli bestående. Utredningens förslag innebär en 

anslagsökning från ca 800000 kr. till I ,25 milj. kr. Utredningen förordar att 

de inkomster staten får på grund av avvecklingen av tjällägenheter an

vänds till underhåll och upprustning av de lägenheter som skall bestå. 

Två sakkunniga i utredningen har till utredningens andra betänkande 

avgett var sitt särskilda yttrande. I det ena yttrandet av förbundsjuristen 

Jörgen Bohlin anförs bl. a. att hänsynen till renskötseln och den speciella 

- ljällbykulturcn i Bruksvallarna och Ljusncdal talar mot friköp. Bohlin 

hänvisar till att ifrågavarande mark inköptes av staten för utvidgning av 

renbctesljällen i Jämtlands län. I det andra yttrandet anför förbundsjuris

ten Lars-Göran Lövgren bl. a. att en mera liberal inställning till friköp bör 

råda i Västerbottens och Jämtlands län med hänsyn till att den privata 

äganderätten dominerar i dessa län och att fjällägenhcterna ofta iir belägna 

intill privatägd bebyggelse. 

Remissyttrandena. Remissinstanserna instämmer i huvudsak i utrcd-

3 Riksd11ge11 /'i81Ji8/. I s11111/. Nr 1()11. Hi/111:<1 13 
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ningens allmänna överväganden om liigenheternas framtida disposition 

eller lämnar dessa utan erinran. 

Utredningens förslag om vilka lägenheter som skall hestå delas i huvud

sak eller lämnas utan erinran av remissinstanserna. 

Ö1·erhefii/h111·arcn anser det önskvärt att hosättningen i gränsområdena 

består i största möjliga utsträckning. LRF delar utredningens uppfattning 

att en fast hosiittning i tjällvärlden har större förutsiittningar att hestil om 

lägenheten hihehftlls som arrende än om den försäljs. SSR konstaterar i 

likhet med utredningen att de ursprungliga förutsättningarna for de olika 

upplåtelserna för tjällägenheter inte längre existerar annat iin i ett fatal fall. 

SKKF delar i stort sett utredningens synpunkter betriiffande de bcstf1ende 

liigenheterna. 

Remissinstanserna godtar i allmiinhet utredningens förslag om s. k. över

gångsavtal for de higenhetcr som föreslås bli nedlagda. /,anthruk.\·styrd.1'!'11 

anser att det friin administrativ synpunkt kan vara enklare om giillande 

arrendekontnikt förlängs och arrendatorerna sägs upp och fjä!Higenheten 

liiggs ned först i samband med att vederbörande inte liingre stadigvarande 

bebor lägenheten. Domiim·erket anser diiremot att ljiillägenhct snarast bör 

läggas ned orn jordbruksdriftcn upphört och lägenheten inte längre anses 

lämplig som hesti\ende lägenhet. Domiinverket biträder förslaget om s. k. 

övcrgångsa vtal. 

Frågan om äganderätt och tomtriitt i fjiillvärlden berörs av flera remiss

instanser. /,a11tbruksstyrclse11 som tillstyrker utredningens förslag anser 

att marken inte hör vara privatiigd i områden som från rennäringssynpunkt 

och miljösynpunkt iir att anse som känsliga. Tomträtt är diir enligt styrel

sen att föredra om inte vanligt arrende ger ett tillräckligt besittningsskydd 

för innehavaren. I mindre känsliga områden där det i vissa fall dessutom 

förekommer privatiigd mark i anslutning till tjällägenheterna bör enligt 

styrelsen friköp kunna medges. Statens 11m11n·ärd.1·1·<·rk anser att principen 

bör vara att all mark ovanför odlingsgränsen och inom renbctcstjällcn hiir 

vara kvar i statens ägo. Med hiinsyn till renbetesfjällcns förhttllandevis 

begränsade omfattning biir staten. om försäljning trots allt kan tilliitas. inta 

en mer restriktiv hållning till försäljning av mark inom Jiimtlands liin än 

inom Norrbottens och Viisterbottcns län. Do111ii111·crkct anser att lomtriitt 

bör tillämpas endast i vissa speciella fall när det iir fråga om mark för 

kapitalkrävande anläggningar i siidana trakter diir staten inte hiir avhända 

sig marken. l.ii11sstyrel.1·e11 i Viistl'rhotten.1· liin påpekar att en tomträttsha

vare har - i likhet meJ en ägare - full frihet att sälja fastighetens byggna

der till vem h<lll vill. Lii11sstyrel.H·11 i Norrhottens län anser att ny hehyggcl

se och privatiigande bör undvikas inom s. k. ohrutna fjiillområden. LRF 

anser inte att något generellt förbud mot friköp bör uppställas inom t. ex. 

de områden som i den fysiska riksplaneringen för Norrbotten angetts som 

obrutna ljällområdcn. LRF instämmer i det särskilda yttrande som avgetts 

av Lars-Göran Lövgren. SSR anser att friköp inte skall fä förekomma 
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ovanför odlingsgränsen och inom renbetesfjällen annat än i mycket ensta

ka undantagsfall. Vad gäller friköpsfrågorna i Härjedalen m. m. ino;!Limmer 

förbundet i det särskilda yttrande som avgetts av Jörgen Bohlin. SKKF 

anser att friköp bör rn äga rum i större utsträckning iin vad utredningen 

föreslagit. särskilt i områden som har anknytning till skogsbruket m:h 

förvaltas av domänverket samt när det giillcr lägenheter i niirhcten av 

bebyggd eller privat mark. 

Flertalet remissinstanser tillstyrker utredningens förslag om ekonomiskt 

stöd till lägenhetsinnehavarna eller Himnar förslagen utan erinran. Remiss

instanscrna understryker vikten av biittre försör:iningsmöjligheter. La111-

hru/.:sstyrelse11 anser att det inte torde gå att föreslå några generella lös

ningar för hur försörjningen skall tryggas. utan detta för lösas imlividucllt. 

Fiiredraga11de11.1· ii1·en·iiga11den 

Fjälliigenheternas uppkomst har sin bakgrund i numera niistan helt histo

riska förhållanden. Uigenhetcrna ligger mycket utspridda i de berörda 

områdena och saknar ofta väg. Fjällägenheterna har med vissa undantag 

alltid inneburit upplfttelse av mark för jordbruksändamäl. Många av dem 

har numera blivit fritidsbostäder. För förvaltningen av och förfogandet 

över ljällägcnhcterna giiller samma grunder som i fråga om annan statlig 

fast egendom. Med hänsyn till att lägenheterna är beliigna ovanför odlings

gränsen och på renbetesfjällen gäller dessutom rennäringslagens bestäm

melser till skydd for de renskötandc samerna. 

Betriiffande frågan om en avveckling av tjällägenheterna vill jag anföra 

följande. Enbart den omständighekn att jl1rdbruksdriften upphört eller 

kommer att upphöra på en lägenhet bör inte vara ett skiil att liigga ned 

liigenheten. Det kan finnas andra skäl som talar för en fast hosiittning pii 

rlatsen. Bedömningen av vilka liigenheter som bör bibehållas eller liiggas 

ned som fjälliigenheter måste i likhet med vad utredningen föreslagit friimst 

ses mot bakgrund av hur starkt det allmiinna behovet är av en fa~t hosiitt

ning rå platsen. Enligt min mening iir det ett allmiint intresse att det iiven i 

framtiden finns stadigvarande bosiittningar i de mes! glest bebyggda de

larna av landet och diir marken ofta iigs av staten. För bl. a. de renskötande 

samerna. jiigare. fiskare och turister torde det vara värdefullt att fasta 

bosiittning~lr finns kvar i dessa områden. Dessutom har samhiillet under en 

följd av är gjort betydande insatser för att behiilla fast bosiittning i dessa 

bygder bl. a. genom glesbygdsstöd och arbetsmarknadsrolitiska ätgärder 

m. m. Det bör ankomma på den förvaltande myndigheten att i det enskilda 

fallet besluta om en lägenhet skall liiggas ned eller bestå. 

Jag anser i likhet med utredningen att avvecklingen av Higenheterna hör 

ske med stor hiinsyn till de nuvarande innehavarnas önskem{ll. Förslaget 

om särskilda övergångsavtal som också remissinstanserna i allmiinhet har 

godtagit kan enligt min mening i vissa fall vara iindamiilsenligt. I mfmga fall 

kan emellertid en förlängning av gällande avtal vara en mer rraktisk 
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lösning. Det ankommer på den förvaltande myndigheten att efter samråd 

med liigenhetsinnehavarna avgöra detta. I de fall en tjiillägenhet läggs ned 

efter kontraktstidens utgång och ny markupplåtelse inte kan pfiriiknas för 

iigaren eller en ny ägare av husen bör staten lösa in byggnaderna sil att 

innehavaren hålls skadeslös. 

Utredningens ställningstagande i frågan om friköp av tjällägenheter och 

renskötarbostiider innebiir att försiiljning av statens mark ovanför odlings

griinsen lH.:h på renbetes(iällen i fortsättningen skall ske enligt de principer 

som hittills tillämpats inom nämnda omrtlden. Hiinsynen till renniiringens 

intressen har sedan läng tid tillbaka varit ett starkt sktil till att vara särskilt 

{1terhflllsam när det gäller att upplåta. avyttra eller i övrigt exploatera 

markerna ovanför odlingsgränsen och på renbetesl]iillen. Vidare har ocksii 

det allmänna intresset av en sft l[mgt möjligt orörd natur i tjiillområdena 

inneburit att statsmakterna varit restriktiva i denna fråga. Enligt min 

mening bör friköp iiven i fortsättningen ske efter prövning i var:ie enskilt 

fall under hänsynstagande till berörda intressen. I den mån friköp inte hör 

rn ske kan. silsom utredningen föreslagit. tomträtt i enstaka fall liksom 

hittills vara ett liimpligt alternativ. när besittningsskyddet för bl. a. liigen

hetsinnehavare som bedriver någon form av kapitalkriivande niiringsverk

samhet hehöver förstärkas. 

I likhet med utredningen och remissinstanserna vill jag understryka 

vikten av att försö1jningsmöjligheter finns för innehavarna av de lägen

heter som bör bibehållas. Pil huvuddelen av de Higenheter som hlir bestii

ende torde innehavarna för sin försör:ining vara beroende av inkomster 

utöver vad lägenheten och till den direkt knutna siirskilda r;ittigheter kan 

ge. Det iir därför angeläget att berörda myndigheter bistår arrendaton:rna 

p{1 liimpligt sätt. t. ex. genom att lämna viss förtur till arbete. Utredningen 

niimncr som exempel byggande och underhåll av rcnstiingsel. iordningstiil

lande av vandringsleder och broar m. m. 1 detta sammanhang hör samråd 

ske mellan berörda myndigheter. 

Ett visst uppdiimt behov torde föreligga av upprustning av de lägenheter 

som bör bestå p;\ sikt. Begriinsade byggnadsiltgiirder kan med hiinsyn till 

giillande arrendeavtal eller sociala skäl också komma i friiga för de liigen

heter som framdeles skall liiggas ned. 

Jag förordar att särskild ersättning förs. k. gästgivcribestyr skall kunna 

utgå i vissa fall till liigenhetcr som är belägna i viiglöst land eller i övrigt 

liingt frim bebyggelse. 

Jag ansluter mig till utredningens förslag rörande avträdescrsiittningar 

och tlyttningsbidrag. Förslaget innebär ekonomiskt gynnsammare ersii!t

ningsreglcr. Beräkningsgrunderna för avträdesersiittning bör vara de

samma som gäller för kronotorp. som riksdagen [1r 1980 beslutat om. 

Förvaltningen av tjälliigenhetcrna bör liksom nu handhas av lantbruks

niimndcrna. De ljiilliigenheter ovanför odlingsgriinsen som f. n. förvaltas 

av domiinverket bör fonsiittningsvis förvaltas av resp. lantbruksniimnd. 

Jag har samriht med chefen för industridepartementet i denna frilga. 
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Till regeringen har redan kommit ett antal ansökningar om friköp m. m. 

Utredningen har lämnat ett underlag för bedömning av va1:jc enskild lägen

het. Det ankommer på regeringen. eller den myndighet regeringen bestäm

mer. att ta ställning till de enskilda ansökningarna. 

Det <.mkommer på regeringen att meddela de bestämmelser som för

anleds av vad jag nu har anfört. 

Enligt min mening bör förevarande anslag ändras. till ett reservationsan

slag. För nästa budgetår bör under anslaget anvisas I. I milj. kr. 

De arrendeavgifter som inllyter bör liksom f. n. tillföras anslaget och 

användas för dess ändamål. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de riktlinjer jag har förordat i fråga om avveckling av 

tjällägenheter m. m .. 

2. till Stiid till i1111elwrnre al' .fjiilliigenheter m. m. för budget[iret 

1981/82 anvisa ett rcservationsanslag av 1100000 kr. 

B 11. Befrämjande av husdjursaveln m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I 000548 

I 020000 

I 02ÖOOO 

Reservation 47938 

Från anslaget bestrids bidrag till avelsföreningar och liknande organisa

tioner. Vidare utgår från anslaget stöd åt hästaveln. Detta koncentreras i 

huvudsak till hästpremiering. hingsthållning och bidrag till vissa andra 

kvalitetsbefrämjandc åtgärder. 

l. Bidrag till avelsföreningar 
och liknande organisationer 

2. Stöd ål hästaveln 

La11 thruksstyre/.,·e11 

1980/81 

210000 
810000 

I 020000 

Beräknad ändring 1981/82 

Lantbruks
sty'relsen 

Före
draganden 

Styrelsen föreslår att anslaget tas upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till B<friimjande m· h11s1{j111"sm·e/11 m. m. för budgetåret 1981/82 

anvisa ett reservationsanslag av I 020000 kr. 
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B 12. Statens hingstdepå och stuteri: l'ppdragsvcrksamhct 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förs lag 

I 000 

I 000 

Statens hingstdepå och stuteri har till uppgift all främja aveln av varm

blodiga hiistar inom landet genom att tillhandahiilla goda beskällare. Dep{m 

stär under överinseende av lantbruksstyrclsen. 

Lan thruksstyrdscn 

Resultatutveålingen har de senaste åren inte varit tillfrcdssWllande. 

för budgetåret 1979/80 redovisas ett underskott av 637 232 kr. Den balan

serade förlusten uppgår diirmed till I 317 209 kr. Inkomsterna har friimst pli 

grund av minskande antal betii\.:kningar inte kunnat uppväga utgiftsökning

arna. Likviditeten har under budgetilret ytterligare försämrats. Checkriik

ningskrediten höjdes i april 1980 från 1.2 milj. kr. till 3 milj. kr. Per den 30 

juni 1980 var 2081876 kr. av krediten utnyttjad. 

Styrelsen beräknar att förlusten för budgetåret 1980/81 kommer att bli 

743000 kr.. driftsbidraget medriiknat. Budgetåret 1981/82 beräknas förlus

ten till 980000 kr. och den balanserade förlusten till 3 040 209 kr. 

I tidigare ilrs anslagsframstiillningar och i skrivelser till regeringen om 

höjning av checkräkningskrediten har styrelsen förklarat dep[ms allvarliga 

ekonomiska situation. 

Styrelsen föreslår för budgd<\ret 1981 /82 all driftsbidrag lämnas med 3 

milj. kr. och att investcringsbidrag beviljas med 200000 kr. En sänkning av 

den rörliga krediten med 2 milj. kr. till I milj. kr. hör di'1 samtidigt kunna 

ske. 

Föri>draRa11de11 

Med hänsyn till storleken av den balanserade förlusten vid innevarande 

budgetår bör under punkten Bl3 anvisas 2,2 milj. kr. Jag bedömer det 

därmed möjligt att siinka den nuvarande rörliga krediten i riksgäldskon

toret med 2 milj. kr. till I milj. kr. Det ankommer på regeringen att besluta i 

sistnämnda fråga. 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till State11s lzingstdcpci och stuteri: Uppdrag.1·1·crkrnmlzet för 

budgctäret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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B JJ. Bidrag till statens hingstdepå och stuteri 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

200000 

200 000 

2 200 000 

Reservation 

Umkr anslaget anvisas medel för att tiicka beriiknat umkrskott vid 

statens hingstdepå och stuteri. 

L1111Ihn1ksstyrelse11 

Med hiinvisning till vad som framförts under anslaget B 12 bör anslaget 

!'liras upp med 3 200000 kr .. varav 200000 kr. som engiingsanvisning för 

inwstering i maskiner m. m. 

Fiiredm;:a11d1·11 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten B 12 hcmstiillerjag 

att regeringen fliresli'tr riksdagen 

att till /Jidr11g till .1·w1e11s hi11;:stdepå och stuteri för budgctiiret 1981/ 

82 anvisa ett reservationsanslag av 2 200000 kr.. 

B 14. Särskilt stöd åt biskötsel och Yäxtodling 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

178379 

215000 

215000 

Reservation 101400 

Friin anslaget utg{ir bidrag till främjande av biskötsel och v~ixtodling. 

La 11 t hm ks.1· ty ref.1·c 11 

Anslagspostcn till främjande av biskötsel anviinds till utbildning av 

bitillsynsmän samt till bidrag till Sveriges bimllares riksförbund. Posten 

bör tas upp med oförändrat belopp, 200000 kr. 

Anslagspostcn till främjande av växtodling har de senaste åren använts 

för svartrost- och berberisundersökningar. Posten bör tas upp med oför

ändrat belopp. 15 000 kr. 

Fiircdrn:.:a11Je11 · 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemst~iller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Siirskilt stiid ät hisk«itsel och 1·iixt0Jlin;: for budgetåret 1981/ 

82 anvisa ett reservationsanslag av 215 000 kr. 
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B 15. Främjande av rennäringen 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I 380236 

I 200000 

1480000 

Reservation 1924324 

Anslaget används för upplysning. rådgivning och kontaktfögiirder p~t 

rennäringens område samt för bidrag till konsulent verksamhet vid Svenska 

samernas riksförbund. Vidare anviinds anslaget för att främja avsiillningcn 

av renkött. för mindrc undersökningar av betydelse för rcnskötsdn. för 

underhåll av vissa anläggningar i renskötsclomrädet samt till bidrag avse

ende rcnniiringcns katastrofskadcskydd. Anslaget anviinds också till ?itgiir

der till följd av 1972 ;irs svensk-norska rcnbcteskonvention. 

Lant hruksstyrelsen 

Lantbruksstyrelsen föreslår att anslagct förs upp mcd 1450000 kr. 

I. Styrelsen beräknar medelsbehovet för rådgivningsverksamhcti.:n 

m. m. till 350000 kr. 

Program för upplysnings- och rådgivnings verksamheten på kort rn.:h lång 

sikt har utarbetats. Huvudinriktningen av verksamhclen kommer under de 

första åren på 1980-talet all avse produklionsfrågor. Rådgivningen bedrivs 

företriidesvis genom kursverksamhet och genom utgivning av tidningen 

Rennäringsnytt. Vidare kommer arbetet inom samarbetsorganet för friim

jande av renköttets avsättning. Renköttsfrämjandet. alt fortsätta. 

För planering av renskötseldriften. betesgi\ngen m. m. iir uppgifter om 

betestillgångarna inom sameby<•.rna av grundlliggande betydelse. På grund 

härav är det av värde att medel stär till förfogande för mindre undersök

ningar som kan anses nödvändiga och som inte kan finansieras på annat 

sätt. Det kan förväntas att s{1dana undersökningar kan bli aktuella bl. a. för 

planering av insatser av förebyggande åtgärder i anledning av katastrofska

deskyddet för rennäringen samt vid justeringar och bestämningar av same

byarnas gränser. Vidare kan bl. a. svensk-norska renhetcskonvcntioncn 

göra det nödvändigt med vissa undersökningar av berört slag. 

2. Behovet av medel för renniiringens katastrofskadeskydd är svilrt att 

uppskatta. Under vintern 1979/80 var det mycket dåliga betesförhållanden 

inom vissa områden i bl. a. Norrbottens liin, vilket fick till följd all en stor 

del av tillgiingliga medel använts för förebyggande åtgiirder. Medelsbeho

vet för ersättningar till renägarna för inträffade förluster kan inte bcriiknas 

förrän efter kommande renräkningar årsskiftet 1980/81. 

Styrelsen beräknar medelsbehovet oförändrat till 330000 kr. Om större 

katastrofer inträffar under budgetåret får lantbruksstyrelsen återkomma 

med framställning om ytterligare medel. 

3. För fortsatt konsulentverksamhet vid Svenska samernas riksförbund 

föreslås I 00 000 kr. 
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4. Enligt dt till konventionen !SÖ 1972: 15) mellan Sverige och Norge 

om renbetning m. m. anslutande stängselprotokoll skall Sverige och Norge 

bekosta och Underhålla vissa stängsci tiil en längd av ca 300 km. Vidare 

ankommet det på Sverige att underhålla riksgränsstängsel i Jämtlands Hin 

enligt sårskilt protokoll mellan Sverige och Norge om uppförande och 

underhåll av dessa stängsel. 

Stängsel mot Finland linris också uppförda på en sammanlagd sträcka av 

187 km. 

Lanthruksstyrelsen har för budgetåret 1980/81 inte tilldelats tillräckliga 

budgetmedel för att klinna Utföra fullgott underhåll av vissa stängsel

sträckor. Detta innebät att skyldigheten gentemot Norge inte kan vid

makthållas på sikt samt ati behovet för framtida underhåll okat eftersom 

vissa stängselsträckor successivt kofumer att förfalla, 

Riksgränsstängslens återanskaffningsvärde beräknäs uppgå till ca 17.9 

milj. kr. Vid ett underhållsbehov av 4'7<• uppgår anslagsbehovet till 716000 

kr. Mot bakgrund av att vissa urideff1ållsarbeten i Norrböttens liiri torde 

kunna utföras som beredskapsarbeten beräknar styrelsen behovet av bud

getmedel för ändamålet till 530000 kr. för budgetåret 1981/82. 

5. Enligt regleringsbrev den 18 december 1975 har anvisats ett reserva

tionsanslag av 1850000 kr. till.främjande av rennäringen. Regeringen har 

därvid bl. a. föreskrivit att medlen får disponeras för åtgärder i samband 

med ändrade renbetesförhållandefi enligt beslut av regeringen i varje sär

skilt fall. Ifrågavarande medel har tagits upp till redovisning under föreva

rande reservationsansfag. Enligt regleringsbrev den 21 december 1978 och 

den 31 maj 1979 har anslaget - for vissa ändamål - utökats med tillhopa 

720000 kr. 

6. Återanskaffningsvärdet för de anläggningar. som stateri äger är nu 
3 800000 kr. Därtill kommer 135 km vägar. som delvis skall underhållas av 

staten. 

Medelsbehovet för underhåll av dessa anläggningar beräknas till 140000 

kr. för budgetåret 1981/82. 

Jag vill i detta sammanhang ta Upp frågan om en undersökning av 

rennäringens vinterbetesmarker. 

Vid arbetet med att fullfölja den fysiska riksplaneringens riktlinjer (prop. 

1978/79: 213. C U 1979/80: 6, rskr 1979/80: 87) påtalades de problem som 

uppkommer för rennäringen i samband med rationellt skogsbruk på vinter

betesmarkerna. Vidare anfördes att lantbruksnämnderna snarast borde 

kartliigga samebyarnas vinterbetessituation i syfte att skapa underlag för 

beslut om eventuella åtgärder. Regeringen har därför uppdragit åt lant

bruksstyrelscn att dra upp riktlinjer för det praktiska arbetet med en 

kanläggning av renarnas vinterbetesmarker och avge förslag till kostnads
beräkning. 
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l.a11thr11ks.1·tyrl'lscn 

I sin redovisning av uppdraget förcsl<tr lantbruksstyrelscn all en 

rcnbctesinventering genomförs baserad på en vegetationskarta. framställd 

genom tolkning av flygbilder tagna med IR-film. Enligt styrelsen är en 

vegetationskarta avgjort det bästa o.:h billigaste underlaget för en beräk

ning av renbctesresurserna. fämsides med vegetationskartering behövs 

fältarbete. För delta arbete bör en projektledare anställas på heltid o.:h tvii 

förmiin under sex månader per år samt en faltarbetsstyrka om tio man 

under fyni mänadcr per år. Fältarhetet beräknas p(1gf\ under fem är. Den 

totala kostnaden för kartliiggningen bcriiknar styrelsen till 4.44 milj. kr. 

Häri ingår en heriiknad kostnad om 1.8 milj. kr. för foltarbete i Norrbottens 

län. vilket beräknas kunna utföras som beredskapsarbete. 

f'iircdraganden 

Enligt 30 * rennäringslagen ( 1971: 537) får den som inom omrt1de som 

avses i 3 ~ I äger eller brukar mark där renskötsel bedrives inte ändra 

anviindningen av marken pä sätt som medför avseviird oliigenhet för ren

skötseln i annan mfm iin som följer av förordnande som regeringen medde

lar enligt ::'.6 ~ om upphiivande av renskötsclriitten. Motsvarande skydd 

finns inte för de marker som avses i renniiringslagens 3 ~ 2. de s. k. 

vinterbetesmarkerna. vilka får utnyttjas med stöd av sedvaneriitt. Det 

vinterbete som iinns utanför flrctruntmarkcrna iir för renskötseln viktiga 

marker. eftersom de som regel iir bestiimmandc för det högsta renantal 

som kan hållas inom samebyarnas bctcsomr[1den. Det iir därför av största 

vikt för driftsplaneringen inom va~je sameby att ha en god kii11neuom om 

vinterbetesmarkernas totala kapacitet. I .ika viktig är denna kunskap dft det 

gäller att diskutera de problem som uppstår for renniiringcn i samband med 

modernt skogshruk och de konkurrerande markanvändningskrnv som i 

ökad omfattning ställs från andra niiringar. 

Jag bitriider därför lantbruksstyrelsens förslag att en renbetesinventc

ring genomförs baserad på en vegetationskarta framstiilld pii IR-bilder l)\.:h 

kompletterad med fältundersökningar. Hiirigcnom skapas underlag för det 

samråd som iir nödviindigt för att ett tillgodoseende av andra niiringars 

intressen inte medför att samebyarna saknar tillgfrng till erforderligt vinter

bete. Kostnaderna för ifrågavarande betesinvcntering beriiknas uppgii till 

0.5 milj. kr. för vart och ett av budget:lrcn 1981/82-1985/86. När det giillcr 

finansieringen av betesinvcnteringen har styrelsen för samefonden beslutat 

att högst 1.5 milj. kr. får disponeras av samefondens medel under tillhopa 

fem år för ifrägavarandc projekt. Statens i\rliga bidrag ber~iknar .i<1g till 

200000 kr. Bidraget skall tas upp som en särskild post under förevarande 

anslag. I övrigt bör anslagct riiknas upp med yl!erligare 80 000 kr. Jag har 

därvid bl. a. räknat medel for undcrhiHl av riksgriinsstiingse\. 

Jag hemställer att regeringen föresli\r riksdagen 

att till Frii111Jande m· re11niiringc11 för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

reser-1ationsanslag av 1480000 kr. 
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B 16. Kompensation för bensinskatt till rennäringen 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

443 000 

606000 

945 000 

Anslaget avser kollektiv äterbäring av skatt p[1 bensin. som förhrukas 

vid användning av snöskotrar inom rennäringen. Anslaget st;lr till lant

hruksstyrelsens förfogande och medlen betalas ut efter rt:kvisition till 

Svenska samernas riksförhund. som disponerar anslaget enligt landsmö

tets beslut för ändamål som gagnar renskötande samer. 

L1111thmksstyrl'ls<'ll 

Lantbruksstyrelsen beriiknade i samband med anslagsframstiillningen 

för budgetåret 1971172 att bensinförbrukningen vid anviindning av snösko

ter i renskötseln var ca 470000 liter förde.lade på 500 skotrar - dvs. 940 

liter/skoter. 

Antalet snöskotrar. som används i renskötsdn. har successivt ökat 

under 1970-talet och beriiknas per den 30juni 1980 vara 890. I takt med att 

skoterantalet ökat kan antas att körtiden per skoter till viss del minskat. 

Med beaktande av att motorstorleken pli skotrarna samtidigt ökat riiknar 

emellertid lantbruksstyrelsen med all hensinätgängen per skoter i rensköt

seln är oföriindrad 940 liter per fir och skoter. 

Bensinförbrukningen uppgår med dessa utgångstal till totalt 836600 liter 

i renskötseln. Vid nu giillande bensinskatt om 93 öreiliter blir skatten 

778038 kr. 

För kompensation för bensinskatt till renniiringen föresltir styrelsen ett 

anslag av 778 000 kr. 

Fiircdragandcn 

Anslaget bör med hänsyn till det ökade antalet snöskotrar och mot 

bakgrund av den beslutade höjningen av bensinskatten riiknas upp med 

339 000 kr. till 945 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslfir riksdagen 

att till Ko111pe11.\'lltio11.fi"ir he11.1i11ska111ill re1111iiringc11 för hudgetäret 

1981/82 anvisa ett anslag av 945 000 kr. 
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C. JORDBRUKSPRISREGLERING 

C I. Statens jordbruksnämnd 

1979/1:\0 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

20 105 334 

21340000 

22 947000 

Statens jonlbruksnämnd är central förvaltningsmyndighet t"lir iirenden 

rörande pris- och marknadsreglering på jordbrukets och liskets omrilden. 

Nämnden ansvarar vidare för den ekonomiska försvarsheredskapen pi\ 

livsmedelsområdet och är huvudman for skördeskadeskyddet. 

Ledamöter i jordbruksniimnden är en generaldirektör och de övriga 

ledamöter som regeringen utser särskilt. Vid handläggning av fiskeiirenden 

ing?u- i nämnden ytterligare en ledamot. Chef för nämnden iir generaldirek

tören. Inom nämnden linns tvfi avdelningar. administrativa avdelningen 

och produktavdelningen samt en beredskapsbyril. en internationell hyri't 

rn:h en utredningshyrå. 

Till jordbruksniimnden iir knutna nämndens konsumentdelegation rn.:h 

beredskapsråd. · 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utg(fil'I' 

Liinckl.lstnader 
Sjukviml 
Reseasättningar och expenser 

Diirav utrikes resor 
Lokalk11stnader 

Inkomster 

1980/81 

74 
71 

145 

17 .~83 tlOO 
48000 

2 330000 
!2.HIUO) 

1904000 

21865 000 

Ersiittning för bcrcdskapslagring 52.'i 000 
Avgifter för viss kontroll-

,;erksamhet 
Nettoutgift 21340000 

Beriiknad iindring 1981/82 

Statens jord
hrnksniimnd 

+I 

+I 

+I 075000 
18000 

+ 30.~ 000 
I·- I 

+ 202 000 

+21<12000 

+ 730000 
+14.UOOO 

Före
draganden 

4 

-4 

-'-I .123 000 
18000 

+ 100000 
(-) 

+ 202000 

+1607000 

+1607000 

Avgifter vid statens jordbruksniirnnd. som redl.lvisas pil statsbudgetens 

inkomstsida under rubriken 2500 Offcnlligr~ittsliga avgifter, beriiknas till 

2 4 19 000 kr. t 1980/81 2 0 I 5 000 kr. I 
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Statens j11rdhruksnämnd 

I. Pris- och löneomräkning 2 027 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär en personalinskränkning med två handläggare 

och ett biträde. Då nämndens nuvarande arbetsuppgifter till alldeles över

vägande del är bestämda av statsmakterna såväl vad gäller mål som medel. 

fordrar en inskränkning beslut av statsmakterna om ändrade uppgifter eller 

sänkt ambitionsnivå ( + 1597 000 kr.). 

3. För att upprätthålla en oförändrad ambitionsnivå behöver medel 

anvisas motsvarande det pris- och löncomräknade beloppet ( +430 000 kr.). 

4. Vid animaliebyrån behövs en tjänst som byrådirektör för uppgifter 

rörande prisstödet till jordbruket i norra Sverige och styrningen av ;mima

lieproduktionens utbyggnad ( + 141 000 kr.). 

5. För uppgifter med anledning av ett nytt prisregleringssystcm för fisk 

behövs en förste byråsekreterare vid lisksektionen ( + 128 000 kr.). Den nya 

tjänsten utgör en ersättning för en personlig tjänst som avdelningsdireklör 

som utgår ur organisationen ( - 179 000 kr.). 

6. För att kunna åstadkomma den hesparing som krävs i huvudförslaget 

föreslår jordbruksnämmlen en viss ytterligare finansiering av nämndens 

verksamhet genom avgifter. Härvid föreslås att kontrollen av utbetalning 

av pristillägg för kött och fläsk samt importen av slyckningsdetaljer skall 

avgiftsbeläggas. Detsamma föreslås beträffande nämndens hefaltning med 

köttklassificeringsverksamhetcn. Förslaget innebär en inkomst med 

730000 kr. 

7. Nämnden föreslår att all avgiftsbelagd verksamhet fr. o. m. budgetåret 

1981/82 redovisas under en särskild post på myndighclsanslaget. 

8. För praktikantverksamhet hehövs 45 000 kr. 

Föredraganden 

För nästa budgeti'tr bör medel för statens jordbruksnämnds verksamhet 

beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. Jag har därvid ber~iknat 

2082000 kr. för vissa uppgifter inom del ekonomiska försvaret. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens jordhruksnämnd för budgetåret 1981182 anvisa ett 

förs lagsanslag av 22 947 000 kr. 
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C 2. Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

2031801 

I 930 000 

2091000 

Lantbruksekonomiska samarbetsnämndens uppgift iir all samordna kal

kyler och utredningar rörande den ekonomiska utvecklingen inom lanthru

kct. 

Samarbetsnämnden består av en ordförande. cheferna för lanthrukssty

relscn. statensjordbruksnämnd och statistiska centralhyr:'tn samt tre andra 

ledamöter. Chef för niimnden är ordföranden. Under ordföranden leds 

arbetet av en hyråchef. Arbetet hedrivs främst genom särskilda expert

grupper. 

Personal 

Handliiggamle personal 
Övrig personal 

Anslag 

I .önckostnadcr 
Sjukviird 
Reseersättningar och cxpenser 
Lokalkostnader 
Särskilda utredningar 

Oiirav engångsutgifter 

1980/81 

3 

688000 
I 000 

91000 
I 000 

1 l49000 
t45 000) 

1930000 

Lant bru kse k 0110111 i ska sa ma rbe Is nii 11111J en 

Hcriiknad iindring 1981/82 

Lantnrukseko- Fiirc-
norniska sam- dragandcn 
arbetsnämnden 

+ 54000 

+ 280(10 
+ 36000 
+W5000 

(-) 

+323000 

+ 54000 

+ 21000 
+ 36000 
+ 50000 
i- 30000) 

+161000 

I. Pris- och löneomriikning m. m. 369000 kr., varav 173 000 kr. för delvis 

återställd utredningskapacitet. 

2. Huvudförslaget har beräknats som en minskning av anslaget med 2 ~{ 

sedan pris- och löneomräkn.ing skett och uppräkning gjorts för att delvis 

återställa utrcdningskapaciteten I+ 323 000 kr.). 

Fiiredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

2 091 000 kr. Under anslags posten Siirskilda utredningar har jag beräknat 

15000 kr. for fortsatt insamling av vädcrlcksdata till de objektiva skörde

prognoserna. 

Jag hemstiillcr att regeringen föreslår riksdagen 

att till /,antbruk1·eko110111iska .1·wnarhetsniimndc11 för budgetåret 

1981/82 anvisa ett forslagsanslag av 2091000 kr. 
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C 3. Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område 

Oct iir min avsikt att senare föreslft regeringen all liigga fram siirskild 

proposition om reglering av priserna pf1jordbruksprodukter. m. rn. 

Jag heriiknar tills vidare ett belopp av 4 156000000 kr. för budget~tret 

1981/82 under förevarande anslag. Detta innebiir en ökning med 190 milj. 

kr. i förhiillande till innevarande budgetår. Htirvid har hänsyn tagits till den 

beräknade effekten under hudgetiiret 1981/82 av dels den ökning av livsme

dels~ubventionerna som skedde fr. o. m. den I juli 1980 ( + 775 milj. kr. I. 

dels upphävandet av prisstoppet fr. o. m. den 22 oktober 1980 (-120 milj. 

kr. 1 och dels bcsparings{1tgiirder i enlighet med prop. 1980/81: 20. Den 

sammantagna cffektt:n av nedtrappningen av livsmedelssuhventionerna 

Jen I januari 1981 (250 milj. kr. I och den I januari 1982 !300 milj. kr. I 

beräknas ge en besparing av ca 400 milj. kr. för hudget(tret 1981/82. Vidare 

heriiknas en nettobesparing av ca 40 milj. kr. g..:nom en omliiggning av 

finansiering..:n av r~lvarukostnadsutjiirnningen. 

Mcd hiinvisning hiirtill hemställer jag att regeringen föreslfir riksdagen 

att. i avvaktan pil särskild proposition i iimnet. till Prisreg/cmnde 

iitgiirder pä jordhmket.1· omräde för hudgetärct 1981/82 heriikna 

ett förslagsanslag av 4156000000 kr. 

C 4. lnkiip a~· lh·smedl'I m. m. för hcrcdskapslagring 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

24000000 

15 000000 

17000000 

Mot hakgrund av 1977 års totalfiirsvarsheslut (prop. 1976177: 74. föU 
1976/77: 13. rskr 1976177: 311) och statsmakternas stiillningstagantle till 

programplanerna för perioden 1980/81- 1984/85 (prop. 1979/80: 100 bil. 14. 

FöLJ 1979/80: 14. rskr 1979/80: 317) samt anvisningar frän regeringen har 

programplanering genomförts for det ekonomiska försvaret. Enligt anvis

ningarna skall denna programplanering syfta till att ta fram handlingspro

gram för det ekonomiska försvaret för perioden 1981/82-1985/86. Pro

gramplaneringen skall dokumenteras i programplaner. Program 1. Livsme

del omfattar delprogrammen I. I Livsmedel. fodermedel m. m .. 1.2 Gödsel

och bekämpningsmedel samt 1.3 Livsmetlelskontroll m. m. Statens jorJ

bruksnämnd har ett samordningsansvar inom prngrammet Livsmedel och 

iir dessutom programmyndighet for Jelprograrnmen I. I och 1.2. För del

programmet 1.3 iir lantbruksstyrelsen och statens livsmedelsverk program

myndigheter. 

Målet för uthålligheten för programmet Livsmedel iir att livsmedelspro

duktioncn skall kunna ställas om till i huvudsak sjiilvforsöijning. Genom 

friimst bcredskapslagring skall siikerstiillas tillgång på sådana produktions-
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resurser som inte finns att tillgå inom landet och som erfordras dels umkr 

omställningsperioden. dels för att n[1 nödviindig uthålli~het i övrigt. 

Stat 1' 11.1· .i< ml lm1k.rnii11111d 

Regeringen har den 27 mars 1980 utfärdat anvisning~1r för programpla

nering för perioden 1981/82- 1985/86 och anslagsframstiillningar för hud

getåret 1981/82. 

Av anvisningarna framgår hl. a. att för hudgctåret 1981/82 skall för hela 

del ekonomiska försvaret planeras stöd till försör.iningsheredskapsviktig 

industri och övriga investeringar över statsbudgeten inkl. inlagringskost

nader inom en ram av 120 milj. kr. i prisläget andra kvartalet 1980. 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar har i samri'1d med övriga 

programmyndigheter fördelat medlen inom denna investeringsram p~t olika 

program. Till program I. Livsmedel har därvid fördelats 17 milj. kr. 

Av programplanen för perioden 1981/82-1985/86 framgår att det totalt 

krävs investeringar motsvarande 105.7 milj. kr. för att trygga livsmedcls

försörjningcn under en avspärrnings- och krigsperiod av ca ett år. 

Anvisade medel liksom investeringsramen för hudgetåret 1981/82. 17 

milj. kr .. medger dock endast en viss fortsatt utbyggnad för att senare n[1 

det för det ekonomiska försvaret gemensamma mftlet att kunna klara de 

påfrestningar på livsme\ielsfiirsö1jningen som en ettårig avspärrnings- eller 

krigsperiod kan medföra. Förslagen i anslagsframställningen innefattar 

således inte investeringar för att möjliggöra en omställning. En sådan 

omställning av jonlhruksproduktionen kan ske successivt under tre ftr. 
men någon kontinuerlig självförsörjning kan inte uppnås under en kris. 

Vad gäller delprogrammet 1.2 Gödsel- och bekiimpnings111edel framhålls 

att programplanen utgår från att tillverkning av ammoniak sker vid anlägg

ningen i Kvarntorp. 

Beräknat medelsbehov för de olika delprogrammen under perioden 

1981/82-1985/86 framgår av följande sammanställning IIT)ilj. kr.). 

Investeringar Räntor 

I. I Livsmedel. foder-
mcdel m. m. 
Hcn::dskapslagring 34.6 
Andra heredskaps
åtgiirdcr 

1.2 Ciiidsel- och hekiimp
ningsmedel 
Hcredskapslagring 71. I 

1.3 Livsmedclskontroll 
m.m. 
Andra hercdskaps
?ttgärdcr 

Summa 

159 .. ~ 

54.7 

Beredskapslagring 105. 7 214.0 
Andra bcrcdskaps-
{11giirder 

Totalt 105,7 214,0 

Övriga drift- Totalt 
kostnader 

188.8 382.7 

56.3 

49.3 175.1 

12.1 12.1 

238.1 557.8 

68.4 68.4 

306,5 626,2 
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De i anslagsframställningen för budgetåret 1981/82 redovisade förslagen 

och behoven överensstämmer med dem som i programplanen redovisas för 

planens första år. 
Jordbruksnämnden hemställer att 17 milj. kr. anvisas för investeringar i 

beredskapslager samt att nedan angiven omstrukturering och utbyggnad av 

beredskapslagren får genomföras under budgetåret 1981/82. 

Inom delprogram 1. I Livsmedel, fodermedel m. m. föreslås en fortsatt 

omstrukturering vilket främst medför en ytterligare minskning av bröd

säds- och sockerlagringen samt en fortsatt ökning av lagren av oljekraft

foder och fiskmjöl. 

Inom delprogrammet 1.2 Gödsel- och bekämpningsmedel föreslås främst 

en fortsatt omstrukturering och utbyggnad av kvävelagringen samt en 

fortsatt ökning av lagren av bekämpningsmedel. Nämndens förslag innebär 

således att hela programmets investeringsram på 17 milj. kr. utnyttjas inom 

delprogram 1.2. 

FiiredraRunden 

Enligt riksdagens totalförsvarsbeslut år 1977 är målet för uthålligheten 

för programmet Livsmedel att livsmedelsproduktionen skall kunna ställas 

om till i huvudsak självförsörjning. Genom främst hen:dskapslagring skall 

tillgång säkerställas på sådana produktionsresurser som inte finns att tillgå 

inom landet och som erfordras dels under omställningsperioden, dels för 

att nå nödvändig uthållighet i övrigt. Målet för uthålligheten avseende bl. a. 

livsmedel hör enligt beslutet sättas högre än inom övriga områden med 

hänsyn till befolkningens överlevnad även efter ett krig. 

Chefen för handelsdepartementet anmäler denna dag bl. a. program

planer för det ekonomiska försvaret och redovisar därvid sin syn på den 

programplan för programmet Livsmedel somjordbruksnämnden lagt fram. 
Jag ansluter mig till hans stiillningstagandcn och vill för egen del anföra 

följande. 
Jag anser i likhet med statens jordbruksnämnd att en viss uppbyggnad 

och omstrukturering av beredskapslagren bör ske. Under delprogram I. I 

bör en fortsatt ökning av lagringen av oljekraftfoder och fiskmjöl komma 

till stånd. En samtidig minskning av brödsäds- och sockerlagringen under 

budgetåret 1981 /82 får accepteras frän beredskapssynpunkt. Frågan om 

brödsädslagrens framtida storlek bör slutligt kunna prövas efter det att 

resultatet av vissa studier har utvärderab. 

Jag anser även att de övriga förändringar som föreslås av jordbruks

nämnden under delprogram I. I bör fullföljas. Vad gäller delprogram 1.2 

bör lagringen genomföras enligt nämndens förslag. 

För budgetåret 1981/82 bör i enlighet med programplanen 17 milj. kr. 

anvisas för en ökning av lagren av gödsel- och bekämpningsmedel. Beträf

fande driftkosmader för beredskapslagringen och kostnader för andra be

redskapsåtgärder än lagring återkommer jag under punkten C 5. 

4 Riksd11g1·11 /fJIW/8/. I st1111I. Nr /IJO. Bilaga 13 
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Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag all regeringen 

föreslår riksdagen 

att till /nkiip m· !il'Smedel m.111 .. fiir heredskt1pslagri11g för hudget

året 1981/82 anvisa ett rcservationsanslag av 17000000 kr. 

C 5. Kostnader för beredskapslagring 3\' lh·smedel m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 förslag 

60499091 

77 534000 

85 725 000 

Från föreliggande anslag bestrids driftkostnaderna för beredskapslagring 

av livsmedel m. m. samt kostnaderna för andra beredskapsiitgänler än 

lagring i form av planering m. m. Från anslaget Statens jordbruksnämnd 

anvisas medel för lönekostnader m. m. för viss personal sysselsatt med 

verksamhet hiinförlig till delprogrammen 1.1 och 1.2 inom programmet 

Livsmedel. 

1980/81 Beräknad iindring 1981.182 

Anslag 

Beredskapslagring av livs
medel. fodcrmedcl m. m. 
riintor 
övriga driftkostnader 

Beredskapslagring av giidsel
och bekämpningsmedel 
riintor 
övriga driftkostnader 

Overgripande planering. 
planläggning och övriga 
bercdsk::ipsåtgärder 

Statens jt!rdhruksniimnd 

30040000 
33473000 

6013 000 
6323000 

1685 000 

77 534000 

Statens jord
bruksniimnd 

+ 811000 
+ 3 785 UOO 

+ 1587000 
+ 2277000 

+ 2131000 

+10591000 

Beredskaps/agring <Il' /ir.1·111ede/, fi)(fermede/ 111. 111. 

Riintor 

Före
draganden 

+ 811 000 
+3785000 

+ 1587000 
+~ 277000 

- 269000 

+819111110 

Disponerat kapital t. o. m. budgetåret 1979/80 utgör 324 750000 kr. och 

förblir konstant under budgetåret 1980/81. Med en rlintesats pti 9 . .5 %· 

(enligt förordningen ( 1980: 567) om normalränta för län friln statens utlti

ningsfondcrJ kommer räntorna hudgetårct 1981 /82 att uppg<°1 till 30 851 000 

kr. (+811000 kr.J. 

Ö1-rig11 Jr(ftkostnwler 

Lagringen av brödsäd och oljekraftfoder ombesörjs av regleringsför-
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eningen Svensk spannmålshandel enligt ett avtal mellan jordbruksniimn

den och föreningen. Driftkostnaderna exkl. räntekostnaderna för denna 

lagring har på underlag som lämnats av Svensk spannmålshandel beräk

nats till 17037000 kr. 

Lagringen av övriga livsmedel sker i jordbruksniimndens regi. Lagerlo

kaler för dessa tillhandahålls huvudsakligen av Svenska Lagerhus AB som 

också svarar för hantering och tillsyn av varorna enligt avtal mellan nämn

den och bolaget. Driftkostnader exkl. räntekostnader för denna lagring 

beräknas till 19696000 kr. 

Därtill kommer andel av jordbruksnämndt:ns administration mcd 525 000 

kr. 

Totalt har driftkostnaderna exkl. riintckostnader beriiknats till 37 ::!58 000 

kr. I+ 3 785 000 kr.). 

Bcredskap.1'/agring m· gödsel- och hckii111ptli11gsmedd 

Riintor 

Disponerat kapitalt. o. m. budgetåret 1979180 utgör 65 milj. kr. och ökar 

budgctärct 1980/81 med IS milj. kr. till 80 milj. kr. Med t:n riintcsats på 

9.5'X kommer räntorna hudgetårt:t 1981/82 att uppgii till 7 600000 kr. 

Ö1Tiga dr(fikostnadcr 

Lagringen av gödsel- och bt:kiimpningsmedel ombesörjs av överstyrel

sen för ekonomiskt försvar i egenskap av uppdragsmyndighct i enlighet 

med av jordbruksniimnden såsom programmyndighet angivna riktlinjer. 

Driftkostnader exkl. räntekostnader för denna lagring har av övt:rstyrclsen 

beräknats till 8 600 000 kr. 

Ö1'l'rgripand1• planering 111.111. 

Anslagsposten för övergrip<mdc planering m. m. behövs fiir utredningen 

och uppföljningen betriiffandc planliiggningt:n av crsättningsproduktinn 

inom livsmedclsområdet ( 100 000 kr.). planliiggning av livsmedelsbcred

skapcn med LIBE-modellcn 130000 kr.) och ADB-system 1::!20000 kr.J, 

planliiggning av jordbrukets hlm:korganisation och utbildning av blockle

darc (941 000 kr.). ransoneringsförheredelst:r avseende gödsel- och be

kämpningsmedel 15 000 kr.). förberedelser för undanförsel av boskap 

( 10000 kr.) samt information och utbildning av personal I 10000 kr.). 

Jordbruksnämnden har vidare bcgiirt ett belopp av ::!.5 milj. kr. för 

vidareutveckling av ett principförslag till ett modernt system för ransone

ring av dagligvaror som nämnden och överstyrelsen för ekonomiskt för

svar på regeringens uppdrag lämnat. Om nämnden inte för detta uppdrag 

krävs viss vidareutveckling av nu gmlande system. 

Den totala kostnaden för andra hcrcdskapsåtgtirdcr än bcredskapslag

ring uppgär siilcdes sammanlagt till 3 816000 kr. ( + ::! 131 000 kr.). 
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Fiircdragandl'll 

Det principförslag till ett modernt system för ranslrnering av dagligvaror 

som jonlbruksnämnden och överstyrelsen för ekonomiskt försvar himnat 

har remissbehandlats och hereds r. n. i jnrdhruksdcpartcmentel. .lag vill i 

detta sammanhang erinra om att nämnden har utarbetat form1.:r för vidare

utveckling av nu gällamk ransoncringssyst1.:m. 

Med hänvisning till sammanställningen och vad jag tidigare har anfört 

under punkten C 4 beräknar jag anslaget till 85 72.:'i 000 kr. Jag har diirvid 

beräknat 1416000 kr. till övergripande planering m. m .. varav 100000 kr. 

för vidareutveckling av gälland1.: ransoneringssystem. Dessutom har jag 

under punkten C I heriiknat 2082000 kr. för vissa uppgifter inom det 

ekonomiska försvaret. 

Jag hcmstiill1.:r att regeringen föreslf1r riksdagen 

att till K11s/1111dcr .fi"ir hcrl'dskll[!Sillgring il\" !ii'.rn1cde/ 111. 111. för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 85 72.:'i 000 kr. 

C 6. Prisstöd till jordbruket i norra Sverige 

1979/80 u !gift 

1980181 Anslag 

1981 /82 Förslag 

1147599011 

193 600000 
199 000 (){)() 

1 Anslag.:t Stöd till jordbruket i norra Sverige. 

Statens jonlbruksnämnd disponerar anslaget fiir pristilliigg enligt förord

ningen l 1978: 472) om prisstöd till vissa jllnlhruk Uindrad 1980: 490) och 

enligt kungörelsen ( 1973: 5081 om prisstöd till rcnniiringcn Uindrad senast 

1980: 492). 

Statens jordhmk.rnii 11///(/ 

Mjölkinviigningen vid mejeri har under budgel<°tret 1979/80 siiviil i hela 

riket som inom de omdden i norra Sverige där extra mjölkpristilliigg 

uppbiirs ökat med drygt 3 r;.; i förhållande till förcg{11.:nde ;\r. I friiga om 

slaktdjursproduktionen har någon större för:indring inte intriiffat. 

Kostnaderna för prisst1:idct under budgetäret 1979/80 uppgilr till 147 .n 
milj. kr. och fördelar sig med 113.8 milj. kr. till mjölk. 27.h milj. kr. till kiitt 

av nötkreatur. fftr och svin. 3.9 milj. kr. till renkött samt med 0 . .:1 milj. kr. 

till getskötsel och 2.0 milj. kr. till smiigrisproduktionen. 

Riksdagen har genom beslut vftrcn 1980 ~indra! grunderna för stödet till 

jordbruket i norra Sv1.:rige (prop. 1979/80: 162. JoU 1979/80: 47 LH.:h 49. rskr 

1979/80: 413). 

13eslutet innchiir ändrad områdcsindelning för mjölk stödet samt ändrade 

niv~ier för stödet till mjölkproduktionen. produktionen av kött och tliisk. 

smilgrisproduktionen. getskötscln samt r1.:nskötseln. D:iru!liv1.:r skall de 
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personliga pristilläggen till vissa mjölkproducenter avvecklas och helt upp

höra den I juli 1982. 

Riksdagens beslut beräknas medföra en ökad kostnad per ltr av ca 42,6 

milj. kr. Dessutom tillkommer kostnadsökning p[I grund av beräknad pro

duktionsutveckling budgetåret 1980/81med5.0 milj. kr. Med hänsyn härtill 

beräknar jordbruksnämnden utgifterna för prisstödet till jordbruket i norra 

Sverige till 193.6 milj. kr. för budgetåret 1980/81. 

Enligt beslut av regeringen den 19 juni 1980 skall jordbruksnämnden 

under perioden den I juli 1980 - den 30 juni 1983 följa. bedöma rn.:h 

redovisa effekterna av prisstödet till jordbruket i norra Sverige. Vid beräk

ning av mcdelsbehovet för budgetåret 1981/82 får således reservation göras 

för eventuella beslut av statsmakterna i anledning av de beg~lrda redovis

ningarna. 

Med oförändrade grunder för prisstödet och efler gjorda bedömningar av 

produktionsutvccklingcn beräknar nämnden medelsbchovet för budgetåret 

1981/82 till 199 milj. kr. 

Fiiredraganden 

Jag biträder jordbruksnämndens förslag och berilknar medelsbehovet på 

anslaget till 199 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Prisstiid till jordhruket i norra Siwige för budgetåret 1981 /82 

anvisa ett förslagsanslag av 199000000 kr. 

C 7. Bidrag till permanent skördeskadeskydd 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

30000000 

30000000 

20000000 

Under anslaget anvisas statens bidrag till skördeskadefonden. Medlen 

används för att bestrida ersättningar för skördeskador. 

Statens jordhruk.rniimnd 

Nuvarande tillskott till skördeskadefonden utgör ca 45 milj. kr .. varav 30 

milj. kr. av budgetmedel och ca 15 milj. kr. av de reglcringsmedel som 

tilldelas jordbruket. jämte ränta på innestående medel. Räntan uppgick för 

år 1979 till 31.2 milj. kr. och beräknas för är 1980 uppgä till ca 50 milj. kr. 

Totalt har fonden tillförts 200 milj. kr. i räntemedel sedan år 1961. skyddets 

första år. Under de fem senask åren har fonden tillförts sammanlagt ca 345 

milj. kr. Under samma tid har ca 230 milj. kr. utbetalats ur fonden. 

Fondens behållning är f. n. 405 milj. kr. 

Med beaktande av det ansträngda statsfinansiella läget och med hänsyn 
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till skönk~kadefondens betydande storkk torde enligt jordbruksniimndens 

mening tillförsdn till fonden kunna minskas något. förslagsvis med en 

tredjedel. Om statens bidrag minskas. bör jordhrukets hidrag till fonden 

minskas i motsvarande miin. 

Statens bidrag till skördcskadcfondcn bör dföför för budgetåret 1981/82 

fastställas till 20 milj. kr. 

Fiirl'dr11g1111de11 

Riksdagen har nyligen lämnat utan erinran vad jag har anfört i prop. 

1980/81: 20 om hesparingar i stats verksamheten. m. m. om behovet av 

medel till skördeskadefonden. I enlighet härmed bör anslaget föras upp 

med 20 milj. kr. 

Jag hemstiiiler att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrog till fll'rll11111ent skiirdeskadeskydd för budgetåret 1981/ 

82 anvisa ett anslag av 20000000 kr. 

C 8. Administration 3\' permanent skiirdcskadeskydd m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 förslag 

29 79) 000 

28942 000 

38 197000 

Statens jordbruksniimnd är huvudmyndighet för det permanenta skör

deskadeskyddet. Skördeskadeskyddcts kansli är knutet till statistiska cen

tralbyr~rn. Under anslaget anvisas medel som disponeras av statistiska 

centralbyrån for att bekosta de ohjektiva skördeuppskattningarna. skör

deskadeskyddcts tekniska administration. lanthrukets företagsregister och 

därmed samordnad statistikproduktion samt jordbruksekonomiska under-

sökningen. 

1980/81 Beriiknad iimlring 191:(1/82 

Statistiska Före-
ccntralbydn draganden 

Anslag 

Objektiva skiirdeupp~katt-
mngar 16 128000 +I 749000 +2 .~07000 

Skördeskade<>k vddet s 
tekniska administration 2 893000 + 130000 + 825000 

Lanthruk-;rcgistrct och 
därmed ~arnordnad 
statistikproduktion 7004000 +4210000 +5682000 

J ordbru kse kon11rn i ska 
undersökningen 2917000 + 257000 + 441000 

211942000 +6346000 +9255000 
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Statistiska ce11tralh_1T1i11 

I. Pris- och löncomriikning m. m. 3 138000 kr. 

2. Huvudförslaget innebiir en nedskiirning av kostnaderna med 642 000 

kr. Detta beriiknas kunna ske med hjiilp av rationaliseringar (+2496000 

kr. l. 

3. För intermittenta utvidgningar av lantbruksriikningen är 1981 och 

triidg:'inlsriikningen iir 1982 heriiknas kostnaderna till 4 880000 kr .. varav 

3850000 kr. under hudget{1ret 1981/821+3850000 kr.J. 

Fiiredraga11de11 

För niista budgetiir hör medel för verksamheten beriiknas med utgilngs

punkt i huvudförslaget. Härutöver har jag för niista budgetftr riiknat 

3 864 000 kr. för lantbruksriikningen år 1981 och triidgilrdsriikningen (ir 

1982. Jag har också räknat H50000 kr. för vissa kostnader som tidigare 

redovisats under anslaget Statistiska centralbyrån under sjunde huvudti

teln men som hiinför sig till verksamheter under förevarande anslag. 

Jag hemstiiller att regeringen föresl{ir riksdagen 

alt till Administration m· pcrmanelll skiirdcskadeskydcl 111. 111. för 

budgetfiret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 38197000 kr. 
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D. SKOGSBRUK 

D I. Skogsstyrelsen 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

19781417 

21259000 

23061 000 

Skogsstyrelsen iir central förvaltningsmyndighet för iirendcn om skogs

bruket. Det ;lliggcr skogsslyrelsen särskilt att leda de statliga iltgiirderna 

för att främja skogsbruket och att verka för skogsniiringens ut veckling. 

Styrelsen iir ledamlc. samordnande och ddgivande organ för skogsvifrds

styrclsernas verksamhet och central myndighet för rådgivnings- och fort

bildningsverksamhet rörande det enskilda skogsbrukets rationalisering 

samt för virkesmätning och skogsstalistik. Styrelsen bedriver den skogliga 

prognosverksamhet som behövs som underlag hl. a._för utformning och 

tilliimpning av skogspolitiken och vidtar iitgiirder som behövs for att beva

ra den iirftliga variation·en hos vära skogstriid. 

Skogsstyrelsen leds av en styrelse. Chef för skogsstyrelsen iir en gene

raldirektör. Inom styrelsen finns fyra huvudenheter. en för skogsfriigor, en 

för prognosvcrksamhet. en för rådgivning och en för administrativa fri1gor. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslal( 

Utgificr 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersiittningar och expenser 

rnirav 
utrikes resor 

Lokalkostnudcr 
Provmätningar 

/11ko111.Her 

Inkomst av fotogrammetrisk 
uppdrags verksam het 

Nettoutgift 

1980/81 

73 
48 

121 

156%000 
40000 

3947000 

(25 000) 
1581000 

30000 

21294000 

35000 

21259000 

lkräknaJ iindring 1981/K2 

Skogs
styrelsen 

-·4 

-4 

+I 133000 

+ 286000 

(-) 

+ 192000 
+ 2000 

+1613000 

+I 613000 

Före
Jraganden 

-4 

-4 

+ 1456000 

+ 178000 

(-) 

+ 165000 
+ 3000 

+I 802000 

+I 802000 
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Skogs.1·tyrelsen 

I. Pris- m:h löneomräkhing m. m. + 2080000 kr. 

2. Behovet av ökade resurser på de områden som togs upp i förra årets 

anslagsframställning kvarstår alltjåmt. Styrelsen avser dock att tills vidare 

söka lösa de mest akuta problemen genom omprioriteringar inom ramen 

för nuvarande verksamhet. 

Mot bakgrund härav redovisas endast ett huvudförslag under detta an

slag för budgetåret 1981/82. Öe åtgärder som bedöms nödvändiga för att 

uppfylla huvudförslaget är följahde. 

Vissa personalindragi:Jingar blir nödvändiga. Dessa torde i första hand 

kunna åstadkommas i samband med i:laturliga avgångar. Styrelsen be

dömer att fyra biträdestjärisicr eller amanuenstjänster kommer att få hållas 

vakanta. Genom sträng sparsamhet och rationaliseringsåtgärdcr bedömer 

styrelsen det vidare vara möjligt att hålla kostnaderna för resor och ex

penser nere. 

Trots de åtgärder som blir nödvändiga för att uppfylla huvudförslaget 

bedömer styrelsen att verksamheten kan bedrivas på i stort sett oförändrad 

ambitionsnivå. Den påtagliga könsek ven sen torde bli att handläggnings ti

derna för i första hand löpande ärenden kommer att förlängas. I+ I 613 000 

kr.) 

Föredra1:ande11 

För nästa budgetår bör mcdci för skogsstyrelsens verksamhet beräknas 

med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Skogsstyrelsen för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsan
slag av 23061000 kr. 

D 2. Bidrag till skogsvårdsstyrclserna 

D 3. Kurs\·erksamhet för skogsbrukets rationalisering m. m. 

D 4. Bidrag till skogsvård m. m. 

Skogsadministrativa utredningen har i februari 1980 avgett betänkandet 

(f)s Jo 1980: I) Skogsv~irdsstyrelsernas organisation. De förslag som har 

lagts fram av utredningen berör bl. a. punkterna D 2 och D 3. 

I prop. 1980/81: 42 om ändrade regler för villabeskattningen, m. m. föror

dade chefen för budgetdepartementet att skogsvårdsavgiften på 3 promille 

inte iindras i samband med 1981 års allmänna fastighetstaxering. Han 

anmiilde vidare att jag avsåg återkomma i budgetpropositionen 1981 till 

frågan om skogsvårdsavgiften. Skogsvårdsavgiftens anviindning berör 
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bl. a. punkten D 4 men har iiven viss anknytning till skogsvårdsstyrelser

nas verksamhet. 

Det är min avsikt att senare föreslå regeringen att lägga fram särskild 

proposition om skogsviirdsstyrelsernas organisation m. m. 

Jag hemställer att regeringen föresl{ir riksdagen att. i avvaktan pi't siir

skild proposition i ämnet. 

I. till Bidrag till skog.1·1·ärds.1tyrel.1·er11a för budget{lf'et 1981/!C be

riikna ett förslagsanslag av 86681000 kr.. 

-, till K11rs1·erksa111hct .fi"ir skogshmkcts mtio11aliscri11g 111. 111. för 

budgetåret 1981/82 beräkna ett förslagsanslag av 3 620000 kr .. 

3. till Bidrag till skog.1·1·ärd 111. 111. för budget:lret 1981/82 beräkna ett 

förslagsanslag av 120 000 000 kr. 

D 5. Stöd till byggande av skogsvägar 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 förslag 

32522393 

35 000000 

30000000 

Från anslaget bekostas statsbidrag till byggande av skogsviigar enligt 

förordningen ( J 979: 792> om statligt stöd till skogsbruket. 

1980/81 13eriiknad ändring 1981182 

Skogs- Före-
styrelsen draganden 

Rambelopp 

I. Skogs viighyggnads-
företag i det ~kogliga 
stiidomr[1dcts inre zon 15 000000 + 9 200000 -2000000 

2. Skogs vägbyggnads-
företag utanför det 
skogliga stödomrädets 
inre ztin 20000000 +28 300000 -3000000 

35000000 +37500000 -5000000 

Anslag 35000000 +23500000 -5000000 

S/.:ogsstyrelscn 

Tillgängliga rambelopp för bidrag fdn detta anslag har utnyttjats helt 

under budgct~lret 1979/80. Dessutom har 4 milj. kr. stått till förfogande i 

Norrbottens liin. Härtill kommer den verksamhet som har bedrivits som 

beredskapsarbete. Sammanlagt har statsbidrag utgått till I 178 km skogsvii

gar. varav frftn detta anslag till 861 km. Möjligheten att erhålla statlig 

kreditgaranti har utnyttjats obetydligt hittills. 

Ett rationellt skogsvägnät är en grundläggande förutsättning för att av

verkningar och skogsvårdsåtgärder skall kunna utföras. Vägnätet är sär-
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skilt i Norrland ofullständigt utbyggt. Stora arealer med övervägande 

avvcrkningsmogen skog finns på så stort avstiind från befintliga vägar att 

en avverkning av skogen skulle gå med förlust. Vidare är framkomligheten 

starkt begriinsad pä en stor del av vägnätet bl. a. pä högproduktiva marker 

i landets södra och mdlersta delar. Vägbyggnad pilverkar direkt aktivitets

nivfm i skogsbruket. 

I anslutning till översynen av skogspolitiken år 1979 uttalade jordbruks

utskottet bl. a. att det statliga stödet bör ha sådan omfattning att skogssty

relsens l{mgtidsplan för skogsvägniitcts utveckling kan följas. Det innebär 

tre giinger så stor omfattning av verksamheten som f. n. är fallet. Ökningen 

bör fördelas på två-tre :'.tr och bör främst avse ombyggnader av vägar i 

södra och mellersta Sverige. Styrelsen föreslttr att rambeloppet för stöd

omrädets inre zon ökas med 9.2 milj. kr. till 24.2 milj. kr. och rambeloppet 

för resten av landet med 28.3 milj. kr. till 48.3 milj. kr. Sa:nmanlagt 

föreslås sälcdes ett rambdopp av 72.5 milj. kr. för niista hudgetär. I 

beloppet ingår sammanlagt 3.5 mil{ kr. för admiriistration av stödet enligt 

skogsadministrativa utredningens förslag. Styrelsen hemstiiller att 100000 

kr. av den först nämnda ramen far disponeras för fortsatta vägtekniska 

försök. Vidare föresl[tr styrelsen ett oföriindrat rambelopp av 6 milj. kr. för 

statlig garanti för lån till skogsviigbyggnadsföretag. 

Utbetalningarna under anslaget beräknas till 58.5 milj. kr. 

Fiir<'Clmgande11 

l prop. 1980/81: 20 om besparingar i stats verksamheten. m. m. förordade 

jag att statsbidraget till skogs vägar skall minskas med 5 milj. kr. fr. o. m. 

nästa budgetår. Jag föreslfir nu att detta sker. Samtidigt hör ramen för 

statlig liinegaranti för ändamålet ökas med samma helopp. 

Med hiinvisning till sammanstiillningen föreslår jag att för hudget[1rt·t 

1981182 tas upp en sammanlagd ram av 30 milj. kr. för bidrag till byggande 

av skogsviigar. Jag har diirvid tagit hiinsyn till behovet av medel för 

viigtckniska försök och till att skogsvärdsstyrelsernas kostnader för admi

nistration av stödet bör täckas inom angivna ramar. Regeringen bör kunna 

jämka fördelningen mellan de bilda iindamiilen. För uthctalning under 

anslaget beriiknar jag 30 milj. kr. 

fog föreslår vidare att under budgcttiret 1981/82 statlig garanti för l{m till 

skogsviigbyggnadsföretag får lämnas intill ett belopp av 11 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetäret 1981/82 statsbidrag beviljas med sam·· 

manlagt högst 30000000 kr. till byggande av skogsviigar. 

2. medge att under budgetiiret 1981i82 statlig garanti lämnas för lån 

till byggande av skogsviigar med sammanlagt högst 111100000 

kr.. 
3. till Stiid till hygga11de m· skog.1·1·iigar för hudgetiiret 1981/82 anvi

sa ett förslagsanslag av 30000000 kr. 
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1>6. Främjande av skogsvård m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

5 129776 

I 000000 

I 000000 

Reservation 2 144420 

Anslaget används för särskilda utredningar och undersökningar i syfte 

att friimja bl. a. skogsvården och arbetsmiljön inom skogsbruket. 

Skof.!sstyre/scn 

U ndcr budgetåret 1979/80 har anslaget anviints huvudsakligen för råd

givliingsinsatser inom områdena bestämlsanHiggning och arbetsmiljö. An

slaget har även använts för att slutföra en äkrviixttaxering. för inventering 

av virkesspill. för viss försöksverksamhet med anknytning till iidellövskog 

m.m. 

Styrelsen föreslår att anslaget för niista budget{tr tas upp med oföriindrat 

I milj. kr. att anviindas enligt de nya regler som gäller fr. o. m. den I januari 

1980. 

Fiircdraga11de11 

Jag l'öreslfar att anslaget tas upp med oförändrat I milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Främjande m· sk11g.1Tärd 111. 111. för budget{iret 1981/82 anvisa 

ett rescrvationsanslag av I 000000 kr. 
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E. FISKE 

E I . Fiskeristyrelsen 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

18987352 

19051000 

20901 000 

Fiskeristyrelsen är central förvaltningsmymlighet for ärenden angftende 

fiskerinäringen, fritidsfisket och fiskevården, i den mån sådana ärenden 

inte ankommer på annan myndighet. Styrelsen är chefsmyndighet för 

statens lokala fiskeriadministration. 

Fiskeristyrelsen leds av en styrelse. Chef för fiskeristyrelsen är en 

generaldirektör. Inom styrelsen finns en administrativ byrå, en fiskebyrå. 

en fiskevårdsbyrå samt ett havsfiskelaboratorium, ett sötvattenslahorato

rium och ett hydrografiskt laboratorium. 

1980/81 Beräknad ändring I 98 li82 

Fiskeri- Före-
styrelsen dragandcn 

Personal 

IJandläggande personal 44 +2 -2 
Ovrig personal 67 

lll +2 -2 

Anslag 

Lönekostnader för tjänstemän 9 573 000 + 1254000 + 871000 
Lönekostnader för annan 

personal än tjlinstemän 3 437 000 + 378000 + 278000 
Sjukvård 22000 
Resecrsättningar 377 000 + 38000 + 23000 

Därav utrikes resor (25 OOOl (-) (-) 
Lokalkostmider 2586000 + 140000 + 131 000 
Expenser 913000 + 380000 + 257 000 
Fiskeriundersöknings-

fartygens omkostnader 1713000 + 469000 + 250000 
Övriga utgifter 430000 + 56000 + 40000 

19051000 +2715000 +1850000 

Fiskeristyre/sen 

I. Pris- och löneomräkning 2 116000 kr. 

2. Huvudförslaget innehiir en ökning av anslaget med I 693 000 kr. och 

medför minskning med tre handläggartjänster på fiskeristyrelsen och en 

besättningsman på liskeriundersökningsfartygen. 

3. Vid fiskebyrån behövs för automatisk databehandling av fångststati

stik i samband med kontroll av internationella fångstkvoter m. m. två 

tjänster som assistent i högst F 15 <+239000 kr.). 
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4. Under förutsättning att styrel.;;en tilldelas medel linns utrymme fiir tvä 

praktikanter(+ 100000 kr.). 

~. Anslagsposten Expenser behöver ökas bl. a. p[t grund av ökade kost

nader för automatisk databehandling och inköp av inventarier I+ 190000 

kr.). 

6. Den restriktivitet som präglar budgetarbetet medför viisentligt ökade 

krav pä personalutbildning 1+40000 kr.). 

7. För att möjliggöra extern information - främst till yrkesfisket om nya 

författningar. statligt stöd m. m. - behöver anslaget ökas ( + 30000 kr.). 

8. Särskilda medel bör anvisas för genomförande av en studie av det 

framtida svenska fiskets förutsiittningar. 

Fi'iredrag1111de11 

För nästa budgetår bör medel för fiskeristyrelsens verksamhet beriiknas 

med utgångspunkt i huvudförslaget. Den belysning av det framtida svens

ka liskets förutsättningar som fiskeristyrelsen föreslagit får ske inom ra

men för den fortlöpande planering som numera sker av fiskets omfattning 

och inriktning. Med hiinvisning till sammanställningen beräknar jag ansla

get till 20901 000 kr. 
Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiskeristyre/sen for budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsan

slag av 20901 000 kr. 

E 2. Statens lokala fiskeriadministration 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

8523981 

8 348 000 

9 356000 

Statens lokala liskeriadministration omfattar fiskeniimnderna, fiskeriin

tendentorganisationen. statens fiskeriingenjör. statens tiskodlingsanstalt i 

Älvkarleby och statens fiskeriforsöksanstalt i Kälarne. Driften av anstal

terna bekostas av vattenavgiftsmedel och visst bidrag av statens vatten

fallsvcrk. Vissa utgifter för tiskenämndcrna redovisas under anslaget B 2. 
Lantbruksniimnderna. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

1980/81 

54 
-~ 

57 

Baäknad iimlring 1981/tC 

Fiskeri
styrelsen 

Fiire
draganden 
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1980/81 Ikriiknau iindring 1981/1Q 

Anslag 

Utgifi<'I" 

Lönekostnauer 
Sjukvttru 
Resccrsiittningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

lnk.0111st<'I" 

Vissa fiske- och 
arrendeavgiftsmedel 

Ersiittningar för unucr
sökningar 

Nettoutgift 

Fiskeristvrelsen 

80.'i\1000 
10000 

187000 
3KKOOO 

(14000 

K 70KOOO 

~10000 

150000 

8348000 

I. Pris- m:h löneomräkning 836 000 kr. 

Fiskeri
styrelsen 

+ 7h3 000 

+ 19000 
+ 74000 
+ 10000 

+K66000 

+ .~0000 

+836000 

Fiire
dragandcn 

+ 9541100 

+ 11000 
+ 73 000 

+I OJKOOO 

+ 30000 

+I 008000 

2. Huvudförslaget innebär en ökning av anslaget med 652 000 kr. och 

medför vakantsättning av två fiskerikonsulenttjiinster. 

f"iiredraga1ulen 

Med hänvisning till sammanstiillningen beräknar jag anslaget till 

9356000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens lokala .fiskaiadmi11istratio11 för budgeti'tret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 9356000 kr. 

EJ. Främjande i allmänhet av fiskerinäringen 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

548648 

500000 

500000 

Reservation 1632669 

Från anslaget bestrids kostnader för utvecklingsarbctc och forsöksvcrk

samhet på fiskets område. 

Fiskeristyrelsen 

I. För att kunna öka uttaget av kokräka måste undersökningar genom

föras. Medelsbehovet beräknas härigenom öka med 130000 kr. 

2. För att bryta en nedåtgående fångstutveckling inom ålfisket behöver 

årliga utsättningar av [tlungar företas. För budgetåret 1981 /82 medför detta 

en ökning av anslaget med 1.4 milj. kr. 
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FörcdraJia11Je11 

Jag beriiknar anslaget till 500000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

alt till Frii111J1111Je i ul/111ii11het m· Jiskeriniirin!ft'll för budgctarct 

1981/82 anvisa ett rcservationsanslag av 500000 kr. 

E 4. Kursvcrksamhct på fiskets område 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

471648 

430000 

430000 

Reservation 440oJ:'i 

Anslaget an\'änds huvudsakligen för yrkesutbildning avfiskare. för viss 

fortbildning av fiskeritjänstemiin samt för kurser och studieresnr som iir till 

nytta för verksamheten i sammanslutningar av större betydelse för fritids

fisket. 

Till fiskeristvrclscns 
dispositio1~ for yrkes-

1980/81 

utbildning ;1v liskarc 111. 111. JXOOOO 
Fortbildning av fiskeri-

tiiinstemiin 
St;;tsbidrag till Sveriges 

tiskarcs riksförbund for 
st udicverksamhct 

Fisk1'rist_,·re/sc11 

50000 

4,30000 

Beriiknad iindring 1981/~C 

Fiskcri
•;tyrclsen 

+ 150000 

+ ~5000 

+175000 

flire
dragamkn 

I. Pris- m:h löneomräkning avseende posten yrkesutbildning av fiskare 

m. m. 50000 kr. 

2. För att tillgodose det ökade behovet av kurser i ekonomiska och 

tekniska iimnen och härigenom främja rationaliseringen inom fisket och för 

att tillgodose det ökade behovet av säkerhetskurser hör posten yrkesut

bildning av fiskare m. m. höjas ytterligare 100000 kr. 

3. Posten Fortbildning av fiskeritjänstemän hör foras upp med oför~ind

rat 50000 kr. 

4. Statsbidrag bör utgå med 25 000 kr. till Sveriges fiskares riksförbund 

för dess studicverksamhet. 

FiiredraJI1111de11 

Med hänsyn till reservationen beräknar jag anslaget till oförändrat 

430000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kursrerkrnmhet på fiskets område för budgetåret 1981/82 

anvisa ett reservationsanslag av 430000 kr. 
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E 5. Bidrag till fiske hamnar m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

7045 159 

9433000 

9625000 

Reservation 2239778 

Från anslaget utgår bidrag enligt kungörelsen ( 1971: 3841 om statsbidrag 

till fiskehamnar (ändrad 1980: 3661. Från anslaget täcks också underskott 

vid driften av statliga fiskehamnar och kostnader för underhåll och drift av 

fiskefyrar samt rör utmärkning av fiskegränser. Vidare bestrids kostna

derna för fiskets andel i sjöfartsverkets kostnader for farledsverksamhe

ten. sjöräddningsväsendet. fyrar och andra säkerhetsanordningar m. m. 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Bidrag till tiskehamnar 
Driften av statliga 

fiske hamnar 
Underht1ll och drift 

av fiskefvrar m. rn. 
Fiskets andt!I i sjöfärts

verkets kostnader 

.Sji!fart.n-crket 

5 267 000 

150000 

150000 

3 866000 

9433000 

I. Pris- och löneomräkning 208 000 kr. 

Fiskeri-
styrelsen 

+ 50000 

+208000 

+258000 

Före
draganden 

+192000 

+192000 

2. Huvudförslaget innebär en ökning av anslagsposten Fiskets andel i 

sjöfartsverkets kostnader med 160000 kr. 

Fiskeristyre/sen 

I. Mcdclsbehovet för statsbidrag till fiskehamnar beriiknas till oföränd

rat 5 267 000 kr. 

2. För att täcka underskott i driften av kvarvarande statliga fiskehamnar 

behövs på grund av pris- och löneökningar 200000 kr. Posten Driften av 

statliga fiskchamnar bör därför höjas med 50000 kr. 

3. För underhåll och drift av fiskefyrar samt utmärkning av fiskegränser 

beräknas meddsbehovet till oförändrat 150000 kr. 

Fåredraganden 

Efter samråd med chefen för kommunikationsdepartementet förordar 

jag att anslaget räknas upp med 192 000 kr. till följd av ökade kostnader för 

att täcka fiskets andel i sjöfartsverkcts kostnader för farleds verksamheten 

m.m. 

Jag hemställer ntt regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till fiskeha11111ar m. 111. för budgctäret 1981 /82 anvisa 

ett reservationsanslag av 9 625 000 kr. 

5 Riksclage11 /9!J()/81. I .mm/. Nr 100. Hilaga 13 
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E 6. Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

154898 

20000 

20000 

Från anslaget utgår bidrag och ersättning i samband med isbrytning för 

fiskets och fiskarbefolkningens behov. 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Jag biträder fiskeristyrelsens förslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Jshrytarliiiilp ät .flskarh(fi1lkninge11 för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 20000 kr. 

E 7. Restitution av bensinskatt till fiskerinäringen 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I T!.2486 

2 058000 

2165000 

Reservation 219249 

Anslaget avser kollektiv återbäring av skatt p{i bensin som förbrukas i 

yrkesmässigt fiske. Medlen fördelas av fiskeristyrelsen och fiskeniimn

derna efter ansökan av fiskarorganisationer. Anslaget beriiknas pi1 grund

val av kalkyler över bensinåtgången som utförs med tre ftrs mellanrum. 

Fiskeristyre/sen 

Bensinåtgången har på grundval av den senaste fiskeriinventeringen 

preliminärt beräknats till I 705 000 liter firligen. Bensini1tgfmgen i yrkesfis

ket beräknades dessförinnan till I 620000 liter årligen. Anslaget bör ökas 

med I 07 000 kr. 

Fiiredragamlen 

Jag biträder fiskeristyrelsens förslag. 

Jag hemstiiller att regeringen föresli\r riksdagen 

att till Restil11tio11 m· hensi11.1/.:att ti/l .flskl'l"i11iiri11ge11 för budgctäret 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 2 165000 kr. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 13 .Jordbruksdepartementet 67 

E 8. Bidrag till fiskets rationalisering m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

6980543 

6000000 

6000000 

Från anslaget utgår bidrag till fiskets rationalisering och till säkerhetsut

rustning för fiskefartyg enligt förordningen ( 1978:516) om statligt stöd till 

fiskets rationalisering. m. m. (ändrad 1980:3651. Från anslaget utgår också 

fångstbegränsningsbidrag enligt förordningen ( 1976:448! om statligt stöd 

till fiskeföretag vid fångstbegränsning (omtryckt 1977:412. ändrad 

1978:518). Vidare utgår från anslaget bidrag enligt förordningen ( 1979:436) 

om statligt stöd vid skada på fiskredskap. Inflytande avgifter enligt sist

nämnda förordning tillförs anslaget. Dessutom bestrids från anslaget vissa 

kostnader för stödfartyg för det svenska sillfisket i Nord"jön och ersättning 

till samerna för visst avgifhfritt fiske på statens vatten inom Norrbottens 

län. 

Fiskeristyre/.1·e11 

Ramen för bidrag till fiskets rationalisering bör ökas från 5 milj. kr. till 

7 .5 milj. kr. för att möjliggöra en förnyelse av den svenska fiskeflottan. 

Fiskeristyrelsen föreslår att s. k. kondemneringsbidrag skall kunna utgå i 

de fall äldre fiskeskepp tas ur bruk. Dessutom föreslås vissa förbättrade 

bidragsmöjligheter. Detta föranleder en höjning av anslaget med 2.5 milj .. 

kr. 

Föredraga11de11 

Jag är inte nu beredd att ta ställning till det av fiskeristyrelsen föreslagna 

s. k. kondcmneringsbidraget till äldre fiskeskepp som tas ur bruk. 

För statsbidrag till fiskets rationalisering beräknar jag en ram av oför

ändrat 5 milj. kr. Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgct~iret 1981/82 statsbidrag beviljas till fis

kets rationalisering med sammanlagt högst 5 000000 kr .. 

.., till Bidrag till.fiskets ratiu11a/iseri11R m.111. för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 6000000 kr. 
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E 9. Fiskerilån 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

115003 000 

25000000 

25000000 

Reservation 

1 Kapitalbudgetens investeringsanslag Fiskerilånefonden. 

14816000 

Från anslaget beviljas fiskerilån. Bestämmelser om fiskerilån finns i 

förordningen (1978:5161 om statligt stöd till fiskets rationalisering, m. m. 

Hindrad 1980:365). 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat 25 milj. kr. 

f"iiredraganden 

Anslaget bör i enlighet med fiskeristyrelsens förslag föras upp med 

oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiskeri/än för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsan

slag av 25000000 kr. 

E 10. Hskberedningslån 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

14500000 

10000000 

10000000 

Reservation I 0 3 00 000 

' Kapitalhudgetens investeringsanslag U\nefonden till friimjande av beredning och 
avsiitlning av fisk m. m. 

Frfö1 anslaget beviljas liskberedningslån. Bestämmelser om liskben:d

ningslån finns i förordningen ( 1978:516) om statligt stöd till fiskets rationa

lisering. m. m. (ändrad 1980:365l. 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat 10 milj. kr. 

Fiircdmg11nden 

För fiskberedningslån heräknar jag i enlighet med fiskeristyrelsens för

slag en utlåning av oforiindrat I 0 milj. kr. Anslaget bör föras upp med detta 

belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiskhcrcclnings/i)n för budgetåret 1981 /82 anvisa ett rescrva

tionsanslag av 10000000 kr. 
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E 11. Fiskredskapslån 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

500000 

500000 

Reservation 

1 Kapitalbudgetens investeringsanslag Statens fiskred~kapslånefond. 

I 604 000 

Från anslaget beviljas fiskredskapslån. Bestämmelser om fiskredskaps

lån finns i förordningen (1979:436) om statligt stöd vid skada på fiskred

skap. 

Fiskeristyre/sen 

Styrelsen bedömer att efterfrågan på fiskredskapslån kommer att öka. 

Omfattningen av efterfrågan kan styrelsen inte närmare förutse. Med hän

syn till reservationen bör anslaget föras upp med oförändrat 500000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 0.5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiskredskapslån för budgetåret 1981 /82 anvisa ett reserva

tionsanslag av 500000 kr. 

E 12. Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

18743 

1000 

I 000 

Från anslaget bestrids bl. a. utgifter för att täcka förluster på grund av 

statlig garanti för lån till fiskeföretag. för lån till fiskberedningsföretag samt 

för lån till vissa åtgärder som främjar fritidstisket. Bestämmelser härom 

finns i förordningen ( 1978:516) om statligt stöd till fiskets rationalisering, 

m. m. (ändrad 1980:365) och i regleringsbrev för budgetåret 1980/81. Vi

dare utgår från anslaget bl. a. ersättning för förlust på försöksfiske för 

vilket statsgaranti lämnats enligt kungörelsen ( 1953:242) angående stats

garanti för försöksfiske (ändrad senast 1976:49). 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 
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Fiiredraga11de11 

Jag biträder fiskeristyrelsens förslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budget aret 1981 /82 statlig garanti beviljas för lån 

till fiskefön:tag med sammanlagt högst 20000000 kr.. för lån till 

fiskberedningsföretag med sammanlagt högst 10000000 kr. och 

för lån till åtgärder som främjar fritidsfisket med sammanlagt 

högst 2000000 kr .. 

.., till Tiickande ar ji"irluster 1·id statlig kreditgaranti till .fiske för 

budgetäret 1981182 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

E 13. Kostnader för liskeutredningar i vattenmål m. m. 

1979/80 Nettoi11ko111st ../76 629 

1980/81 Anslag I 000 

1981/82 Förslag I 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för de fiskeutredningar i vattenmi\I" 

som utförs inom statens lokala fiskeriadministration. Kostnaderna finansi

eras med ersättningar som tas till uppbörd under anslaget. Ersättningarna 

betalas av sökandena i de vattenmål i vilka siirskilda utredningar utförs. 

Regeringen meddelar årligen bestiimmelser m:h fastsliiller stat för verk

samheten. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Fiskeristyrelse/I 

1980/81 

19 
7 

26 

Beriiknad iimlring 1981/8~ 

Fiskeri
styrelsen 

Före
draganden 

Anslaget bör för budgetåret 1981182 föras upp med oförändrat belopp. 

Fiircdraga11de11 

Anslaget bör i enlighet med fiskeristyrelsens förslag föras upp med 

oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kost11aderfiirfiske11tred11i11gar i 1·atte11111ål 111.111. för budget

året 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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E 14. Ersättning till strandägare för mistad liskerätt m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

100000 

100000 

Från anslaget bestrids huvudsakligen ersiittningar till strandiigare enligt 

lagen ( 1950:599) om ersättning för mistad tiskeriitt m. m. Wndrad senast 

1969:8031. 

Fis/.:.cristyre(sc11 

Anslaget bör föras upp med oför~indrat belopp. 

Fiiredruga11de11 

Jag bitriidcr fiskeristyrelsens förslag. 

Jag hemstiillcr att regeringen föreslår riksdagen 

att till Er.1iitt11i11g tiff strn11diig11rc Fir 111i.1t(f(I .fi.1/.:.aiit1 111. 111. för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 100000 kr. 

E 15. Bidrag till fiskare med anledning av a\·l~·sning a\' fiske,·atten 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

I 000 

I 000 

Reservation 714017 

Friln anslagd utgår bidrag till utövare av yrkesmässigt fiske inom vat

tenområde där möjligheterna till utkomst av fiskt: försämrats genom av

lysning pä grund av att fisk från omddet genom förorening fiir anses 

otjänlig till människoföda. Bestämmelser har meddelats i rcgleringsbrev 

för budgetåret 1978/79. 

Fis/.:.cristyrefsen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Fiiredraganden 

Jag biträder fiskeristyrelsens förslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till BidraJ.: tilf fiskare med anledning ar al'!y.rning lll'.fiskel'lltten 

för budgetäret 1981 /82 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 kr. 
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E 16. Prisreglerande åtgärder på fiskets område 

..,, ,_ 

Jag avser att senare föreslit regeringen att lägga fram siirskild proposition 

om prisregh:ringcn på lisk under budgetåret 1981 /82. 

Jag hemstliller att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan pil siirskild proposition i iimnet. till Pri.1n'g/1T1111dl' 

<ltgiirder pil .fiskets i!//m/de för budgcti\rct 1981/82 hcriikna ett 

förslagsanslag av I 000 kr. 
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F. SERVICE OCH KONTROLL 

F I. Statens livsmedelsverk 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

44590604 

46509000 
50676000 

Statens livsmedclsverk är central förvaltningsmyndighet för livsmedels

frågor. Till verkets förvaltningsområde hör även bcsiktningsvcterinäror

ganisationcn. 

Livsmedelsverket leds av en styrelse. Chef for verket är en generaldi

rektör. Inom verket finns tre avdelningar. niimligen hygienavdelningen. 

undersökningsavdelningen och administrativa avdelningen. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Resecrsällningar och expenser 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Utrednings- och undersök-

ningskostnader 
U ppdragsverksamhet 
Kurs verksamhet 
lnformationsverksamhet 
Kostnader för utförst:l-

kontroll av livsmedel 
Kostnader för införsel

kontroll av vegetabilier 

1980/81 

255 

26081000 
66000 

3 654000 
(I 15 000) 

IO 76fJOOO 

4 733 000 
60000 

617000 
530000 

I 000 

I 000 

46509000 

Beräknad iindring 1981/82 

Statens livs
medelsvcrk 

-5 

+ 1880000 

+ 346000 
(+ 5000) 
+I 102000 

+ 460000 

+ 30000 
+ 50000 

+3868000 

Före
draganden 

-5 

+2 277 000 

+ 250000 
(+ 5000) 
+1102000 

+ 460000 

+ 30000 
+ 48000 

+4167000 

Inkomster vid statens livsmedelsverk. som redovisas på statshudgetens 

inkomstsida under rubriken 2600 försiiljningsinkomster. beräknas till 1.4 

milj. kr. för nästa budgetår (1980/81 1.4 miij. kr.J. 

Statens lii·smedelsverk 

1. Pris- och löneomriikning 4 363 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär vakantsiillning av ca fem tjänster och minsk

ning av anslagsposten Utrednings- och undcrsökningskostnadcr. 
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3. I enlighet med miljödataniimndens förslag bör ansvaret för projektet 

Ml-07. Information om livsmedel. ( + 260000 kr. l överföras till livsmedels

verket. 

4. Livsmcdclsverkets andel av kostnader för miljödataniimndens pro

jekt Ml-21. Registrering av material i myndigheters akter. beräknas uppgtt 

till 25 000 kr. 

/-'iirt'<lrllR 1111de11 

För nästa budgetår bör medel för statens livsmedelsverk beriiknas med 

utgångspunkt i huvudförslaget. Jag har därvid beräknat 75 000 kr. för vissa 

uppgifter inom det ekonomiska försvaret. 

Jag beriiknar därutöver 285 000 kr. för det fortsatta arbeh:t med projektet 

Information om livsmedel. 

Med hiinvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föresliir riksdagen 

att till Statens lii·smedel.1·1·erk för budget<lret 1981/82 anvisa ett flir

slagsanslag av 50676000 kr. 

F 2. Täckande a~· ~'issa kostnader för köttbesiktning ~id kontrollslakterier 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

21250159 

22321 000 

26072000 

Från detta anslag avlönas personal som utför köttbesiktning vid kon

trollslakterierna. Statens utgifter för iindamillct tiicks enligt särskild taxa 

av slakteriföretagen. 

1980/81 Heriiknad iindring 1981/82 

Statcm livs- Före-
medels verk draganden 

Personal 

V cteriniirtjiinslcr 179 
Assistenttjänster 82 + 12 +12 

161 +12 +12 

Anslag 

Lönekostnader 212861100 +3133000 + 3 329000 
Sjukvård 15000 + 2000 + 2000 
ResccrsiHtningar 958000 + 412000 + 412000 
E.\penscr 62000 + 8000 + 8000 

22321000 +3555000 +.'751000 

1 Hiirtill kommer ca 20 veterinärer som utför besiktning vid renkontrollslaktcricr 
under slaktsäsongen. 
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Avgifter för köttbesiktning. som redovisas p[1 statsbudgetens inkomst

sida under rubriken 2500 Offentligrättsliga avgifter. beräknas till 27.0 milj. 

kr. för nästa budgetår (I 98Ö/8 I 24.0 milj. kr.). 

Statens li1·.m1edel.1Terk 

I. Pris- och löneomriikning 2 226000 kr. 

2. Utvidgad verksamhet innebärande bl. a. lönekostruder för tolv bc

siktningsassistenter för att klara den aktuella slakt volymen. 

Fiiredragandcn 

Med hänvisning till sammanställningen hemstälkr jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Tiickande m· l"is.111 kostnader .t<·;,. kiitthesiktning l"id ko11tr11/l

slakterier för budgctån::t 1981/82 anvisa ett forslagsanslag av 

26 072 000 kr. 

F 3. Statens veterinärmedicinska anstalt 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

52484 284 

49 )48000 

56105000 

Statens veterinärmedicinska anstalt ISVAl utför praktiskt-vetenskapliga 

undersökningar. vetenskaplig forskning och andra diirmed sammanhäng

ande arbeten inom veterinärmedicinens och livsmedelshygiencns områ

den. Anstalten framstiiller sern. vacciner och andra bakteriologiska prepa

rat för djursjukvfird. Anstalten bedriver upplysnings- och forskningsverk

samhct bl. a. i fråga om bckiimpning av krcaturssjukdomar. 

Statens veterinärmedicinska anstalt leds av styrelsen för Sveriges lant

bruksunivcrsitet. Chef för anstalten är en förestilndare. Inom anstalten 

finns ätta avdelningar. nämligen. bakteriologiska avdelningen. virologisk~· 

avdelningen. patologisk-anatomiska avdelningen. kemiska avdelningen. 

parasitologiska avdelningen. epizootologiska avdelningen. produktionsav

delningen och konsulentavdelningen. samt en ekonomisektion. 

Huvuddelen av anstalten omlokaliserades under år 1979 till Uppsala. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

1980/81 

51 
141 

192 

Beriiknad _iindring 1981/IC 

Stvrelsen för 
s.:crigcs lant
bruksunivcrsitct 

+I 

+I 

Fön:
draganden 
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Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersiittningar och expenser 

Däniv utrikes resor 
Lokalkostnader 
Särskilda undersökningar 
Övriga utgifter 

1980/81 

'.!I >95 000 
50000 

956000 
06000) 

21012000 
202000 

5 733 000 

49348000 

Beriiknad iindring 1981/82 

Statens för 
Sveriges lant
hruksuniversitel 

+2531000 
+ '\000 
+ 289000 

I+ 8000) 
+4 705000 
+ 24000 
+ 807000 

+8361000 

Före
draganden 

+ 1653000 
+ 5000 
+ 101000 

(-) 

+4688000 
+ 10000 
+ 300000 

+6757000 

Inkomster vid statens veterinärmedicinska anstalt. som redovisas på 

statsbudgetens inkomstsida under rubriken 2600 Försäljningsinkomster. 

beräknas till 10.9 milj. kr. för nästa budgetår ( 1980/81 10.1 milj. kr.). 

Styrelsen fi"ir S1·erif.:e.1· lanthruks1111il·ersitct 

I. Pris- och löneomräkning 8 161 000 kr. 

2. Huvudförslag ( + 7015 000 kr.). 

Tillämpning av huvudförslaget kommer. på grund av anstaltens omloka

lisering och den delade förläggningen. att innebära svårigheter att bibehålla 

verksamheten i normal omfattning inom ramen för oförändrad resurs

tilldelning. 

Huvudförslaget medför även andra konsekvenser. Laboratoricdiagno

stik. fältutredningar och rådgivning samt vaccinförsörjning iir starkt inte

grerade moment i bekiimpandet av djursjukdomarna. Inom vart och ett av 

dessa program är man inom SY A beroende av samverkan mellan ett stort 

antal relativt små. specialiserade enheter. SY A kan inte med bibehållen 

verksamhet minska sina utgifter med 2 </·( genom att ta bort eller starkt 

försvaga någon länk i sitt integrerade system. 

Efterfrågan på anstaltens tjänster har ök<it de senaste åren. En relativt 

kraftig ökning i uppdragsverksamheten har skett det gångna budgetåret. 

En begränsning av anslaget med 2 <;; kan väntas medföra en inkomst

minskning i uppdragsverksamheten med ca 230000 kr. 

3. Lokalerna för ett livsmedelshygieniskt undersöknings- och utred

ningslaboratorium är färdiga l1ch verksamheten i laboratoriet påbörjades 

den I juli 1979. Med nuvarande undersökningsvoly_m. kommer verksamhe

ten att ge intäkter på ca 200000 kr. För att täcka laboratoriets kostnader 

föreslår styrelsen att SYA:s anslag för budgetåret 1981/82 höjs med 200000 

kr.. dvs. ett belopp motsvarande beräknade intäkter. avseende en labora

torieassistent ( +96000 kr.) jämte omkostnader för laboratoriet ( + 104000 

kr.). 
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Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för statens veterinärmedicinska anstalt 

beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. Jag har därvid beräknat 

20000 kr. för vissa uppgifter inom det ekonomiska försvaret. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Statens 1·eterinärmedicinska anstalt för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 56 I 05 000 kr. 

F 4. Veterinärstaten 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

47088995 

47929000 

52531000 

Från anslaget avlönas personal i distriktsvcterinärorganisationen. Vi

dare bekostas bl. a. viss kursverksamhet för veterinärpersonal m. fl. Från 

anslaget bestrids även kostnaderna för viss verksamhet på försöksdjurs

området, bl. a. för att främja alternativa metoder till djurförsök. 

1980i81 Beräknad ändring 1981/82 

Lantbruks- Före-
styrelsen draganden 

Personal 

Distrikts veterinärer 310 

Anslag 

Lönekostnader 40437000 +3528000 +3823000 
Sjukvård 20000 + 5000 + 5000 
Reseersättningar 4537000 + 408000 + 408000 
Expenser 186000 + 101000 + 4000 
Kursverksamhet 266000 + 27000 + 20000 
Ersättning till avlägset 

boende djurägare I 042000 + 244000 + 244000 
Anskaffning av viss labora-

torieutrustning 75000 + 30000 + 5000 
Djurskyddsfrämjande 

åtgärder 100000 
Centrala försöksdjursnämnden I 065000 + 100000 + 64000 
Regionala djurförsöksetiska 

nämnder 200000 
Bidrag till djursjukvård 

i vissa fall I 000 I 000 I 000 
Kostnader för reglering av 

beslutade skadeståndsbelopp + 15000 + 30000 

47929000 +4457000 +4602000 
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Lan thrukss tyrelscn 

I. Pris- och löncomräkning 4 171 000 kr. 

2. Anslagsposten Ersättning till avlägset hoende djuriigare har för hud

getåret 1979/80 överskridits med 150000 kr. En anpassning till förviintad 

förhrukning hör ske. Anslagsposten föreslås därför höjd mt:d ytterligare 

150000 kr. 

3. Styrelsen ht:mställer om 25 000 kr. för lagt:rhållning av laboratorie

preparat för ett bercdskapslaboratorium. Lagerhållningen avses ske i sam

arbete med Svensk laboratorictjänst AB 1Svelab). 

4. Anslagspostcn för bidrag till djursjukvård i vissa fall. vilken utnyttjas 

i allt mindre omfattning. bör utgå. Eventuellt uppkommande behov av 

ifrågavarande hidrag bör i förekommande fall få belasta anslagsposten 

Ersättning till avlägset boende djurägare. 

C entrnla .ti"irsiikst{jur.rnämndcn 

Pris- och löneomräkning 100000 kr. 

Förcdragandl:'n 

Med hiinvisning till sammanställningen beriiknar jag anslaget till 

52 531 000 kr. Anslagsposten Kostnadt:r för reglt:ring av beslutade skade

ståndsbelopp har förts över från anslaget B I. Lantbruksstyrelsen. Vidare 

ingår 190000 kr. som beräknats för vissa uppgifter inom det ekonomiska 

försvaret. 

Jag hemställer att regeringen förcslfir riksdagen 

all till \/eteriniirstatcn för budgetarct 1981182 anvisa ett förslags

anslag av 52 531 000 kr. 

F 5. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

15448249 

15 000000 

10000000 

Anslaget är avsett för kostnader och ersättningar i samband med bekäm

pande av eller beredskap mot smittsamma husdjurssjukdomar. Frän ansla

get utbetalas också ersättning för kostnader som uppkommit genom beslut 

om förintande av bisamhällen, för bitillsynsmännens arvoden m. m. 

Lanthr11ksstyrelsen 

Styrelsen föreslår att anslaget minskas med 4 milj. kr. med hiinsyn till 

beräknad minskning av kostnaderna för all bekämpa salmonella. 
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Jag vill i detta sammanhang ta upp vissa fri\gor om statens utgifter för att 

bekämpa salmonella hos husdjur. Dessa utgifter har under senare är visat 

en klar ökningstendcns. för att analysera möjligheterna att hegr:insa dessa 

utgifter och i övrigt fft en belysning av aktuella problem inom området 

tillsatte jag i december 1979 en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har den 5 

augusti 1980 överHimnat beliinkandet ([)s Jo 1980: 5l Salmonella hos djur. 

Efter remiss har yttranden över beliinkandet avgetts av socialstyn:lsen. 

statens bakteriologiska laboratorium. riksrevisionsverket. lantbruksstyrel

scn. statens livsmedelsvcrk. Sveriges lanthruksuniversitcl. statens vetc

rinärrnedieinska anstalt. liinsstyrelscrna i Östergötlands. Kalmar. Kristian

stads, Skaraborgs samt V;istmanlands liin. Lantbrukarnas riksförbund. 

Centralorganisationen SACO/SR. "ljänstemänncns l'entrallirganisation. 

AB Svensk laboratorietj:inst. Föreningen Svensk tj;iderfäskötsel samt för

eningen Fågelki.ittproducenterna. 

Arbetsgruppen konstaterar att samhällets fögärder vid salmonellainfek

tion hos djur till huvudsaklig del tillkl)mmit för att hindra smittöverföring 

till mlinniskor. Dessa i'ttgärder regleras i förordningen I 1961: 309) om he

kiimpandt: av salmonellainfektion hos djur m. m. 

Arbetsgruppen finner bl. a. all de ingripanden som gjorts för att bekäm

pa salmonellainfektion blivit betydligt mer omfattande och dragit större 

kostnader iin man vid bestämmelsernas tillkomst sannolikt hade räknat 

med. Ersiittningen av statsmcdel har ökat frän 4.3 milj. kr. för budgetiiret 

1974/75 till 10, I milj. kr. för budgetåret 1978/79. Som ett led i sjukdomshe

vakningcn i landet. bl. a. avseende salmonellainfektion. utbetalas vidare 

erslittning till vcteriniirmedieinska laboratorier för vissa obduktioner. Be

loppet har ökat från 1.5 milj. kr. för budgetåret 1974175 till 2.9 milj. kr. för 

budgetäret 1978179. 
Enligt arbetsgruppens mening lir det mi.~jligt att i större utstriickning iin 

hittills anpassa bekiimpningsätgärdcrna till behovet i det enskilda fallet. En 

sådan anpassning hör enligt arbetsgruppen leda till minskade kostnader för 

statsverket och lättnader för djuriigarna utan all risken för salmonellain

fektioner hos människor för den skull behöver öka. Arbetsgnlppen har 

med utgångspunkt i kostnaderna för salmoncllabebmpningcn under bud

getåret 1978179 beräknat all dessa årligen hör kunna minska med ca 5 milj. 

kr. 

Enligt gällande bestämmelser får lantbruksstyrelsen förordna om avliv

ning av s. k. kroniska smittbärare. Det görs bl. a. för all snabbare nå 

smittfrihet för besättningen och därigenom minska kostnaderna för stats

verket. 

I vissa situationer kan det vara angeläget att få avliva vissa djur som 

visat negativ reaktion vid provtagningen men vars närvaro i besiittningcn 

utgör hinder för ett saneringsprogram som snabbare kan leda till smittfrihct 

för hela besättningen. Om lantbruksstyrelsen bedömer att åtgärden är 

angelägen måste styrelsen enligt nu gällande regler begära bemyndigande 

av regeringen att få förordna om utslaktningen. 
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Denna extra administrativa åtgärd bedömer arbetsgruppen som onödig 

och föreslftr att 4 ~ förordningen ( 1961: 309) om bekiimpandc av salmonel

lainfektion hos djur m. m. iindras sä att lantbruksstyrelscn direkt kan fatta 

beslut. Härigenom kan en snabbare handläggning ske: vilket syftar till att 

ytterligare minska kostnaderna för driftsförluster m. m. 

Rcmissinstanserna delar i huvudsak arbetsgruppens uppfattning att sal

monellainfektioner i djurbesättningar hör bekämpas pil ett mera nyanserat 

sätt än tidigare. Remissinstanserna tillstyrker ockstt att lantbruksstyrelsen 

får ökade befogenheter att besluta om avlivning av djur d;1 det iir påkallat 

från bckämpningssynpunkt. 

Föredraganden 

För egen del får jag anföra följande. Efter ikrafttriidanuet av förordning

en ( 1961: 309) om hekiimpande av salmoncllainfektilm hos djur har ingrepp 

företagits inom olika delar av djurhållningen som internationellt sett iir 

mycket omfattande. De vittgående myndighctsingripandena har i förs.ta 

hand varit inriktade på att förhindra smittövcrföring till mtinniska. 

Det kan inte hävdas att salmonellainfektioner hos miinniska utgör nägot 

stort hälso- och sjukvardsproblem i Sverige. Den övervägande delen av de 

rapporterade fallen har klart samband med utlandsvistelse. För de männi

skor som smittas inom landet är en olämplig hantering av livsmedel den 

mest sannolika smittkällan. Antalet fall som direkt har kunnat relateras till 

levande djur är ringa. 

Åtgärderna mot salmonellainfektion hos djur har varit förknippade med 

en del problem och har också blivit utsatta for viss kritik från djuriigarhåll. 

Genom sin drasfoka natur har åtgärderna bidragit till att Llramatisera och i 

viss mån överdriva riskerna vid salmonellainfektion. Det finns Lliirfor 

enligt min mening starka skäl som talar för att i\tgiirderna vill salmonellain

fektion hos djur hiittre än vad som hillilb har skett anpassas till omstänuig

heterna i det enskilda fallet. En sådan anpassning hör kunna ske i huvud

sak enligt arbetsgruppens intentioner. Jag bcuömer att Lletta kommer att 

leda till årliga besparingar för statsverkct i storleksordningen :; milj. kr. 

och därtill vissa lättnauer för djurägarna. 

Jag har för avsikt att senare föreslå regeringen de författningsiindringar 

som föranleds av v;1d jag nyss har anfört och av arbetsgruppens förslag i 

övrigt. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen att 

I. godkänna de riktlinjer för salmo;1ellahckämpandet hos djur som 

jag nu har redovisat. 

., till Bekiimpande 111· smittsamma h11s1(i11rs.1j11kdo11111r. m. 111. för 

budgetåret 198li82 anvisa ett förslagsanslag av 10000000 kr. 
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F 6. Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 
1981/82 Förslag 

1000 

1000 

Under detta anslag tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till uppdrags

verksamhet vid statens utsädeskontroll. 
Statens utsädeskontroll är centralt organ för den statliga utsädeskon

trollverksamheten med uppgift att mot fastställda avgifter verkställa ana

lysering, provtagning och plombering m. m. av utsädesvaror samt att be

driva forskning och försöksverksamhet i syfte att främja att fullgott utsäde 

tillhandahålls. Utsädeskontrollen bedriver vidare rådgivning och upplys

ning. utövar tillsyn av efterlevnad av lagar och förordningar samt arbetar 
för samordning av kontrollverksamheten. Utsädeskontrollen har hand om 

uppbörden av växtförädlingsavgifter. 
Statens ut sädeskontroll' ·leds av en styrelse. Chef för utsädes kontrollen 

är en föreståndare. Utsädeskontrollen omfattar enheter i Umeå. Solna och 

Lund samt en särskild enhet vid W. Weibull AB. 

1980/81 Beräknad ändring 1981 /8:! 

Statens 
utsädeskontroll 

Personal 

Handläggande personal 42 
Övrig personal 100 -I 

142 -I 

Plan 
Kostnader 
Allmännyttig verksamhet 3 806000 + 394000 
U ppdragsverksamhet 15747000 +18910()() 

19553000 +2285000 

lntiikter 
U ppdragsverksamhet 15144000 + 1894000 
Driftbidrag för täckande 

av underskott vid enheten 
i Umeå samt vid köksväxt-
sektionen 603000 3000 

Driftbidrag för allmän-
nyttig verksamhet 3 806000 + 394000 

19553000 +2285000 

Statens utsädeskontroll 

Huvudförslaget innebär att en tjänst dras in ( + 391 000 kr. l. 

6 Riksdagen /Qfl.0181. I sam/. Nr 100. Bilaga 13 

Före-
draganden 

-I 

-I 

+ 353000 
+1891000 

+2244000 

+I 894000 

3000 

+ 353 000 

+2244000 
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Fiiredragande11 

För nästa budgetår bör medel för utsädeskontrollens verksamhet beräk

nas med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Regeringen har den 18 september 1980 gett lantbruksstyrelsen i uppdrag 

att i samråd med utsädeskontrollen utreda möjligheterna till kostnadsbe

sparingar inom systemet för godkännande av utsäde samt därav eventuellt 

föranledda organisationsändringar m. m. Förslagen kan behandlas i nästa 

års budgetproposition. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens utsiideskontroll: Uppdmg.n·erhamlret för lmdgetåret 

1981 /82 anvisa ett fiirslagsanslag av I 000 kr. 

l' 7. Bidrag till statens utsädcskontroll 

1979180 Utgift 

1980181 Anslag 

1981182 Förslag 

13 701 869 

4409 000 

4 759000 

Reservation 899272 

1 Anslagen Bidrag till statens utsädeskontroll och Statens utsädeskontroll: Utrust
ning. 

Under anslaget anvisas medel för den allmännyttiga verksamheten vid 

statens utsädeskontroll och för att täcka underskotten för verksamheten i 

Umeå och för köksväxtsektionen i Lund. 

Statens utsiideskontrol/ 

Anslaget bör föras upp med 4800000 kr. 

Fiiredraga11de11 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten F 6 beräknar jag 

anslaget till 4 759000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens 11tsiidesko11troll för budgetåret 1981/82 

anvisa ett reservationsanslag av 4 759000 kr. 

F 8. Bekämpande av växtsjukdomar 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I 733 787 

200000 

200 000 

Från anslaget utbetalas ersättningar för kostnader till följd av åtgärder 

mot växtskadegörare enligt växtskyddslagen (1972: 318. ändrad senast 
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1977: 351) samt för vissa förluster till följd av s{1dana åtgiirder. Kostnader 

för heredskapsåtgiirder mot karantänsskadegörare bestrids ocksi1 fr<ln det

ta anslag, liksom kostnader för undersökningar av viixtprover som av 

viixtinspektionen överlämnas till Sveriges lanthruksuniversitet för lahora

toriemässig diagnostisering. 

La 11 thruks.1·tyrc/.1·e11 

Styrelsen föreslifr att anslaget förs upp med 200000 kr. och att styrelsen 

bemyndigas att använda högst 150000 kr. för hrildskande undersökningar i 

samband med viixtinspektion samt högst 30000 kr. för tickande av kostna

der för viixtskyddsförsök vid la111hruksniimnderna i Östergötlamls. Kalmar 

och Skaraborgs liin. 

Fiircdrt1gt1 llllen 

Jag biträder lanthruksstyrelsens förslag. 

Jag hemställer att regeringen fiireslftr riksdagen 

att till Be/.:ii111pt111lfr a1· 1·ii.rt.1j11/.:do111t1r för budget<iret I 9X I /!C anvisa 

ett förslagsanslag av 200000 kr. 

F 9. Statens lantbrukskemiska laboratorium: llppdragsvcrksamhet 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I 000 

I 000 

Under anslaget tas upp ett formellt helopp av I 000 kr. till uppdragsverk

samhet vid statens lanthrukskemiska laboratorium. 

Statens lantbrukskemiska lahoratorium iir centralt organ för kemisk 

analysverksamhet i frt1ga om produkter friin jordhruk. skogshruk och 

triidgårdsnäring samt förnödenheter för dessa niiringars behov. Laborato

riet utför analyser och undersökningar p{1 uppdrag av myndigheter eller 

enskilda och fungerar som servicelaboratorium för forskning och försiiks

institutioner på jordbrukets. skogshrukcts och triidgårdsniiringens områ- . 

den. Laboratoriet utvecklar analys- och provtagningsmetoder av betydelse 

för den lanthrukskemiska analysvt:rksamheten samt liimnar råd och upp

lysningar i iimnen som hör till laboratoriets vcrksamhctsomräde. 

Statens lantbrukskemiska lahoratorium leds av en styrelse. Chef för 

laboratoriet iir en föreståndare. Inom laboratoriet finns två avdelningar. en 

uppdragsavdclning och en avdelning för metodutveckling samt en ekono

misektion. Dessutom finns en norrlandsfilial i Röbäcksdalen. 

Verksamheten, som är indelad i program. finansieras med avgifter och 

bidrag. Avgifterna skall i princip täcka kostnaderna för uppdragsverksam

heten. Täckning av eventuellt underskott för denna verksamhet och för 

metodutveckling m. m. sker genom att bidrag lämnas till verksamheten 

l<:arron.1!: S 94. efter rad 20 Tillkommer: Vid mina·- - - k<>~l-
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från reservationsanslaget Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratori

um. 

1980/81 

Personal 

H.andläggande personal 13 
Ovrig personal 54 

67 

Plan 
K0It1111der 
Ccnrrallaboratorieuppgifter 603000 
Metodutveckling 2572000 
U ppdragsverksarnhet 9536000 

12 711 000 

lmiiktcr 
Uppdrags verksamhet h993000 
Porskningsbidrag 283000 
Driftbidrag 5 435 000 

12711000 

Statens lantbrukskemiska laboratorium 

I. Pris- och löm.:omriikning 940000 kr. 

Beräknad ändring 1981/lC 

Statens lant
brukskemiska 
laboratorium 

+ 297000 
+ 863000 
+2 8:"6000 

+4016000 

+3 179000 
- 103 000 
+ 940000 

+4016000 

före
draganden 

+ 72000 
+ 271 000 
+2517000 

+2860000 

+2 236000 
··- 103000 
+ 727000 

+2860000 

2. Huvudförslaget innebär personalinskriinkningar (+819000 kr.) som 

har till följd att botaniska analyser och aminosyreanalyser ej längre kan 

utföras. 

3. Förhöjd löneomräkning och möjlighet att omfördela resurser mellan 

de olika programmen begärs ( +940000 kr.). 

4. "ljiinstetypen för befattningen som förest[mdare bör ändras från Co 

till Cr alternativt Cp. 

5. Siirskilda medel för redovisad praktikplan hör anvisas ( +600000 kr.). 

6. En utrustningsram för budgetåret 1981182 av I 000 000 kr. bör anvisas 

under ett nytt anslag. 

Fiiredraga11de11 

Jag har räknat med en i förhållande· till budgetåret 1980/81 oföriindrad 

verksamhetsnivå. I enlighet med vad laboratoriet framfört i sitt huvudför

slag anser jag dock att det kan ifrågasättas om laboratoriet fortsättningsvis 

skall utföra aminosyreanalyser. Laboratoriet hör där1"ör utarbeta en plan 

för avveckling av denna verksamhet under budgetåret 1982/8~. Denna 

plan, inkluderande en redovisning av de konsekvenser en avveckling får. 

hör redovisas till regeringen under våren 1981. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens lanthrukske111isk11 /11horatori11111: U11pdrag.fferk.rnm

het för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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F 10. Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

4432000 

5435000 

6162000 

Reservation 

Under anslaget anvisas medel för metodutveckling m. m. och för att 

täcka eventuellt underskott i uppdragsverksamheten vid statens lantbruks

kemiska laboratorium. 

Statens lantbrukskemiska laboratorium 

Anslaget bör föras upp med 6 375 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen under punkten F 9 beräknar jag 

anslaget till 6 162 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

alt till Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium för budget

året 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 6162000 kr. 

F 11. Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1000 

I 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I()()() kr. till uppdragsverk

samhet vid statens maskinprovningar. 

Statens maskinprovningar har till uppgift att prova i allmänna handeln 

förekommande maskiner för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring 

samt att lämna upplysningar om deras beskaffenhet genom att ge ut tryckta 

meddelanden rörande verkställda provningar. Bland maskinprovningarnas 

uppgifter i övrigt ingår alt lämna allmänheten råd och upplysningar samt 

att verka för en ändamålsenlig maskinanvändning. Maskinprovningama är 

riksprovplats för grävmaskiner och lastbilshytter. 

Maskinprovningarna leds av en styrelse. Chef för maskinprovningarna 

är en föreståndare. Inom maskinprovningarna finns en huvudexpedition 

och tre allmänna avdelningar. 
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Personal 
Handliiggamk personal 
()vrig personal 

Plan 

Kostnader 
Myndighetsuppgifter. prov

ningsvcrksamhet. m. m. 
Rikspruvplatsverksamhet 

lntiikter 
Uppdragsverksamhct. m. m. 
Driftbidrag 
Intäkter från riksprov

platsen 

Statens 111aski11pro1·ningar 

1980/81 

42 
31 

73 

6 268000 
7000000 

13268000 

1700000 
4568000 

7000000 

13268000 

I. Pris- och löneomräkning 560000 kr. 

Beräknad ändring 1981/82 

Statens maskin
provningar 

+I 
+I 

+2 

+1675000 
+ 500000 

+2175000 

+ 50000 
+ 1625000 

+ 500000 

+2175000 

Före
draganden 

+4(>0000 
+500000 

+960000 

+ 50000 
+410000 

+500000 

+960000 

2. Huvudförslaget innebär att en tjänst får dras in ( + 457 000 kr.). 

3. För att upprätthålla oförändrad omfattning av verksamheten begärs 

full pris- och löneomräkning (+I 03 000 kr.). 

4. För att inrätta två tjänster för provningsverksamheten på trädgårds

omrädet hegiirs 195 000 kr. 

5. För serieprovning av traktorer begärs 870000 kr. 

FiJredraganclen 

För nästa budgetar hör medel för maskinprovningarnas verksamhet 

beriiknas med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Med hiinvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen. 

att till Statens maskinprol'llingar: Uppdrag.1Terk.rnmhet för budget

året 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

I' 12. Bidrag till statens maskinprovningar 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 För~lag 

14568000 

4568000 

4978000 

Reservation 

1 Anslagen Bidrag till statens maskinprovningar och Statens maskinprovningar: 
Utrustning. 

Under anslaget anvisas medel för att täcka vissa kostnader för myndig

hetsuppgifter m. m. vid maskinprovningarna. 
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Statens maski11prr11·11i11xar 

Anslaget bör föras upp med 6193000 kr. 

Fiircdra g a ml c 11 

Med hiinvisning till vad jag har anfört under punkkn F 11 beriiknar jag 

an~laget till4978000 kr. 

Jag hemställer att regei"ingen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens 111aski11prol'lli11gar for budgetfiret 1981/82 

anvisa ett reservationsanslag av 4 978 000 kr. 

F 13. Statens växtsortnämnd 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

251 009 

302 000 

292000 

Statens växtsortniimnd handhar uppgifter enligt växtförädlarriittslagen 

(1971: 392, ändrad senast 1977: 703) samt utsädeslagen ( 1976: 298. iindrad 

1979: 29'8.). Nämnden fullgör de skyldigheter som åligger myndighet i 

unionsstat enligt konventionen den 2 december 1961 för skydd av viixtför

iidlingsprodukter. 

Niimnden består av ordförande samt 13 andra ledamöter. Inom nämnden 

finns en avdelning för växtförädlarrättsfrilgor och en avdelning för odlings

viirdesprövning, den sistnämnda med en sektion för lantbruksväxter och 

en sektion för köksväxter. Hos nämnden finns ett kansli som föreslås av en 

chef. 

Personal 

l:fandliiggande personal 
Ovrig personal 

Anslag 

U1Riftl'I" 
Liinekost nader 
Sjukvård 
Rl•seersiittningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Övriga utgifter 

lnkom.rter 
Avgifter 

Nettoutgift 

l980i81 

2 

389000 
100 

85000 
('\8000) 
30000 
:!4000 
17900 

546000 

:!44000 

302000 

Beriiknad iindring 198 li82 

Statens viixt
sortniimnd 

-25000 

+1'\000 
(+10000) 
+ I 000 
+40000 

+31000 

+30000 

+ 1000 

Före
dragamlcn 

-2'\000 

+15000 
(+100001 
+ 1000 
+40000 

+31000 

+41000 

-10000 
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Statens riixt.wrtniimnd 

I. Pris- och löneomräkning I 000 kr. 

2. Huvudförslag ( -5 000 kr.). 

3. Full pris- och löneomräkning begärs ( + 5 000 kr.). 

Fiiredraganden 

För nästa budgetår bör medel för växtsortniimndcns verksamhet beräk

nas med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statrns 1·iixtsort11iimml för budgetåret 1981/82 anvisa ett för

slagsanslag av 292 000 kr. 
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G. UTBILDNING OCH FORSKNING 

Under detta avsnitt anvisas medel till den utbildning, forskning och 

information inom jord- och. skogsbruk, trädgårdsbruk, landskapsplanering 

och veterinärmedicin som bedrivs vid Sveriges lantbruksuniversitet. Vi

dare anvisas medel till statens råd för skogs- och jordbruksforskning, 

Kungl. Skogs- och lantbruksakademien och till den inom skogs- och jord

bruksnäringen bedrivna branschforskningen. 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Sveriges lantbruksuniversitet bedriver utbildning, forskning och rådgiv

ning m. m. inom jordbrukets, trädgårdsnäringens, skogsbrukets och vete

rinärmedicinens områden. 
Lantbruksuniversitetet leds av en styrelse, vilken är styrelse även för 

statens veterinärmedicinska anstalt (SY A). Beredande organ åt styrelsen 

är en planeringsberedning, en utbildningsberedning, en forskarutbildnings

nämnd samt en lokalnämnd. 

Vid lantbruksuniversitetet finns en lantbruksvetenskaplig, en skogsve

tenskaplig och en veterinärmedicinsk fakultet. Vid varje fakultet finns en 

dekanus, en kollegienämnd, ett fakultetskollegium, en tjänsteförslags

nämnd samt planerings- och ledningsorgan för den programbundna forsk

ningen och försöksverksamheten. Vid den lantbruksvetenskapliga fakulte

ten sker liksom tidigare planeringen av försöksverksamheten i försökskol

legiet med dess sektioner samt lokalt i distriktsförsöksnämnderna. Vid de 
skogsvetenskapliga och veterinärmedicinska fakulteterna har forsknings

nämndcr inrättats. 

För planering och ledning av den grundläggande utbildningen vid lant

bruksuniversitetet har införts en linjenämndsorganisation. Styrelsen har 

inrättat sju linjenämnder för de nio utbildningslinjerna vid univcrsitt:let, 

nämligen för agronom- och hortonomlinjerna, landskapsarkitektlinjen. 
lantmästar- och trädgårdsteknikerlinjerna. jägmästarlinjen, skogsmästar

linjen, skogsteknikerlinjen och veterinärlinjen. 

Sveriges lanthruk.1·11ni1·ersitet 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1981/82 sammanfattar lant

bruksuniversitetet huvudlinjerna i verksamheten vid lantbruksuniversite

tet och ger en översikt över de delar av verksamheten som kommer. till 

uttryck i budgetförslaget. 

Anslagen till verksamheten vid lantbruksuniversitetet uppgår innevaran

de budgetår till drygt 380 milj. kr. Antalet anställda är totalt ca 3 000. 
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Av de sammanlagda resurserna vid lantbruksuniversitctct beräknas ca 

18 ':1. disponeras för utbildning och ca 60';'/; för forskning och försök. 

Ärligen antas till grundutbildning vid lantbruksunivcrsitetet sammanlagt ca 

600 studerande. Antalet studerande. inberäknat bl. a. forskarstuderande 

och specialstuderande. uppgår till drygt 2 I 00. 

Anslagsökningar begärs för fortsatt upprustning av utbildningsrcsur

serna för veterinärutbildningen med utgångspunkt i riksdagens beslut om 

ökad antagning till veterinärlinjen. Förstärkning begärs för fortsatt sats

ning på grundläggande forskning och information rörande miljökonse

kvenser av användning av kemiska medel i jord- och skogsbruk. forskning 

rörande skogsföryngring. skogsproduktion och djurhiilsa. 

Vidare föreslås att medel för viss verksamhet vid institutionen för skogs

taxcringen skall anvisas över ett siirskilt anslag. 

Den år 1979 tillsatta kommitten med uppdrag att utreda frf1gan om 

statens stöd till hästaveln m. m. har överlämnat en promemoria om utveck

ling av redskap för skogskörning med häst. m. m. Kommitten bedömer 

hiisten vara ekonomiskt konkurrenskraftig vid tidig gallring. vid smf1 slut

avverkningar och i svår terriing. Med hänsyn till de ökade förutsättningar

na för hästens användning i skogsbruket föresl[lr utredningen bl. a. att 

möjligheterna undersöks att i gymnasieskolans kurser i skogsbruk införa 

viss undervisning om hästens användning inom skogsbruket. Vidare före

slår utredningen att medel anslås för forskning och utvccklingsverksamhet 

avseende redskap för skogskörning med häst. Forsknings- och utveck

lingsverksamhetcn bör enligt förslaget bedrivas vid skogsvetenskapliga 

fakulteten. 

Efter remiss har yttranden över förslaget avgetts av skolöverstyrelsen. 

lantbruksstyrclscn. skogsstyrelsen. Sveriges lantbruksuniversikt. Lands

tingsförbundet. famtlands läns landsting. Lantbrukarnas riksförbund. Sve

riges skogsiigareföreningars riksförbund. Forskningsstiftelscn Skogsarbc

ten. Föreningen Nordsvenska hästen. Jämtlands Hins husht1llningssiillskap 

och Östergötlands hrukshästklubb. De flesta remissinstanserna har i hu

vudsak tillstyrkt förslagen. 

Statens råd för skogs- och jordbruksforskning 

Statt:ns råd för skogs- och jordbruksforskning har till uppgift att friimja 

sådan forskning. som är ägnad att gagna jordbrukets och skogsbrukets 

utveckling och stärka dessa näringars bärkraft. I jordbruket inriiknas triid

gårdsniiringen och industriell vaksamhet. som nära berör jordbruket. 

R~1dt:t arbetar med två sektioner. en för skoglig forskning och en för 

jordbruksforskning. 
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Statens rädji"ir skogs- och jordhruk.1Ji1rsk11i11g 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1981/82 framhåller rådet att 

forskningsprojekten inom rådets ansvarsområde oftast är fleråriga. Vid i 

gcnomsnilt treåriga projekt och oföriindrad resurstillgång blir en tredjedel 

av resurserna varje år tillgängliga för nya projekt. En krympning av de 

reella resurserna medför en sänkning av rådets ambitionsnivå vilket går ut 

över nytillkommande problemområden. 

I avvaktan på de ylterligare åtgärder. som den nu pågående utredningen 

kan föranleda begärs en anslagshöjning med ca 30 l,;f eller till ett totalt 

belopp av 34.1 milj. kr. 

I juni 1979 tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att göra en översyn av 

statens råd för skogs- och jordbruksforskning. Arbetsgruppen har avliim

nat betänkandet (l)s Jo 1980: 8l Skogs- och jordbrukets forskningsråd. I 

betänkandet framhälls den strategi?ka ställning forskningsråden har i det 

svenska forskningssystemct. Vidare framhålls att det finns forskningsom

råden som av olika anledningar ännu inte fått en tillfredsstiillande ställning 

inom forskningsorganisationen. Det gäller bl. a. energiforskningen. livsme

delsforskningen. stadsbruket (dvs. mark och växter i stadsmiljönl och 

valtenbruket (dvs. utnyttjande av valtnet för olika typer av produktion). 

Av betänkandet framg~lr också att organisationen vid statens råd för skogs

och jordbruksforskning är otillfredsställande såväl vad gäller planering 

som fördelning av bidrag och utviirdering av den egna verksamheten. 

I betänkandet föreslås flera viktiga förändringar beträffande statens rild 

för skogs- och jordbruksforskning. Sftledes föreslås att nldet ändrar sin 

inriktning mot att stödja forskning om mer grundläggande lfmgsiktiga frå

gestiillningar beträffande jord- och skogsbruk samt veteriniirmcdicin. Rå

dets resurser bör ökas via ramen för de av regering och riksdag annonsera

de forskningspolitiska satsningarna. Indelningen i en skogs- och en jord

brukss.:ktion bör upphöra. Rftdet bör utveckla sin planering och utviirde

ring av genomförda projekt. 

Vidare föresläs i betänkandet att en parallell till lantbrukets fond. vilken 

med stort inflytande frän näringen fördelar hidrag till forsknings- och 

utvecklingsprojekt inom jordbruket. inriittas p{1 skogssidan. Resurser till 

denna. frim rådet helt fristi1endc fond. bör skapas via skogsviirdsavgif

terna. Fonden föreslås tillföras 8 milj. kr. {1rligen. 

Betänkandet rcmissbehandlas f. n. 

Kollektiv forskning 

Staten och näringarna samverkar vid finansieringen av viss. företrädes

vis tilliimpad forskning inom jord- och skogsbruket. Detta gäller bl. a. den 

forskning och ut veckling som bedrivs genom niimnden för skogsteknisk 

forskning och vid institutet för skogsförbättringar. Pä dessa områden giiller 
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även för budgetåret 1981/82 avtal som träffats tidigare mellan stat och 

niiring. 

Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning regleras genom avtal mel

lan staten och Stiftelsen Svensk jordbruksteknisk forskning. Nytt avtal. 

avseende perioden den I juni 1981-den 30juni 1984. har i oktober 1980 

triiffats mellan staten och stift~lsen. Enligt avtalet åtar sig staten att med

verka i finansieringen av forsknings- och utvecklingsarbetet på det jord

brukstekniska området genom att tillskjuta 6.9 milj. kr .. varav :u milj. kr. 

under vart och ett av budgetåren 1981/82-1983/84. Stiftelsen åtar sig att 

under avtalsperioden tillskjuta lägst motsvarande belopp. Ansvaret för 

programmets genomförande skall liksom hittills åvila Jordbrukstekniska 

institutet. 

Staten och jordbrukets föreningsrörelse har åtagit sig att under firen 

1980-1989 anslå medel för att en för jordbrukets och triidgårdsniiringens 

utveckling eller av andra samhälleliga skäl angelägen viixtföriidlingsverk

samhet skall kunna bedrivas. En särskild viixtförädlingsnämnd har inrät

tats för ändamfilet med uppgift att stödja forsknings- och utvecklingsarbete 

på växtförädlingsområdet. 

Kungl. Skogs- och lantbruksakademien 

Kungl. Skogs- och lantbruksakademien iir en statsunderstödd stiftelse. 

Akademiens stadgar fastställs av regeringen. 

Ledningen utövas av en preses och en vice preses. vilka på förslag av 

akademien förordnas av regeringen. Till akademiens förfogande finns ett 

kansli under ledning av akademiens sekreterare. tillika verksrnllande di

rektör. 

Från det statliga anslaget bestrids bl. a. kostnader för akademiens ordi

narie tjänstcmiin. bidrag till hihliotck. m:h vissa kostnader för utliimlskt 

forskaruthyte. 

Kungl. Skogs- och /a11thmksakademie11 

I sin anslagsframställning för hudgetfiret 1981/82 begär akademien medel 

för vissa personalförstärkningar. 

Fiiredmgallllen 

De ekonomiska svårigheter. som sedan mitten av 1970-talet drabbat 

stora delar av Sveriges näringsliv. berör även jordbruket och skogsbruket 

samt trädgårdsodlingen. Efterkrigstidens kraftiga mekanisering och det 

höga ränteläget m. m. har resulterat i betydande kostnads- och likviditets

problem. De höga oljepriserna har också kraftigt belastat dessa näringar. 

Möjligheterna att höja priserna är. särskilt i fråga om livsmedel och export

varor. begränsade. Det är följaktligen ett livsvillkor för näringarna och ett 

samhällsekonomiskt krav att produktionens effektivitet rn:h produktivitet 
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kan fortsätta att förbättras. Samtidigt iir det nödvtindigt att produktionen 

kan bedrivas med respekt för de långsiktiga effekterna på vår miljö. Det är 

likaså viktigt att energifrägorna ges hög prioritet i silviil skogs- som jord

bruksforskningen. 

Enligt min mening kan den högre utbildningen och forskningen effektivt 

medverka till att bl. a. lösa de komplexa problem som finns inom den 

samhällssektor lanthruksuniversitetet arbetar med. Detta kan hl. a. under

lätta för berörda näringar att bättre hävda sin konkurrensförm{iga. Att lösa 

dessa problem iir emellertid i dag svårare iin tidigare eftersom kunskaper 

av mer grundläggande natur erfordras. Särskilt iir det fallet betriiffande de 

biologiska grundförutsättningar under vilka näringarna arbetar. Forskning 

och kvalitativt god utbildning med denna inriktning måste si'tledes få en 

framträdande plats. 

Dagens ekonomiska situation -kriiver emellertid en skiirpt resurshush~ill

ning. De besparingskrav som ställs på den offentliga verksamheten milste 

även omfatta lantbruksuniversitete\. Det är diirför nödviindigt att utrymme 

för angelägna reformer i första hand skapas inom ramen för de resurser 

som lantbruksuniversitetet nu disponerar. Den forskningssamverkan som 

påbörjats inom universitetet måste fortsiitta och intensifieras med dessa 

förutsättningar. En målmedveten planering och prioritering. i syfte att 

också genom omfördelning av medel skapa resurser för de mest angelägna 

behoven inom universitetet. är diirför i iin högre grad iin tidigare en 

angelägen uppgift för lantbruksuniversitetets styrelse. 

Jag föreslår emellertid, med hänsyn till forskningens betydelsefulla roll. 

en viss förstärkning av l<intbruksuniversitetets resurser. Detta sker hl. a. 

med hänsyn till att den forskning som bedrivs inom områdena skogsför

yngring och skogsproduktion iir av stl fundamental hetydelse för utveck

lingen inom de berörda sektorerna att ytterligare resurser 111[1ste tillföras. 

För forskning rörande minskad anviindning av handclsgödsel och bekiimp

ning!o;medcl inom jord- och skogsbruk har universitetet tidigare erhällit 

resursförstärkningar. Därtill har viisentliga belopp for iindamiilet omfiirdc

lats inom universitetet. För att möjliggöra en vetenskaplig fördjupning 

därvid ökad hiinsyn kan tas till de ekologiska nch miljömässiga krav som 

ställs på berörda niiringar. hör ytterligare resurser tillföras iiven detta · 

forskningsomräde. Jag kommer i det följande iiven att föreslii viss förstiirk

ning av univer-;itetets basresurser till fri forskning . 

.Jag delar styrelsens uppfattning att universitetet med anledning av den 

av statsmakterna tidigare heslutade ökningen av antalet studerande till 

veteriniirlinjen bör tillföras ytterligare utbildningsresurser. Jag räknar dock 

med att huvuddelen skall kunna tillkomma genom omdisponeringar. Emel

lertid kommer jag i det följande att föreslf1 att en tjiinst som universitetsad

junkt inrättas samt förstiirkning av driftkostnadsanslaget för att ge denna 

utbildning tillfredsställande resurser. I enlighet med vad jag angav i föregil

endc års budgetproposition har jag uppdragit ät den s. k. djurhiilsoutred-
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ningen att närmare utreda och ge förslag om legitimation m:h allmiintjiinst

göring ( :\Tl för veti:riniirer. I avvaktan p{1 utredningens förslag i dessa 

fr{1gor föreslår jag en tillfällig för-.tiirkning av utbildningsresurserna p[1 

veteriniirlin_jl:n. Jag förutsiitter att möjligheterna till samordning av utbild

ningsresurserna mellan olika fakulteter tas till vara sil att resurshehovet för 

denna utbildning kan tillgodoses. 

Jag iir inte beredd att utan kompletterande utredning bitriida förslaget 

om all medel for viss verksamhet vid institutionen för skogstaxering skall 

anvisas över ett siirskilt anslag. 

Den i"tr 1979 tillsatta kommitten med uppdrag att utreda frt1gan om 

staiens stöd till hiistavcln. m. m. har över-liimnal en promemoria om ut

veckling av redskap för skogskörning med hiist. Kommitten. som antagit 

namnet Hiistutredningen. bedömer hiisten vara ekonomiskt konkurrens

kraflig vid tidig gallring. vid smit slutavverkningar och i sv{tr terriing. 

Utredningen fi.lreslftr diirför att medel ansl{is för forskning och utvecklings

verksamhet med redskap för skogskörning med häst. Vidare föresli\r ut

redningen att m1jjligheterna undersöks att i gymnasieskolans kurser i 

skogsbruk införa viss undervisning om hiistens anviindning i skogsbruket. 

Förslaget har remissbehandlals. Ren1issinstanserna tillstyrker i huvudsak 

förslaget. 

Vid mina iiverviiganden har jag. med hiinsyn bl. a. till de stigande kost

naderna för motorbrilnslen. funnit att förutsättningarna för hiistens an

viindning i skogsbruket ökat. Hiistutredningens förslag rörande viss forsk

ning och utvccklingsarbele i syfte att fft fram tidsenliga redskap för skogs

kiirning mcd hiist linncr jag iimlamälscnligt. Forskningen och utvecklings

verksamheten bör bedrivas vid skogsvetenskapliga fakulteten. Jag kom

mer i det fiiljande under punkten G 2 att foresl:'t medel fiir detta iindamill. 

Efter sanmid med statsddet Mogtlrd vill jag anmiila. all jag till skolöver

styrelsen kommer att överfamna förslaget rörande viss undervisning i 

gymnasieskolans kurser i skogsbruk om hiistens användning inom skogs

bruket för de iitgiirdcr styrelsen linner liimpliga. 

Under senare ilr har en omfattande omorganisation av forskningsrilden 

under utbildningsdepartemenlet skett. Under jordbruksdepartementets 

verksamhetsl'mråde har statens räd för skogs- och jonlbruksforskning 

varit förem~tl för översyn. En för ändam{tlet tillsatt arbetsgrupp har över

liimnat cll bctiinkande. Betiinkandet remissbehandlas f. n. Det iir min 

avsikt all senare.: fiin:slä regeringen all Higga fram siirskild proposition om 

statens dd för skogs- och jordbruksforskning till innevarande riksmöte. 
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G l. Sveriges lantbruksuniversitct: Förvaltningskostnader 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

250396157 

255 168000 

291 8LHlOO 

Frän anslaget hestrids lönekostnader. llikalkostnader m. m. för den cen

trala förvaltningen. biblioteksorganisationen och konsulentavdelningen 

..,amt för de lantbruksve1enskr1pliga. vcteriniirmedicinska och skogsveten

skapliga fakulteterna. 

Bihlioteksorganisationcn är uppdelad pi\ ett huvudbibliotek i l!llllna och 

lilialhihliotek i Alnarp. Skara. Garpcnherg rn.:h Umeii. Filialhihlioteket i 

Umeå har ställning som skogsbihlio1ek av rikskaraktiir. Vid lantbruksuni

vcrsitetet finns en konsulentavdelning fiir forskningsinformation. 

Vid den lantbruksvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning. försöks

verksamhet och r~1dgivning pi'\ jordbrukets och triidgårdsnäringens områ

den. Försöksverksamheten omfattar även renskötseln. Den till fakulteten 

knutna grundläggande högskoleuthildningen utgörs av agronom-. hor

tonom- och landskapsarkitektlinjerna. Utbildningen av agronomer. hor

tonomer och landskapsarkitekter är femärig. Varje ilr antas 175 studeran

de. varav 130 till agronomlinjen. 15 till hortonomlinjen och 30 till land

skapsarkitektlinjen. Vid institutionen för lantmästar- och trädg~irds

teknikerutbildning antas årligen 140 studerande till lantmiistarlinjen och 38 

studerande till trädgårdsteknikerlinjen. Försöksverksamhetcn. som följer 

ett program som fastställs av universitetets styrelse (riksförsöksprogram-_ 

met), bedrivs inom institutionernas försöksavdelningar och vid försökssta

tioner i skilda delar av landet. 

Vid den veteriniirmedicinska fakulteten bedrivs uthildning. forskning 

och försöks verksamhet på det veterinärmedicinska omrädet samt djursjuk

vfird. Utbildningen pi\ veterinärlinjen iir femårig. Var:je fir antas 75 stude

rande. 

Vid den skogsvetenskapliga fakulteten bedrivs programbunden forsk

ning på skogsbrukets omräde. Den till fakulteten knutna grundliiggande 

högskoleutbildningen utgörs av jiigmiistar-. skogsmiistar- och skogstekni

kerlinjen. Uthildningen på jägmästarlinjen iir femårig. Undervisningen iir 

under första läsåret förlagd till Garpenberg. Varje är antas 60 studerande 

till jägmiistarlinjen och 45 till skogsmästarlinjen. 

Verksamheten inom lantbruksuniversitetet bedrivs vid 50 institutioner. 

elva försöksdistrikt. en till Skara förlagd försöksgärd. fem försöksparker 

samt ett antal jordbruksegendomar och fältstationer. 
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1980/81 

Personal 

Central ji"irl'ilillling 
Handläggande personal 43 
Övrig personal 117 

Bibliotek 
l::landläggande personal n 
Ovrig personal 25 

Lanthr11ks1·etc11.1·kt1plig<1 
fi1k11/tete11 
Uthildning, .fl1rsk11i11g och 

.f()rs,)ks1·,•rks<1111he1 

Lärare. försöksledamle 
pasonal m.11. 296 

K1,11.wlc111a1·ddni11ge11 

l::landliigg,and.: personal 20 
Ovrig personal 12 

~'t• t ,.,.; nii r1n ctlit·i11.1·ka 
fi1k11/tcte11 
Uthildning och .fi1rsk11i11g 

Lärare m.fl. 117 

Sk1 'gs1·cf <'ll.l'kt1pliga 
fak11/1etc11 
Uthildning och forskning 
I .ärare. försöksledande 
.. personal ndl. 16'i 
Ovrig personal JO 

818 

Ansla~ 

Utg(fia 
Lönekostnader 119107000 
Sjukvård 344000 
Lokalkostnader 127159000 
Expenser och rese-

ersättningar 5002 000 
Därav för 

akademiska hög-
t idlighcter 1:!9000\ 
utrikes resor LHOOOl 

Uthildningsbidrng för 
doktorander I 025000 

Bidrag till tryckning 
av doktorsavhandlingar 168000 

Bidrag till driften av 
Norrvikens trädgårdar 300000 

Ersättning till domänverkets 
fond för uppW.ten mark 140000 

Pedagogiskt utvecklings-
arbete och intern<Hiona-
lisering av uthildning 276000 

Beriiknad ändring l'J8 I /82 

Sveriges 
lantbruks
univcrsitet 

- I 

+ 2 

+ 6 

+ I 

+ 9 

+Il 
- 6 

+22 

+ 17286000 

+ 23 04<10{1(} 

+ 1516000 

(+ 3000) 
(+ 5 000) 

+ 98000 

+ 18000 

+ 34000 

Före
draganden 

-1 

+5 

+I 

+5 

+2 
-6 

+6 

+13721000 

+22637000 

+ 175000 

1-) 

1-) 

+ 98000 

+ 14000 
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Ersättning till ledamöter i 
tjänsteförslagsnämnder m.m. 

Vissa kostnader för data
maskintid 

Uppbiirdsmedel 
Hyresinkomster 

Nettoutgift 

Sveriges lantbruksuniver.~itet 

1980/81 

396000 

I 371 000 

255288000 

120000 

255168000 

I. Pris- och löneomräkning 38 096000 kr. 

2. Huvudförslag <+32649000 kr.). 

Beräknad ändring 1981/82 

Sveriges 
lantbruks
universitet 

+ 171000 

+42163000 

+42163000 

Före
draganden 

+36645000 

+36645000 

Sveriges lantbruksuniversitet antog år 1978 ett handlingsprogram för 

verksamheten där ökad vikt fästes vid långsiktig kompetensuppbyggande 

forskning rörande såväl effektivitet som miljö. regional utveckling och 

andra politiska mål. Effekterna på verksamheten vid ett genomförande av 

huvudförslaget blir bl. a. att verksamhet med allmänt forskningsarbete. 

jordbruksförsök och assistentledd undervisning måste begränsas. Nya ar

betstillfällen och praktikplatser kommer att utebli under lång tid framöver. 

En nedskärning av anslagen till administration. bibliotek. resor och 

expenser kan medföra sämre service till utbildnings- och forskningsverk

sarnheten, som är splittrad på flera orter. 

Besluten om ökade antagningar till skilda linjer måste eventuellt på sikt 

omprövas. 

En nedskärning av anslagen för forskningsändamål innebiir bl. a. att 

verksamheter som bedrivs med anlitande av externa försöksutläggare. 

exempelvis hushållningssiillskapen, skulle Jrabbas och att den fältmässigt 

bedrivna försöksverksamheten måste inskränkas. 

En nedskärning skulle innebära ett dåligt kapacitetsutnyttjande av de 

dyrbara fasta resurser som universitetet fått under senare år. 

3. Vid riksdagsbehandlingen av 1979 års budgetproposition fick Sveriges 

lantbruksuniversitet vidkännas en nedskärning av förvaltningskostnads

anslaget med I%. Styrelsen föreslår att förvaltningskostnadsanslaget på 

ordinarie statsbudget åter räknas upp med de I milj. kr. som budgetåret 

1979/80 anvisats på tilläggs budget (+I 000 000 kr.). 

4. Vid lantbruksuniversitetet finns flera personliga tjänster som profes

sor och en professur på övergångstal. Vissa delar av universitetets verk

samhet är helt avhängiga av att dessa tjänster finns. Främst gäller det den 

på övergångsstat förda professuren i prydnads växtodling. 

7 Rik.l'dagcn 1980181. I sam/. Nr IOV. Bilaga 13 
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För att säkerstiilla verksamheten inom vissa för landskapsarkitcktutbild

ningen viktiga avsnitt föreslås att tjänsten som professor i prydnadsväxt

odling på övergångsstat omvandlas till fast tjänst i växtmateriallära och 

landskaps vård (- ). 

5. Efter samril.d med statens naturvetenskapliga forskningsrf1d !NFR) 

fön:slås att medel för en professor i Lo 22 eller 24 (+184000 kr.), 3 

forskningsassistcnter i Fe 15-17 (+384000 kr.) och I systemman Fe 15-

17 ( + 128 000 kr.) överförs från N FR. 

6. Antagningsökningen till veterinärlinjen kräver tre universitctsad

junkter i Le 13 (+357000 kr.). 

7. I samband med beslut om ökad antagning till veterinärlinjen fattade 

riksdagen också principbeslut om all veterinärutbildningen skulle differen

tieras under sista studietiret. Utredningen VU - 77 har niirmare utrett 

utformningen av det sista studieåret. Sista året skall delas i en K-gren och 

en L-gren. Statsmakterna har godkänt förslaget. Emellertid är frågan om 

legitimation ännu inte löst, utan har överlämnats till djurhälsoutredningen 

för närmare överväganden. I avvaktan på att legitimationsfrägan blir löst 

kommer studenterna att söka till K-linjen. Denna linje är dimensionerad 

för 50 studerande och saknar således resurser för ytterligare 25. Styrelsen 

föreslår därför att resurser anvisas som engångsanslag för budgct<lret 1981 I 

82 för att utbildningen skall kunna genomföras. Denna "särlösning" för 

vetcriniirlinjen kriiver två universitetsadjunkter i Le 13 ( + 238 000 kr.). 

8. För att satsningen på den grundläggande forskningen skall kunna 

fortsätta kommande år föreslås en successiv förstärkning av basresurser 

för fri forskning med ca 5 000 assistenttimmar per år. Styrelsen hemställer 

diirfor om medel hiirför ( + 545 000 kr.). 

9. Styrelsens program för skogsföryngringsforskningen har antagits av 

statsmakterna. Universitetet har tilldelats resurser för att realisera den 

första delen av programmet. För att kunna genomföra andra delen av 

programmet begär styrelsen i första hand medel för två försöksledare i rc 

15-19 (+276000 kr.). 

10. För att säkerställa informationsverksamheten inom miljövårdsområ

det bcgiir styrelsen medel för att kunna ta över det finansiella ansvaret för 

den inom den s. k. ALA-gruppen verksamme statskonsulenten i miljövård 

i Fe 16-23 (+16..lOOO kr.l. 

11. Bihlioteksverksamheten vid d.e tidigare självständiga högskolorna 

som nu utgör lantbruksuniversitetets fakulteter samt vid statens veterinär

medicinska anstalt är samordnade i en biblioteksorganisation. Med hänsyn 

härtill och till den vittförgrenade verksamheten, stigande studerandeantal 

och intensifierad forskning krävs en upprustning på detta område. Styrel

sen har prioriterat två tjänster som hihlioteksassistcnt. I första hand begärs 

medel för en biblioteksassistent i Fe 5-10 vid skogsbiblioteket i Umeå 

(+I 03 000 kr.). 

12. Utökad forskning och försöksverksamhet inom djurhälsoområdet är 
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myd~et viisentlig. F. n. bedrivs immunologisk forskning vid ett llertal 

institutioner inom lantbruksuniversitelet och statens veteriniirmedicinska 

anstalt men högre forskarbefattning med siirskild inriktning p~l immunologi 

saknas. Styrelsen begiir därför medel för en professor i Lo 22 eller 24 i 

immunologi ( + 171 000 kr. l. 

13. Av de tjänster styrelsen prioriterat för förstiirkning av biblioteksor

ganisationen begiirs i andra hand medel för ytterligare en biblioteksassi

stent i Fe 5-10 till Alnarpsbiblioteket (+I 03 000 kr.). 

14. Av de fyra försökslcdartjiinster styrelsen prioriterat för att kunna 

realisera andra delen av skogsföryngringsprogrammet begiirs i andra hand 

medel till ytterligare två försöksledare i Fe 15- 19 ( + 270000 kr. I. 

15. Den nuvarande skogsproduktionsforskningen mf1ste breddas. lnriit

tande av en speciell tjiinst som fältarbetschef motiveras av kraven på 

samordning och rationalisering av fältfiirsöksverksamheten m. m. För 

skogsproduktionsflirskningen begär styrelsen meuel för en fiiltarbetschef i 

Fe 15-19t+138000 kr.). 

FiireJraga11dc11 

I likhet med vad som giiller för övriga statliga myndigheter räknar jag 

med besparingar på lantbruksuniversitctets centrala förvaltningskost

nader. Därvid har jag vid min beriikning av anslaget räknat medel för 

universitetets centrala förvaltning med utg(111gspunkt i huvudförslaget. I 

sammanställningen har jag räknat medel för överföring av dels tre docen

ter. dels tre tjiinster som försöksledare vid institutionen för viixtföriidling 

f6in punkten G 2. 

I min inledande översikt av verksamheten vid lantbruksuniversitetet har 

jag förordat all ytterligare resurser tillförs universitetet för den ökade 

antagningen av studerande till vetcriniirlinjen. Jag har med anledning hiirav 

riiknat medel för en uniwrsitet~.adjunkt ( + 119 000 kr.). För tillfällig för

stärkning av resurserna pli veterinärlinjen har jag i avvaktan p{1 djurhiilso

utredningens förslag i fräga om legitimation och AT-verksamhet för veteri

närer som engilngsanvisning riiknat medel motsvarande tvii universitetsad

junktcr ( + 238 000 kr.). 

Vidare har jag i min inledande översikt framhållit behovet av ytterligare 

resurser inom bl. a. skogsföryngringsforskningen. Jag har diirfor räknat 

medel för en tjiinst som försöksledare i skogsforyngring ( + 138 000 kr.). 

Härutöver har jag unuer anslaget räknat viss förstärkning av lantbruksuni

versitetets basresurser för fri forskning vid lantbruksvetenskapliga n;sp. 

veterinärmedicinska fakulteten ( + 327 000 kr. l. 

Universitetet har begärt medel för en tjänst som statskonsulent med 

uppgift att svara för informationsverksamhet inom miljöområdet. Behovet 

av en tjänst som statskonsulcnt i miljövärd finner jag väl styrkt. De med 

tjänsten förenade kostnaderna förutsätter jag kan tiickas genom omdispo

neringar. 

A"urtong: S. 109. rad 22 St;°1r: 3 4~0000 Riittat till: 119.'iOOOO 
S. 109. rad 2.~ Står: m. m. trrnr. - - ·- 1251. RiiHat till: 111. m. vid Sveriges 
··· ·· - 3 <J.'iO 000 
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Jag vill ock sil anmiila att regeringen heslutat iindra heniimningcn p~i vissa 

professurer vid lanthruksuniversitetet. Salunda har den 6 mars 1980 lx·

niimningcn på professuren i sjukdomsgenetik och husdjurshygien iindrats 

till professur i husdjurens sjukdomsgenctik. Den 19 juni 1980 har profes

suren i anatomi och histologi iindrats till professur i anatomi och histologi. 

siirskilt hiomekanik. 

Med .hiinvisning till sammanstiillningen heriiknar jag anslaget till 

291 813 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen förcslär riksdagen 

att till S n•rigc.\ /1111 t hmkrn nil '<'rsit <' t: Fiin ·11IT11ingskos111ad1'1' fi.ir 

hudgetiiret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 291813000 kr. 

G 2. SYcriges lanthruksunh·crsitet: Driftkostnader 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

111h6h0421 

127251000 

142448000 

Reservation 

1 Anslagen S\'criges lantbruksunivcr,itct: Bokinkör m. 111 .• Svc:rigc:-; l;1ntbruksuni
vc:rsitel: Lantbruksvetcnskarliga l"akultc:tc:n-, driftko,tnader. Svc:rigc:s lan1hrnk,1111i
vcrsitct: Yetcriniirmc:dicinska fakultetens driftkostnadc:r. Svc:rigcs lanthruksuni\'er-
sitc:t: Skogsvc:tc:nskapliga fakultc:lc:ns driftkostnader. -

Friin anslaget bestrids omkostnader m. m. for utbildning. forskning och 

programhunden forskning vid institutionerna samt lönekostnader för tek

nisk och administrativ personal vid institutionerna. Vidare bestrids fri1n 

anslaget omkostnader for hiblioteksverksamhekn vid Sveriges lanthruk'>

universitet. 

Driftkostnader 
Er,iittning till do

miinvc:rkets fond 
for upplåten mark 

Si·erigl's la11thmh1111ii·ersitt'l 

1980/XI 

I ~5 754 000 

1497000 

127 2SI 000 

I. Pris- m:h liineomriikning 14 513 000 kr. 

2. Huvudförslagt+llh7800Ukr.l. 

Ueri1knad iindring 198 l:X~ 

Svc:rige-; 
lantbruks
uni\'crsikt 

+IX 107 000 

+ 359000 

+l!!.t66000 

1.-iin:
JraganJen 

+ 14 838000 

+ --~'!0()() 

+15197000 

Effekten av en tilliimpning av huvudförslaget blir framför allt att verk

samheten med djurh{1llning. jordbruksförsök, övriga siisongheroende verk

samheter. assistentledd undervisning samt allmiint forskningsarhetc mii~tc . 
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begränsas. Befintlig fast personal kan i ett fåtal fall utbildas för nya arbets

uppgifter och omplaceras till andra verksamhetsfält. Nya arbetstillfällen 

och praktikplatser kommer att utebli under lång tid framöver. Beslutad 

ökning av antalet studerande kan inte genomföras. En tillämpning av 

huvudförslaget skulle också innebära ett dåligt kapacitetsutnyttjande av de 

dyrbara fasta resurser lantbruksuniversitetet erhållit under senare är. 

3. Efter samråd med statens naturvetenskapliga forskningsråd !NfR) 

bör medel för en institutionssekreterare i Fe 3-9 och driftkostnader över

föras från rådet till lantbruksuniversitetet ( + 208 000 kr. I. 

4. Den beslutade ökningen av studerandeantalet på veterinilrlinjen med 

50 % medför att driftkostnadsanslaget mäste räknas upp (+I I 45 000 kr.) . 

.5. S:! länge legitimationsfrågan for veteriniirer inte är löst torde de 

studerande välja K-grenen, som är dimensionerad för 50 studenter. Diirvid 

lägg~ utbildningen för ifrågavarande årskurser upp pf1 samma sätt som i 

den gamla studieordningen. Det är f. n. inte praktiskt genomförbart att ge 

7.5 studerande det planerade utbildningsinnehåll som planeras för K-grenen 

utan förstärkning av driftmedel. För "särlösningen" begärs 100000 kr. i 

engångsanslag. Om de under 4. redovisade resursbehoven tillgodoses kan 

behoven av driftmedel reduceras <+50000 kr.I. 

6. Lantbruksuniversitetets splittrade lokalisering medför i vissa fall en 

försvårad kontakt mellan utbildning m:h forskning. För att bl. a. underlätta 

kontakterna mellan de studerande och forskningen bör medel anvisas för 

att bereda de studerande tillfälle att vistas vid resp. forskningsinstitution 

under något längre perioder ( + 200 000 kr.). 

7. För att genomföra resterande del av handlingsprogrammet rörande 

skogsföryngringsforskning erfordras i första hand 300000 kr. av driftkost

nadsmedel <+300000 kr.). 

8. Forsknings- och försöksaktiviteter sker inom områdena ogräsbe

kämpning. växtsjukdomar och växtskadedjur. För att erhålla vidgade kun

skaper i dessa frågor erfordras ytterligare resurser ( + 500 000 kr.). 

9. Forskningen inom trädgårdsnäringen har hitintills främst omfattat 

biologiska frågeställningar i produktionen. Lantbruksuniversitetet har 

dock ansett det angeläget med försöksverksamhct rörande tekniska och 

arbetsvetenskapliga frågor inom området. För denna verksamhet erfordras 

driftkostnadsmedel ( + 1.50000 kr.). 

10. För finansieringen av den långsiktiga fältförsöks verksamheten inom 

skogsproduktionsforskningen erfordras förstärkning av driftkostnadsmed

len (+300000 kr.). 

11. Immunologin kommer att ha stor betydelse bl. a. för forskning avse

ende parasitsjukdomar. mastiter hos nötkreatur. får och svin m. m. För all 

möjliggöra tillgången på immunologiskt grundkunnande mäste driftkost

nad\medel avsättas för forskning inom området utöver vad som i dag 

satsas (+I 00 000 kr.). 

12. Infektionssjukdomar hos djuren orsakar stort produktionsbortfall 
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inom animalieproduktionen. En tillräckligt utbyggd och väl fungerande 

diagnostik av smittämnen iir en förutsiittning bl. a. för att man skall kunna 

vidta åtgärder mot sjukdomarna. Det är därför nödviindigt med en ökad 

satsning, främst i form av driftmedel. på utveckling och förbättring av 

diagnostiska metoder ( + 200000 kr.). 

13. För att kunna genomföra resterande del av handlingsprogrammet 

rörande skogsföryngringsforskning begär styrelsen i andra hand ytterligare 

driftkostnadsmedcl ( + 300000 kr.). 

14. Förbättrade grundkunskaper rörande odlingen av grovfoderväxter 

utgör en förutsättning för att man skall kunna utnyttja den stora produk

tionskapaciteten hos vallarna. Den rådande energisituationen i världen gör 

att det i en nära framtid troligen blir nödvändigt att minska kvävegödselan

vändningen. Om vallbaljviixt.:r utnyttjas i större utsträckning än hittills 

linn!' det stora möjligheter att klara grovfoderförsörjningen med tillförsel 

av relativt smä mängder kvävegödselmedel. En grovfoderproduktion base

rad på baljväxter erbjuder emellertid betydande odlingstekniska svårighe

ter. Styrelsen anser att en ökad satsning pft forskning inom området är 

högst väsentlig och begär medel för ändamälet ( + 200000 kr.). 

15. För finansieringen av l[ingsiktiga fältförsök inom skogsproduktions

forskningen begiir styrelsen i andra hand ytterligare förstärkning av drift

kostnadsmedlen ( + 300000 kr.). 

Fiiredragamlen 

I min inledande översikt berörde jag behovet av ytterligare resurser för 

forskning inom områdena skogsföryngring och skogsproduktion. Vidare 

förordade jag fortsatt satsning på forskning rörande minskad användning 

av handclsgödscl och bekiimpningsmedcl inom jord- och skogsbruk. Jag 

har i min beräkning av anslaget räknat ytterligare medel för forskning inom 

dessa områden (+I 143 000 kr.). Jag har även räknat medel för forsknings

och utvecklingsarbete rörande skogskörning med hiist. 

Jag har vidare i min anslagsberiikning förstärkt driftresurserna vid uni

versitetet för den ökade antagningen av studerande till veterinärlinjen 

( + 175 000 kr. l. Härutöver har jag räknat med en tillfällig förstärkning av 

driftresurserna på veterinärlinjen genom en engångsanvisning ( +44 000 

kr.). 

Enligt avtal mellan staten och Stiftelsen Skogsförbättring angående stöd 

till kollektiv forskning rörande skogsträdsförädling och skogsgödsling 

m. m. skall den långsiktiga forskningen med avkommeprövning vid Institu

tet för skogsförbättring helt finansieras av staten. Verksamheten bedrivs i 

samråd med lantbruksuniversitctct och finansieras över förevarande an

slag. Avtalet har redovisats i prop. 1978179: 110 s. 255. För budgetåret 

1981/82 skall den statliga satsningen på avkommeprövningen uppgå till I. I 

milj. kr. Jag har räknat medel för ändamålet under detta anslag. 

I min beräkning av anslaget har jag beaktat överföring av medel från 
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punkten G I avseende dels vissa tjiinster vid skogsinstituten. dels viss 

institutionsscrvice som hyggnadsstyrelscn utför. 

Jag hemställer att regeringen föreslilr riksdagen 

att till Sl'eri1:es la11thruks1111irersitet: Dr(ftkostnader för budgeUtret 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 142 448 000 kr. 

G 3. Sveriges lantbruksunivcrsitet: Lantbruksdriften 

1979/80 Nettoinkomst 252 

1980/81 Anslag 1 000 

1981/82 Förslag I 000 

Anslaget avser de jonJbruksegendomar som Sveriges lantbruksuniversi

tet disponerar för sin försöksverksamhet samt Alnarps trädg<lrdar. Rege

ringen fastställer årligen stat för jordbruks- och trädgårdsdriften vid dessa 

enheter. 

S1·erig1•.1· /a11thmks1111i1·ersitct 

Anslaget bör föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Fiiredra1:ande11 

Enligt min mening bör det ekonomiska resultatet av verksamheten med

ge att ett visst överskott från lantbruksdriften kan bidra till att tiicka 

skäliga kostnader för arrenden m. m. Anslaget bör för nästa budgetår föras 

upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till !frl'l"iges l1111thmk.rn11ii·1,,.sitl'f: LanthmksdrUten för budget

året 1981182 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

G 4. s,·eriges lantbruksuniversitet: Djursjukhuset i Skara 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

844386 

639000 

626000 

Djursjukhuset i Skara är sjukvårdsanstalt för husdjur och utövar djur

sjukvård mot ersättning. Vid djursjukhuset får även bedrivas vetenskapli

ga undersökningar rörande husdjurens sjukdomar. 

Djursjukhuset i Skara ingår som arbetsenhet i Sveriges lantbruksuniver

sitct. Föreståndare för djursjukhuset är en chefveterinär. 
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1980/81 Beriiknad iindring 1981/82 

Personal 

Vet.:rinär personal 
Övrig personal 

Ansla~ 

Utg(fier 

Lönekostnader 
Omkostnader 

Jnk,1111.1'/er 

Kliniken 

Nettoutgift 

S1·criges la 111 bruks unii·l>rsi tel 

8 
21 

29 

I 552 000 
2 592 Ollll 

4144000 

3 505 000 

639000 

Pris- och löneomräkning m. m. 490000 kr. 

Fiiredrag11mle11 

Sveriges 
lanthruks
universitct 

+ 16(1000 
+3240\l\) 

+490000 

+490000 

Före
draganden 

+ l~I 000 
+ 176000 

+J07000 

+320000 

- 13000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

alt till Si·eriges la11thmk.1·1111irersitet: Dj11r.1:i11k'111set i Skarn för hud

getilret 1981 /82 anvisa ett förs lagsanslag av 626 000 kr. 

G 5. Byggnadsarbeten vid Sveriges lantbruksuniversitet m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

159643498 

17 000000 

5 000000 

Behållning 142 025 980 

1 K<tpitalbudgctcns inveslcringsanslag Byggnadsarbelen vid Sveriges lantbruksuni
versitet m. m. 

Från detta anslag anvisas medel till byggnadsarbeten för Sveriges lant

bruksuniversitet och andra institutioner. som har anknytning till forskning

och försöksverksamhet inom jordbruksdeparte•nentets verksamhetsområ

de. 

Byi; !illadsstyrelsen 

I fråga om investeringsobjekt. som inte tidigare redovisats för riksdagen 

eller för vilka föreslås nya kostnadsramar. anförs följande. 
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För de projekt för vilka redogörelse lämnas nedan är byggnadsstyrclsen 

ännu inte beredd att redovisa förslag till kostnadsramar. utan verket avser 

att återkomma med detta. Byggnadsstyrelsen räknar emellertid med att 

byggm1dsarbetena skall påbörjas under budgetåret 1981/82, varför verket 

tagit upp en beräknad medelsförbrukning för projekten i investeringspla

nen. 

S1·eriges lanthruks11ni1·ersitet 

Alnarp 

Restaurangen. omhyggnad. Restaurangen. som är hårt sliten och har 

orationella lokaler. fyller inte gällande arbetarskyddskrav och krav för 

förvaring enligt livsmedelslagen. Projektet omfattar ombyggnad och upp

rustning av lokaler motsvarande en rumsarea på ca 250 m~. 

Byggnadsstyrelsen avser att under hösten 1980 redovisa byggnadspro

gram och begära projekterings- och byggnadsuppdrag. 

Projekteringen beräknas pågå sex månader. Byggtiden är beräknad till 

nio månader. 

Öl'rigt 

Di1·erse ohjekt. I gällande investeringsplan finns under denna rubrik 

uppförd en kostnadsram av 27 milj. kr. i prisläget den I april 1979. Av 

ramen får högst 18 milj. kr. tas i anspråk av byggnadsstyrclsen för utföran

de av sådana smärre byggnadsåtgärder som inte medför nämnvärd utök

ning av lokalinnehavet och för vilka kostnaderna i varje särskilt fall inte 

överstiger I milj. kr. i prisläget den I april 1980. Kostnadsramen i övrigt, 9 

milj. kr .. får tas i anspråk endast efter beslut av regeringen. 

T. o. m. budgetåret 1979/80 har som framgår av bilaga till investerings

planen disponerats 12 074 000 kr. inom byggnadsstyrclsens del av ramen 

och 5.4 milj. kr. inom regeringens del. Därtill kommer att arbeten till en 

kostnad av sammanlagt 3 199000 kr. resp. 1.2 milj. kr. slutredovisats inom 

byggnadsstyrelsens resp. regeringens del av ramen per den 30 juni 1980. 

Detta innebär att inom byggnadsstyrelsen budgetåret 1979/80 disponerats 

ett ramutrymme av 12074000+3199000-9516000 (föregående års dispo

sition)= 5 757 000 kr. Inom regeringens del har ett projekt igångsatts under 

budgetåret. 

För budgetåret 1980/81 finns inom byggnadsstyrelsens del ett ramutrym

me av (18000000-12074000=) 5926000 kr. tillgängligt. vartill kommer 

ramutrymmen på grund av ytterligare slutredovisningar. Inom regeringens 

del finns tillgiingligt ett ramutrymme av ca !9-5 .4 =) 3 .6 milj. kr. 

Regeringen har i budgetdirektiv den 8 maj 1980 bl. a. anmält att statliga 

investeringar i kommande budgetarbete måste behandlas mycket återhåll

samt. Hänsyn måste dock tas till investeringar som görs i direkt rationali

serings- och effektivitctsbefrämjande syften. Byggnadsstyrelscn räknar 

därför med att utrymmet för investeringar i nya lokaler kommer att vara 

begränsat. 
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De hyggnadcr och lokaler som redan disponeras av institutioner inom 

högskoleområdet utgör tillgångar med läng varaktighet. Det gäller diirför 

att utnyttja dessa tillgångar effektivt. Mot hakgrund av det begränsade 

investeringsutrymmet för nybyggnader måste ökad uppmärksamhet ägnas 

åt investeringsbehoven för att brister i arbetsmiljön skall kunna rättas till 

och för att kunna effektivisera utnyttjandet i de befintliga lokalresurserna. 

Dessa investcringsbehov kommer att i första hand belasta ramen för Diver

se ohjekt. För att fä en smidigare handläggning av det ökade antalet 

ombyggnader föreslår byggnadsstyrelsen att beloppsgränsen för de projekt 

som skall tas upp med särskilda kostnadsramar vid redovisning för riksda

gen höjs från 2 milj. kr. till 5 milj. kr. och att verkets hemyndigandegriins 

höjs från I milj. kr. till 2 milj. kr. 

För att kunna möta de ökade behoven av medel för ombyggnader före

slår verket att ramen för hudgctåret 1981 /82 förs upp med 40 milj. kr. 

Projektering 

Under förevarande anslag föreslår verket att för hudgetåret 1981/82 i 

likhet med vad som gäller för innevarande budgetår 6 milj. kr. heriiknas 

som mcdclsförhrukning för projektering. 

F1>redrngande11 

Den heloppsgräns av 2 milj. kr. för sådana mindre objekt som enligt 

riksthlgens beslut generellt skall finansieras från kostnadsramen Diverse 

objekt motsvarar vid en uppräkning med hänsyn till den allmiinna bygg

nadskostnadsutvecklingen ca 3.6 milj. kr. i rrislägct den I april 1980. 

Enligt min mening har den ordning som gällt vid handläggningen av mindre 

objekt medfört stora fördelar i fråga om ökad snabhhet och minskade 

kostnader för hantering av sådana ärenden. Jag förordar att de riktlinjer 

som riksdagen tidigare har godkänt framdeles bör gälla sädana ohjekt för 

vilka kostnaderna i varje särskilt fall inte överstiger 4 milj. kr. enligt det 

prisläge som gäller dft arbetena påbö1jas. Ohjekten hör finansieras från 

kostnadsramen Diverse objekt. Cheferna för budget- och utbildningsde

partcmenten har tidigare denna dag förordat att motsvarande ordning 

tilliimpas i fråga om de i investeringsplanerna under anslagen till Hygg

nads<trheten för statlig förvaltning resp. Hyggnadsarheten inom utbild

ningsdepartemcntcts verksamhetsområde uppförda kostnadsramarna Di

verse objekt. 

I investeringsplanen har jag under kostnadsramen Diverse ohjckt beräk

nat medel inom en till 40 milj. kr. förhöjd ram för sådana ny- och omhygg

nadsobjekt m. m. för vilka kostnaderna enligt vad jag nyss nämnt i va1je 

särskilt fall inte överstiger 4 milj. kr. Jag har diirvid räknat medel för hl. a. 

ombyggnad av restaurangen i Alnarp. Vidare har jag hiträtt byggnadssty

relsens förslag om medel för projekteringskostnader. 

Jag är f. n. inte beredd att föreslå ny kostnadsram för statens vctcriniir

medicinska anstalt avseende produktionsavdclningen. 
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Alla övriga objekt i investeringsplanen för nästa hudgctår har tidigare 

redovisats för riksdagen. 

Anslagsbehovct beräknar jag till 5 milj. kr. Jag förordar att medel för 

nästa budgetår anvisas enligt följande investeringsplan och anslagsberiik

ning. 

b1l·e.1teringsp/1111 (I 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt 

Slutrcdovisat 1980-06-30 
Fiirdi!;!stiillda, ej slutrcdovisade 

objekt 

Sveriges lantbruksunh·ersitet 

U/1111111 
Ökad antagning till 

vctcriniirlinjcn. om-
och tillbyggnad. HVC' 

Ökad antagning till 
vcteriniirlinjen. om-
m:h tillbyggnad. KC 

Viixtskyddsccntrum. nybyggnad } 

A/1111rp 
Viixtskyddsccntrum. nybyggnad 
Panncentral. om- och tillbyggnad 

Gar1,c11hcrg 
Ökad antagning till jiigmiistarlinjen. 

byggnad för clcvboslilder 

Di\·erse objekt 

Projektcringskostnadcr 

Redt11.:ering av mcdelsbchovct 

lkriiknat mcdclsbchov 

Ans/<1g1heriikni11g I I 000-tal kr. I 

Medebtillg;ing 

Behållning 19!10-07-01 !avrundat) 
Anslag rör 1980/8 I 
Anslag for 1981 /82 I förslag I 

42000 
17000 
5000 

64000 

Kostnadsram Mcdclsförbrukning 

1979-
04-01 

40854 

322 960 

9800 

5 100 

93000 

4300 

2600 

27000 

505614 

Faktisk Beriiknad för 
t.o.m. 

1980- 1980-
04-01 06-30 1980/81 19XlfX2 

37 290 

323 5 IO 301 214 17 156 4500 

9XOO X 222 I 200 37X 

5650 863 3 500 1100 
.15 391 

97400 17000 3000 

39424 
4500 3 749 700 .'il 

2900 72 2 .'00 200 

40000 7h03 4 300 xooo 
l!I hOOO hOOO 

4113760 433846 52.,5<• 23229 

X 3.'ih 3 729 

4.iooo 19500 

Bcriiknad medelsforbrukning 

1980/81 
198 l/X2 !avrundat I 

44000 
20000 

64000 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbetcn vid Sveri

ges lantbruksuniversitet m. m. inom dt: kostnadsramar som jag 

har förordat i det föregående. 

" till Bygg11ad.rnrhete11 1·id !freriges lanthmk.1·1111ii·ersitet 111.111. för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 5 000000 kr. 

Bygg- Fiirdig-
start stiil-

lande 

i1r/rn:rn ftr/man 

78-09 XO-Oh 

80-0) X 1-08 
77-IO 79-12 

78-03 XO-OX 
79-03 79-09 

XO-Oh X0-12 
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G 6. Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitct 

m.m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

37775 497 

2 5 ()()() 000 

n 000000 

Reservation 7 446677 

Frän detta anslag bestrids kostnader för inredning och utrustning av 

lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet m:h andra institutioner som har 

anknytning till forsknings- och försöksverksamhet inom jordbruksdeparte

mentets verksamhelsomri'tde. 

Det åligger styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitel och statens vete

rinärmedicinska anstalt (SY Al bl. a. att uppriitta förslag till utrustningspro

gram med förslag till kostnadsramar för lantbruksuniversitetct och SY A. 

Programmen överliimnas till utrustningsnämnden för universitet och hög

skolor ( U U H l som i anslagsframställning föreslftr kostnadsramar för ak

tuella utrustningsobjekt och som inom uppförda kostnadsramar fastställer 

programmen. 

LI U H har genom skilda beslut ffttt uppdrag att planera och upphandla 

utrustning för statens naturvårdsverk. statens strålskyddsinstitut och sta

tens lantbrukskemiska laboratorium. U U H har att dkr statsmakternas 

beslut i anledning av nämndens förslag vidta de åtgärder som behövs för 

att godtagna program skall förverkligas. 

Byggnadsstyrelsen svarar för planering och upphandling av inredning. 

Inredning 

B_1·gg1111cls.1·tyrels1·11 

I del följande redovisas de inredningsprojekl för vilka byggnadsslyrclsen 

föreslår nya eller höjda ramar. 

Di1·ase ol~jl'kt 

I giillande inredningsplan iir uppförd en delram av 4820000 kr. Av 

beloppet fär byggnadsstyrclsen ta i anspråk 3.4 milj. kr. för oförutsedda 

mindre inredningsprojekl samt för sådana projekt för vilka verket beslutar 

om byggnadsåtgiirder. Kostnadsramen i övrigt fil.r tas i anspråk efldast 

efter beslut av regeringen. Kostnadsramen iir avsedd för inredning av 

lokaler i samband med funktionella föriindringar vid ombyggnader och 

omdispositioner. 

Fr. o. m. budget<trel 1978179 bekostas friin .koslnadsramen Till byggnads

st yrelsen disposition inom anslaget Inredning och utrustning av lokaler vid 

högskoleenheterna m. m. även planmässig återanskaffning av inredning för 

universitet och högskolor (prop. 1977178: 106 s. 27. UblJ 1977178: 23. rskr 

1977/7'ri: 288). Verket föreslår efter samråd med lanlbruksuniversitetet att 
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planmässig återanskaffning av inredning för Sveriges lantbruksuniversitet 

och statens vekriniirmedicinska anstalt frän hudgetllret 1981/lQ far finansi

eras från kostnadsramen Diverse objekt under anslaget Inredning och 

utrustning av lokaler vid Sveriges lanthruksuniversitet m. m. Verket har 

för hudgctåret 1981/82 heriiknat 0.5 milj. kr. inom den föreslagna ramen för 

planmiissig återanskaffning. 

Sl'm framgår av byggnadsstyrelsens redovisning har delprojekt till en 

kostnad av 380000 kr. slutredovisats. vilket innebiir att ramen för hudg:et

årct 1980/81 för beslutade men ännu inte slutredovisade projekt samt 

planerade projekt uppgf1r till avrundat !4820000-380000=1 avrundat -l.4 

milj. kr. Beloppet bör för budgetäret 1981/82 höjas med I 080000 kr. till 5.9 

milj. kr. Av hcloppet bör 4.4 milj. kr. ställas till byggnadsstyrelsens förfo

gande för oförutsedda mindre inredningsprojekt. för åkranskaffning av 

inredning samt för inredning till projekt för vilka verket heslutar om 

hyggnadsåtgiirder. 

Utrustning 

Utmst11i11g.rniim11dc11.fi'ir1111it·crsitet och hiig.1kolor 

I det följande liimnas redogörelse för föreslagna nya och ändrade kost

nadsramar i utrustningsplancn. 

S 1·crigc.1· la 11 thruk.\'l/nh ·ers it ct 

Ersiitt11i11gsa11ska.Oi1i11gar 111. 111. hudgctärel /Wi I I/{!. För hudget<lret 

1980/81 iir uppförd en kostnadsram av 11 950000 kr. för crsiitt

ningsanskaffningar m. m. vid Sveriges lantbruksuniversitet. Av ramen ut

gör 3 950000 kr. engängsanvisning för anskaffningar till försöksstationen i 

Lövsta lprop. 1979/80: 1()0 bil. 13 s. 124). Kostnadsramen har visat sig vara 

otillriicklig för att tillgodose dels ersättning av försluten utrustning. dels 

mindre utrustningsbehov föranledda av iindrat innchilll i kurser. ökat stu

derandeintag, mindre byggprojckt m. m. 

För budgetåret 1981/82 föreslftr styrelsen för Sveriges lanthruksunivcrsi

tet i samr{1d med U UH att en definitiv kostnadsram av 13 milj. kr. förs upp 

i utrustningsplanen. 

Statens 11at1ir1·drd.1Tcrk 

Ersiitt11ingsw1skajji1i11gar 111. 111. h11dgetåret 1981182. För hudgetåret 

1980/81 iir uppförd en kostnadsram av 3 450000 kr. för ersiittningsanskaff

ningar m. m. (prop. 1979/80: 100 bil. 13 s. 125). 

Naturvårdsverkets olika avdelningar har anmält utrustningsbchov till en 

sammanlagd kostnad av 6.4 milj. kr. Av beloppet avser ca 2.6 milj. kr. 

högprioriterade nyanskaffningar. 

U U H föreslår för budgetåret 1981/82 - efter samråd med naturviinlsver

ket - att en definitiv kostnadsram av 4.5 milj. kr. förs upp i utrustnings

planen. 
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St11t1•11s strälskyddsi11sti1111 

Ersiitt11i11g.11111sk1zf.fi1i11g11r 111. 111. hudgl'tärct 1981 IN2. För budgetåret 

1980/81 är uppförd en kostnadsram av 0.8 milj. kr. !prop. 1979/80: 100 bil. 

!Js.125). 

Institutet framhäller att den genomsnittliga avskrivningstiden för institu

tets utrustning. som i stor utsträckning används för l"orskningsiindamål. 

bör ligga på ca tio år. För planmässiga crsättningsanskaffningar skulle med 

denna utgångspunkt erfordras ca I 150000 kr. Genom att institutets utrust

ning har kunnat förnyas i relativt stor utstriickning under 1970-talct kan 

ersättningsanskaffningarna begränsas inom ett belopp av 0.8 milj. kr. Insti

tutet har anmält behov även av nyanskaffningar till en sammanlagd kost

nad av 2.J milj. kr. Institutet anser att nyanskaffningarna med hänsyn till 

det ekonomiska liigct kan fördelas p{t tre· {1r. 

UUH föreslår - efter samrf1d med str{ilskyddsinstitutet - en kostnads

ram för ersiittningsanskaffningar m. m. av 1.6 milj. kr. 

Föredragamlen 

Med utgilngspunkt i de förslag som byggnadsstyrelsen redovisat fi.'lror

dar jag att följande i11red11i11gspla11 läggs till grund för medelsbcriikningen 

för nästa budgetår. Jag har därvid inom kostnadsramen Diverse objekt 

beräknat medel till byggnadsstyrelsens disposition för oförutsedda mindre 

inredningsobjekt m. m. samt medel till regeringens disposition för inred

ning av investeringsobjekl för vilka investeringskostnaderna i varje särskilt 

fäll inte överstiger 2 milj. kr. Jag har tidigare vid min anmälan av hyggnads

arbeten inom jonlbruksckpartementt:ts verksamhetsområde under punk

ten G 5 berört denna fraga. Det ankommer på regeringen att besluta om det 

belopp som skall stå till byggnadsstyrelscns disposition. Jag är f. n. inte 

beredd att ta ställning till de av byggnadsstyrelsen framförda förslagen om 

särskilda kostnadsramar för ersiittningsanskaffningar m. m. vid statens 

naturvårdsverk resp. statens strälskyddsinstitut. Vidare iir jag f. n. inte 

beredd att ta ställning till frågan om medel för planmässig föeransk'affning 

av· inredning vid Sveriges lantbruksuniversitet och statens veterinärmedi

cinska anstalt. 

De kostnader som förts upp i inredningsplanen bör godtas. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 13 Jordbruksdepartementet 111 

/11red11i11gspla11 (I 000-tal kr. I 

InreJningsohjekt Kostnadsram Medelstlirhrukning 

defi- delram art 1 t. o. m. Beriiknad for 
nitiv 1980-
ram Oh-JO 1980/81 19K I !8:! 

Slutrcdovisade projekt 
1980-06-30 

Projekt fardigstiillda 
före 1979-07-0 I men 
iinnu ej slutredovisade 

Swriges lantbruksunh·ersitl'I 

U/11111<1 

Husdjurs vett:nskapligt 
centrum 

Kliniskt centrum. nybyggnad 
Ny- och omhyggnader. skogs-

vetenskapliga fakulreten 
Yiixtskyddscentrum } 

Alnarp 

Yiixlskyddscentrum 

<J11rpe11hcrg 

Elo:vbostiider 

Umeä 
Nvhyggnad 

Statens ntcrinärmedicinska 
anstalt 

U/1111w 

Centralhlock 

Upp/1111cl.1· Rro 
Hlodtapp

ningsbyggnad 

[)h·erse objekt 

7 215 

8990 

7 (>()!) 

9800 

5200 

R 500 

275 

7h00 

11000 

550 

5900 

72630 

1 Art av kostnadsram för resp. objekt. 

2a 

f.926 

8009 

7 1..\7 
8'J77 

..\99J 

..\90.• 

7 15'i 

K K3K 

I 371:> 

58324 

I. Av statsmakterna tidigare godtagen kostnadsrarn. 
:!a. Ändrad kostnadsram (tidigare faststiilld som definitiv I. 
:!b. Ändrad kostnadsram (tidigare faststillld som delram). 
3. Ny kostnadsram. 

4000 3500 

65824 

För nästa budgetår räknar jag enligt följande sammanställning inte med 

något anslagsbehov avseende inredning. 

Anslagsheriikning m·secnde inredning (I 000-tal kr.) 

Medclstillgång 

Medelsreservation 1980-07-0 I tavrundatl 4 500 
Anslag för 1980/81 :mon 
Anslag för 1981/82 tförslagl 

7500 

Beriiknad medelsförbrukning 

1980/81 
1981/82 

4000 
3 500 

7500 
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De kostnada som tas upp i följande 11tru.1·111i11gspla11 bör godtas. För att 

öka utrymmet för utrustningsnfönnden att planera de i utrustningsplanen 

upptagna myndigheternas utrustningsbehov förordar jag att kostnadsra

men Vissa utredningskostnadcr tas upp till 360000 kr. Av de skäl jag 

tidigare anfört under punkten G 5 är jag f. n. inte beredd all fiiresl<\ att en 

av U UH framförd ny kostnadsram för statens veteriniirmedicinska anstalt 

avseende utrustning till produktionsblocket uppförs i utrustningsplanen. 

Utmst11i11gspla11 (I 000-tal kr. J 

l.I trustnings1lbjekt Kostnadsram Mcdclsförbrukning 

defi- dclnim 1 art' t. o. m. Bcriiknad for 
nitiv 1980-
ram 06-30 1980/81 1981/82 

Sveriges lantbruksunh·ersitet 

Ultw111 
Telefonväxlar 3640 

"'"} } 
Ökad antagning till 

vch:riniirlinjen 2 350 2b 761 3 885 3 585 Växtskyddscentrum 5000 I 2 350 
Centrala service-

funktioner m. m. 900 2b 

Ainllrf' 2000 900 

Viixtskyddscentrum 6000 2 ."98 

Umeå I 500 700 

Nybyggnad 11 500 8 566 

Statens "eterinär-
rnedicinska anstalt 2050 2 340 

Centralbloå 17000 13401 
Telefonväxel 650 552 
Blod produktion 1800 

ErsättningsanskaffninJ!ar 
rn.m. 8 200 9140 

Lludgetån::t 1979/80 6800 3 815 
Budgetåret 1980/81 11950 
Budgetitret 1981/82 8600 3 

Statens natunårdsverk 4 700 4000 

Ersällningsanskaff ni ngar 
m. m. budgetärct 1979/80 3 200 \ 097 

Ersiit t ni ngsans kaff ningar 
m. m. budgct<lret 1980/81 4 750 

Ersätlnings;mskaffningar 
m. m. budgetåret 1981182 4500 3 

Statens strålskydds-
institut . 900 900 

Ersiittningsanskaffningar 
m. m. budgetåret 1979/80 700 9 

Ersättnings;mskaffningar 
m. m. budgetåret 1980/HJ HOO 

Ersiittningsanskaffningar 
m. m. budgetåret \981/H2 1000 
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Utrustningsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

defi- delram 1 art 1 t. o. m. Beräknad för 
nitiv 1980-
ram 06-30 1980/81 1981/82 

Statens lantbrukskemiska 
laboratorium 

Ersättningsanskaffningar 
m.m. 

Ersättningsanskaffningar 
m. m. budgetåret 1980/81 

Vissa utredningskostnader 

1550 310 

2000 1031 

1000 

360 2a 

89310 5190 

94500 

36300 24785 21875 

82960 

' Art av kostnadsram för resp. ohjekt 
I. Av statsmakterna tidigare godtagen kostnadsram. 
2a. Ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv). 
2b. Ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 
3. Ny kostnadsram. 

Anslagsbehovet för nästa budgetår för utrustning beräknar jag till 22 

miij. kr. enligt följande sammanställning. 

Anslagshcriikning avseende utrustning (I 000-tal kr.) 

Medels tillgång Beräknad medelsförbrukning 

Mcdelsrescrvation 1980-07-0 I (avrundat) 
Anslag för 1980/81 
Anslag för 1981/82 (förslag) 

3000 
22000 
22000 

47000 

1980/81 (avrundat) 
1981/82 (avrundat) 

25000 
22000 

47000 

Byggnadsstyrelsen och utrustningsnämnden får för varje i inrednings

rcsp. utrustningsplanen upptaget objekt lägga Lit beställningar intill högst 

det belopp, som angetts som kostnadsram för objektet, med avdrag för de 

medel som förbrukats vid tidpunkten för beställningen. För nästa budgetår 

innebär detta att medgivande får lämnas att beställa inredning och utrust

ning av lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet m. m. dels för byggnads

styrelsen till ett sammanlagt belopp av (72 630000-65 824 000 = l avrundat 

6.8 milj. kr .• dels för utrustningsnämnden till ett sammanlagt belopp av 

(94500000-82960000=) avrundat 11.5 milj. kr .. allt att betalas tidigast 

under budgetåret 1982/83. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inredning 

och utrustning för lokaler vid Sveriges lantbruksuniversitet 

m. m. inom de kostnadsramar som jag har förordat i det föregå

ende, 

8 Riksd11i.:cn 19801/l/. I .mm/. Nr 100. Hi/11g11 13 
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..., till lnl"l'dning och 11trus111i11g a1·_ lokaler l'id S1•erigc.1 la11thr11ks-

1111ircrsitl'f m. 111. för hudgetaret 1981 /82 anvisa ett rescrvations

anslag av 22000000 kr. 

G 7. Jordbruksf'orskning 

Arbetsgruppen tlir skogs- och _iordhruk~liirskning har i oktober 1980 

avgett heUinkandet ( Ds Jo 1980: 81 Skogs- och _jordbrukets forskningsr;°1d. 

Det iir min avsikt att senar:e foresl<'t regeringen att l:igga fram siirskild 

proposition om bl. a. den fortsatta verksamheten vid statens r;'id för skogs

od1 jordbruksforskning. 

Med hiinvisning h~irtill hermt:illcr jag all regeringen föresl~ir riksdagen 

att. i avvaktan pii siirskild proposition i iimnct. till .lordhmksfi,,.sk-

11i11g for budget{irct 1981/82 beriikna ett reservatil1nsanslag av 

17082000 kr. 

G 8. Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I 823 000 
I 823 000 

2 300000 

Reservation 

Statens nuvarande stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning regleras 

i ett mellan staten och Stiftelsen Svenskjordbruksteknisk forsk.ning triiffat 

avtal om gemensam finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhc:t 

på det jordbrukstekniska omriidet. Avtalet avser tiden den I juli 1978-dcn 

30 juni 1981. Enligt avtalet medverkar staten i finansieringen av verksam

heten genom ett årligt bidrag av I 82) 000 kr.. eller sammanlagt 5 469 000 

kr.. medan stiftelsen åtar sig att under hela avtalsrcriodcn tillskjuta sam

manlagt lägst 2 468 000 kr. Ansvaret för genomförandet av det avtalade 

programmet ;!vilar Jordbrukstekniska institutet. 

Jag tillkallade med stöd av regeringens bemyndigande den ~O mars 1980 

en förhandlingsgrupp med uppdrag att för statens riikning förhandla och -

under förutsiittning av regeringens godkiinnandc - triiffa nytt avtal med 

Stiftelsen Svensk jordbruksteknisk forskning om den fortsatta gemensam

ma finansieringen av forsknings- och lltvecklingsarbetet p[t det jordbruks

tekniska omrf1det. Förhandlingsgruppen skulle enligt direktiven beakta de 
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riktlinjer for statligt stöd till kollektiv forskning som angetts 1 prnp. 

1968: 68 angäende ökat statligt stöJ till teknisk forskning och industriellt 

utvecklingsarbete samt i prop. 1971: I (bil. 15 s. 891. 

Förhandlingsgruppen har i oktober 1980 överliimnat en promemoria ( Ds 

Jo 1980: 101 angiiemk stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning. Till 

promemorian har som bilaga fogats ett under förbehfill av regeringens 

godkfömande ingi'mget avtal mellan staten och Stiftelsen Svenskjordhruks

teknisk forskning. Enligt avtalet som avser tiden den I juli 1981-den 30 

juni 1984 ålar sig staten att medverka i finansieringen av verksamheten 

genom att tillskjuta 6900000 kr.. varav 2300000 kr. under vart och ett <tv 

hudget<'tren 1981/82-1983/84. Stiftelsen fttar sig att under avtalsperioden 

tillskjuta liigst motsvaranuc belopp. varav sammanlagt minst 3 600000 kr. i 

form av direkt bidrag. Ansvaret för programmets genomförande avses 

liksom hittills åvila Jordbrukstekniska institutet. 

1-·iircdraga 11dc· /1 

Jag biträder förhandlingsgruppens förslag till avtal mellan staten och 

Stiftelsen Svensk jordbruksteknisk forskning om att Jet statliga stödet 

ökas till de i avtalet föreslagna beloppen. 

Jag hemstiiller all regeringen föresli'tr riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att godkiinna avtal angående stöd till kol

lektiv jordbruksteknisk forskning i enlighet med vad jag har 

anfört . 

.., till Stiid till kullektil· jord/Jrukstcknisk Ji,,-s/;11i11g for hudgetttret 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 2 31111000 kr. 

G 9. Bidrag till \'äxtförädling 

1979/80 lJ tgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 
1 I lalvt (tr 

19888 103 

23 200000 

246(10000 

Reservation 961897 

Den gemensamma finansieringen av viixtforiidlingen regleras i avtal 

mellan staten och jordbrukets föreningsrörelse. Avtalet avser tiden den I 

januari 1980-den 31 dcccmhcr 1989. Ansvaret för genomförandet av avta

let åvilar viixtföriidlingsniimnden. 

\' iix (f i'irii d I i 11g.1· 11ii m mle 11 

YiixtförädlingsniimnJen hemstiilkr att statens bidrag riiknas upp med ca 

10 q. eller 2,3 milj. kr. till sammanlagt 2.5 . .5 milj. kr. 
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Nämnden har fullföljt statens tidigare engagemang och därvid ocks{1 

lämnat bidrag till kostnaderna för den ärtgenbank som finns vid Weibulls

holms viixtforädlingsanstalt. Niimndcn anser dock att pil sikt iir ett sädant 

bidrag knappast förenligt med syftet med anslaget. 

/-"ijrcdraga lllle11 

Jag beräknar anslaget till 24600000 kr. Jag har därvid räknat med att 

niimnden iiven budgetäret 1981 /82 lämnar bidrag till iirtgenbanken vid Wei

bullsholm. 

Jag hemställer att regeringen foresl{ir riksdagen 

att till Bidrag till 1·iixtfi"iriidli11g for budgetåret 1981 /82 anvisa ett 

reservationsanslag av.24600000 kr. 

G 10. Skoglig forskning 

Arbetsgruppen för skogs- och jordbruksforskning har i oktober 1980 

avgett betiinkandet I Ds Jo 1980: 8l Skogs- och jordbrukets forskningsriid. 

Det iir min avsikt att senare föreslii regeringen att liigga fram siirskild 

proposition om bl. a. den fortsatta verksamheten vid statens riid filr skogs

och jordbruksforskning. 

Med hiinvisning hiirtill hemstiiller jag all regeringen fiiresl{1r riksdagen 

att. i avvaktan pi1 siirskild proposition i iimnet. till S/.:oi..:lig.fi1rs/.:11i11g 

för hudgetiiret 1981/82 beriikna ett rescrvationsanslag av 9 150 000 

kr. 

G 11. Stöd till kollckth' forskning rtirandc skogsträdsföriidling och skogs

giidsling m. m. 

l979i80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

.3350000 

4 000000 

4-'.:'ilH\OO 

Reservation 

Statens nuvarande stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsför

iidling och skogsgödsling m. m. regleras i ett mellan staten och Stiftt:lsen 

Skogsförbiittring triiffat avtal om gemensam finansiering av forsknings

och utvecklingsverk-;amhet rörande skogstriidsföriidling och skogsgöds

ling m. m. Avtalet avser tiden den I juli 1979-·dcn 30 juni 1982. Enligt 

avtakt medverkar staten i finansieringen av verksamheten genom att 

tillskjuta 11.7 milj. kr.. varav .~ 350000 kr. umkr hudgetitret 1979/XO. 4 

milj. kr. under budget{iret I 'J80/X I och 4 .\50000 kr. under budget<lret 1981 / 
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82. Stiftelsen fttar sig att tillskjuta liigst 11.7 milj. kr. Ansvaret för den 

avtalade verksamhetens bedrivande åvilar Institutet för skogsförbiittring. 

FiiredraganJen 

Anslaget hör i enlighet med avtalet mellan staten nch Stiftelsen Skogs

förhiittring föras upp med 4 350000 kr. 

Jag hemställt:r att regeringen förc:slftr riksdagen 

att till Städ till ko/lekth· fi1rsk11i11g riirande skog.1triid.~ti"iriidling och 

skogsgiidsling 111.111. för budgetåret 1981/82 anvisa ett reserva

tionsanslag av 4350000 kr. 

G 12. Stöd till kollektiv skogsteknisk forskning 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

7800000 

7350000 

7950000 

Reservation 

Statens nuvarande stöd till kollektiv skogsteknisk forskning regleras i ett 

mellan ~talen och Stiftelsen Skogsteknisk FoU träffat avtal om gemensam 

finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet på det skogstek

niska området. Avtalt:t avser tiden den I juli 1979-den 30 juni 1982. Enligt 

avtalet medverkar staten i finansieringen av verksamheten genom att 

tillskjuta 22.1 milj. kr.. varav 6,8 milj. kr. under budgeti\ret 1979/80. 

7350 000 kr. under budgetåret 1980/81 och 7 950 000 kr. under budgetåret 

1981 /82. Stiftelsen åtar sig att under avtalsperioden tillskjuta lägst 22.1 

milj. kr. Staten åtar sig enligt avtalet att diirutövcr tillskjuta I milj. kr. 

under budgetåret 1979/80. Ansvaret for den avtalade verksamhetens ge

nomförande åvilar Nämnden för skogsteknisk forskning. 

Föredragamle11 

Anslaget bör i enlighet med avtalet mellan staten och Stiftelsen Skogs

teknisk FoU föras upp med 7950000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till StiiJ till ko//ektii· skogstekni.1k .fi1rsk11i11g för budgetåret 1981/ 

82 anvisa ett reservationsanslag av 7 950000 kr. 

G 13. Bidrag till Skogs- och lantbruksakadcmien 

1979/go Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

480610 

463000 

497000 

Frfm anslaget bestrids kostnader för Skogs- och lanthruksakademiens 

ordinarie tjänstemän. ersiittning åt skoglig expertis. bidrag till bibliotek 
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m. m. samt vissa kostnader för utländskt forskaruthyte och utländska 

forskarkontaktcr. 

Skogs- och la11thmksakade111ie11 

I. Pris- och löneomräkning 34 000 kr. 

2. Huvudförslaget innebär inskriinkning av hiblioteksverksamhcten och 

det utländska forskarutbytet (+ 24000 kr.). 

3. Medel begärs för en tjiinst som skoglig sekreterare ( + 117 000 kr. l. 

4. Medel hcgärs för en hibliotekarietjänst och för ökade bidrag till 

biblioteket ( + I 63 000 kr.). 

Fc>redragandcn 

För nästa budgetår bör bidraget till Skogs- och lanthruksakadcmien 

höjas med 34 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föresltir riksdagen 

att till Bidrng till Skogs- och la11thmk.rnkadc111ie11 för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 497000 kr. 
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H. MILJÖ V i\.RD 

H I. Statcns·natunärdsvcrk 

1979/80 Utgift 

I 'J80/8 I An~lag 

1981i82 Förslag 

181094090 

~68 330 000 

76 434 000 
1 Inkl. omgivningshn!icni~ka anlc.:lningen: 
~ E:xkl. omgivningshygicniska avdelningen. 

Statens naturvårdsvcrk iir central förvaltningsmyndighet för iirenden om 

naturvi'1rd. diiri inbegripet vattenv<'ird. luftdrd och rcnhiillning utomhus. 

samt om rörligt friluftsliv. jakt och viltv<lnL allt i den mån si\dana iirendcn 

ink ankommer pf1 annan statlig myndighet. Till verkets förvaltningsomrii

de hör iiven iiremkn enligt miljöskyddslagen ( 1969: 387) i den mån dessa 

inte: ankommer på koncessionsniimnden för miljöskydd eller annan myn

dighet. Verket har tillsyn över dtcrlevnadcn av lagen ( 1973: 3291 om hiilso

och miljöfarliga varor och i anslutning diirtill meddelade föreskrifter. i den 

miin tillsynen inte ankommer p<I annan myndighet. Verket har vidare till 

uprgit't att leda och friimja fiiretriidesvis målinriktad naturdirdsforskning 

och undcrsökningsvcrksamhct inom naturvi1rdsomrfalct. 

Till verket är produktkontrollniimnden knuten. Niimndcn prövar fritgor 

som avses i lagen om hälso- och miljöfarliga varor. i den m{in prövningen 

inte ank1)mmer rf1 annan myndighet. 

Naturvårdsverket leds av en styrelse. Chef för verket iir e.n generaldirek

tör. Inom verket finns fyra avdelningar. niimligen administrnti\"<t avdel

ningen. naturrcsursavdelningen. tekniska avdelningen och forsknings- ,,eh 

undersökningsavdelningen samt ett sekretariat för planering och informa

tion. 

Vidare finns inom verket en forskningsnilmnd Ol:h tre rild. naturviirdsrt1-

det. vatlenv<lrdsrådet och luftv~irdsriidet. samt tvi:i delegationer. en for 

markfri\gor och en för anläggningsstöd till idrotten. 

Personal 

H;1ndliiggande personal 
Övrig personal 

1980/8 I 

3~8 
123 

471 

lkriiknad iindring 1981.;82 

Statens natur
vårdsverk 

Före
draganden 
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1980181 

Anslag 

UtR!fler 
Lönekostnada 'il 484000 
Sjukv;ird 144000 
Reseersiittningar 

och cxpensa 8 87:! 000 
Diirav 

utomnordiska resor ! 130000) 
representation 19 00()) 
ADB (3 100000) 
laboratoriekostm1ller 165:! 000) 
vidareuthildnin11 1190000) 
eng{rngsutgifler (-1 

Lokalkostmider 7830000 
Därav eng;\ngs-
utgifter (-} 

Siirskilda under-
sökningar IOOOO 

68340000 

/llht>/11.\/l'I' 

Ersiillning för siir-
skilda undcrstikningar IOOOO 

Nettoutgift 68330000 

S!t1fl'IH 11ut111Tård.\·1•t•rk 

I. Pris- och löneomräkning 8604000 kr. 

lkriiknad iindring 1981/82 

Statens natur
v{irdwerk 

+ 5264000 
+ 22000 

+ 5090000 

(+ 270000) 
(+ 11 OOOl 
t+ 2 .~0000()) 
(+ 708 ()00) 
I+ :109000) 
I+ 50000) 
+ 2097000 

I+ 1500001 

+12473000 

+12473000 

Före
draganden 

+:i 16~000 
+ 22000 

+I 002000 

1.+ 14000) 
(-) 

(+ 47'i0001 
I+ (15 ()()()) 
I+ 210000) 

f-1 
+ 1912000 

1-) 

+8104000 

+8 I04000 

2. Huvudförslaget skulle innehiira att drygt hälften av de 2 milj. kr. 

verket erhöll fr. o. m. hudgetäret 1979/80 för att täcka kostnaderna för 

tidigare i samband med omorganisation inrättade tjiinster fråntogs verket 

(+ 7065000 kr.L 

3. Stora pcrsonalhehov föreligger för att kunna klara en rad såväl gamla 

som nya uppgifter som pålagts verket och för vilka verket aldrig' erhållit 

några tjänster. Inom en åtminstone oförändrad real resursram ser verket 

möjligheter att åstadkomma konsolideringar och diirmed fortsätta omprio

riteringsarhetet från tidigare år. En minskning av personalmedlen skulle 

väsentligt försvära anstriingningarna att genom interna omprioriteringar 

tillgodose personalbehoven inom angelägna områden. ( + I 539000 kr.) 

4. Reseersättningarna behöver öka ( + 603 000 kr.). speciellt medlen för 

utomnordiska resor till följd av verkets ökade internationella engagemang. 

5. Kostnaderna för uppbyggnaden och driften av ADB-baserade infor

mationssystem kommer att öka väsentligt. Detta gäller främst produktre

gistret och MI-01. Totalt föreslås 5400000 kr. I+ 2300000 kr.) 

6. Laboratoriekostnaderna har samlats under en delptlSt när nu ett antal 

forskningslahoratorier överförts till myndighetsanslaget. Härigenom ska-
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pas bättre möjligheter att överblicka, budgetera och planera den kost

nadskrävande laboratorieverksamheten. Vidare har kostnadsökningarna 

för vissa laboratorieutensilier. kemikalier m. m. varit ca 20-25 o/c. Om inte 

kompensation för prishöjningarna erhålls blir följden att verksamheten 

måste inskränkas. vilket medför att personal och utrustning inte kan ut

nyttjas. Verket har vidare via UUH-anslag erhållit betydande belopp för 

ersiittning och nyanskaffning äv laboratorieutrustning. Utrustningen måste 

underhf11las (+ 240000 kr.) i annat fall kan den inte utnyttjas. vilket är 

slöseri med det stora kapital utrustningen representerar. I anslagsposten 

ingår också laboratoriekostnader för det löpande tillsynsarbetet inom det 

tekniska miljöskyddet f + 100 OOÖ kr.) och produktkontrollen ( + 125 000 

kr.). Om ink laboratoriedelen kan finansieras spolieras möjligheterna till 

meningsfull tillsyn och kontroll på nämnda områden, Totaii beräknas 

kostnaderna för iindamålet uppg[i till 1600000 kr. 

7. För övriga expenser föreslås bl. a. en ökning av biblioteks- och doku

mentations verksamheten, inkl. en upprustning av bokbcsiåndet ( + 214000 

kr.). 

8. För att till viss del ersätta behovet av nya tjänster måste en väsentligt 

ökad satsning ske på vidareutbildning för att därigenom möjliggöra interna 

omflyttningar av personal. ändrade tjänsteinriktningar och utveckling av 

kompetensen hos befintlig personal ( + 509000 kr.). 

9. Lokalkostnaderna ökar genom att verket tillförts nya lokaler i Solna 

oc;h vissa lokaler behöver upprustas av arbetsmiljöskäl ( + 2 097 000 kr.). 

10. Naturvårdsrådets. vattcnvårdsrådets. luftvårdsrådets och delegatio

nens för markfrågor funktioner har reducerats jiimfört med under verkets 

uppbyggnadstid. Råden och markdelegationen föreslås därför t1pphöra. 

Regeringen har den 30 oktober 1980 beslutat att till lagt·ådet överlämna 

förslag om vissa iindringar i miljöskyddslagen rörande bl. a. prövningsord

ningen, tillsyn och påföljder. I förslaget framhålls bl. a. nödvändigheten av 

att tillsynsverksamheten effektiviseras. Vidare är det enligt förslaget ange

läget att ADB-systemet för information fr;ln tillsynsverksamheten enligt 

miljöskyddslagen (Ml-0 I) byggs ut. Förslagen i lagrådsremissen påverkar 

resursbehovet hos statens naturvårdsverk och länsstyrelserna. Chefen for 

kommundepartementet kommer senare denna dag att ta upp frågan om 

resursbehovet vid liinsstyrelsernas naturvårdsenheter. 

För naturvårds verkets del framhålls i förslaget bl. a. att verket bör ges 

möjligheter att vid behov kunna bista länsstyrelserna med särskild kompe

tens i kvalificerade tillsynsärenden. Samtidigt föresh\s att naturvårdsvcr

kets dispensprövning i miljöskyddsiircndcn skall upphöra. Viss personal 

bör därigenom kunna frigöras för tillsynsarbete. Diirutöver beräknar jag ett 

medclstillskott till naturvårdsverket för budgetåret 1981/82 på I milj. kr. 

för utvidgad tillsynsverksamhet. Jag har därvid bl. a. beaktat Je ökade 
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kostnaderna vid naturvånlsverket för en utbyggnad av Ml-01-systemct. 

Jag räknar med att ytterligare fyra länsstyrelser ansluts till detta system 

under budgetåret 1981/82. 

För nästa budgetår bör i övrigt medel för statens naturvårdsverk beriik

nas med utgångspunkt i huvudförslaget. Det är angcliiget att personalbeho

vd inom särskilt angelägna verksamhetsområden kan tillgodoses vid de 

omprioriteringar som kan behiiva ske. För att underlätta en sådan omställ

ning har jag beriiknat ökade medel för vidareutbildning. 

Jag delar naturvårdsverkets bedömning att naturvårds-, vattcnviirds

och luftvårdsddcn samt delegationen för markfrågor nu kan avskaffas. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föresl{tr riksdagen 

att till Statens 1111t111Tt/rd.l'l'ak för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förs lagsanslag av 76 434 000 kr. 

H 2. Statens strålskyddsinstitut 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förs lag 

15 362 194 

12 063 000 

12503000 

Statens stdlskyddsinstitut iir strälskyddsmyndighct enligt strålskyddsla

gen ( 1958: 110) och har därjämte bl. a. till uppgift att vara samordnande 

organ för olika strålskyddsintresscn i landet. Institutet har vidare ett cen

tralt samordnande ansvar för den mfilinriktade strålskyddsforskningen och 

skall iiven sjiilvt bedriva målinriktat forsknings- och utvecklingsarhete 

inom strålskyddsområdet. 

Institutet leds av en styrelse. Chef för institutet iir en generaldirektör. 

Inom institutet finns tre enheter. niimligen administrativa enheten. tillsyns

cnhelcn samt forsknings- och utvccklingsenheten. Vid institutet finns en 

rådgivande forskningsnämnd och en hercdskapsnämnd mol atomolyckor. 

Personal 

Handliiggande personal 
Övrig personal 

1980/81 

56 
63 

119 

lkriiknad iindring 1981/82 

Statens ~tdl
skyddsinstitut 

+ 12 
+ 4 

+16 

Före
draganden 

+I 

+I 
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1980/81 BeriiknaJ ändring 19X l/IC 

Ansla~ 

Utgijier 

Lönckost nader 13 746000 
Sjukvård 12000 
Rcsccrs:ittningar och 

expenser 1967000 
Därav utomnordiska 
resor ( 156000) 

Lokalkostnader 2 433 000 

18158000 

/n~omster 

Inkomst av slrttl-
skvdJsverksamhet I 133000 

Er~iiitning för kost-
nadcr for beredskaps-
funktioner inom atom-
reaktoromr{1det 587000 

Avgift för kom.:ession 
fiir uppförande eller 
innehav av energipro-
ducerandc reaktor 3517000 

Ersiittning for kostnader 
för insamling od1 ana-
lvs av luftburen wdio-
,;ktivitct X58000 

Nettoutgift 12 063000 

S1alens slrcilskydJsi11stit11t 

I. Pris- llCh löneomriikning 1450000 kr. 

Statens str;il
skydJsinstitut 

+31!3:1000 
+ 8000 

+I 009000 

I+ 49000) 
+I 100000 

+5150000 

+ 912000 

+ 569000 

+ 1264000 

+ 308000 

+2097000 

2. Huvudalternativet innebär en minskning med 75 000 kr. 

Före
draganden 

+2170000 
+ I 000 

+ 385 llOO 

1+ 10000) 
+ 678 000 

+3234000 

+ 719000 

+ 571000 

+l2ll000 

+ 2'!3 000 

+ 440000 

3. Vid miljölahoratoriet behövs en fysiker i radiobiologi < + 119000 kr.). 

4. Tillsynshyrän behöver tillföras fyra forste stnllskyddsinspektörer llCh 

tre strålskyddsinspektörer för kärnkraftsrillsyn och beredskap. Vidare be

hövs en assistent. ( + I 025 000 kr.) 

5. Pii tillsynsbyrån behövs en fysiker för verksamheten med icke-joni

serande strålning. Vidare behövs tvä strålskyddsinspektörer fiir insatser 

avseende medicinsk röntgendiagnostik samt två assistenter. f + 589000 

kr.) 

6. Administrativa byrån behöver tillföras en byrädirektör för ekono

miadministrativa göromål samt en assistent ( + 211 000 kr.). 

J-'iiredragande11 

Med hänvisning till sammanstiillningen beriiknar jag anslaget till 

12 503 000 kr. Jag har därvid bl. a. räknat med medel för en fysiker (3 l och 

ytterligare medel för tillsyn av kärnkraftverkens miljö- och siikcrhetsfrii

gor. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens strtllskyddsi11stit11t för budgetilrel t 981/82 anvisu ett 

förslagsanslag av 12 503 000 kr. 
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H 3. Koncessionsnämnden för miljöskydd 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

5 519736 

5 342 ()()() 

5 802 000 

Koncessionsnämnden för miljöskydd handlilggcr iircnden rörande till

stånd till elkr förbud mol miljöfarlig verksamhet. Nämnden beslttr av 

ordförande och tre andra ledamöter. I nämnden finns fyra avdelningar. 

Personal 

Handliiggande personal 
Övrig pcrsonal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvilrd 
Rcseersiillningar 
Lokalkostnadn 
Expenser 

I 980i8 I 

14 
l_"i 

29 

3 8hl 000 
11000 

352000 
h07000 
"il I 000 

5.'42000 

Kc111n'ssi1ms11ii11111dc11 Fir mi/jiiskydd 

I. Pris- och löncomriikning 495 000 kr. 

lkriiknad iindring 19Xl/S2 

Koncessions
niimndcn for 
milji>skydd 

+I 
+2 

+3 

+ X2ti000 
-~ 000 

+ 68000 
+ 54000 
+ 58000 

+I 009000 

före
draganden 

+ 343 000 
+ 2000 
+ 21000 
+ 54000 
+ 40000 

+460000 

2. Huvudalternativet innehiir en ökning av anslaget med J45 000 kr. 

3. Nämnden hehöver tillföras en förste byrilsckrctcrarc och tvii assisten

ter ( + J2 I 000 kr). 

Fiiredr11g1111de11 

Med hiinvisning till sammanstiillningen h_emstiiller jag alt regeringen 

fiiresl{ir riksdagen 

att till Ko11cessio11.111ii11111de11.fi'ir111iUii.1kydd för hudgetiiret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 5 802 000 kr. 
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H 4. Miljövårdsinformation 

1979/80 Utgift 

I 980i8 I Anslag 

1981/82 Förslag 

3066033 

3 900000 

4200000 

Reservation I 097 489 

Anslaget används för information inom miljövårdsområdet. Från ansla

get utgår också av regeringen bestämda bidrag till vissa organisationer. 

Statens nat11n·ärd.1Terk 

Medvetande och kunskaper om miljöförhållanden och miljöproblem är 

en förutsättning för en god hushällning med vara naturresurser. Informa

tion och utbildning är dätfor viktiga styrmt.:del i miljövårdsarbetet. 

De ändringar i lagstiftningt.:n på miljövardsomrf1dct som gjorts och som 

håller pä att genomföras leder till en ökad decentralisering av beslut och 

framför allt tillsyn enligt denna lagstiftning. Särskilt markant är kommu

nernas ökade ansvar inom såväl naturvårdens som miljöskyddets områ

den. För den centrala naturvårdsmyndighetens del förskjuts tyngdpunkten 

mot de ledande. planerande, kunskapsinsamlande och riktlinjegivande 

funktionerna. 

Denna utveckling ökar kraven på en väl fungerande informationsverk

samhet med avseende på såväl beslutsfattare på olika nivåer som allmän

heten. Också behovet av utbildningsinsatser ökar starkt. 

Naturvårdsverkets information har hittills till stor del varit inriktad på 

begränsadt: målgrupper. En betydande sådan är beslutsfattare inom nä

ringsliv och samhälle. till vilka framför allt utgivningen av böcker och 

stencilerat material med riktlinjer. allmänna räd. forsknings- och under

sökningsrapporter m. m. riktas. En hel del av detta material används också 

inom utbildningsväsendet. framför allt på högskolenivå. Informationen till 

allmänheten består i stor utsträckning av broschyrer och foldrar. filmer 

och utställningar. Resurserna medger endast förhållandevis smil upplagor. 

och informationen kan därför i stort sett endast ges till dem som aktivt 

frågar efter den. Utrymmet för bredare informationssatsningar är ytterst 

begränsat. Regelbundt!I görs dock korta informationsfilmer för TV. 

Allmänheten nås också via besökscentraler. s. k. naturum. Vidare ges 

tidningen Miljöaktuellt ut. Den har f. n. en upplaga av 16 500 exemplar. 

Material ur tidningen når allmänheten också via andra massmedia. som 

ofta refererar tidningen. 

Den löpande informationsverksamheten kommer även fortsättningsvis 

att huvudsakligen riktas mot speciella målgrupper. Som ett rt.:sultat av den 

ökade decentraliseringen förstärks bl. a. behovet av den mera kvalilic.:i:ra

de informationen till beslutsfattare på regional och lokal nivå. Arbetet med 

s. k. branschutredningar - genomgångar av miljöproblem oc.:h miljövårds

ätgärder inom olika industribranscher - i kombination med rikt linjearbete 

- kan väntas leda till ökad utgivning av sådan information. 
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Det iir emcllcrtiJ ocks{t angeläget att kunna överföra en del av denna 

kunskap i mera liittillgänglig rorm. inte minst med hiinsyn till hehovet av 

undervis.ningsmaterial inom skolan. God tillgfmg till liittillgiinglig informa

tion innehiir oeksfa att hesvarandet av förfr{1gningar frfm organisationer och 

allmänhet inom och utom landet kan rationaliseras. Det är diirför en 

strävan att öka insatserna för att ta fram sådant material och minska den 

direkta hanteringen av enskilda iirenden. Under 1980-talet kommer alter

nativa energikällor och kemikalieanvändningen som tva områden med 

stora informationsbehov. 

Flera av de viintade reformerna pti miljövfardsområdet srnllcr krav på 

direkta utbildningsinsatser från verkets sida. För budgdåret 1981/82 be

hövs 100000 kr. för att klara utbildningskraven. 

Litteratursökning genom datahaser iir ett billigt och effektivt sätt att nå 

önskad information. Verket har hi.irjat utnyttja detta genom ompriorite

ringar men måste nu för att klara kontinuerlig bevakning av vissa fackom

r:iden erhålla ytterligare medel. lnformationsanslagct hör tillföras 1001100 

kr. fi;r hudgetiin:t 1981 /82 för denna verksamhet. 

De ideella naturvårdsorganisationerna har ockst1 stor ht:tydelse för opi

nionshildningcn p~1 miljöv~lrdsomrädd. Deras verksamhet bör diirför få ett 

fortsatt statligt stöd. Verket anser emellertid att stödet bör utgöra ett 

siirskilt anslag. som utgär direkt till organisationerna. Viigningen av orga

nisa"tionernas behov mot verkets informationsbchov bör rimligen inte gö

ras av verkt:t. Förslaget till bidrag iir alltså inget stiillningstagande till 

behovet utan endast en uppräkning av hidraget för pris- och löneökning. 

Med den nuvarande formen för anslagsgivningen föreslår verket all bidra

gen till Svt:nska naturskyddsföreningen höjs med 40000 kr. till 780000 kr., 

att bidraget till Riksförbundet för hembygdsvånl höjs med 25 000 kr. till 

430 000 kr. och alt bidraget till Svenska förbundet för kolonitdidgårdar och 

fritidsbyar höjs med 15 000 kr. till 70000 kr. Fiir i.ivriga informationsin

satscr förc~lf1s ett oforiindrat belopp av 100 000 kr. 

Naturvårdsverkets förslag för budgetåret 1981/82 innehär en anslagsök

ning med sammanlagt LI milj. kr. till .5 milj. kr. Av ökningen avser 

I 020000 kr. naturvärdsverkets informationsverksamhet och 80000 kr. 

naturvårdsorganisationcrna. 

Fi.ireJra1-:a11Je11 

Anslaget bör för nästa budgetår höjas med 300000 kr. till 4.2 milj. kr. 

Det ankommer på regeringen eller efter regeringens bemyndigande statens 

naturvårds verk all besluta om anslagets fördelning på olika ändamål. 

Jag hemstiiller all regeringen föreslår riksdagen 

all till lvli/ji>rårdsi1~fomwtio11 för budgetåret 1981/82 anvisa ett re

servationsanslag av 4 200000 kr. 
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H 5. Mark för naturvård 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

125414743 

20 000 000 

20000000 

Reservation 354 265 

1 Anslaget Ersiillningar vid bildandet av naturreservat m. m. och kapitalhudµetens 
investi:ringsanslag Markfrin·iirv för naturviirdsiindamill. m. m. 

Från anslaget bestrids kostnader för förviirv fiir statens riikning av 

värdefulla naturomräden. De naturdrdsobjekt som förviirvas med anli

tande av medel från anslaget och vissa andra naturviirdsoh.iekt i statens 

tigo n:dovisas på naturvårdsfonden. som förvaltas av statens naturvi1rds

verk. 

Fri:'1n anslaget bestrids vidare ersättningar enligt naturvårdslagen 

t 1964: 822, omtryckt 1974: 1025). 86 eller 1:22~byggnadslagent1947: 3851 i 

dess lydels;: intill den l januari 1%5 samt lagen ( 1974: 434) llm bevarande 

av bokskog. Från anslaget kan utgf\ statsbidrag till kommun eller kommu

nal stiftelse för skydd av mark för naturdrdsiindamäl. Dessutom for 

anslaget disponeras för utrednings-. förhandlings- och viirderingskost

nader i samband med säkerställande av mark för naturv{\.rdsändam~1l. 

Swtens nm11n·ård.n-erk 

Syftet med anslaget är att skydda representativa områden och unika 

förekl1mster av svensk natur som iir av betyddse säväl fi.ir den vetenskap

liga naturvården som för friluftslivet. Detta sker dels genom fiirviirv som 

främst inriktas pa omräden av vetenskapligt-kulturellt intresse. dels genom 

övrigu skydds<'ttgiirder. Den intensifierade skyddsverksamheten. enligt 

riktlinjerna för hushiillning med mark och vatten. föranleder bl. a. en ökad 

bidragsgivning till kommunerna. 

Verkt:t och liinsstyrelserna har diskuterat och prioriterat de mest ange

liigna områdena för säkerställandt.: och skydd enligt naturvårdslagen. Kost

naderna för dessa prioriterade objekt beräknas uppgi:i till för innevarande 

budgcti\r ca 18 milj. kr.. för budgetåret 1981 /82 ca 32 milj. kr. och för 

budgetåren 1982-1985 ca 77 milj. kr. 

Ett betydande belopp är iiven nödviindigt att beriikna för ännu icke 

avgjorda ersättningsiirenden enligt äldre lagstiftning. Den sammanlagda 

kostnaden för denna typ av ärenden beräknas fortfarande uppgä till 3 i1 4 

milj. kr. 

Det totala medelsbehovet heriiknas uppgå till ca 36 milj. kr .. men med 

hänsyn till besparingsdirektiven stannar verkets yrkande vid oförändrat 

anslag. 20 milj. kr. Av anslaget beräknas 5 milj. kr. åtgå till köp av mark i 

enskild iigo. lntrångsersiittningar och bidrag till kommuner m. m. beriiknas 

uppgii till ca 10 milj. kr. 
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Jag vill i detta sammanhang ta upp en framstiillning frän länsstyrelsen i 

Jönköping-; liin om all omriidct Store Mosse med Kiivsjön skall avsiittas till 

nationalpark. Genom beslut den IJ oktober I ~71 förklarade liins~tyrclseri 

omr~ldct Store Mosse med Kiivsjön inom Gnosjö. Vaggeryds och Värnamo 

kommuner som naturreservat. Reservatet omfallar ca 7 450 ha. varav ca 

240 ha vatten och iir beHiget l.'i km nordväst om Viirnamo. Den helt 

övervägande delen av reservatsområdet ägs av staten. I skivelse den 28 

september 1979 har länsstyrelsen hemställt att den av staten ägda marken 

inom reservatet avsätts till nationalpark. 

Ui11s.\'fyrc/.1·c11s.fi·11111stiil/11i11g. Området Store Mosse med Kiivsjön iir till 

stor del orört av exploatering. De stora. orörda vidderna erbjuder goda 

möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv. Där finns myrmarker. 

skoghevuxna fastmarksholmar. kiirrområden och sjöar. Omrädet kaninde

las i tre större mossemyronm'1den som alla innehåller betydande naturviir

den. Delen kring Kävsjön ärt. ex. kiind för sitt artrika fågelliv. Andra delar 

har en sällsynt flora. Store Mosse har upptagits i den på initiativ av 

Europariidet uppriittade förteckningen över viirdefulla myrmarker i Euro-. 

pa. Kiivsjön återfinns pi1 motsvarande lista över för fagellivet värdefulla 

v~1tmarker. 

Syftet med det utvidgade ~kyddet för omr[1det bör vara att bevara detta i 

sitt naturliga tillstånd eller i viisentligen oforiindrat skick. 

Den största delen av naturreservatet Store Mosse med Kävsjön ägs av 

staten genom naturv::'trdsfonden. Viss mark ägs av statens viigverk. statens 

järnvägar och domänverket. Enc!ast en mycket ringa del. ca I':';;.. iigs av 

annan än staten. Denna dd bör tills vidare hestå som naturreservat. P;I sikt 

bör dock staten försöka förvärva även denna del och avsälta den som 

nationalpark. Uinsslyrelsen fiireslår således att i huvudsak den mark inom 

dt:t nuvarande reservatet som ägs av staten avsiitts till nationalpark och att 

prinicpbeslut samtidigt fattas om att den övriga marken inom reservatet 

som staten i framtiden kan komma att förvärva också skall avsättas till 

nationalpark. 

Remissyttranden. Efter remiss har yttranden över skrivelsen avgetts av 

statens jiirnvägar. statens viigvcrk. statens naturviirdsvcrk. skogsstyrel

sen. lanthruksstyrclsen. domiinverkel. Sveriges lanthruksunivcrsitet. 

Lantbrukarnas riksförbund ( LRF>. Värnamo kommun, Svenska natur

skyddsföreningen och Sveriges ornitologiska förening. Skogsstyrelscn har 

bifogat ett yttrande från skogsvårdsstyrelsen i Jönköpings liin. 

Samtliga remissinstanser tillstyrker att Store Mosse med Kävsjön av

sätts till nationalpark. Statens 11at11n·iirds1·er/.: framhåller att biotoprikedo

men är stor. att floran iir omväxlande och delvis rik. att djurlivet, särskilt 

fägellivet. är omfattande och att möjligheterna till naturupplevelser är · 

stora. Något motsvarande område finns inte i landet. Också domiim·cr/.:ct 

anser att området har goda kvalifikationer för att hli nationalpark. S/.:ogs

st_1Tclsc11 anser inte att områdets stora v~itmarksarealer är av intresse som 
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presumtiv skogsmark. Den begränsade skogsmarksarealcn som ingår 

området är ett naturligt komplement till våtmarken och har dessutom goda 

förutsättningar att utvecklas till urskog. Skogsstyrelsen vill dock under

stryka att stormfällda träd bör upparhetas i områdets ytterzoner. Lant

hruksstyrelsen bedömer att lantbrukets intressen inte i någon större ut

sträckning motverkas av områdets avsättande som nationalpark i enlighet 

med länsstyrelsens hemställan. Sl'criges lanthruksunirersitct framhåller 

att Sveriges nationalparker f. n. nästan helt är knutna till fjällkedjan (över 

90% av arealen). Skall sammanhängande system av representativa natur

typer kunna bevaras för framtiden bör nationalparkskedjan utvidgas med 

områden i landets bördigare delar. Lantbruksuniversitetet understryker 

vidare vikten av att skogsmark i omedelhar anslutning till våtmarks

arealcrna bevaras då ett stort antal organismer är anpassade till ett samspel 

mellan naturskog och våtmarker. 

Statens jämi·ägar och statens 1•iig1·erk förutsätter att drift och underh~ill 

av de delar av järnvägen och länsväg 620 vilka går igenom den tänkta 

nationalparken kan ske utan inskriinkningar. Lanthrukarnas rik.1:fi'irh1111J 

erinrar om att naturvårdsfonden innehar fastigheter utanför det nuvarande 

naturreservatet och den föreslagna nationalparken. Förbundet anser att 

motivet för fondens innehav av dessa fastigheter bör ha förfallit i och med 

bildandet av nationalparken. De fastigheter fonden äger utanför national

parksområdet bör därför återförsäljas till sina ursprungliga ägare. Riksför

bundet uttrycker vidare farhågor för massförökning av skadeinsekter med 

åtföljande risker för skador på omkringliggande marker och kräver att det 

område inom vilket skogsvårdslagens skötselregler inte skall gälla begrän

sas storleksmässigt och placeras inuti området för att minimera risker för 

insektsspridning. 

l/iimwno kommun hälsar med tillfredsstiillclse att området ges ett starkt 

skydd och att bevarandeintresset verkligen ställs i förgrunden. S1·enska 

nat11rskydJ.1ji'ireninge11 framhåller att Store Mosse med Kävsjön är det 

största sammanhängande myrkomplexet i Sydsverige. Myrar är hittills 

dåligt representerade bland de svenska nationalparkerna. Området är av 

internationell betydelse som rastlokal för många flyttande änder och vada

re. Det är vidare viktigt att kanaliseringen av besökare fungerar sä att 

förslitning av naturen och störningar p[1 djurlivet undviks. 

f'öredragandcn 

Jag tar först upp förslaget från länsstyrelsen i Jönköpings län om att 

området Store Mosse med Kävsjön skall avsättas till nationalpark. 

Store Mosse är med sina ca 10000 ha Sydsveriges största sammanhiing

andc myrområde. Den bildar en naturligt avgränsad enhet med en naturtyp 

som f. n. inte finns reprcsenter.ad som nationalpark i södra Sverige och 

som hittills är dåligt representerad bland samtliga svenska nationalparker. 

Store Mosse är ett sedan lång tid viilkänt och väl dokumenterat naturom-

9 Riksdl1gc11 /91W!81. I sam/. Nr IOIJ. Ri/ugu 13 
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råde av högsta skyddsviirde såväl nationellt som internationellt. Detta har 

bl. a. medfört att området upptagits på den lista över internationellt 

skyddsvärda våtmarker i Sverige som fogats till den av Sverige ratificerade 

våtmarks konventionen. 

Liinsstyrelsens förslag innebär att i huvudsak det område om ca 7 450 ha 

inom Store Mosse som utgör naturreservat skall avsättas till nationalpark. 

Samtliga remissinstanser är eniga om att det i Store Mosse bör bildas en 

nationalpark av den storlek länsstyrelsen föreslagit. Jag ansluter mig till 

denna uppfattning. Området är av siidant viirde att det hör komma i 

åtnjutande av det ökade skydd en ändring av dess status frfm naturreservat 

till nationalpark skulle medföra. Jag förordar därför att det område som 

Store Mosse med Kävsjön utgör bevaras i naturligt tillst<'md eller i väsent

ligt oförändrat skick för framtiden genom att avsättas till nationalpark. 

Namnet hör vara Store Mosse nationalpark. 

Staten har sedan 1960-talet på olika sätt ökat sitt markinnehav inom det 

område som nu föreslås bli nationalpark. Bl. a. har ett flertal avtal träffats 

om byte av mark i vilka naturviirdsfonden t. ex. tillförts myrmark medan 

de andra parterna tillförts skogsproducerande mark som tidigare innehafts 

av fonden. Detta arbete som fortfarande pågär syftar till att få all mark 

inom det nuvarande naturreservatet överförd till naturvårdsfonden. Det 

förhållandet att Store Mosse avsiills till nationalpark kommer därför inte 

att medföra några ökade kostnader för staten jämfört med om omrildet 

fortfarande skulle vara naturreservat. 

Som Lanthrukarnas riksförbund anfört måste sädana fri\gor som risken 

för insektsskador uppmärksammas. Särskilda ttlgiirdcr kan därvid visa sig 

nödvändiga. Det är en uppgift för liinsstyrclsen att följa utvecklingen i de 

till nationalparken gränsande skogsområdena och vid hehov vidta erfor

derliga åtgärder. 

Genom att den föreslagna nationalparken ffir en avseviird storlek hiir det 

vara möjligt att kombinera det vetenskapliga intresset av att omrildet fitr 

förbli så opåverkat som möjligt med ctt samtidigt utnyttjande av omrädet 

för friluftsliv. 

Den föreslagna nationalparkens gräns skall enligt länsstyrelsens förslag 

med vissa avvikelser sammanfalla med det nuvarande naturreservatets. I 

4 * naturvårdslagen förutsätts att staten äger den mark som skall avsättas 

till nationalpark. Som jag tidigare herört ägs f. n. en mycket liten del av 

området av annan än staten. Denna mark förutsiitts sft smilningom förvär

vas av staten och ingå i nationalparken. Jag vill dock framht1lla att dct kan 

hli nödvändigt med vissa mindre gränsjustcringar för den händelse det inte 

skulle visa sig möjligt att förvärva alla områden. Det bör ankomma pft 

regeringen att med hänsyn härtill i detalj fastställa de slutliga gränserna för 

den föreslagna nationalparken samt att i enlighet med hestämmelserna i 

naturvårdsförordningen ( 1974: 484) meddela de niirmare föreskrifter som 

kan visa sig erforderliga. Jag förutsätter att de fastigheter i den tänkta 
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nationalparkens närhet som nu är bokförda på naturvårdsfonden och som 

inte behöver tas i anspråk som ersättningsmark elkr eljest behövs för 

naturvårdsändamål säljs tillbaka till sina ursprungliga iigare eller andra 

intresserade aktiva brukare. Jag avser att uppdra åt naturvårdsverket att 

vidta de förberedande åtgärder som fordras för att ett beslut av riksdagen 

om bildandet av den nya nationalparken skall kunna fullföljas. 

Som naturvårdsverket framhåller i sin anslagsframställning iir det ange

läget att arbetet med att säkerställa sådana naturområden som prioriterats i 

de inventeringar och det planeringsarbete som genomförts på naturvilrds

området kan fortsätta. Anslaget Mark för naturvärd bör därför föras upp 

med ett oförändrat belopp av 20 milj. kr. för niista budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. i enlighet med de riktlinjer som jag har angett medge att den mark 

staten äger eller framdeles förvärvar inom angivna områden av 

Store Mosse med Kävsjön får avsättas till nationalpark. 

2. till Mark.for 11at111'1·ärdför budgetaret 1981/82 anvisa ett reserva-. 

tionsanslag av 20000000 kr. 

H 6. Vård av naturreservat m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

23974178 

26000000 

23500000 

Reservation I 079002 

Från anslaget bestrids kostnader för vård och förvaltning av naturvärds

objekt avsatta enligt naturvård slagen ( 1964: 822 l och iinnu ej avsatta objekt 

redovisade på naturvårdsfonden. Vidare bekostas från anslaget bl. a. vissa 

landskapsvårdande åtgärder inom odlingslandskapet. vård och föryngring 

av bokskog, upprättande av skötselplaner för ej avsatta naturvårdsobjekt 

och delar av verksamheten med s~irskild tillsynspersonal i Norrbottens 

tjäll värld. 

Statens natun·ård.1·1·erk 

Vården och förvaltningen av naturvårdsobjekt är tilbammans med själva 

avsättande! av objekten en viktig del i arbetet med att uppnil den allmiinna 

naturvårdens mål. Verksamheten syftar dels till att genom restaurcringsåt

giirder och fortlöpande vård insatser bevara vetenskapligt och med hänsyn 

till landskapsbilden värdefulla områden. dels till att förbättra möjligheterna 

för allmänheten att utnyttja områden lämpade härför. Oftast är vård- och 

förvaltningsarbetet inriktat på att inom ett och samma område tillgodose 

såväl vetenskapliga intressen som friluftsintressen. 

Inom naturvårdsverket sker f. n. en i.iversyn av naturvårdsförvaltningcn. 

Översynen syftar dels till att ge bättre underlag för bedömningar av nuva-
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rande och framtida resursbehov för vården av objekten. dels till att ytterli

gare söka effektivisera naturvårdsförvaltningens administration. 

Den areal inom vilken vårdåtgärder kan bestridas från anslaget har 

under senare år ökat beroende dels på att ramarna för anslagets använd

ning vidgats. dels på att antalet naturvårdsobjekt fortsatt att öka. Nägon 

motsvarande uppräkning av anslaget -har dock inte skett. Räknat per hekt

ar har anslaget i stället successivt minskats de senaste åren. Till detta 

kommer att anslaget kraftigt urholkats genom inflationen och de ökade 

lönekostnaderna. Sammanlagt innebär detta en reell minskning av anslaget 

innevarande budgetår med ca 3 milj. kr. jämfört med föregående budgetår. 

Detta för med sig att den redan tidigare på grund av bristande resurser 

eftersatta vården av naturvårdsobjekten ytterligare försiimrats. Under de 

närmaste fem åren beräknas den areal till vilken den övervägande delen av 

anslaget f. n. används (ca 75 q. av· anslaget) mer iin fördubhlas. Detta 

heräknas medföra att det totala anslagsbchovet ökar väsentligt. Ökningen 

är emellertid svår att beriikna med hänsyn till att ambitionsniv{m i skötsel

åtgärderna kommer att variera. 

Naturvårdsverkets beräkning av mcdclsbehovet för budgeHl.ret I 98 li82 

sammanfattas i följande tabell. Budgetförslaget grundas dels pä de budget

förslag som länsstyrelserna upprättat i sarnr[1d med de lokala naturv{1rds

förvaltarna, dels på naturvårdsverkets egna överväganden. 

Ersättningen till staten för·upplåten mark motsvarande normalriintan for 

lån från statens utlåningsfonder på bokföringsvärdet av fastigheter som 

redovisas på naturvårdsfonden föreslås som ett led i budgetreformen slo

pad. alternativt utgå över etc eget förslagsanslag. 

Ändami\1 Anslag Statens naturvi.irdsverks 
1980i81 fors lag 1981 /82 

Tot:1lt Föriindring 

I. N al urvårdsförv;tltning 12 677 000 34 802 000 +2212.'itlOO , Investeringar I 000000 2000000. + I tlOOOOll 
3. Landskapsvård i odlingslandskapet 600000 500000 100000 
4. Vård och föryngring av 

hokskog 500000 890000 + 390000 
5. Vissa gemensamma kostnader för 

naturvårdsförvaltningcn I 348000 2000000 + 652000 
6. Central förvaltning I 100000 1100000 + 200000 
7. Tillsynsverksamhet I 200000 I 1J70000 + 770000 
8. VTP-vcrksamhet 

!Vapenfri tjänst) 1450000 2000000 + 550000 
9. Markriinta 6125 000 - 6 12' 000 

Summa 26000000 45462000 +19462000 

I. För delposten naturvårdsförvaltning kommer anslaget i första hand 

att användas till: 

- grundläggande vårdåtgärder. dels för redan säkerstiillda naturvi"irdsob

jekt. dels för tillkommande objekt. 
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- upprustning av objekt där vårdåtgärder blivit eftersatta genom att till

räckliga medel inte anvisats. Under de senaste åren har medelsbehovet 

för naturvårdsförvaltningen endast kunnat tillgodoses till i genomsnitt 

ca 50';>(. vilket medfört allvarliga negativa konsekvenser. 

- övriga åtgärder som bl. a. föranleds av det ständigt ökandt: antalet 

besökare i såväl de i första hand från friluftslivssynpunkt som de från 

ekologisk synpunkt avsatta naturvårdsobjekten. 

Av det anmälda medelsbehovet under anslagsposten naturvårdsförvalt

ning avser ca 90 % åtgärder inom sådana objekt till vilka utgår full kost

nadstäckning. Ifrågavarande o~jekt, som förvaltas av domänverket eller 

skogsvårdsstyrelserna. utgörs av nationalparker. övriga objekt på natur

vårdsfonden samt objekt säkerställda genom intrångsersättning. För dessa 

objekt har ansvariga myndigheter ett särskilt tungt ansvar. Detta ansvar 

motsvarar den ambitionsnivå för områdenas skötsel som angetts vid säker

ställandet och de betydande ekonomiska resurser statsmakterna satsat i 

form av förvärvs- och ersättningskostnader för områdena. Ansvaret accen

tueras av att den helt övervägande delen av berörda områden är bokförd pa 

den av naturvårds verket förvaltade naturvärdsfonden. Förutom ansvar för 

naturvårdsförvaltningen tillkommer därför även ansvar för allt som sam

manhänger med gängse fastighetsförvaltning. 

Kostnaderna för naturvårdsförvaltningen fördelas på olika typer av åt

gärder. Det bör dock framhållas att kostnaderna till övervägande del 

utgörs av lönekostnader för fältarbetspersonal anställd vid domänverket 

och skogsvårdsstyrelserna. Med hänsyn härtill har varje märkbar föränd

ring av anslagspostens storlek en direkt påverkan på sysselsättningen, 

vilket även gäller anslaget som helhet. Verket vill i detta sammanhang 

fästa uppmärksamhet på att beredskapsmedlen för naturvård drastiskt 
minskat det senaste budgetåret. De övriga posterna avser bidrag till i första 

hand kommunala naturvilrdsobjckt. objekt förvaltade av stiftelser och 

naturvårdsobjekt bokförda på domänfonden. Beträffande dessa objekt bör 

särskilt beaktas de vidgade ramar för anslagets användning som gäller 

fr. o. m. budgetåret 1976177. De möjliggör bl. a. bidrag till kostnader inom 

kommunala objekt och objekt ägda av stiftelser för naturvård och frilufts

liv. Sålunda medför rådande resursknapphet att bidrag endast kan ges till 

stiftelseobjekt och kommunala objekt av riksintresse och inom dessa en

bart till speciella typer av åtgärder. En förutsättning för att denna bidrags

ram skall vara meningsfull iir att bidrag fortsättningsvis kan utgå i större 

omfattning än vad som nu är fallet. Vidare måste - både vad gäller objekt 

med full kostnadstäckning och bidragsohjekt - speciell uppmärksamhet 

ägnas åt den eftersläpning som gäller arbetet med skötselplaner. 

Totalt beräknar verket medclshehovet för naturvårdsförvaltning under 

budgetåret 1981/82 till 34801000 kr. 

2. För investeringar avseende objekt bokförda på naturvårdsfonden 

utgörs de största kostnaderna av investeringar i byggnader och anläggning-
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ar för jordbruksdrift. För budgetåret 1981/82 beräknas ett belopp av 2 milj. 

kr. för investeringar m . .m. 

3. Naturvärdsverket anser att det är betydelsefullt att vissa delar av 

tidigare nedlagda åker- och betesmarker restaureras och vårdas. För land

skapsvård i odlingslandskapet beräknas medclsbehovd för budget{\ret 

1981182 till 500000 kr. 

4. För· vård och föryngring av bokskog beriiknar naturvårds verket ett 

medelsbehov för budgdåret 1981/82 av 890000 kr. 

5. Vissa gemensamma kostnader för naturvårdsförvaltning omfattar 

främst information om naturvårdsobjekt. objektens utnyttjande för stu

dieändamf1I samt central upphandling av materiel. Totala medclsbehovet 

för budgetåret 1981/82 uppgi!r· till 2 milj. kr. 

6. Naturvårdwerket beräknar vid oförändrat antal anställda medclsbe

hovct för central förvaltning under budgetåret 1981/82 till 1.3 milj. kr. 

7. Antalet besökare och deras krav på naturvård rn.:h friluftsliv har ökat 

kraftigt. Detta gäller särskilt tjällen och skärgårdsområdena. men även 

andra betydande turistområden. såsom t. ex. Skftne. Bohusliin. Värmland. 

Dalsland. Öland och Gotland. Naturvårdsverket och berörda liinsstyrelscr 

har härigenom erhållit ett ökat ansvar för dessa områdens natur- och 

friluftsutnyttjande i sin helhet. För att myndigheterna skall kunna leva upp 

till detta ansvar krävs resurser för en utvidgad tillsynsverksamhet. För 

tillsynsverksamheten beräknas ett medelsbehov för budgetåret 1981/82 av 

1570000 kr., varav I 125000 kr. avser verksamheten med särskild fältper

sonal inom Norrbottens fjällvärld. Naturvårdsverket och länsstyrelsen i 

Norrbottens län har enats ·om att föreslå regeringen att fä inrätta en 

gemensam fjiillförvaltning fr. o. m. budgetåret 1981/82. Denna kommer att 

innebära en samordning av national parksförvaltning och övrig verksamhet 

avseende naturvård och friluftsliv i Norrbottens fjiillviirld. bl. a. huvud

mannaskapet för vandringsleder och förvaltning av naturreservat. Denna 

samordning inncbiir att vissa initialkostnader i form av löne- och utrust

ningskostnader uppstår. Dessa beräknas för budgetåret 1981/82 uppgå till 

400000 kr. 

Det totala medclsbehovet under anslaget för tillsynsverksamhet och den 

planerade fjällförvaltningen i Norrbottens liin uppgår således till I 970000 

kr. för budgetåret 1981182. 

8. Naturvårdwerket har under de tre senaste budgetåren anordnat va

penfri tjänst som naturvårdsarbete. Dessa vapenfria tjänstepliktiga kom

ma sannolikt att beredas uppgifter hos resp. naturvårdsförvaltare inom 

totalförsvarets ram. En sådan totalförsvarsuppgift och den ålagda vapen

friverksamheten tar i anspråk en stor del av tilldelade medel (ca 10%1. Vid 

rådande resursknapphet får detta till följd att medelstilldelningen minskar 

för sådana regioner där vapenfriverksamhet inte kan bedrivas av arbets

marknadspolitiska skäl. Detta motiverar att särskilda medel för vapcnfri

verksamheten beviljas naturvårdsverket. 
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Kostnaderna för verksamheten beriiknas under budgetåret 1981/82 urr

ga till 2 milj. kr. 

Naturvärdsverket uppskattar siiledes det sammanlagda medelsbehovct 

under anslaget för budgetåret 1981/82 till 45316000 kr.. vilket innebär en 

ökning av anslaget med 25 880000 kr. exkl. markersiittning till staten. 

Verket finner sig emellertid. med hänsyn till det statsfinansiella läget. 

icke böra yrka mer iin 26 milj. kr. En förutsiittning flir detta yrkande iir 

dock att markersiHtning till staten inte liingre utgår eller att medel hiirför 

utgår över eget anslag. 

Fiircdraganden 

Det iir angeliiget att vårdinsatserna intensifieras. Anslaget bör därför för 

nästa budgetår höjas med 3 625 000 kr. 

För de naturvårdsobjekt som redovisas pil naturv[lrdsfonden utgår I'. n. 

ersättning till staten för upplåten mark. den s. k. markriintan. motsvarnnde 

normalriintan för lfm från statens utlåningsfonder p;i naturvårdsobjektens 

beriiknade bokföringsviirde. För detta iindamiU fors fr[in anslaget för bud

getäret 1980/81 6 125 000 kr. över till statsbudgetens inkomstsida under 

Inkomster av statens verk~amhet. Riinteinkomster. Med hiinsyn till syftet 

med de objekt som redovisas pii naturvärdsfonden bör detta avkastnings

krav slopas fr. o. m. budgetilret 1981182. 

För niista budgetar skulle diirmed med den av mig förordade höjningen 

av anslaget ( + 3 625 000 kr.) och efter slopande av markräntan I -6 125 000 

kr.) 23.5 milj. kr. stå till förfogande för viirdinsatser .. 

Jag hemställer att regeringen föreslitr riksdagen att 

I. godki1nna vad jag har anfört rörande borttagande av det formella 

avkastningskravct p{i de naturv[1rdsobjekt som redovisas p{1 na

turvårdsfonden. 

2. till Vdrd m· 1w1111.,-e.1·c1T11t 111.111. för budgctilret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag av 23 500000 kr. 

H 7. Miljövårdsforskning 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

35 972 307 

38000000 

40300000 

Reservation 6535499 

Från anslaget bestrids utgifter för tillämpad forskning inom miljövärds

området. En särskild forskningsniimnd med företriidare för siiviil forskare 

som avnämare beslutar om anslagets niirmarc användning. 
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Statens natun·tlnln·crk 

Forskningen skall bidra med ett vetenskapligt grundat faktaunderlag för 

planering, initiativ och beslut I olika miljöviirdsfrågor. En utgångspunkt i 

forskningsplaneringen iir därför informationsbehoven på kort och l{ing sikt 

hos berörda avniimare. i första hand centrala. regionala och lokala miljö

vitrdsmyndigheter. Forskningens kvalitet siikerstiills genom att alla projekt 

granskas i vetenskapliga kommittcer. 

Forskningsverksamheten bedrivs dels i form av enskilda projekt. dels i 

form av sammanhållna projekt inom större prioriterade områden. s. k. 

projektområden. där en samlad satsning sker efter siirskilt program och 

under ledning av en projektgrupp. 

Behovet av forskning är stort inom hela miljövårdsområdet. Genom att 

forskningsarbetet alltmera accepteras som en naturlig och nödvändig del i 

beslutprocessen på olika nivåer kommer behovet av tillämpade forsk

ningsinsatser att ytterligare öka. 

Anslaget for miljövårdsforskning bör för budgetiiret 1981/82 räknas upp 

med 7.7 milj. kr. till totalt 45.7 milj. kr. Av den föreslagna anslagsuppriik

ningcn avser 5.7 milj. kr. pris- och löneomriikning och 2,0 milj. kr. start av 

två nya projektområden. 

I. Miljöeffekter av olje- och kemikalieutsliipp vid sjötransporter. 

I betänkandet ( SOU 1979: 43 J Ren Tur - program för miljösiikra sjö

transporter. avgivet av kommitten om miljörisker vid sjötransporter. pf1ta

las behovet av forskning om miljöeffekter av olje- och kemikalicutsläpp. 

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag tagit fram program för un

dersökningar i samband med oljcutsläpp. I betänkandet föreslås också all 

naturvftrdsvcrket ges i uppdrag att "utarbeta program och budget för 

forskningen om de längsiktiga miljikffekterna". 

Avsikten med det nu sökta anslaget är att utarbeta ett siidant program. 

2. Dricksvattenk valitct och hälsa. 

Den kommunala vattt:nförsörjningen i Sverige baseras till knappt 50% 

på grundvatten. resten baseras på ytvatten. De större stiidcrnas vattenför

sörjning baseras dock nästan uteslutande på ytvatten. Ytvattenanviind

ningen innebiir i vissa fall {1teranvändning av industriellt avloppsvattcn. 

Hälsoriskerna i samband härmed iir okända. Grundvattnet har normalt 

ansetts ha så god kvalitet att det inte iir er~ negativ hälsofaktor. Hälsorisker 

i samband med anviindning av grundvatten för vattcnförsörjning kan emel

lertid numera inte ute<;lutas i vissa landsdelar. Detta giiller friimst vissa 

intensivt odlade jordhrukslimråden med höga halter av nitrat i grundvatt

net och i försurade omrftden där risker föreligger för höga metallhalter. 

3. Testsystem for kemiska substanser - vattenmiljön. 

Det föreligger ett starkt behov av relevanta tcstmetoder och testsystem 

för produktkontrLllliindamål. 

Eftersom sf1väl antalet befintliga som antalet nya kemiska produkter 

som tillförs marknaden varje år är mycket stort och det nödviindiga test-
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programmet är omfattande och tidskr~ivande är det omöjligt att med rim

liga resurser undersöka varje produkt fullständigt. Satsningar på utveck

ling av system för produktbedömning och metoder för toxicitetstester är 

omfattande internationellt. När det gäller hedömningssystem och testme

toder måste en långtgående internationell harmonisering eftersträvas. Sy

stem och metoder har diskuterats inom bl. a. OECD. Sverige har tagit 

aktiv del i denna diskussion. Det är angeläget att kompetens byggs upp 

inom landet som kan tillgodogöra sig internationella erfarenheter och som 

kan anpassa de system och metoder som nu föreslås till svenska förhållan

den. Noggranna förberedelser har gjorts för det föreslagna projektområ

det. 

Forskningsnämndens område har genomgått en stark omprioritering 

under de senaste tre budgetåren. Möjligheterna till ytterligare ompriorite

ring är mycket begränsade. Utrymme kan denna väg skapas för högst ett 

nytt område. Den med 2.0 milj. kr. föreslagna ökningen är därför angelä

gen för att alla de nya projektområdena skall kunna startas. 

FiJredrngandcn 

Anslaget hör för nästa budgetår höjas med 2.3 milj. kr. till 40.3 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Miljö1·/Jrd.1forsk11i11g för budgetåret 1981/82 anvisa ett reser

vationsanslag av 40 300 000 kr. 

H 8. Strålskyddsforskning 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

901695 

1300000 

I 750000 

Reservation 6455 877 

Statens strålskyddsinstitut har ansvaret för den målinriktade strål

skyddsforskningen. Till denna forskning hör stlväl strålskyddsforskning 

med anknytning till kiirnkraftproduktionen som annan strålskyddsforsk

ning lläri inbegripet forskning om icke-joniserande strålning. Den strål

skyddsforskning som har anknytning till kiirnkraftproduktionen finansi

eras g1:nom avgifter som inbetalas av kärnkraftföretagen enligt förordning

en ( 1976: 247) om vissa avgifter till statens strålskyddsinstitut. För övrig 

strålskyddsforskning anvisas m1:del under förevarande anslag. 

Statens strå/skyddsinstitttt 

I. Pris- och löneomriikning 156000 kr. 

2. Huvudalternativet innebiir att den kärnkraftsankmitna forskningen 

fortsätter i enlighet med det l{mgsiktiga programmet. För övrig strål

skyddsforskning skulle däremot huvudalternativet innebära att målsätt-
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ningen fick sättas betydligt liigre :in den som skisserats i det långsiktiga 

forskningsprogrammet. 

3. Riksdagen anslog för budgetäret 1980/81 1.3 milj. kr. till övrig strål

skyddsforskning. vilket innebär att huvuddelen av strålskyddsinstitutets 

programförslag för budgetåret 1980/81 kan genomföras. Institutet bedömer 

det som viktigt att denna försUirkning av forskningsresurserna för bl. a. 

omrildcna medicinskt patientstrålskydd och ultraviolell strålning inte av

bryts utan fortgår i den omfattning strålskyddsinstitutet tidigare skisserat. 

Str{Llskyddsinslilulet begär för budgetåret 1981/82 300000 kr. utöver pris

och löneomräkning. 

1-'iireJraga nde 11 

Det ~ir angel:iget all den inledda satsningen p;\ forskning avseende bl. a. 

medicinskt patientstrålskydd och ultraviolett strålning kan forts:iua. An

slaget bör dä1för for niista budgctftr höjas med 450000 kr. till I 750000 kr. 

Jag vill i detta sammanhang anmäla att jag avser att senare föreslii 

regeringen att i enlighet med inslilulels förslag höja de avgifter som tas ut 

för s{1dan forskning som har betydelse för bedömningen av striilskyddsfd

gor med anknytning till kärnkraftproduklionen. För budget;trel 1981/82 

kommer därmed sammanlagt 5 926000 kr. all slit till institutets förfogande 

för str(1lskyddsforskning. 

Jag hemst:illcr all regeringen foreslår riksdagen 

alt till Strdls/.:.yJcl.1ji11·.1·/.:.11i11g för budgel{irel 1981/82 anvisa etl reser

vationsanslag av I 750000 kr. 

H 9. Stiid till kollckth forskning inom miljiiYårdsområdct 

1979/80 U Lgi ft 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

6000 000 

6200000 

6400000 

Reservation 

Statens stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsomri1del regleras i 

ett mellan staten och Stiftelsen Industrins vatten- och luftvårdsforskning 

träffat avtal om gemensam finansiering av forsknings- och ut vecklings

verksamhel pil vatten- och luftviirdsområdet. Verksamheten skall bedrivas 

i enlighet med el! till avtalet fogat ramprogram. Ansvaret för programmets 

genomförande åvilar Institutet för vallen- och luftdrdsforskning. Avtalet 

avser tiden den I juli 1979-den JO juni 1982. Enligt avtalet skall vardera 

parten medverka i finansieringen av verksamheten genom ell grundbidrag 

av 5 milj. kr. under budgetåret 1979/80. 5.2 milj. kr. under budgct{tret 1980/ 

81 samt 5.4 milj. kr. under budgetåret 1981/82. För vart och ett av budget

ären 1979/80 och 1980/81 har vardera avtalsparten tillskjutit ett Lilläggsbi-
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drag av I milj. kr. utöver grumlbidraget. Företriidare för staten har den 24 

november 1980 under förbehftll av regeringens godkännande triiffat till

läggsavtal med företrädare för Stiftelsen Industrins vatten- och luftv{1rds

forskning om bidrag utöver grundbidragct med I milj. kr. ocksf1 för budget

året 1981/82. Härigenom kommer för budgetåret 1981/82 sammanlagt 12.8 

milj. kr. att stå till förfogande för den avtalade verksamheten. 

Anslaget bör i enlighet med föreliggande avtal föras urr med ett belopp 

av 6.4 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stiid till kollekt il· .f(n·.\·k11i11g i110111 111i(iiin'lrd.1·011mldet för bud

getåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 6400000 kr. 

H JO. Undersökningar av hälso- och miljöfarliga varor 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

I 819286 

3 700000 

4000000 

Reservation 2712 474 

Från anslaget bestrids efter beslut i vaije särskilt fall av produktkontroll

niimndc:n kostnadt:r för undersökningar rörande h~ilso- och miljöfi.1rliga 

varor. 

Statens 1wt11n·iirds1·ak 

Umlersökningshehovet pä detta angeliigna omrilde iir mycket stort. Med 

nuvarande resurst:r hegriinsas anslagshehovet till en ökning motsvarande 

kostnadsfördyringen för att projl!ktverksamhetcn skall kunna genomföras 

på ett ändamålsenligt sätt. Det ger ett anslagsbclopp av 4 2'i'i 000 kr. 

Fiiredraga11de11 

Anslaget bör för nästa budgetår höjas med 300000 kr. till 4 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksda!!cn 

att till U11dersiik11i11gar tll' hiilso- och 111i/jii/(11"/iga rnror för budget

flrct 1981 /82 anvisa ett reservationsanslag av 4 000 000 kr. 

H 11. Särskilda undersökningar inom miljö,,årdsområdct, m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

8009489 

9000000 

9 700000 

Reservation 5 097 148 

Anslaget används för att bekosta utredningar och undersökningar inom 

miljövårdsområdt:t. i första hand rörande miljöskydd inom industrin och· 

kommunerna samt för naturvårdsutredningar. 
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Statens nat111Tård.1Terk 

Den bundna delen av utredningsanslagct är relativt stor och berör exem

pelvis tjällutredningen och verksamheten vid hilavgaslahoratoriet. Det är 

en medveten strävan hos verket att använda en betydande del av utred

ningsanslaget för denna typ av större långsiktiga utredningar. Förhållandet 

innebär emellertid att utrymmet för andra projekt. som exempelvis för

anleds av nya arbetsuppgifter för verket. blir utomordentligt begränsat om 

statsmakterna inte ställer medel till förfogande i den utsträckning som 

verket anser erforderligt. 

Som nämnts ovan finansieras f. n. bilavgaslaboratoriet över detta anslag. 

Naturvårdsverket föresltlr att denna verksamhet fr. o. m. budget{iret 1981/ 

82 skall avgiftslinansieras. Detta skapar utrymme för omprioriteringar till 

angelägna uppgifter t. ex. utvfö"dering av olika verksamheter. förstudier 

och ptugramarbeten för olika delomdden och projekt. För innevarande 

budgetår har medel t. ex. avsatts för programarbeten inom områdena mil

jövård inom areella näringar. faunav[ird samt miljöskydd inom industrin. 

Utrymme skapas också för den inventeringsverksamhet på oljeskyddsom

rådet. som verket tidigare skrivit till regeringen om i samband med redo

visrtingen av uppdraget att ut veckla en plan för undersökning av miljö

effekter vid olje- och kemikalieutsliipp till sjöss. 

Beträffande finansieringen av den IR-fotografcring av landet som lant

mäteriverket utför förutsätter verket att denna kontinuerliga verksamhet 

fortsättningsvis finansieras med direkta medel till lantmäteriverket. 

Ett viktigt medel i naturvårdsverkets arbete med undersökningsanslaget 

har under de senaste åren varit en fast planering och administration. 

Verket ser detta som helt nödvändigt då anspråken på medel till angelägna 

utredningar och undersökningar vida överstiger medelstillgången. 

En genomgång inom verket visar ctt behov av nya utredningar och 

undersökningar för ca 14 milj. kr. under budgetåret 1981/82. De samman

lagda anspråken fördelar sig på följande sätt. 

Miljövård i samhällsplaneringen m. m. 
Tekniskt miljiiskytld 
Produktkontroll 
Naturvård 
Rekreation och friluftsliv 
Naturinventeringar !naturskogar. vi"ttmarker. m. m.l 

Totalt 

4000000 
5 900000 

300000 
2 200000 
.~00000 

I .~00000 

14000000 

Med hänsyn till kraven på restriktivitet i anslagsyrkandena har verket 

undersökt möjligheterna att hegriinsa mcdelsbehovet utan att effektivite

ten i miljövårdsarbetet minskar alltför mycket. Efter en prioritering av de 

mest angelägna uppgifterna och en samordning av olika aktiviteter har 

verket kommit fram till att med en anslagsram av 10 350000 kr. hör mål

sättningen med verksamheten pä anslaget kunna uppratthållas. 



Prop. 1980/81: IOO Bilaga 13 Jordbruksdepartementet 141 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör anslaget höjas med 0.7 milj. kr. till 9.7 milj. kr. 

Det ankommer på regeringen eller efter regeringens bemyndigande statens 

naturvårds verk att besluta om anslagets fördelning på olika ändamål. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilda 1111dersöknin!ft1r inom miljövårdsområdet. m. m. för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 9700000 kr. 

H 12. Program för övervakning av miljökvalitet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

5137 523 

6700000 

8200000 

Reservation 274487 

Från anslaget bestrids kostnader för programmet för övervakning av 

miljökvalitet (PMK). Inom ramen för programmet skall regelbundna prov

tagningar och undersökningar genomföras vid mätstationer och inom ob

servationsområden över hela landet. Undersökningarna skall belysa hur 

föroreningarna påverkar miljön och hur de transporteras i luft. mark och 

vatten. 

Statens nal/lrvård.n-erk 

Programmet byggs upp successivt. men anslagsutvecklingen har med

fört att uppbyggnaden försenats i förhållande till de ursprungliga planerna. 

Betydande resurstillskott är nödvändiga de närmaste budgetåren för att 

inte återstående delar av ett komplett övervakningssystem skall bli ytterli

gare försenade. 

Detta förslag bygger på förutsättningen att uppbyggnadsskedet skall 

vara avslutat inom en femårsperiod. Det första verksamhetsåret 1978/79 

kan betraktas som ett programskede. varvid en kritisk granskning har 

utförts av de programdelar som bygger på äldre projekt. Samtidigt har 

detaljerade programförslag utarbetats för luft och marin miljö. 

Utbyggnaden av PMK inriktas nu på en etablering av markprogrammet 

med anknytande programdelar för luft och sötvatten. Betydande resurser 

krävs för fortsatt etablering av nya observationsområden över landet. 

Detta planeras i nordiskt samarbete. inte minst för att ta fram kartor över 

metallkoncentrationen i vegetation. Miljögiftsprogrammet byggs ut till full 

omfattning. 

Det marina programmet byggs ut med ytterligare intensivstationer och 

kompletteras med regionala kustprogram som kopplas till recipientkontrol

lcn. I det marina programmet ingår särskilda medel för oljeanalyser, som 

verket tidigare skrivit till regeringen om i samband med redovisningen av 
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uppdraget all utveckla en plan för undersökning av miljöeffekter vid olje

och kemikalieutsHipp till sjöss. 

De atmosfärskemiska mätningarna kriiver en utbyggnad bl. a. i samband 

med luftkvalitetskontrollen inom European Monitoring and Evaluation 

Program. Betydande medelstillskott kriivs för att bygga upp en till två 

avancerade atmosfärskemiska stationer. 

Fortsatta insatser krävs när det giiller rapportering från PM K. En effek

tivisering av ADB-rutinerna pilgilr fortlöpande men väntas dra stora kost

nader både under budgetårc.:t 1981182 och niistföljande budget;\r. 

PMK bc.:riiknas fullt utbyggt kosta ca 12 milj. kr.lttr. Programmet bör 

vara fullt utbyggt under iir 1982. För budgetilret I 9!W82 innebär detla c.:tt 

medelsbehov av 9600000 kr. 

FiircJraf,:anden 

Det iir angeläget att uppbyggnaden av programmet för övervakning av 

miljökvalitet kan fortsätta. För niista budgetfa bör anslaget höjas med 1.5 

milj. kr. till 8.2 milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslilr riksdagen 

att till Program .fi'ir ii1·a1·ak11i11g 111· mi!iiihalitct för budgetåret 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 8 200 000 kr. 

H 13. Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

98056620 

80000000 

30000000 

Från anslaget utgår bidrag för ny-. till- eller ombyggnad av avloppsre

ningsverk m. m. Bidragsbestämmelserna finns i kungörelsen (I 908: 308, 

omtryckt 1974: 551. ändrad 1979: 354) om statsbidrag till avloppsrenings

verk. Enligt övergångsbestämmelserna till kungörelsen får statsbidrag en

ligt kungörelsen (1959: 251. ändrad 1967: 374) om statsbidrag till vatten

och avloppsanläggningar beviljas sådana vatten- och avloppsföretag som 

efter särskilt tillstånd börjat utföras före den I juli 1968. Från anslaget får 

också utgå de medel som erfordras för slutreglering av förhC:~ida statsbidrag 

enligt kungörelsen (1971: 914) samt Kungl. Maj: ts bemyndiganden den 8 

september 1972 och den 12 oktober 1973. 

Förhöjt bidrag kan enligt Kungl. Maj:ts beslut den 23 juni 1973 med viss 

ändring i regleringsbrev den 15 juni 1978 beviljas till anläggningar i Vindel

älvsområdet. Vidare kan förhöjt bidrag beviljas till avloppsreningsverk i 

mindre orter med omfattande turism samt inom områden för vilka särskilt . 

förordnande meddelats med stöd av 8 ~miljöskyddslagen ( 1969: 387) för att 

skydda vattenområdet mot utsläpp av avloppsvatten. 
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Statens 11at111Tc/rd1T<'rk 

Frfan anslaget hart. o. m. budgetärt:t 1979/80 statsbidrag med samman~ 

lagt 1808.7 milj. kr. delats ut. diirav 648.5 milj. kr. som förhi~jda bidrag. 

Bidragen har tillsammans med miljöskyddslagen haft stor betydelse för 

den snabba utbyggnaden under 1970-talet av avloppsreningsverk med tek

niskt hög standard. De (1tgärder som vidtagits har m:ksä medfört en avse

viird förbiitlring av förhållandena i vattenmiljön. 

Naturv:irdsverke1 bedömer i sin ulredning. dalerad den 22 juni 1978. 

angående den framtida bidragsgivningen att investeringarna i kommunala 

avloppsreningsverk under den niirmaste liofirsperioden kommer alt uppg{1 

till ca 2900 milj. kr. Verket utgår dii från nuvarande krav pii rening. Av 

nämnda belopp avser 200 milj. kr. återinvesteringar för vilka statsbidrag 

inte bör utgä. Investeringarna under de senaste två {i.ren har i stort följt den 

prognos som verket redovisade i rapporten. 

Pä senare år har bidragsramen successivt minskats. först till 90 milj. kr. 

och sedan till 70 milj. kr. Resultatet har blivit att bidragskön vuxit alltmer 

för att den 30juni 1980 uppgii till 525 milj. kr. 

Med en bidragsram av 70 milj. kr. skulle det dröja drygt sju itr innan 

bidrag skulle kunna lämnas till att bygga ett avloppsreningsverk med 

byggslarl :'ir 1980. Kön skulle dessutom med denna liigre nivå ptt bidragsra

men ytterligare öka med ungefär ett är per budgelår. Redan vid slutet av 

budgetåret 1981/82 skulle bidragskön alltså ha vuxit till drygt åtta {1r. 

Denna ut veckling har lett till att bidragssystemets stimulanseffekt kraftigt 

minskat. Även för kommunernas ekonomi torde ett statligt bidrag som 

betalas ut drygt åtta år efter arbetets påhö1:jande sakna betydelse. Verket 

anser därför inte att det iir Himpligt att i fortsättningen lämna generella 

bidrag med en sii låg bidragsram som 70 milj. kr. 

Statens naturv{1rdsvcrk förcsl[tr därför att anviindningsområdct för an

slaget ytterligare avgränsas sä att det står i mer paritet med medel~tillgång

en. Bidrag bör alltjämt kunna utgå för utvci..:kling av ny teknik inom det 

kommunala avloppsreningsområdet. till kommuner som har s~-isongbe

l;istning av turism eller rå grund av att kommunens vattl·nområde är 

spci..:iellt skyddsvärt från rikssynpunkt. Vidare bör den teknik som hittills 

tillämpats utvärderas. Rent anslagstekniskt bör en sådan inriktning av 

anslaget samordnas med anslaget om stöd till avfallsbehandling m. m. <H 
14). 

Utbetalningarna efter den I juli 1981 som följd av redan fattade beslut 

l. o. m. budgetåret 1980/81 heräknas budgetåret 1981/82 uppgii till 30 milj. 

kr. och budgeti'tret 1982/83 till 10 milj. kr. 

f"iiredraga11de11 

Med hänvisning till vad jag anför under punkten H 14 hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrog rill ko111m11110/a arloppsre11i11g.1Tcrk 111. m. fiir budget

ärct 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 30000000 kr. 
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H 14. Stöd till miljöskyddsteknik, m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

158973695 
I 5 9 000 ()0() 

69000000 
1 Anslaget Stöd till avfollsbt:handling m. m. 

Reservation l_'\3880681 

Från anslaget utgår bidrag till anliiggning för iitt:rvinning eller annat 

nyttiggörande av hushållsavfall samt försöksanliiggning l'ör sildant iimla

mål. Bidrag utg{ir ocksi'1 till anläggning för konventionell behandling av 

hushållsavfall samt till anläggning för behandling av annat a\'fall iin hus

hållsavfall. Garanti kan vidare lämnas för förluster vid förvaring av annat 

avfall än hushållsavfall. Slutligen utgilr bidrag till försöksanhiggning i full 

storlek. som minskar vallen- eller luftförorening eller buller. Bidragsbe

stiimmelserna finns i förordningen ( 1975: 495. ändrad 1979: 355 lom statligt 

stöd till avfallsbehandling m. m. Anslaget får dessutom disp(H1eras för 

handräckningskostnad som enligt 35 * miljöskyddskungöreben I 1969: 388. 

ändrad 1977: 894) får förskjutas av allmiinna medel. Friln anslaget för 

härjämte bestridas utbetalningar i anledning av före den I juli 1975 fattade 

beslut enligt tidigare gällande bestiimmelser om statsbidrag till miljiiv{ir

dande åtgärda inom industrin m. m. Anslaget kan dessUtl1m enligt de 

bestämmelser som meddelats av regeringen i beslut den 3 mars 1977 

användas för bidrag till vissa anordningar för mottagning och behandling 

av olja och oljeförorenat vatten fdn fartyg m. m. 

Statens 11111111TtirJ.1·1 ·1•rk 

De generella bidragen till avfallsbchandling har aldrig givit avsedd effekt 

beroende pil för små anslag. Anspråken pä bidrag har varit miingdubbelt 

större än vad regering och riksdag varit beredda alt satsa. Möjlighet har 

tidigare funnits till bidrag för i princip alla anliiggningar där en hingre 

gående behandling än enbart deponering vidtagits. Med hiinsyn till de 

tidigare successivt höjda bidragsramarna inom delta anslag har kommuner

na i en accelererad takt beslutat bygga nya avfallsbchandlingsanläggningar 

med inriktning mot återvinning. Verket begärde diiri'ör förra året ett anslag 

på 92 milj. kr. för behandlingsanläggningar för hush~lllsavfall. Det visade 

sig senare att det verkliga behovet var ca 200 milj. kr. Utfallet i budgetpro

positionen blev att 40-50 milj. kr. kunde anvisas för delta iindamill. 

Mot bakgrund av den förväntade begräwadc medclstillgängen. av de 

jämförelsevis stora formella bidragsmöjlighetcrna samt av den begränsade 

inriktningen mot stöd till i första hand ny teknik bör följaktligen även de 

formella möjligheterna till bidrag ändras. För budgetåret I 9lW82 l'öreslt1r 

naturvårdsverket att anslagen H 13 och H 14 som en följd av de tidigare 

årens utveckling sammanförs och all de formella grunderna för att erhålla 

bidrag förändras. Verket. föreslär dels att anslaget ändrar bcniimning till 
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Stöd till miljöskyddstcknik. dels att anslaget skall kunna utnyttjas till 

följande sex ändamål: utveckling och provning av ny teknik. lösande av 

särskilda miljöproblem. återvinning av material ur avfall. handräckning. 

långtidslagring samt uppföljning och utvärdering av hittillsvarande sats

ningar inom avloppsvattenrcnings- och avfallsområdena. 

Med en sådan ny inriktning av anslaget bortfaller helt de generella 

bidragen till avfallsbehandling och bidragen inriktas på att lösa problem av 

riksintresse. 

Anslaget kan redan nu utnyttjas för utveckling och provning av ny 

teknik. Verket föreslår att bidragskriterierna ändras något så att bidraget 

kan utnyttjas för att initiera och utvärdera demonstrations- och försöksan

läggningar samt i övrigt stimulera införandet av ny teknik. Stödet bör 

kunna utgå dels till försöksanläggningar i full storlek, som minskar vanen

eller luftförorening eller buller. dels till ny teknik för restaurering av 

förorenade vattenområden. Anspråken inom detta delområde har beräk

nats till närmare 200 milj. kr. för de närmaste budgetåren. Verket bedömer 

emellertid att anspråken under ett uppbyggnadsskede kan begriinsas till 25 

milj. kr. under budgetåret 1981182. Det förutsätts härvid att utvecklingen 

av ny teknik liksom hittills stöds i annan ordning. 

Anslaget bör även fortsättningsvis kunna utnyttjas för att lösa särskilda 

miljöproblem, t. ex. stöd till avloppsvattenrening inom områden för vilka 

särskilt förordnande meddelats med stöd av 8 ~ miljöskyddslagen <Torne 

träsk m. fl.) eller är av annat riksintresse (Gullmaren m. fl. ), till avlopps

reningsverk och avfallsbehandlingsanläggningar i mindre kommuner med 

omfattande turism. till avloppsreningsverk i Vindelälvsområdet samt till 

avfallshehandlingsanläggningar av gemensamt intresse för landet. När det 

gäller sistnämnda kategori av anläggningar innefattar verket SAKAB:s 

planerade centrala anläggning för behandling av miljöfarligt avfall endast 

om anslaget höjs kraftigt. Investeringen blir där av sädan storleksordning. 

I 00- 200 milj. kr., att antingen måste anslaget höjas i motsvarande grad 

eller också att finansieringen ordnas särskilt. Anspråken inom detta del

område uppgår. frånsett SAKAB-anläggningen. till 20 milj. kr. Verket 

bedömer att anspråken även på detta område kan begränsas under ett 

uppbyggnadsskede till 15 milj. kr. 

Frågan om stöd till återvinning av material ur avfall är inte enbart en 

miljöfråga. utan i hög grad också en resursfråga. Här har förutom natur

vårdsverket också andra myndigheter ett intresse och ansvar. Enligt ver

kets uppfattning kan inte problemet med återvinning av material ur avfall 

eller ett bättre utnyttjande av våra naturresurser lösas utan att stats

makterna tar ett samlat grepp med klar ansvarsfördelning. Anspråken för 

stöd till återvinning av material ur kommunalt avfall är IO milj. kr. 

Liksom föregående år förutsätter verket att behov kommer att föreligga 

att ha medel tillgängliga för handriiekningskostnader enligt 35 * miljö

skyddskungörelsen. Behovet uppskattas för budgetåret 1981/82 till I milj. 

kr. 

10 RiksJ11ge11 /98Vil:il. I sam/. Nr /00. Rila!.!ll 13 
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Eftersom inte behandlingsresurser finns för alla typer av miljöfarligt 

avfall tvingas man i dag och förmodligen för relativt li\ng tid framöver atl 

acceptera en lilngtidslagring. Den slutliga behandlingen kan komma att ske 

efter mycket lilng tid och kostnaderna för det slutliga omhändertagandet 

kan vara svåra att förutse. Av detta skäl fordras en garanti som säkersrnlkr 

en ändamålsenlig bchundling. Behovet av medel för detta ändamål har av 

naturvärds verket uppskattats till I milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

Anslaget bör slutligen kunna användas för uppföljning oc:h utvärdering 

av hittills gjorda satsningar inom avloppsrenings- och avfallsområdena. 

Anspråken inom detta delområde uppgfar nu till 3 milj. kr. Naturvårdsver

ket bedömer att behovet av medel för de sex nämnda iindam<'ilen uppgr1r till 

ca 120 milj. kr. Den omläggning av anslaget som verket föresli\r kan dock 

k~1mma att ta viss tid i ansprfik. Verket begär därför till en uppbyggnads

period för budgetåret 1981/82 55 milj. kr. 

Fi>rl'lirng1111de11 

Riksdagen har i december 1980 vid sin behandling av förslagen i prop. 

1980/81: 20 om besparingar i stats verksamheten. m. m. bl. a. godkänt i 

propositionen redovisade allmänna riktlinjer för det fortsatta statliga stö

det till miljövårdsinvesteringar. Dessa riktlinjer innebär bl. a. att nuvaran

de generella statsbidrag till byggande av kommunala avloppsreningsverk 

skall upphöra med utgången av budgetåret 1980/81. Riktlinjerna innehär 

också att bidrag till anläggningar med redan etablerad teknik för behand

ling av hushålls:ivfall inte ltingre skall kunna utgå. Enligt rropositionen 

skall stöd i fortsättningen i första hand utgå till anliiggningar diir ny teknik 

provas ut. 

Jag ftterkommer nu till frågan om den närmare inriktningen av det 

fortsatta statliga stödet till miljövårdsinvesteringar. Utgångspunkten biir 

därvid enligt min mening vara att det iir angeHiget att stödet kan utgöra en 

stimulans till framtagande av nya eller förhiittrade metoder att lösa viktiga 

miljöproblem. Jag vill i detta sammanhang erinra om all det allmiinna stöd 

till tekniskt utvecklingsarhete som utgår genom styrelsen för teknisk ut

veckling (STU) också kan ges till utveckling av ny miljöteknik. Det är 

emellertid angeläget att detta stöd kompletteras med möjligheter till bidrag 

till sådana anläggningar där nya tekniska lösningar provas ut eller diir nya 

tillämpningar av redan använd teknik sker. Syftet med bidragsgivningen 

hör vara att underlätta tillkomsten av sådana nya anläggningar där den 

tekniskt-ekonomiska risken kan bedömas vara så stor att anläggningen inte 

skulle komma till stånd utan statligt stöd. 

Jag vill framhålla att vissa bidrag med den inriktning jag här har angivit 

redan nu kan utgå från anslaget Stöd till avfallsbehandling m. m. Genom att 

de generella bidragen till avloppsreningsverk och avfallsanliiggningar nu 

upphör blir det emellertid möjligt att koncentrera bidragsgivningen till 

anläggningar för utprovning av ny teknik. Bidrag har hittills främst utgått 
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till provning av nya reningsmetoder eller processer inom industrin eller av 

avfallsanläggningar. Nt1gon s;{dan begränsning hör inte gälla i fortsiittning

en utan möjlighet till bidrag bör finnas för utprovning av nya tekniska 

metoder inom hela miljöskyddsområdet. 

Frftn anslaget Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m. kan f. n. 

utg~i s. k. förhöjda statsbidrag i vissa fall. niimligen för reningsverk inom 

Vindel[i(vsomr{tdet. inom mindre orter med omfattande turism samt inom 

omräden med förordnande enligt 8 * miljöskyddslagen för att skydda vat

tcnomrädet mot utsläpp av avloppsvatten. Enligt min uppfattni!lg iir det 

angeläget att vissa möjligheter till bidrag till avfalls- och avloppsanliigg

ningar inom angivna omrilden finns kvar också i framtiden. Regeringen bör 

m:kså ha möjlighet att efter särskild prövning kunna hevilja bidrag niir det 

gäller andra omrftden som det bedöms vara ett riksintresse fr;in vatten

vårdssynpunkt att skyddat. ex. Gullmarsljorden. 

Det bör vidare vara möjligt att frftn ifrågavarande anslag liksom hittills 

ge bidrag för att tiicka förluster vid l<ingtidslagring av miljöfarligt avfall och 

att hest rida handriickningskostnader som avses i 35 * miljöskyddskungö

relsen. Bidrag i enlighet med naturv{1ri:lsverkets förslag hör också i fortsiitt

ningen kunna utgå till avfalls- eller i.itervinningsanliiggningar av gemensamt 

intresse för landet fört. ex. omhiindertagande av visst miljöfarligt avfall. 

Bidrag för de iindamål jag hiir angivit hör normalt utg[1 med högst 50 c.;,. 

av godkiinda anläggningskostnader. Regeringen bör dock liksom r. n. ha 

möjlighet att efter särskild prövning besluta om högre hidrag. I övrigt bör 

bidragsgivningen liksom hittills handhas av naturviln.lsverket. Det iir ange

läget att en noggrann prioritering sker frän miljöskyddssynpunkt vid bi

dragsgivningen och att inte ni\gra köer av bidragsansökningar tilliits viixa 

upp. 

För Je iinuamill jag hiir redovisat bi:riiknar jag ett meuelsbehov av 69 

milj. kr. för hudget~iret 1981/8::!. Dessa medel bör anvisas i.iver ett nytt 

reservationsanslag som bör benämnas Stöd till miljöskyddsteknik. m. m. 

Den reservation som vid utgången av budgetttret 1980/81 finns p{1 anslaget 

Stöd till avfallsbehandling m. m. hör föras över till det nya anslaget. 

Av vad jag tidigare anfört framgår att de nuvarande generella hidragen 

till avloppsreningsverk skall upphöra med utgiingcn av budgetiiret 1980/81. 

Bidrag enligt nu gällande regler utg{1r silledes endast för de anliiggningar för 

vilka hidragsheloppen kan rymmas inom de bidragsramar som gäller 

t. o. m. budget~tret 1980/81. Utbetalningen av bidrag till avloppsrenings

verk som enligt hittills giillande regler hcviljats tidigare eller som beviljas 

under innevarande budgetår kommer delvis att ske efter den I juli 1981. 

Dessa bidrag bör liksom hittills utbetalas frfin förslagsanslaget Bidrag till 

kommunala avloppsreningsverk m. m. För budgetilret 198118::! beriiknar jag 

utbetalningarna friin detta anslag till 30 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föresl{ir riksdagen 

att till Stöd till 111i/jiishddstckni/.:., m.111. för budgetärcl 1981/82 

anvisa ett reservationsanslag av 69000000 kr. 
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IJ 15. Bidrag till kalkning av sjiiar och vattendrag 

1979180 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

9 006094 

15 000000 

23000000 

Reservation 19835 226 

Fri1n anslaget utgår bidrag till kalkning som kan motverka försurning av 

sjöar o<.:h vattendrag. Bidrag bestäms med hiinsyn till vattenområdenas 

vi1rde från fisk1.:-. naturvilrds- o<.:h .rekreationssynpunkkr och utgår nor

malt m1.:d högst 75 ';;~. av godkiind kostnad. Fdga om bidrag prövas av 

tiskeristyrds1.:n. 

Fiskerist_1Telse11 

För budg1.:täret 1981/82 föresl[1s all anslaget förs upp med 30 milj. kr. 

Regeringen uppdrog den 22 mars 1979 åt fio;.kcristyrelscn uc.:h statens 

naturvårds verk att i samarbet1.: sammanstiilla o<.:h ut värdera erfarenheterna 

av tkn pägiiende försöksverksamheten med kalkning a\' sjöar o<.:h \'alten

drag för att motverka försurning. Verk1.:n redovisade uppdraget i septem

ber t 979 i rapporten Kalkning av sjöar o<.:h vallendrag. erfarenheter av · 

vidtagna i'ttgiirder samt behov av fortsalla insatser. I rapporten föreslog 

verken all - i avvaktan på utviirdering av försiiksverksamheten rn.:h ett 

forsl;1g om en permanent kalkningsverksamhet - för budgetåret 1981/82 

anvisas 30 milj. kr. 

1-·öredn1ga11de11 

Försurningen av mark och vatten iir ett av vilra allvarligaste miljöpro

blem. För att minska de negativa effekterna av försurningen av sjöar och 

vattendrag bör forsöksverksamhetcn med kalkning fortsiitta. Liksom hit

tills bör iiven andra metoder iin kalkning kunna prövas. Mot bakgrund av 

det stora behovet av iltgiirder bör anslaget för hullge1~1rc1 1981/lC höjas 

med 8 milj. kr. till 23 milj. kr. Det iir angcliiget all en utvärdering av den 

hittillsvarande forsöksverksamhetcn snarast kan redovisas som underlag 

för mera långsiktiga bedömningar av i"1tgiirdsbehovet. Fiskeristyrelsen o<.:h 

naturvilrdsverket skall till den I juni 1981 inkomma med en sfadan redovis

ning. 

Jag hcmstiillcr att regeringen föreslår riksdagen 

alt till Bidrag till kalk11i11g m· .1jr'iar och rntte11dra.~· för budgetfö-ct 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 23 000 000 kr. 
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H 16. Ersättning för vissa skador förorsakade av vilt, m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

5 571 145 

3 200000 

5 300000 

Från anslaget utbetalas ersättning för förluster som uppkommer till följd 

av angrepp av vissa rovdjur på renar. får och andra tamdjur. Bestiimmelser 

om ersättning finns i 16 § jaktstadgan ( 1938: 279) och förordningen 

( 1976: 430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur. Från anslaget utgår 

vidare viss ersättning enligt förordningen ( 1980: 400) om ersättning vid 

vissa viltskador, m. m. Dessutom bekostas från anslaget vissa åtgärder för 

att förebygga skador av rovdjur samt för vissa försöks- och forskningspro

jekt. 

Statens natun·ård.1Tc·rk 

I. Ersättning för rovdjursdödade tamdjur utgick under budgetåret 1979/ 

80 med mer än 5 milj. kr., vilket innebar en ökning med drygt 3 milj. kr. 

jämfört med budgetåret 1978/79. Till ersättning för rovdjursdödade tamdjur 

uppskattas medelsbehovet under budgetåret 1981/82 till 5.0 milj. kr. 

2. Ersättning för skador av kronhjort inom det s. k. frireservatet i Skåne 

har under budgetåret 1979/80 förekommit i ungefär motsvarande omfatt

ning som under föregående budgetår. Sammanlagt har 118 000 kr. (inkl. 

värderingskostnaden utbetalats med anledning av skador på gröda. För 

skador på skog har utbetalats ca 6 500 kr. Värderingskostnad av ca 7 000 

kr. tillkommer. För budgetåret 1981/82 kan beräknas ett oförändrat nu:

delshehov dvs. 120000 kr. 

3. För att verksamheten i syfte att förebygga skador av rovdjur skall 

kunna fortsätta behövs särskilda medel även för nästa budgetår. Insatser 

av detta slag leder till en minskning av de olägenheter som förekomsten av 

rovdjur medför. 

Verket planerar därför att söka samordna den verksamhet i skadeföre

hyggande syfte som under de senaste åren bedrivits dels av verket, dels av 

Sveriges lantbruksunivcrsitet och statens veterinärmedicinska anstalt. En 

sådan samordning kan väntas ge besparingar bl. a. i form av lägre materiel

kostnader. Eftersom avsikten är att intensifiera verksamheten kriivs lika

fullt ett högre anslag än som hittills funnits tillgängligt. 

De särskilda medlen för att förebygga skador av rovdjur bör därför höjas 

från 50000 kr. till förslagsvis 100000 kr. 

4. Från anslaget utbetalas ersättning för skador som vållas av utrot

ningshotade djurarter eller av andra arter som inte får jagas samt bekostas 

vissa angeliigna försöks- och forskningsprojekt i syfte att finna metoder att 

förebygga viltskador. 

För dessa ändamål föreslås ett tillskott till anslaget av minst 300000 kr. 

för budgetåret 1981/82. 
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5. För viml av utrocningshotade djurarter behöver åtgärder preciseras i 

siirskilda program för de olika djurarterna. Vidare har uppfödning av 

utrotningshotade rovfåglar fatt tillgripas sedan ett antal :lr tillbaka. Medcls

behovet bertiknas för budget[iret 1981/82 till 500000 kr. 

6. F. n. finns flera djurarter om vars förekomst och antal vi behöver 

bättre bnncdom för att kunna vårda djurarterna på rätt s~itt. 

Naturvi"irdsverket heriiknar ett medelsbehov av 500000 kr. för viltinven

teringar under budgetåret 1981/82. 

7. För inventeringar och vissa andra vårdåtgärder avseende bl. a. rep

tiler och insekter beriiknas ett medelshehov för budget{irct 1981/82 av 

200000 kr. 

8. För budgetåret 1981/82 beräknas ett medelsbchov av 300000 kr. !"lir 

undersökningar om friluftslivets inverkan på faunan. 

9. För stödt1tgärder för faunan under vintern beriiknas ett mcdelsbehov 

av 100000 kr. för budgetåret 1981/82. 

10. För siirskilda skyddsåtgärder av akut karaktiir beriiknas ett mt:dels

behov av 100000 kr. för budgetår.::! 1981/82. 

/-"iircdmg1111de 11 

Till följd av en ökning av rovdjursskadornas omfattning samt höjda 

ersällningsbclopp för dt:ssa skador bör anslaget för niista budget{1r viisenl

ligcn höjas. I prop. 1979/80: 111 om ersättning vid viltskador m. m. har jag 

föreslagit att allmiinna medel även bör tiicka kostnader för t:rsiittningsgilla 

skador som v~1llas av utrotning~hotade djurarter eller av övriga djurarter 

som inte far jagas. Till följd hiirav bör anslagsbcnämningen ändras till 

Ersättning för vissa skador förorsakade av vilt. m. m. Jag finner att ansla

get for nästa budgeh\r bör höjas med 2.1 milj. kr. till 5.3 milj. kr. Jag ;ir inte 

heller i lir beredd att biträda fi)rslagct om medel till olika faunavårdande 

åtgärder 15- IOJ. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersiittning fi)r ris.1·a skador ./i:iror.wkade m· 1·ilt. 111.111. för 

budgdäret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 5 300000 kr. 

H 17. Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

7830009 

9000000 

10000000 

Förenta Nationernas miljöfond inrättades genom beslut av 1972 års 

generalförsamling för att inom ramen för FN:s miljöprogram helt eller 

delvis finansiera kostnaderna för nya miljövårdsinitiativ inom FN :s olika 

organ. Fondens användning står under överinseen~c av FN :s miljös ty-
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relsc. Under femårsperioden 1973-1977 uppgick fondbidragen till totalt 

omkring 100 milj. dollar. varav Sv.::rige bidrog med S milj. dollar. Miljö

styrelsen och generalförsamlingen har accepterat en ram för verksamheten 

på 150 milj. dollar under fyraårsperioden 1978-1981. Sverige förklarad.: 

-;ig därvid berett att svara för samma andel av bidragen till fonden som 

tidigare. Detta åtagande innebär ett bidrag på 7.5 milj. dollar under fyra är. 

Frågan om en ny ram för verksamheten efter 1981 kommer att tas upp av 

miljöstyrelsen under vi'tren 1981. 

För budgetåret 1981/82 beräknar jag ett mcdelsbehov av 10 milj. kr. för 

detta ändamål. 

Jag hemställer att regeringen föreslilr riksdagen 

att till Bidrag till Fiire11ta Natio11em11s 111iUi!fi111d för budget{1rc1 

1981182 anvisa ett förslagsanslag av 10000000 kr. 

H 18. Restaurering av Hornhorgasjiin 

Nytt anslag (förslag) 2 000 000 

Riksdagen uttalade våren 1977 att i\tgärder borde vidtas med inriktning 

på att iistadkomma en fullstiindig restaurering av Hornborgasjön i överens

stämmelse med cl\ av o;tatens naturvårdsverk utarbetat förslag ( prop. 1976/ 

77: 100 bil. 13. JoU 1976/77: 36. rskr 1976177: 337). 

Regeringen uppdrog i juni 1977 f1t naturv[mlsvcrkct att genomföra de 

ytterligare utredningar som erfordrades för att en ansökan skulle kunna ges 

in till vattendomstolen. Den 9 juli 1980 har verket i samband med redovis

ning av detta uppdrag hcmstiillt om att regeringen bemyndigar verket att 

inge restaurcringsansökan till vattendomstolen och all föra statens talan i 

mälct. Verket har vidare i sin anslagsframstiillning för budgettiret 1981/82 

begärt medel för restaureringen av Hornborgasjön. 

Statens nat11rrård1Tcrk 

Sedan budgetåret 1975/76 har naturvårdsverket disponerat vissa medel 

för utredningsarbctc rörande Hornborgasjön fran anslaget Särskilda under

sökningar inom miljövårdsområdet. m. m. Sedan mänga år har ocksa vissa 

rcstaureringsåtgiirder såsom röjningar av vass och buskar utfört~ som 

statliga ber;:dskapsarbcten. Den sammanlagda kostnaden för dessa atgär

der fr. o. m. år 1968 uppgår till ca 6 milj. kr. 

Fdgan om Hornborgasjöns åtcrstiillande övergår nu från ett planerings

och utredningsstadium till en aktiv åtgärdsfas. Att genomföra föreslagna 

åtgärder är också förenat med betydande kostnader. fördelade pä niigra ff1 
år. Naturvårdsverket anser därför att ett särskilt reservationsanslag for 

Hornborgasjöns re~taurering hör inrättas. Medelsbehovet för budgetåret 

1981/82 framgår av nedanstäende redovisning. 
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Kostnaderna för restaun:ringsiirendets hehandling i vallendomslolcn 

heräknas uppg;\ till il.6 milj. kr. Den sakkunskap som anlitats under utred

ningsperiodcn måste iiven i samhand med domstolsförhandlingarna rn.:h 

genomförandefasen finnas tillgänglig för uppdrag som kan föranledas av 

ärendets vidare behandling. Kostnaderna härför beriiknas till 650000 kr. 

För naturvårdande åtgärder i form av kanalgrävningar. vassröjningar. 

bollenbehandling. byggandet av häåningsöar. avverkningar och röjningar 

heriiknas en kostnad av 0.5 milj. kr. Arheten i form av underhåll av tidigare 

vcgetationsröjda områden heriiknas pii siill som hittills skell hli utförda 

som statliga beredskapsarheten. Verkets kostnader för förheredelser för 

invallningar och pumpanläggningar beriiknas uppg:\ till I milj. kr. 

Såväl från nationdl som intcrnationdl synpunkt är Hornborgasjöprojek

tet unikt. Det iir diirfor viktigt att en noggrann dokumentation sker av 

åtgiirderna och deras effekter pi\ naturmiljön. Verksamheten herör främst 

de limnologiska. ornitologiska. fiskcbiologiska, botaniska och hydrologis

ka iimnesomr:01dena. Restaureringsåtgiirderna och deras effekter kommer 

iiven alt dokumenteras pit film och stillhilder. Kostnaderna hiirför kan 

beriiknas till 100000 kr. 

Naturvt!n.lsverkel uppskattar det sammanlagda medelsbehovet, efter 

viss uppräkning för oförutsedda utgifter. under anslaget Restaurering av 

Hornhorgasjön för budgetftret 1981/82 till .1150000 kr. 

Det fortsatta medelshehovet under anslaget beriiknas för hudgetåret 

1982/83 till 17 milj. kr.. för 1983/84 till 17 milj. kr.. för 1984/85 till 14 milj. 

kr. och för åren diirefter till sammanlagt 5 milj. kr. Det sammanlagda 

medelsbchovet för restaureringen kan således beriiknas till ca 56 milj. kr. 

J-"iiredrar.:andcn 

Det är angeläget att förberedelsearhetct för restaureringen av Hornbor

gasjön kan fortsiilla. Regeringen har den 30 oktober 1980 bemyndigat 

naturvilrdsverket att inge ansökan till vattendomstol om prövning enligt 

vattenlagen av restaurering av Hornborgasjön. Kostnaderna för det fort

satta restaureringsarbetct hör hestridas fran ell siirskilt reservationsanslag. 

beniimnt Restaurering av Hornborgasjön. Anslaget biir för budgetåret 

1981/82 föras upp med 2 milj. kr. Jag har därvid riiknat med att vissa av de 

av naturvårds verket redovisade kostnaderna inte kommer all belasta bud

getåret 1981 /82. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rc.1·w//rering a1· Homhorgll.ljiin för hudgetåret 1981/82 anvi

sa ell rcservationsanslag av 2000000 kr. 
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I. IDROTT OCH FRILUFTSLIV 

I I. Stöd till idrotten 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1130815900 
1141850000 

151350000 

Reservation 

1 Anslaget Stöd till idrotten: Organisationsstöd m. m. 

145854 

Anslaget används för bidrag till Sveriges riksidrottsförbund för den 

verksamhet som bedrivs av förbundet och till förbundet anslutna organisa

tioner. Från anslaget utgår också av regeringen särskilt fastställda bidrag 

till vissa utanför riksidrottsförbundet stående organisationer. För anslagets 

användning gäller de av 1970 års riksdag beslutade riktlinjerna för organi

sationsstödet till idrotten (prop. 1970: 79, S U 1970: 122, rskr 1970: 291 ). 

Från anslaget föreslås i det följande att de bidrag till idrottsanläggningar 

som f. n. anvisas från anslaget Stöd till idrotten: Anläggningsstöd fr. o. m. 

budgetåret 1981/82 skall anvisas från förevarande anslag. Sådana bidrag 

lämnas enligt de riktlinjer som fastställts av riksdagen (prop. 1970: 79. JoU 

1970: 33, rskr 1970: 239 och prop. 1979/80: 100 bil. 13. KrU 1979/80: 30. rskr 

1979/80: 377) samt vissa på dessa riktlinjer grundade av regeringen angivna 

normer. Även bidrag till s. k. riksanläggningar för den samlade idrottsrö

relsens behov föreslås fortsättningsvis anvisas från anslaget. 

SveriRes riksidrottsförhund 

Riksidrottsstyrelsens anslagsframställning omfattar 172.3 milj. kr. som 

organisationsstöd för budgetåret 1981/82. Detta innebär en ökning med 

28 .4 milj. kr. eller 19 % i förhållande till anslaget för budgetåret 1980/81. 

Riksidrottsstyrelsen har vid prövningen av medelsbehoven haft som mål 

att bibehålla verksamheten vid nuvarande omfattning samt konstaterar att 

en verksamhetsexpansion inom idrotten skulle medföra en anslagsupp

räkning i sådan storleksordning att realism och rimlighet i anslagsframställ

ningen skulle ifrågasättas. Större delen - eller ca 12 % - av den begärda 

ökningen måste tas i anspråk som kompensation för tidigare inträffade och 

förväntade kostnadsökningar och prishöjningar. Riksidrottsstyrelsen har 

funnit det nödvändigt att i sin anslagsframställning ta upp ett ca 30 milj. kr. 

lägre belopp än organisationernas samlade anslagsframställningar. 

Ur organisationsanslaget finansieras hela eller del av anställningskostna

derna för ca 650 personer inom riksidrottsförbundet. specialförbunden och 

distriktsförbunden. Förbundet anger bl. a. att behovet av beteendeveten

skaplig idrottsforskning har ökat, varför grunden för en forskningsinstitu

tion bör läggas inom idrottens forskningsråd (IFRl. Institutionen bör ledas 

11 Riksdagen 1980181. I s11ml. Nr /110. Ri/11g11 13 
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av en forskare med hög vetenskaplig kompetens - en professur. Vidare 

förordar förbundet en ökad satsning på idrottsmedicinsk forskning genom 

att en organisation byggs upp som kan möta de ökade behov som märkts 

såväl nationellt som internationellt. Förbundet föreslår att en professur 

inrättas vid något universitet och knyts till Idrottens forskningsråd. 

Riksidrottsförbundet har vidare med anledning av statens naturvårds

verks förslag att avveckla stödet till idrottens mindre anläggningar, som 

administreras av verket. föreslagit att detta förs över till riksidrottsförbun

det. 

I särskild skrivelse till regeringen har riksidrottsförbun<let redovisat sina 

förslag angående den fortsatta utbyggnaden av Bosönprojektet. Med hän

syn till att igångsättan<let av projektets första etapp med träningslokaler 

m. m. fördröjts och f. n. inte påbörjats på grund av arbetsmarknadsläget. 

föreslår förbundet att projektets andra etapp med idrottshall m. m. samord

nas med första etappen. 

Fifredraga11de11 

Det statsfinansiella läget har nödvändiggjort en stark återhållsamhet 

även på detta anslag. Den uppräkning jag föreslår motsvarar den som görs 

under andra anslag till ideella organisationer. 

Mot bakgrund av de förslag riksidrottsförbundet och statens naturvärds

verk med fle,·a lämnat rörande anläggningsstödet är det angeläget att fä till 

stånd en anslagsmässigt mer samlad ordning för stödet till idrotten från 

jordbruksdepartementets huvudtitel. Jag föreslår därför att vissa bidrag till 

idrottens an läggnings verksamhet förs till detta anslag från anslaget Stöd till 
idrotten: Anläggningsstöd m. m. fr. o. m. budgetåret 1981/82. Under ansla

get bör sålunda stödet till idrottsföreningarnas anläggningar och det s. k. 

riksanläggningsstödet föras upp som särskilda anslagsposter med i huvud

sak de bidragsvillkor som nu gäller. 

Med hänsyn till befintliga reservationer för finansieringen av Bosönpro

jektet har jag inte beräknat några medel på riksanläggningsposten för 

budgetåret 1981/82. Efter vad jag har inhämtat torde byggnadsarhetena för 

Bosönprojektet av arbetsmarknadsskäl inte komma att starta förrän tidi

gast hösten 1981. Den vidare finansieringen av projektet kan således prö

vas i samband med budgetpropositionen för budgetåret 1982/83. 

Med hänsyn till de nu lämnade förslagen, som innebär ett mer renodlat 

idrottsanslag med såväl organisationsstöd som anHiggningsstöd, föreslår 

jag att benämningen av anslaget ändras till Stöd till idrotten. 

Anslaget Stöd till idrotten bör föras upp med 151 350000 kr. Av beloppet 

har jag beräknat 300000 kr. till regeringens disposition för särskilda insat

ser av tillfällig karaktär inom idrotten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till idrotten för budgetåret 1981/82 anvisa ett reserva~ 

tionsanslag av 151350000 kr. 
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I 2. Stöd till friluftslivet m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

133 804297 
144000000 

34 700000 

2Reservation 34 338 285 

1 Anslaget Stöd till idrotten: Anläggningsstöd m. m. 
~Varav 15 milj. kr. avser reservation för Åreprojektet anvisad i tilliiggshudget 111 
for budgetaret 1979/80. 

Från anslaget Jämnas bidrag till rekreations- och friluftsanläggningar 

enligt de riktlinjer som fastställts av riksdagen lprop. 1979/80: 100. KrU 

1979/80: 30. rskr 1979/80: 377) samt v-issa på dessa riktlinjer grundade. av 

regeringen angivna normer. Medel utgår också för vandringsleder i ljäll

världen. Från anslaget utgår vidare bidrag för arbetet med utvecklingspro

gram i de primära rekreationsområdena i enlighet med beslut av 1978/79 

års riksmöte (prop. 1978179: IOO bil. 13. KrU 1978179: 22. rskr 1978/79: 229) 

samt till informations- och utredningskostnadcr för beredningen för turism 

och rekreation. Vidare utgår från anslaget ersättningar för vissa organisa

tioner för serviceverksamhet inom rekreations- och friluftslivet. An'.;laget 

disponeras även för bidrag enligt kungörelsen ( 1969: 323) om statsbidrag 

till hamn. brygga eller farled för fritidsbåtar samt för vissa serviceåtgärder 

för fritidsbåtstratiken m. m. 

Statens nat111Tårdsi·erk 

Friluftslivet har utvecklats i former som ställer större krav på tillgång till 

mark och anläggningar, inte minst inom de primära rekreationsområdcna 

och andra för friluftslivet betydelsefulla markområden. Dessa förhållanden 

har medfört ett ökat tryck på anläggningsstödct. vilkct fördelats på allt fler 

ändamål. utan att en höjning av anslaget skett i motsvarande mån. Det är 

enligt verkets mening en betydelsefull uppgift att skapa goda förutsättning

ar för ett stimulerande och rikt friluftsliv vilket gör det angeläget att 

naturvårdsverket ges resurser att i rimlig omfattning öka insatserna i olika 

avseenden för friluftslivet. 

Det är främst tjärrekreationen och båtlivet (gäst- och uthamnar med 

därtill hörande verksamheter). som kräver ökade insatser. men även ut

vecklingsarbetet och ljällverksamheten behöver större anslag. 

Naturvårdsverkets beräkning av mcdelsbehovet för budgetåret 1981182 

sammanfattas i följande tabell. Verket vill särskilt framhålla att. mot bak

grund av bidragsanspråken, synnerligen stor återhållsamhet har iakttagits 

vid beräkningen. Beloppen anges i milj. kr. 
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Ändamål Anslag Anslag Statens naturvårdsverks 
förslag 

1979/80 1980/81 1981/82 

Totalt Förändring 

I. Åtgärder för fritids-
båtstrafiken 16.4 19.0 6.5·1 -12.5 

'l Bidrag till riksanlägg-
ningar för den samlade 
idrnttsrörelsens behov 
m.m. 5.3 6.5 - 6.5 

3. Bidrag till mindre före-
ningsanläggningar för 
idrott och friluftsliv 6.6'i 3.0 - 3.0 

4. Bidrag till rekreations-
anläggningar av riksin-
tresse 4.2 10.U + 5.8 

5. Bidrag till viss fjiill-
verksamhet m. m. 3.5.~ 4.0 1 5.85 . + 1.85 

6. Utvecklingsarbete röran-
de anliiggningar 1.5 1.5 3.0 + 1.5 

7. Utvecklingsarhete m. m. 
rörande primiira n::kn::a-
tionsområden 5.70 5.8' 4.o• - 1.8 

39,IO 44,0 29,JS -14,6S 

1 Varav I milj. kr. avser fjiillsiikerhetsrildets verksamhet. 
' Varav 0.8 milj. kr. avser n::krcationsheredningcns verksamhet. 
·' Diirutöver bcgiirs 2 990000 kr. för att tiicka d.::t likviditetshch<lV som finns under 
denna anslagspost. Vidare tillkommer ytterligare kostnader enligt sjöfartsvcrkets 
anslagsframstiillning för vissa service[1tgiirder för fritidshfttstrafiken. 
4 Därutöver begiirs 50 milj. kr. för ett rekreationspolitiskt investeringsstöd enligt 
rapporten 1Ds Jo 1978: 2) Statligt stöd till rekreationspolitiken och enligt rekrea
t ionshcredningens anslagsfö1mställ ning. 

Naturvårdsverket uppskattar således det sammanlagda medelsbchovet 

under anslaget för budgetilret 1981/!C till 29.3 milj. kr. Verkets förslag 

innebär en minskning av anslaget med ca 15 milj. kr. Till det beriiknade 

medclsbehovet kommer dels ca 3 milj. kr. for att avhjälpa brist pil likvida 

medel för redan beslutade hamnanläggningar för fritidsbiltar. dels 50 milj. 

kr. för ett rekreationspolitiskt investeringsstöd i form av l{rn och bidrag och 

dels vissa 'ytterligiirc kostnader för service till fritidsbåtstrafiken. 

Utöver framställningen från naturvfö~dsverket har ytterligare myndighe

ter och vissa organisationer direkt till regeringen framfört önskemål om 

medel. I det följande redovisas framstiillningarna iindamiilsvis och i sam

band med berörda anslagsposter. 

Vad avser åtgiirder för,li'itidshcl1.1·1mJi/.:.e11 har naturvårdsverket under en 

stor del av 70-talet haft en mycket besviirande kö-.av ansökningar om 

bidrag till byggande av hemmahamnar för fritidsbiltar. Naturvårdsverkets 

anläggningsdclegation har under innevarande budgetår 1980/81 slutligen 

prövat m:h avslagit samtliga före den I januari 1980 inkomna ansökningar 

om bidrag till byggande av hemmahamnar. 
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Sjöfartsverket är det centrala verk som har det samlade ansvaret för 

sjöfarten. I konsekvens härmed föreslår naturvårdsverket att kostnaderna 

under anläggningsstödet i stället täcks direkt genom anslag till sjöfarts ver

ket. Dessa kostnader beräknas av naturvårds verket för budgetåret 1981/82 

till 14.4 milj. kr. 

Naturvårdsverket ifrågasätter vidare om anordnande av hemmahamnar 

för fritidsbåtar kan anses vara en statlig angelägenhet. Därför föreslår 

naturvårdsverket att den kungörelse om statsbidrag till hamn. brygga eller 

farled för fritidsbåtar ( 1979: 323) ändras pa så sätt att statsbidrag skall 

kunna utgå till gästhamn, kanal, uthamn m. m. men inte till hemmahamn. 

Behovet av anläggningar för båtlivet är mycket stort. Sålunda har verket 

enbart vad gäller gästhamnar, sanitära anordningar m. m. ett 50-tal ansök

ningar inneliggande som motsvarar en anläggningskostnad av ca 6 milj. kr. 

eller ett bidragsbehov av 3 milj. kr. 

Verket föreslår att för budgetåret 1981/82 3 milj. kr. anvisas för bidrag 

till gästhamnar. sanitiira anläggningar och andra åtgärder för "batfriluftsli

vct", att avräknas mot till staten influtna bensinskattemedel. Bidraget kan 

på detta sätt räknas som avgiftsfinansierat. 

För övriga typer av anläggningar - fyrar och övriga säkerhetsanstalter, 

kanaler och fördjupade farleder samt hjälpradiostationer - där naturvårds

verket även fortsättningsvis avser att ta sjöfartsverkets service i anspråk 

beräknas kostnaderna uppgå till 1,4 milj. kr. 

Kostnaderna för sjösäkerhetsrådet beräknas till 1.5 milj. kr.. för Svens

ka turistföreningens gästhamnsverksamhet 265 000 kr. och för Vänerns 

Seglationsstyrelses serviceverksamhet för båtlivet i Vänern 335000 kr. 

Medel för Falsterbokanalen har inte tagits upp eftersom verket förutsät

ter att kostnaderna härför i fortsättningen bestrids under sjätte huvudti
teln. 

Det totala medelsbehovet för båtlivet.under anslagsposten I för budget

året 1981 /82 beräknas således till 6.5 milj. kr. 

Under anslagsposten föreslås dessutom att 2999000 kr. anvisas för att 

avhjälpa bristen på likvida medel för redan beslutade hamnanläggningar 

för fritidsbåtar (prop. 1979: 58 s. 68, Joll 1979: 17. rskr 1979: 234). 

För bidrag till rik.rnnläggningar för den samlade idrottsrörelscns behov 

föreslår verket att medel utgår över anslaget I 1. Stöd till idrotten: Organi

sationsstöd m. m. enligt de av riksidrottsförbundet beräknade kostnaderna 

för utbyggnad av Bosöns Idrottsinstitut. 

Naturvårdsverket har tidigare i skrivelse till regeringen föreslagit att 

bidragen till mindre idrotts- och frilufisan/iiggningar bör upphöra. Skälen 

härlor utvecklas i nämnda skrivelse. I och med riksdagens behandling av 

budgetpropositionen (prop. 1979/80: 100) beslöts dock att bidrag tills vidare 

skall utgå till föreningsägda mindre anläggningar. Bidragen till kommuner 

för näranläggningar för friluftsliv har upphört. Naturvårdsverket anser att 

även bidragen till mindre idrotts- och friluftsanläggningar i föreningsregi 
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bör upphöra fr. o. m. budgetåret 1981/82 främst på grund av att bidragens 

stimulansefli:kt helt har försvunnit. 

Om statsmakterna ändå vill behålla bidragsgivningen till föreningarnas 

mindre anläggningar anser verket att administrationen av bidrags verksam

heten blir överföras till riksidrottsförbundct. 

För rekrt'ationsanliiggningar m· riksintrt'sse begär verket ökade medel 

för i1tt den av regering och riksdag fastlagda rekreationspolitiken. i synner

het i fråga om nyttjandet av de primära rekreationsområdena. skall kunna 

genomföras pä ett framgångsrikt sätt. 

Genom att rekreationsberedningen har erhållit betydande medel för 

planeringsinsatser i de primära rekreationsområdena har trycket på bl. a. 

verkets anläggningsstöd för utbyggnad inom de primära rekreationsområ

dena ökat högst betydligt under senare tid. 

Kommunerna och de landstingsstiftelser för friluftsliv. som nu iir enga

gerade med planeringen av dessa områden. har högst berättigade krav på 

att planeringsarbetet nu skall kunna följas av en verkstiillighetsperiod med 

bl. a. byggande av rekrcationsanläggningar. 

Eftersom utbyggnaden av de primiira rekreationsområdena ofta inte 

sammanfaller med områden där statliga medel för sysselsättningsfräm

jande åtgärder kan disponeras är det nödvändigt att särskilda medel från 

anläggningsstödct avsätts för att tillskapa nya rekreationsanläggningar om 

inte statsmakternas intentioner med de primära rekreationsområdena skall 

förfuskas. 

1-ri'tn anslagsposlt!n måste även bestridas vissa kostnader för att klara 

nlidviindiga upprustningar av det statliga ledsystcmet. främst i Jiimtlands 

liin där arbetsmarknadspolitiskt stöd f. n. inte kan utnyttjas. 

I budgetpropositionen ( prop. 1979/80: 100 bil. 13 l har departemcntsche

fen angett all han räknar med att naturvårdsverket skall kunna öka sin 

bidragsgivning till fjärrekreationsanläggningar. Även verket bedömer att 

bidragsgivning till fjärrekreationsanläggningar f. n. och· en del år framöver 

är den mest angelägna och borde därför rimligen begära flera tiotal milj. kr. 

för budgetåret 1981/82 för att klara av en önskviird bidragsverksamhct på 

· detta omräde. För att i någon mån klara av en viss bidragsgivning till 

fjärrekreationsanläggningar nöjer sig verket med att begära en dubblering 

av nuvarande anslag. 

Det totala medclsbehovet under anslagsposten för budgetåret 198 I /82 

för tjärrekreation har heriiknats till IO milj. kr. 

Angående bidrag till l'iss f]iil!l'erksamhet redovisar verket följande. 

Naturvårdsverket är sedan den I juli 1977 huvudman för 465 mil vand

ringsleder med tillhörande anordningar i tjällvärlden. Efter det att skoter

förbudsområdena i fjällområdet tillkom den I januari 1979 (SFS 1978: 594) 

har länsstyrelserna inom dessa områden därutöver märkt ut ca 170 mil 

skoterleder. Viss del av dessa leder sammanfaller med de statliga vand

ringslederna. varmed länsstyrelserna har fått en betydande ökning av 
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skötsel- och underhållskostnader. Utmärkningen av skoterlederna har va

rit nödvändig för att regleringen av skotertrafiken skall kunna upprlittht1l

las. 
I samband med tillskapandet av det statliga ledsystemet togs inte stiill

ning till behovet av nya raststugor/vindskydd utmed lederna. Naturvärds

verket har nu utrett denna fråga och har i samråd med länsstyrelserna 

kommit fram till att totalt 72 vindskydd behövs för att led systemet skall bli 

godtagbart från fjällsäkerhetssynpunkt. Utökningen av vindskydden förde

lar sig med 17 inom Jämtlands län. 17 inom Västerbottens län. 35 inom 

Norrbottens län och tre inom Kopparbergs liin. 

Utbyggnaden av vindskydden planeras komma till stånd under en fem

årsperiod efter det att markupplåtelse crh<lllits för de skilda vindskydden. 

En ökning av länsstyrelsernas kostnader för skötsel och underhåll av 

ledsystemct kommer senare att uppkomma när ledsystemet kompletteras 

med vindskydden. 

För att klara kostnaden för skötsel och underhåll av det statliga lcdsyste

met inkl. skoterlederna samt för central administration föreslär natur

vårdsverket att sammanlagt 4,6 milj. kr. anvisas för budgetåret 1981/82. 

Under anslagsposten har Svenska turistföreningen för innevarande bud

getår anvisats 350000 kr. för sin fjällverksamhet. För budgetåret 1981/82 

har turistföreningen beräknat mcdelsbchovet för administration och upp

lysningsverksamhet till 960000 kr. Med hänsyn till att en arbetsgrupp f. n. 

arbetar med de ekonomiska frågorna rörande turistföreningens ljällanlägg

ningar föreslår verket att turistföreningens anslag. i avvaktan på gruppens 

förslag. räknas upp med 50000 kr. och att STF anvisas 400000 kr. till 

fjällverksamheten för budgetåret 1981/82. 

I samband med tillskapandet av det statliga ledsystemet överförde~ ett 

antal vindskydd. broar m. m. som tidigare byggts och underhållits av STF 

till staten. Någon ersättning har inte utgätt till turistföreningen för de 

överförda anläggningarna. Svenska turistföreningen har i skrivelse den 6 

mars 1978 anhållit om I 106000 kr. i ersättning för anläggningarna. Enligt 

naturvårds verkets mening bör frågan om ersättning till turistföreningen för 

de anläggningar som ingår i det statliga ledsystemet behandlas av den 

nämnda arbetsgruppen rörande STF:s t]ällanläggningar. 

Fjällsäkerhctsrådet som tillsattes under budgetåret 1979/80 erhåller även 

medel för sin verksamhet från anslagsposten. Även Sveriges meteorolo

giska och hydrologiska institut (SMHll har erhållit medel från anslaget för 

utvecklingsarbcte och vädertjänst i fjällområdet. 

Fjällsäkerhetsrådet har i särskild skrivelse till regeringen anmält ett 

mt:delsbehov av 850000 kr. från anläggningsstödet för rådets verksamhet 

för budgetåret 1981/82. För SMHl:s verksamhet föreslår tjiillsiikerhetsrå

det att ansvaret för bedrivande av t]ällvädertjänst åläggs SMHI och att 

nödvändiga medel för ändamålet anvisas över SMHI:s budget. 

Det totala medelsbehovet under anslagsposten 5 för budgetåret 1981/82 
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för medd för skötsel och underhåll av det statliga led systemet inkl. skoter

leder. Svenska turistföreningens !Jiillverksamhet och fjiillsiikerhetsrådets 

verksamhet beräknar verket till totalt 5 850000 kr. Dessutom hemställer 

verket att det statliga ledsystcmet måtte efter hand få kompletteras med ett 

70-tal vindskydd för att led systemet därmed skall bli godtagbart ur fjällsä

kerhetssynpunkt. 

Uti·ecklinRsarhercr rörande anläggningar iir en mycket viktig del av 

naturvårdsverkets arbete vad gäller planering för idrott, friluftsliv och 

turism. V crksamheten bör pii sikt kunna breddas och fördjupas. 

Behovet av försöksanläggningar bör hiirvid siirskilt nämnas. Verket 

begär därför för ut vecklingsarbete 3 milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

För utvecklingsarhete m. m. rörande primära rekreatio_nsområden har i 

rekreationsberedningen för innevarande budgetår anvisats medel dels för . 

planeringsinsatser inom de primära rekreationsområdena, dels för infor

mations- och utredningsverksamhet. 

För budgetåret 1981/82 har rekreationsberedningen i siirskild skrivelse 

till regeringen anmält ett medelsbehov av 4 milj. kr. från anläggningsstö

det. Av beloppet utgör 3 milj. kr. kostnader för slutförande av programar

betet inom de primära rekreationsområdena och I milj. kr. kostnader för 

beredningens egen verksamhet. 

FiiredraRanden 

Som jag redogjort för vid min anmälan av anslaget Stöd till idrotten 

föreslär jag att medel för bidrag till anläggningar som drivs av idrottsför

eningar. liksom bidragen till s. k. riksanläggningar. fr. o. m. budgetåret 

1981/82 inte längre anvisas från förevarande anslag. Som en konsekvens 

hiirav kommer från detta anslag inga mede_l längre att anvisas som stöd till 

den organiserade idrotten. varför jag föreslår att anslagsben~imningen änd
ras till Stöd till friluftslivet m. m. I avvaktan på turis_t- och rckreationspoli

tiska utredningens förslag görs nu inga ytterligare administrativa friränd

ringar inom detta anslag. 

Vid min anslagsberäkning har jag utöver <le föreslagna överföringarna 

räknat medel för en i stort oförändrad verksamhet under anslaget. Beträf

fande rekreationsanläggningar av riksintresse har jag dock gjort en viss 

uppräkning. Vad gäller rekreationshercdningens arbete med upprättande 

av utvecklingsprogram för de primära rekreationsområdena har jag beräk

nat 2 milj. kr. för färdigställande av programmen under år 1982. Vidare har 

jag till följd av att anslaget nu inte längre avser nägra idrottsändamål. 

beräknat I milj. kr. för naturvårdsverkets utvccklingsarbete. vilket således 

nu bör inriktas enbart på frilufts- och rekreationsfrågor. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 34,7 milj. kr. 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stiid till .fi'il1{/is/ii·e1m.111. för budgetåret 1981182 anvisa ett 

reservationsanslag av 34 700000 kr. 
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J. DIVERSE 

J 1. Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

I 023829 

I 000000 

I 000000 

Reservation 3092879 

Från anslaget utbetalas bidrag såsom ersättning för förluster på grund av 

naturkatastrof m. m. i enlighet med föreskrifter som regeringen meddelar i 

varje särskilt fall. 
Anslaget bör föras upp med I milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m. för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett rescrvationsanslag av 1000000 kr. 

J 2. Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

13294030 

11133000 

13133000 

Från anslaget bestrids utgifter för Sveriges deltagande i vissa internatio

nella organisationer och för internationellt samarbete på jordbrukets. 
skogsbrukets. fiskets och miljövårdens områden. Från anslaget utgår ock

så bidrag till vissa organisationer för deltagande i internationella konferen

ser m. m. 

FAO 
Världslivsmedelsrådet 
FN:s miljöstyrelse 
Unionen för skydd av 

växtförädlingsprodukter 
Europeiska växtskyddsorganisationen 
Internationella vetcrådet 
Internationella frysinstitutet 

i Paris 
Internationella sockerorganisationen 
Internationella rådet för havs

forskning 
Finsk-svenska gränsälvskommissionen 

1980/81 

8 200000 
75000 

150000 

170000 
78000 
60000 

30000 
85000 

300000 
111000 

Beräknad ändring 
1981/82 

Föredraganden 

+ 16!0000 
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Internationella byrån i Paris för 
bekämpande av smittsamma husdjurs
siukdomar 

Europeiska kommissionen för be
kämpande av mul- och klövsjuka 

Nordiska metodikkommitten för· 
livsmedel 

Fiskerikommissionen för Östersjön 
Kommissionen enligt konventionen 

om skydd av Östersjöområdets 
marina miljö 

Kommissionen enligt konventionen 
om förhindrande av havsföroreningar 
genom dumpning från fartyg och luft
fartyg 

Nordiskt organ för renforskning 
Bilateralt samarbete 
Diverse internationella organisa

tioner och kongresser 

1980/81 

90000 

30000 

34000 
60000 

110000 

130000 
100000 
320000 

I 000000 

11133000 

Heräknad ändring 
1981/82 

Föredraganden 

+ 90000 

+ 300000 

+2000000 

Med hänvisning till sammanställningen hemstiiller jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till l'is.1·a internationella org<misationer m. m. för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 13133000 kr. 

.J 3. Ersättningar för vissa hcsiktningar och s~·neförrättningar 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 r örslag 

14897 

.5 000 

.5000 

Från anslaget hestrids kostnaderna för dels syner m:h hesiktningar på 
statens hus och byggnader. dels syneförriittningar enligt IO kap. vattenla

gen ( 1918: .523 ). dels ock ersättning i visst fall till förvaltare av avlyst 

ilottlcd. 

Anslaget hör föras upp med oföriindrat helopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersiit111i11gar.fi"ir 1·is.rn hesikt11i11g11r och sy1wfi"irriilf11i11gar för 

budgeti\rct 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av .5 000 kr. 
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Register 

Sid 
t Översikt 

A. Jordbruksdepartementet m. m. 

11 Jordbruksdepartementet 
12 Lantbruksrcpresentantcr 
12 Kommittecr m. m. 
13 Extra utgifter 

8. ,Jordbrukets rationalisering m. m. 

14 Lantbruksstvrelsen 
t 7 Lantbruksniimnderna 
19 Kurs verksamhet för jordhrukets rationalisering m. m. 
19 Hidrag till jordbrukets rationalisering. m. m. 
21 Markförvärv för jordhrukcts r(ltionaliscring 
24 Län med uppskjuten riinta 
25 Tih:kande av förluster pii grund av statlig kreditgaranti 
28 Bidrag till triidgårdsniiringens rationalisering. m. m. 
28 Restitution av bensinskatt till triidgårdsniiringen 
29 Stöd till innehavare av tjiilliigenheter m. m. 
37 Beföimjamle av husdjursaveln m. m. 
38 Statens hingstdepii och stuteri: Uppdragsverksamhet 
39 Bidrag till statens hingsdepf1 och stuteri 
.W Siirskilt stöd ut biskötsel och växtodling 
40 Friimjandc av renniiringen 
43 Kompensation för hcnsinskatt till rennäringen 

C. Jordbruksprisreglering 

44 St<1tens jordbruksnämnd 
46 Lantbruksekonomiska samarbetsniimnden 
47 l'risn::glerande illgiirder pii jordhrukets mnr<ide 
47 Inköp av livsmedel m. m. för bcredskapslägring 
50 Kostnader för beredskapslagring av livsmedel m. m. 
52 Prisstöd till jordbruket i norra Sverige 
53 Bidrag till permanent skiirdeskadeskydd 
54 Administration av permanent ski\rdcskad.:skydd m. m. 

U. Skogsbruk 

56 Skogsstyrelsen 
57 Bidrag till skogsviirdsstyn::lserna 
57 Kursverksambet för skogsbrukets rationalisering m. m. 
57 Hidrag till skogsdrd m. m. 
58 Stiid till byggande av skogsvägar 
60 Främjande av sko!;!svård m. m. 

E. Fiske 

fi I Fiskeristvrelsen 
f>2 Statens 1;1kala fiskeriadministration 
63 Friimjande i allmiinhct av fiskerinäringen 
M Kursverksamhet p<i fiskets omdde 
h5 Bidrag till fiskehamnar m. m. 
<ll\ tsbrytarhjiilp ;it fiskarhefolkningcn 
6fi Restitution av bensinskatt till fiskerinäringen 

• Beriiknat belopp 

16172000 
2 572 000 

lfi800000 
500000 

36044000 

WOIOOOO 
198504000 

5 -'23 (I()() 
59000000 

I 000 
I 000 

I .'iOOOOO 
2000000 
I 21>6000 
1100000 
I 020000 

I 000 
2 200000 

215 000 
1480000 

945 000 

313566000 

22 947 000 
2091000 

"4 15fi000000 
17000000 
K5 725 000 

199000000 
20000000 
:18 197000 

45-10960000 

23 0(11 000 
*86681 000 

*3 6201100 
• 120000000 

30000000 
I 0000110 

26-1]62000 

209111000 
9 356000 

500000 
430000 

9fi25 000 
20000 

2 165 0011 
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6 7 Bidrag till fiskets rationalisering m. m. 
ti8 Fiskerilån 
68 Fiskberedningslån 
69 Fiskrcdskapslån 
fi9 Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske 
70 Kostnader för fiskeutredningar i vattenmål m. m. 
71 Ersättning till strandägare för mistad liskerätt m. m. 
71 Bidrag till liskare med anledning av avlysning av fiskevatten 
72 Prisreglerande atgärder på fiskets omrt1de 

F. Service och kontroll 

73 Statens livsmedelsverk 
74 Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid kontroll-

slakterier 
7'5 Statens veterinärmedicinska anstalt 
77 V eteriniirstaten 
78 lkbmpande av smittsamma husdjurssjukdomar. m. m. 
81 Statens ubii<leskontro\I: U ppdragsverksamhet 
82 Hidrag till statens utsädeskontroll 
82 Bekiimpande av växtsjukdomar 
83 Statens lantbrukskemiska laboratorium: Uppdragsverksamht:t 
8'5 Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium 
85 Statens maskinprovningar: U ppdragsverksamhet 
86 Bidrag till statens maskinprovningar 
87 Statens växtsortniimnd 

G. Utbildning och forskning 

Sveriges lanthruksuniversitet: 
9'5 Förvaltningskostnader 

100 Driftkostnader 
111.~ Lanthruksdriften 
IOJ Djursjukhuset i Skara 
104 Hyggnadsarbcten vid Sveriges lantbruksuniversitct m. m. 
108 Inredning och utrustning av lokaler vid Sveriges lantbruksuni-

versitet m. m. 
114 Jordhruksforskning 
114 Stiid till kollektiv jordbruksteknisk forskning 
115 Bidrag till växtföradling 
I lfi Skoglig forskning 
116 Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsforädling 

och skogsgödsling m. m. 
117 Stöd till kollektiv skogsteknisk forskning 
117 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 

H. Miljövård 

119 Statens naturvardsverk 
122 Statens strälsk vddsinstitut 
124 Koncessionsniimnden för miljöskydd 
125 Miljövårdsinformation 
127 Mark för naturviird 
131 Vård av naturreservat m. m. 
I ~5 Miljöv:irdsforskning 
137 Strålskyddsforskning 
138 Stöd till kollektiv forskning inom miljövärdsumrådet 
139 Undersökningar av hiilso- och miljöfarliga varor 
139 S~irskilda undersökningar inom miljövårdsomri\dct. m. m. 
141 Program för övervakning av miljökvalitet 

• Heriiknat belopp 

6000000 
25000000 
!0000000 

500000 
I 000 
I 000 

100000 
I 000 

*I 000 

846010011 

50fi7f>OOO 

26072000 
56105000 
52531000 
10000000 

I 000 
4 759000 

200000 
I 00\\ 

(i lf.2000 
I 000 

4978000 
292000 

211778111111 

291813000 
142448000 

I 000 
626000 

5 000000 

22000000 
* 17 082 000 

2 .•00000 
246()0000 
*9 150000 

4 350000 
7950000 

497000 

5278170011 

76434000 
12 503 000 
5 802000 
4200000 

20000000 
23 500000 
40300000 

I 750000 
6400000 
4000000 
9700000 
8 200000 
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142 Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m. 
144 Stöd till miljöskyddsteknik. m. m. 
148 Bidrag till kalkning av sjöar och vallendrag 
149 Ersättning för vissa skador förorsakade av vilt. m. m. 
150 Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond 
151 Restaurering av Hornborgasjön 

I. Idrott och friluftsliv 

153 Stöd till idrotten 
155 Stöd till friluftslivet m. m. 

J. Diverse 

161 Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m. 
161 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 
162 Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrättningar 

Totalt för jordbruksdepartementet 

30000000 
69000000 
23000000 
5 300000 

10000000 
2000000 

352089000 

151 350000 
34 700000 

186050000 

I 000000 
13133000 

5000 

14138000 

6531405000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 





Bilaga 14 till budgetproposition 1981 

Handelsdepartemen tet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1980/81:100 
Bilaga 14 

Handelsdepartementets verksamhet omfattar utrikes- och inrikeshandel, 

turism. ekonomiskt försvar. patent- och registreringsväsendet samt tullar och 

tullväsendet. 

På utrikeshandelns område handlägger fyra för utrikes- och handelsde

partementen gemensamma enheter bilaterala frågor samt multilaterala 

frågor i internationella organisationer såsom Europeiska frihandelssamman

slutningen (EFfA), de Europeiska gemenskaperna (EG), det Allmänna 

tull- och handelsavtalet ( GA IT), Organisationen för ekonomiskt samarbete 

och utveckling (OECD) samt Förenta Nationernas konferens för handel och 

utveckling (UNCTAD). Inom utrikeshandelsenheterna handläggs även 

frågor som rör kommersiell representation i utlandet, exportfrämjande 

åtgärder, exportkreditgarantier samt turism. Departementet ansvarar vidare 

för nordiska samarbetsfrågor, pris-, konkurrens- och konsumentfrågor, 

frågor om den inrikes handelns struktur och verksamhetsförhållanden, 

tillämpning av viss associationsrättslig lagstiftning samt lotterifrågor. 

Krigsmaterielinspektionen inom departementet utövar kontroll över 

tillverkning av krigsmateriel och handlägger ärenden rörande tillstånd till 

utförsel av sådan materiel. 

Till departementet hör de statsägda företagen Aktiebolaget Tipstjänst, 
Svenska Penninglotteriet Aktiebolag och Aktiebolaget Oljetransit. 

Departementets budget för budgetåret 1981182 beräknas uppgå till 1378,9 
milj. kr. 

I proposition 1980/81:20 om besparingar i statsvcrksamheten m.m. 

presenteras planerade besparingar på totalt ca 80 milj. kr. inom handelsde

partementcts verksamhetsområde jämfört med budgetåret 1980/81. Bespa

ringar görs nu inom ramen för investeringar för det ekonomiska försvaret och 

på anslagen för stöd till svensk projektexport, kommerskollcgium, patent

och registreringsverket, statens pris- och kartellnämnd, konsumentverket, 

allmänna reklamationsnämnden och tullverket. Till besparingarna på 

nyssnämnda anslag hänför sig ca 7 milj. kr. till ökade avgifter. 

De förslag som här presenteras präglas av en strävan att genom tillämpning 

av huvudalternativ, omprioriteringar och rationaliseringar åstadkomma 

största möjliga återhållsamhet i de samlade utgifterna utan att eftersträvad 

kvalitet och effektivitet i verksamheten eftersätts. I vissa fall blir det dock 

fråga om en minskning av ambitionsnivån. 

I Riksdagen 1980181. 1 sam/. Nr 100. Bil. 14 
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Det allvarliga läget i världsekonomin med hög arbetslöshet, inflation och 

extern obalans i många länder påverkar direkt den handelspolitiska 

utvecklingen. Vid sidan av konjunkturmässiga svårigheter ställer de inter

nationella konkurrensförhållandena krav på mer långsiktiga förändringar i 

industristrukturen i västvärldens ekonomier. Det internationella handelspo

litiska skeendet präglas därmed i hög grad av omställningsproblem i 

krisdrabbade industrisektorer och av krav på handelsbegränsningar. Ener

giförsörjningsproblem och allvarligt ökad skuldsättning, i synnerhet bland 

u-länderna, återverkar likaså på den handelspolitiska utvecklingen. 

Sverige är för sin ekonomiska utveckling starkt beroende av handeln med 

omvärlden. Den svenska handclspolitiken inriktas traditionellt på att främja 

frihandeln inom det internationella regelsystemets ramar. Ett så fritt 

varuutbyte som möjligt erbjuder fortsatta utvecklingsmöjligheter för den 

svenska ekonomin. Detta förutsätter att exporten inte utsätts för handels

hinder i utlandet och att den svenska industristrukturen anpassas till den 

internationella konkurrensen. Särskilt i ett ekonomiskt krisläge är det. i 

synnerhet för mindre handelsnationer - u-länder likaväl som i-länder - av 

största vikt att bevara en öppenhet i de handelspolitiska relationerna. Likaså 

är det viktigt att motverka användningen av nya slags handelshinder. För i 

synnerhet de större handelsnationerna har det blivit allt vanligare att vid 

sidan av internationellt överenskomna procedurer bilateralt reglera mark

nader och överenskomma om begränsningar av handeln. 

Det nuvarande världsekonomiska läget har sålunda för de flesta länder 

kommit att medföra svåra påfrestningar bl.a. på det handelspolitiska 

området. För Sveriges del har detta främst kommit till uttryck i underskottet i 

handelsbalansen. Det är av största vikt att snarast möjligt återställa balansen 

i vår utrikeshandel liksom att motverka de protektionistiska tendenser som 

kommit till uttryck både här och på det internationella planet. Genom en 

ekonomisk politik som syftar till att slå vakt om Sveriges internationella 

konkurrenskraft och genom konkreta handelsfrämjande åtgärder kan 

balansen i den svenska ekonomin på sikt återställas. Detta mål kan endast 

nås under förutsättning att våra samlade resurser utnyttjas på det mest 

effektiva sättet, vilket i sin tur förutsätter ett livskraftigt näringsliv där 

fördelarna av fri konkurrens och näringsfrihet kan tas till vara. 

De statliga insatserna för att främja svensk export av varor och tjänster är 

av väsentlig betydelse inte bara för exporten utan också för utvecklingen av 

samhällsekonomin. I syfte att uppnå sådana positiva effekter som bidrar till 

en successiv minskning av rådande bytesbalansunderskott föreslås en ökning 

av det samlade statliga stödet till olika exportfrämjande åtgärder trots det 

begränsade utrymmet för ytterligare belastningar på statsbudgeten. Genom 

det förstärkta stödet skapas också bättre förutsättningar för bl.a. de mindre 

och medelstora företagens exportansträngningar. Stödet till den svenska 

utlandsförsäljningen av systemleveranser minskas något. 
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Förslag kommer senare att lämnas om åtgärder för att öka exporten av 

tjänster från statliga myndigheter och bolag. 
I syfte att stärka den centrala ledningen av de övergripande exportfrämc 

jandefrågorna har en särskild enhet inrättats inom utrikes- och handelsde

partementen. Enheten har tillskapats genom en omfördelning av uppgifter 

och personal från andra enheter. 

Det system för förmånlig kreditgivning till vissa u-ländcr som inrättas i 

början av år 1981 och som främst har biståndspolitiska syften förväntas också 

få vissa positiva effekter på svensk export av va.ror och tjänster. 

De svenska företagens möjlighet att erhålla exportkreditgarantier är av stor 

betydelse för att främja den svenska exporten. För att ge utrymme för 

eventuella uppkommande större ökningar föreslår regeringen därför att 

ramarna för exportkreditnämndens (EKN) garantigivning höjs till 67 

miljarder kr. Osäkerheten inför den framtida betalningsförmågan i ett stort 

antal viktiga exportländer föranleder regeringen att föreslå att den rörliga 

kredit som står till EKN :s förfogande i riksgäldskontoret ökas från 600 till 800 

milj. kr. 

I EKN:s verksamhet ingår förutom normal affärsmässig garantigivning 

(n-garantier) även garantigivning i samband med investeringar utomlands, 

garantigivning på särskilt gynnsamma villkor vid export av betydelse för 

u-ländernas ekonomiska utveckling (u-garantier) samt sedan den 1juli1979 

garantier vid export med särskilt samhällsintresse (s-garantier). Från samma 

tidpunkt har EKN också fått bemyndigande att lämna motgarantier till 

utställare av säkerhet. Den länderkrets inom vilken de svenska företagen har 

möjlighet erhålla investeringsgarantier har vidgats. 

Riksdagen beslutade våren 1980 att höja den totala ramen för nämndens 

verksamhet till 61 miljarder kr., varav 14 miljarder kr. reserverades för u

och s-garantigivningen. 

Vid slutet av budgetåret 1979/80 uppgick EKN:s totala utestående 

garantiåtaganden till 70,5 miljarder kr., varav 58,3 miljarder kr. för 

n-garantier och 1.2 miljarder kr. för s/u-garantier. Huvuddelen av åtagan

dena består av utfästelser om garanti d. v.s. löften om garantiförbindelser om 

och när en viss exportaffär kommer till stånd. Sådana utfästelser avräknas 

mot ramarna med en mindre del, varför det totala ramutnyttjandet vid 

budgetårets slut var 35 miljarder kr. 

EKN:s verksamhet präglades under år 1980 i likhet med de närmast 

föregående åren av snabbt stigande åtaganden, stora skadeutbetalningar. 

minskande premiereserver och stigande relativ risknivå. Det finns för 

närvarande ingen anledning att vänta någon större förändring i denna 

utveckling. 

På några års sikt har EKN vissa möjligheter att uppnå en konsolidering av 

verksamheten. Utvecklingen beror främst på antalet skadefall och ersätt

ningsvillkor. Framtiden kommer dock att innebära en allt svårare balansgång 

mellan å ena sidan risktagandet och det stöd detta innebär för den svenska 
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exporten. och å andra sidan den övergripande målsättningen att driva 

verksamheten på en rimlig affärsmässig basis. 

EKN har under verksamhetsåret betalat ut skadeersättning med 320 milj. 

kr. medan 67 milj. kr. återvunnits. Av skaderegleringarna avsåg ca 67 milj. 

kr. utbetalningar under den av regeringen särskilt anvisade garantiramen på 

Turkiet. Sverige har f.n. avtal om uppskov med betalningar under statliga 

eller EKN-garanterade krediter med Chile. Peru. Togo. Turkiet och Zai"re. 

För EKN innebär dessa skuldomförhandlingar en stor påfrestning på 

reserverna. Åtskilliga tecken tyder på att fler länder kan komma i samma 

situation under de närmaste åren, med ytterligare belastning på EKN:s 

reserver som följd. 

Turismen har fått en ökande betydelse för Sveriges ekonomi och 

sysselsättning. Genom att skapa gynnsamma förutsättningar för såväl 

svenskar som utlänningar att turista i Sverige torde bytesbalansen förbättras. 

Samtidigt skapas positiva sysselsättningseffekter vilket har särskild betydelse 

för de regionalpolitiska stödområdena. Sveriges turistråd föreslås därför få 

ökat stöd till turismfrämjande åtgärder. 

Ett livskraftigt näringsliv förutsätter att den fria konkurrensen och 

näringsfrihetens fördelar tas till vara. Därigenom kan våra samlade resurser 

utnyttjas på det mest effektiva sättet, vilket är förutsättningen för att 

välståndet och tryggheten skall kunna bevaras på lång sikt. Regeringen avser 

under det innevarande riksmötet att lägga fram förslag till ny konkurrens

lagstiftning. 

Prisstegringarna kan dämpas genom en väl fungerande konkurrens. 

Riskerna för fortsatta kraftiga prisstegringar är dock påtagliga. Kostnads

stegringarna spelar här en stor roll. Så länge vi inte har en sådan löpande 

förbättring i vårt relativa konkurrensläge gentemot utlandet, som kan 

möjliggöra att kronans värde gentemot andra valutor stiger, kommer vi 

också att utsättas för att utländska prisstegringar slår igenom i Sverige. Det 

finns emellertid risk också för andra slag av prishöjningar som kan innebära 

inflationsrisker. En prisövervakning liksom möjligheter att tillämpa prisreg

leringar måste bl.a. av dessa skäl finnas. Prisreglcringar måste dock vara 

kortvariga. 

J avsikt att försöka hindra att internationella oljeprishöjningar alltför 

kraftigt skulle driva på konsumentprisutvecklingen i Sverige gällde fram till 

den 13 september 1980 en högstprisreglering för vissa oljeprodukter. 

l syfte att stimulera konkurrensen och investeringsviljan inom livsmedels

branschen samt för att undvika negativa effekter av långvariga prisstopp har 

prisreglcringen på baslivsmedel lagts om från och med den 22 oktober 1980. 

Prisstoppet på baslivsmedel (med undantag för mjölk och filmjölk), som i 

huvudsak har varit i kraft sedan år 1973. har ersatts med förhandsanmäl

ningsskyldighet. Detta innebär att företagen en månad i förväg måste anmäla 

planerade prishöjningar till statens pris- och kartellnämnd. Prisövervakning

en i övrigt har också lagts om som ett led i besparingsarbetet. Statens pris- och 
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kartellnämnd avses genom koncentrerade insatser kunna nå åsyftad verkan 

med prisövervakningen med mindre resurser. 

Ko11sumentpolitike11s uppgift kan sägas vara att stödja och förbättra 

konsumenternas ställning på marknaden genom att rätta till brister i 

marknadsekonomin. Kostnadskrävande regleringar måste emellertid i 

möjligaste mån undvikas. Endast genom återhållsamhet i detta avseende kan 

konsumentpolitiken ges en framtida stabil grund. 

Som ett led i besparingsansträngningarna har riksdagen uttalat sig för att 

konsumentverket skall koncentrera sina insatser till områden av särskild 

betydelse för konsumenterna. Det gäller problem som rör människors liv, 

hälsa och säkerhet, mer betydande ekonomiska risksituationer, svaga 

konsumentgruppers problem samt frågor som hänger samman med rationa

lisering av hushållens arbete och minskning av hushållens energikonsumtion. 

Beslutet följs nu upp med en minskning av anslaget för verket. 

En översyn av konsumentverkets arbetsområde har inletts för att utarbeta 

underlag för de kommande politiska beslut som är nödvändiga för en 

inriktning av verksamheten på en liigre ekonomisk nivå. 

Allmänna reklamationsnämnden, vars verksamhet hittills har bedrivits på 

försök, blir fr.o.m. den 1 januari 1981 permanent och en fristående 

myndighet. 

Bekämpning av narkotikasmuggling, skydds- och kontrollåtgärder ur 

miljöskyddssynpunkt, havsfiskeövervakning samt åtgärder mot den ekono

miska brottsligheten är verksamheter som tullverket även i fortsättningen bör 

ägna största uppmärksamhet. De ökade krav som ställs på tullverkets 

insatser på dessa områden får i stort sett mötas inom ramen för befintliga 

resurser. 

Tullverket deltar i det internationella samarbetet på tullområdet, främst 

inom ramen för Tullsamarbetsrådet (Customs Cooperation Council-CCC) i 

Bryssel. Ett omfattande samarbete äger sedan länge rum mellan de nordiska 

ländernas tullmyndigheter, bl.a. inom ramen för Nordiska tulladministrativa 

rådet (NTR). 

För det ekonomiska försvaret beräknas investeringarna över statsbudgeten 

till 180 milj. kr. De investeringar som föreslås medger en fortsatt uppbyggnad 

av beredskapslagringen inom prioriterade områden och fortsatt stöd till 

försörjningsberedskapsviktig industri. 

Mot bakgrund av bl.a. rapporter som i september 1980 avgivits av 

överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF), arbetsmarknadsstyrelsen, 

statens industriverk och tekodelegationen lämnas förslag om de statliga 

åtgärderna för tekoindustrin. I fråga om målen för tekopolitiken föreslås bl. a 

att ett upprätthållande av 1978 års produktionsvolym skall utgöra ett 

riktmärke för de fortsatta statliga åtgärderna. Stödet till tekoindustrin 

föreslås på sikt få en ändrad profil med ökad satsning på effektivitetsfräm

jande insatser. Totalt föreslås för budgetåret 1981/82 ett stöd på ca 460 milj. 

kr., varav ca 80 milj. kr. under handelsdepartementets huvudtitel. 
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1980 års oljelagri11gskommitte har till uppgift att bl.a. se över oljclagrings
programmet för perioden 1978-1984. Ett delbetänkande (SOU 1980:41) 

Olja för kristid har överlämnats till regeringen. Regeringen kommer i 

särskild proposition till riksdagen under våren 1981 att lämna förslag rörande 

inriktningen av Sveriges energiförsörjning i framtiden. Därvid kommer även 

att presenteras förslag i fråga om försörjningsberedskapen på oljeområ

det. 

Sverige deltar genom patent och registreringsverket (PRV) i det interna

tionella samarbetet på patent-, varumärkes- och mönsterområdet bl.a. inom 

ramen för den s.k. europeiska patentkonventionen (EPC) och den s.k. 

samarbetskonventionen (PCT). Sedan år 1975 har inom världsorganisatio

nen för den intellektuella äganderätten (WTPO) pågått ett arbete på en 

revision av den s.k. Paris-konventionen. En diplomatkonferens för denna 

revision påbörjades under början av år 1980. Konferensen kommer att 

fortsätta under hösten 1981. Revisionen är främst föranledd av u-ländernas 

intresse av att få bättre tillgång till patenterad teknik samt att allmänt göra 

patentsystemet mer överskådligt och tillgängligt. 

Patentverkets bolagsbyrå inledde under hösten 1978 en etappvis omloka

lisering till Sundsvall. Flyttningen slutfördes under juni månad 1980. 

Bolagsbyrån inrättar sig nu på att möta den kraftiga ärendetillströmning som 
väntas genom att alla aktiebolag som skall bestå efter utgången av år 1981 

dessförinnan måste ha registrerat ett aktiekapital om minst 50 000 kr. 

Si•enska penninglotteriet aktiebolag och Aktiebolaget Tipstjä11st ökade sin 

omsättning det senaste verksamhetsåret. 
Penninglotteriets intäkter av lottförsäljningcn under år 1980 beräknas ha 

uppgått till I 117,8 milj. kr. (811,0). Liksom under tidigare år anordnades ett 

särskilt lotteri för kulturella ändamål. Av bolagets intäkter beräknas 505,0 
milj. kr. (371,8) tillfalla statsverket. 

Omsättningen hos Tipstjänst beräknas under år 1980 ha uppgått till 1490 
milj. kr. (1 188). Till statsverket beräknas 640 milj. kr. (518) ha inlevererats. 
Tipstjänst har hösten 1980 startat en ny form av tippning, s. k. lotto. I 

samband därmed har Tipstjänst öppnat en filial i Skellefteå. 
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Nordiskt samarbete 

Det nordiska samarbetet inom ramen för det Nordiska Ministerrådet och 

Nordiska Rådet fortsätter att utvidgas. Nya områden och projekt tillkommer 

kontinuerligt. Samarbetet omfattar idag nästan alla samhällsområden utom 

utrikes- och försvarspolitiken. 

I Nordiska Rådets diskussioner har på senare tid tonvikten legat på 

industri-, energi-. handels- och ekonomisk-politiska samarbetsfrågor samt 

aktuella framtidsfrågor såsom de forskningspolitiska insatserna och datatek

nikens utveckling och konsekvenser. Samarbetsministrarna har beslutat 

koncentrera de aktiviteter som pågår på dessa områden under rubrikerna 

"Norden som hemmamarknad" och "Tekniken och framtiden". Avsikten är 

att skapa en överblick över de nordiska insatserna för att möjliggöra 

prioritering och satsningar på dessa väsentliga sektorer. 

Under hösten 1980 inleddes ett nordiskt ekonomiskt forskningsråd sitt 

arbete. Dess uppgift är att ge stöd till analyser och utredningar om det 

ömsesidiga beroendet länderna emellan och förutsättningarna för ett 

närmare samarbete vad gäller stabiliseringspolitikcn och de långsiktiga 

tillväxtfrågorna. 

En ämbetsmannagrupp har fått till uppgift att undersöka förutsättningarna 

för ett utökat nordiskt samarbete beträffande grundforskning och tillämpad 

forskning. 

En utredning för att undersöka behovet av och intresset för ett nordiskt 

samarbete ifråga om projektexport till u-länder och statshandelsländer 

färdigställdes och remissbehandlades under år 1980. Regeringsförhandlingar 

om utredningens förslag inleddes i oktober 1980. 

De nordiska energiministrarna beslöt våren 1980 att utarbeta en arbets

plan för nordiskt energisamarbete som skulle omfatta bl.a en rapport om 
energihushållningsfrågor, informationsutveck ling beträffande introduktion 

av nya och förnybara energikällor, området olja och naturgas samt på 

kolområdet. 

De nordiska statsministrarna har beslutat att mötas oftare. Under år 1980 

har tre statsministermöten ägt rum. Huvudfrågor vid två av dessa möten har 

varit det nordiska samarbetet koncentrerat till energifrågor, "Norden som 

hemmamarknad" samt "Tekniken och framtiden". 

Ministerrådets allmänna budget för år 1981 omfattar totalt 111,9 milj. 

norska kr. (1980: 93,4 milj. norska kr). Över den allmänna budgeten 

finansieras projekt och institutioner på alla samarbetsområden med undan

tag för kultur och utbildningssektorerna, för vilka ministerrådet har en 

särskild budget. Sveriges andel av de nordiska budgeterna uppgår år 1981 till 

41,4 %. 

Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) 

I juni 1980 högtidlighölls 20-årsdagen av EFT A:s tillkomst med ett särskilt 

jubileumsmöte i Saltsjöbaden. I mötet deltog regeringsrepresentanter, 
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EIT A:s parlamentarikerkommittc samt EIT A:s rådgivande kommitte som 

representerar industrin, handeln och arbetsmarknadens parter i medlems

länderna. En slutsats från detta möte var att EIT A:s främsta roll i framtiden 

måste bli att slå vakt om den frihandel som uppnåtts inom EIT A och inom 

det vidare europeiska frihandelsområde som Er! A och EG-ländcrna 

tillsammans utgör. Vid mötet framstod denna uppgift som särskilt betydel

sefull i ett läge där den handelspolitiska utvecklingen utmärks av tilltagande 

protektionistiska strömningar. 

Som ett led i strävandena att öka handelsliberaliseringen i Europa har 

EIT A-länderna slutit ett frihandelsavtal med Spanien. Avtalet trädde i kraft 

den 1 juli 1980. 
EIT A är något av en ekonomisk stormakt. Så är exempelvis Europeiska 

-- ·- - . -
gemenskapens (EG) export till EITA-länderna större än dess samlade 

export till USA, Japan och Sovjetunionen. Det bör därför vara naturligt för 

EFT A-länderna att sträva efter gemensamma positioner inte minst för att 
motverka tendenser till stormaktsdominans och bilateralisering på handels

politikens område. 

Den dialog om utvidgade förbindelser mellan EFT A och EG som inleddes 

år 1977 väntas fortsätta. En inventering av önskvärda och möjliga 

samarbetsfält görs på båda sidor. Redan utvalda samarbetsområden är bl.a. 

ursprungsregler, tekniska handelshinder och varumärkcsrätt. 

Inom EIT A har en överenskommelse träffats om att göra en genomgång 

av i medlemsländerna tillämpade statliga stödåtgärdcr för att granska om 

vidtagna åtgärder är förenliga med EITA-konventionen. 
Möjligheterna till ytterligare liberalisering av EfT A-handeln med fisk pro

dukter kommer att undersökas. 
Granskningen av hur de västeuropeiska länderna tillämpar de avtal 

rörande icke-tariffära handelshinder som slutits inom ramen för de 
multilaterala handclsförhandlingarna i GA TI skall fortsätta. Detsamma 
gäller granskningen av icke-tariffära handelshinder som kan skapa problem i 

handeln inom EFT A och mellan EFT A-länderna och EG. 

Vid Portugals förutsedda inträde i EG kommer särskilda regler för 

EIT A-ländernas förhållande till gemenskapen och Portugal att tillämpas 

under en övergångspcriod. Diskussionen om utformningen av dessa regler 

har inletts inom organisationen. Det svenska bidraget till EIT A :s industriel

la utvecklingsfond för Portugal utgör för innevarande budgetår 30 milj. kr. 

Svenska företag medverkar genom leveranser till flera projekt som 

finansieras av fonden. 

EIT A-länderna har ytterligare byggt ut sitt samarbete med Jugoslavien. 

Vid ett möte med blandade kommitten EFTA-Jugoslavien i september 1980 

tillsattes två nya arbetsgrupper som skall studera frågor med anknytning till 

samhandeln resp. industriellt samarbete. 
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Europeiska gemenskaperna (EG) 

Förbindelserna med EG inom ramen för frihandelsavtalet mellan Sverige 

och den Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC) löper tillfredsställan

de och arbetet på att genom olika initiativ bilateralt och i EFT A-kretsen 

ytterligare förbättra samarbetet fortsätter. EG:s intresse för samarbetet 

markerades hösten 1980 genom ett besök i Sverige av presidenten i 

EG-kommissionen. I samband med besöket accepterade Sverige ett förslag 

från EG-kommissionen om att ett av de två årliga mötena med blandade 

kommitten Sverige-EG fr.o.m. 1981 skall omvandlas till ett möte på 

minister- eller statssekreterarnivå för diskussion av bl.a. aktuella internatio

nella frågor. 

Det försämrade ekonomiska läget har medfört att EG under år 1980 

utnyttjat sin rätt enligt frihandelsavtalet att utlösa tredjelandstull för två 

svenska pappersplafonder sedan plafondtaken överskridits. Höjningen av 

nolltullkontingenterna för svensk pappersexport till Storbritannien för år 

1981 blev liksom för tidigare år begränsad. Tullarna på svensk pappersexport 

till EG har enligt avtalet successivt avvecklats från 12 % till f.n. 4 %. Full 

tullfrihet skall enligt avtalet vara genomförd år 1984. 

Under år 1980 har förhandlingar slutförts om tilläggsprotokoll till Sveriges 

och övriga EFT A-länders frihandelsavtal med EEC och den Europeiska kol

och stålgemenskapen (CECA) med anledning av Greklands anslutning till 

EG den 1januari1981. Avsikten är att protokollen skall gälla under perioden 

1januari1981-31december1985. Under denna tid skall Grekland gentemot 

Sverige successivt avveckla tullar i handeln med de varor som omfattas av 

EEC- och CECA-avtalen. Sverige skall från och med den 1januari1981 ge 

Grekland i huvudsak samma behandling som de nuvarande EG-länderna 

åtnjuter. Ifråga om CECA-varorna skall både Sverige och Grekland 

successivt under övergångsperioden avveckla tullar och andra handelshinder 

gentemot varandra samt anpassa sin handel till CECA:s prisregelsystem. 

Under Spaniens och Portugals förhandlingar om medlcmsskap i EG 

förutses löpande kontakter äga rum mellan EG och EFTA-länderna. 

Diskussionerna om att förenkla och förbättra ursprungsreglcrna har 

fortsatt. Sverige och övriga EFT A-liinder har betonat vikten av att i en nära 

framtid uppnå positiva resultat. 

En gemensam EFTA-demarche gjordes hos EG i januari 1980 angående 

eliminering av icke-tariffära handelshindcr. särskilt tekniska handelshinder. 

i handeln mellan EG och EFTA-länderna. 

Det frihandelsavtal Sverige har utgör den grund vi bygger vårt samarbete 

med EG på. Även utanför frihandelsavtalets ram uppriitthålls förbindelser 

mellan EG och Sverige. 

Det är regeringens avsikt att, på områden där det finns ömsesidiga 

intressen, söka utvidga och fördjupa detta samarbete. 

Det svenska deltagandet i fusionsforskningssamarbetet inom ramen för 
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Euratom och det tekniskt-vetenskapliga samarbetet inom COST (European 

Co-operation in the Field of Scientific and Teehnical Research) fortsätter. En 

intensifiering av verksamheten på det tekniskt-vetenskapliga området kan 

förutses. 

Förhandlingar om ett ramavtal för en sammankoppling av gemenskapens 

datanät Euronet med det svenska televerkets datanät för teknisk-vetenskap

lig information och dokumentation har slutförts under år 1980. 

Expertmöten Sverige-EG om miljövård, konsumentfrågor, transportfrå

gor, biståndsfrågor, skattefrågor och ekonomisk politik har hållits under år 

1980 och nya möten avses hållas år 1981. Även på industripolitikens område 

förutses fler möten. Överenskommelse har träffats om ett första möte för 

ömsesidig information om statsstöd i början av år 1981. 

Ett ramavtal för att uppnå ett mer regelbundet samarbete om konsument

frågor har slutits år 1980 och förhandlingar om ett liknande samarbete om 

arbetsmiljöfrågor pågår. Pti omrtiden som energipolitik och informations

teknologi har såväl EG som Sverige uttryckt intresse för närmare kontak

ter. 

Europeiska kol- och stålgemenskapen (CECA) 

Stålmarknaden i Sverige och inom EG har från senare delen av 1970-talet 

varit utsatt för stora påfrestningar i samband med den strukturomvandling 

som pågår i den västeuropeiska industrin. Detta har bl.a. medfört att handeln 

med stål mellan Sverige och EG varit underkastad ett särskilt temporärt 
arrangemang. som innebär att svenska företag följer de särskilda prisrcgler 

som införts inom gemenskapen och som gäller för EG-företagen. Arrange

manget ansluter till Sveriges frihandelsavtal med CECA från år 1972 och 

innebär en temporär tolkning av avtalets prisregler. EG har, som ett 

komplement till interna åtgärder för att lösa krisproblcmen inom stålindu

strin, ingått arrangemang av liknande slag med flertalet övriga EFf A-länder. 

Dessa är tillsammans gemenskapens viktigaste handelspartner på stålområ

det. 

Under senare delen av år 1980 minskade efterfrågan på stål kraftigt inom 

EG, vilket medförde att priserna p{1 många stålprodukter sjönk till nivåer 

som är olönsamma för det stora flertalet producenter. Gemenskapen söker 

aktivt komma tillrätta med situationen genom en minskning av den egna 

stålproduktionen. Förhandlingar pågår nu om förlängning av stålarrange

mangen med tredje länder, däribland Sverige. Tills vidare gäller 1980 års 

ordning. 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling <OECD) 

Inom OECD liksom i andra multilaterala organ har uppmärksamheten 

riktats mot begränsningar av handeln och industriell strukturanpassning. 
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Vid ministerrådsmötet i juni 1980 uttalades bl.a. att ett öppet multilateralt 

handclssystem är en nödvändig förutsättning för att uppnå övergripande 

ekonomiska mål. En ny handelspolitisk deklaration antogs som understryker 

vikten av att stå emot protektionistiska tendenser. Enligt deklarationen 

förklarar sig medlemsländerna beredda att bl.a. genomföra de [1taganden 

som gjorts vid de multilaterala handclsförhandlingarna inom ramen för 

GATI. stärka relationerna till u-länderna och undvika restriktiva åtgärder 

på handelsområdet. Ministerr:ldet beslöt också att en regelbunden översyn 

skall göras av den handelspolitiska utvecklingen mot bakgrund av de mål som 

deklarationen anger. En första rapport skall framläggas vid ministerrådsmö

tet år 1981. Från svensk sida framhölls det att det är väsentligt att 

kartläggningen av vidtagna protektionistiska åtgärder utsträcks till att 

omfatta även de marknadsreglerande arrangemang och s.k. frivilliga 

exportbegränsningar som i ökande omfattning förekommer vid sidan av det 

handelspolitiska regelsystemet. 

OECD's handclskommittc har inlett undersökningar av hinder för den 

internationella handeln med tjänster. Studier pågår inom områdena bank

oeh försäkringsverksamhet. sjöfart samt byggnads- och anläggningsverksam

het, inklusive tekniska konsulttjänster. 

Under år 1980 har OECD's speciella grupp för strukturanpassningspolitik 

arbetat vidare med att studera problem inom vissa industribranscher, 

granska olika typer av strukturåtgärder och genomföra granskningar 

ländervis av den politik som bedrivs på detta område. Syftet är att förmå 

medlemsländerna att bedriva en strukturanpassningspolitik i enlighet med 

OECD's riktlinjer från år 1978. I början av år 1981 kommer den svenska 

strukturanpassningspolitiken att granskas av gruppen. 

Arbetet inom OECD's stålkommitte intensifierades under år 1980- delvis 

som en följd av de åtgärder som vidtogs av EG och USA i syfte att kontrollera 

eller reglera produktion och utrikeshandel. 

Inom ramen för OECD fortsätter arbetet att med hjälp av internationellt 

överenskomna riktlinjer begränsa konkurrensen med statsstödda exportkre

diter. Under våren 1980 nåddes enighet om viss höjning av de överenskomna 

minimiräntorna för sådana krediter fr.o.m. den I juli 1980. Sverige fortsätter 

att ta en aktiv del i ansträngningarna att få till stånd en ny överenskommelse. 

baserad på mer marknadsanpassadc kreditvillkor. 

Internationella energiorganet (IEA) 

Den internationella oljemarknaden, som kännetecknades av oro och 

kraftigt höjda priser under år 1979 och januari 1980, uppvisade under 

perioden februari-september l 980 en lugnare utveckling .med tendens till 

sjunkande priser mot slutet av perioden. Till följd av konflikten mellan Irak 

och Iran uppstod under årets sista månader på nytt ett pristryck uppåt, som 

emellertid på grund av den mycket goda lagersituationen i I LA-länderna 
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endast gällt begränsade kvantiteter på den s.k. spotmarknaden. 

Inom lEA har utvecklingen på oljemarknaden nära följts. Efter utbrottet 

av striderna mellan Irak och Iran tog IEA-ländcrna i början av oktober beslut 

om att i första hand ersätta bortfallet av oljeimporten från dessa länder 

genom lagerneddragning och att uppmana oljebolagen att avstå från 

onormala köp på spotmarknaden. Beslutet synes ha haft önskad effekt och i 

stort ha följts av oljebolagen i medlemsländerna. För svensk del har 

konflikten inte medfört något mera betydande bortfall i oljetillförseln. 

Vid ett ministermöte i december 1980 kompletterades beslutet från 

oktober med ett system för utjämning av obalanser i oljetillförseln mellan 

såväl medlemsländerna som enskilda oljebolag. Enligt detta system skall 

IEA:s exekutivdirektör identifiera sådana obalanser, som kan leda till ökat 

tryck på oljemarknaden och som ej kan lösas på nationellt plan och genom 

konsultationer med berörda länder och bolag föreslå lösningar till utjämning. 

Begäran om sådan utjämning kan även inges av ett enskilt medlemsland. 

Systemet gäller fram till slutet av första kvartalet 1981 men kan förlängas om 

situationen på oljemarknaden påfordrar detta. 

Ministermötet gjorde bedömningen att bortfallet i oljetillförseln till följd 

av Iran-Irak-konflikten under första kvartalet 1981 kan uppvägas av 

motsvarande neddragning av lagren, konsumtionsbcgränsning samt hög 

inhemsk energiproduktion. Något behov av individuella importtak för år 

1981, ansågs inte föreligga. 

Under år 1980 har lEA även tagit beslut om att upprätta ett systern med 

årliga uppskattningar av medlemsländernas oljebehov. Dessa uppskattning
ar skall bl.a. kunna ligga till grund för åtaganden om individuella importtak, 

om medlemsländerna finner att situationen på oljemarknaden så kräver. 

Vidare har ett system för konsultationer om lagerpolitik mellan medlems

länderna och mellan regeringar och oljebolag i medlemsländerna antagits i 

syfte att bättre anpassa lagerförändringar till förhållandena på oljemarkna

den. 

Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 

Trots påfrestningarna i världsekonomin präglades verksamheten i GAIT 

under år 1980 av ett framgångsrikt arbete. Under året började de 

överenskommelser tillämpas som blev resultatet av de multilaterala handels

förhandlingarna åren 1973-1979 och som i de flesta fall trädde i kraft den 1 

januari 1980. Flera av de ledande u-länderna anslöt sig under år 1980 till 

överenskommelserna. För svensk del genomfördes den 1 februari 1980 två 

steg i den för åren 1980-1987 överenskomna tullavvecklingen. Hur nästa 

partiella tullsänkning den 1 januari 1982 skall genomföras kommer att 

underställas riksdagens för beslut under år 1981. 

Två koder, om tullvärdeberäkning och om statlig upphandling, trädde i 

kraft den 1januari1981. De ratificerades av regeringen under hösten 1980. l 
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samband med ikraftträdandet utfärdade regeringen nya tullvärde- och 

upphandlingsförordningar. 

För svensk del blir det av största vikt att under de närmaste åren stödja ett 

fortsatt arbete inom GATT:s ram för att främja en friare världshandel. I 

synnerhet blir det angeläget att aktivt medverka i kodernas tillämpning, bl.a. 

för att kunna utnyttja de möjligheter som GATT:s nu väsentligt utbyggda 

regelsystem erbjuder för att främja svensk utrikeshandel. 

Inom ramen för en nyupprättad skyddsklausulkommittc fortsätter under 

år 1981 förhandlingarna om en överenskommelse om tolkning och tillämp

ning av artikel XIX i GATT som behandlar skyddsiltgärder mot marknads

störande import. Den centrala handelspolitiska frågeställningen i denna 

förhandling har även beröring med den under år 1981 förestående 

omförhandlingen i GATT:s textilkommitte av det internationella multifihe

ravtalet. Förberedelser för att i samråd med berörda parter utforma en 

svensk förhandlingsposition inför omförhandlingen inleddes under hösten 

1980. 

Förenta nationerna (FN) och Förenta Nationernas konferens för handel och 

utveckling (UNCT AD) 

Inte minst effekterna av oljeprishöjningarna i u-länderna har i FN drivit 

fram krav på en global förhandlingsrunda om handel, råvaror, energi. 

utveckling samt monetära och finansiella frågor. I FN:s generalförsamlings 

extra möte om nord/sydfrågor 25 augusti-15 september 1980 behandlades 

dels formerna för en sådan runda, dels en ny internationell utvecklingsstra

tegi för det tredje utvecklingsårtiondet ( 1980-talet). 

Extramötet lyckades nå enighet om texten till en ny utvecklingsstrategi 

som antogs av den ordinarie generalförsamlingen under hösten. Enligt 

strategin skall på handelns område bl.a. fortsatta ansträngningar göras för att 

avveckla handelshindren gentemot u-länder. Handclsavsnittet tilldrog sig 

inte huvudintresset under förhandlingarna vilket är naturligt eftersom de 

multilaterala handelsförhandlingarna inom ramen för GATT just avslutats. 

Strategitexten innehåller dock formuleringar som visade sig svåra att 

acceptera för många i-länder. Sverige gjorde för sin del ett särskilt 

tolkningsuttalande. 

Extramötet lyckades däremot inte enas om formerna för och innehållet i en 

ny global förhandlingsrunda. I-länderna vill slå vakt om fackorganens roll 

och säkra att den sakkunskap som representeras av exempelvis Internatio

nella valutafonden och GATT utnyttjas. V-länderna å andra sidan vill att 

förhandlingarna i så hög grad som möjligt bedrivs centralt i New York. 

Bland de frågor med handelspolitisk anknytning som förhandlingarna 

väntas omfatta är ur svensk synvinkel av särskilt intresse frågan om man skall 

lyckas få till stånd en internationell dialog på energiområdet med deltagande 
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av såväl producenter som konsumenter. liksom motverkan av protektionis

men. 

UNCTAD:s system med särskilda tullförmåner för u-länderna (s.k. 

tullpreferenser) har funnits i c:a tio ?1r och f.n. pågår en översyn av systemet. 

Resultatet av den svenska översynen kommer att presenteras för riksdagen. 

Den preferensbehandlade importen till Sverige utgjorde år 1979 11 <J'c, av 

totalimporten från de 82 länder och områden som detta år hcviljades 

preferenser. Huvuddelen av importen från dessa länder är dock tullfri enligt 

mest-gynnad-nationsprincipen. Från den 1 januari 1981 beviljas Zimbabwe 

tullpreferenser enligt riksdagens beslut. 

Vid UNCT AD:s tjugoförsta styrelsemöte i september 1980 fastställdes 

riktlinjer för framtida skuldkonsolideringar för u-länder. 

Vid en FN-konferens inom UNCTAD:s ram i april 1980 avslutades under 

enighet ett flerårigt arbete rörande principer och regler för kontroll av 

konkurrensbegränsningar i internationell handel. Sverige har aktivt medver

kat i tillkomsten av UNCTAD-reglcrna som senare antogs av FN:s 

generalförsamling hösten 1980. 

Arbetet i FN-konferensen för en uppförandekod för teknologiöverföring 

fortsätter inom UNCT AD under år 1981. Vidare pågår förberedelser för en 

konferens i september 1981 om de minst utvecklade ländernas problem. 

Råvaror 

Råvarumarknaderna präglas av stor konjunkturkänslighet och kraftiga 
prisfluktuationer. Ansträngningarna att stabilisera priserna på nivåer som 

tillgodoser såväl importliindernas som exportländernas intressen har rönt 

begränsad framgång. Tendensen till bilateralisering av råvaruhandeln mellan 

i-länder och u-läncler ökar. Fler mineralinvcsteringar har under 1970-talet 

gjorts i i-länderna än i u-länderna. V-länderna framstår emellertid alltmer 

som potentiellt betydelsefulla leverantörer i kraft av rika och lättbearbetade 

mineralfyndigheter. 

Sverige eftersträvar stabila och förutsebara priser på en multilateral, 

icke-diskriminatorisk råvarumarknad. Även andra möjligheter att säkra 

råvaruförsörjningcn måste emellertid undersökas. De fredskrislager som 

administreras av överstyrelsen för ekonomiskt försvar har betydelse i detta 

sammanhang. Svensk järnmalmscxport har sjunkit i konkurrens med nya 

producentliinder. I fråga om andra metaller är Sverige framför allt importör 

och särskilt importen av lcgeringsmetaller har stor betydelse för bl.a. 

stålindustrin. I fråga om tempererade jordbruksprodukter bestäms Sveriges 

intressen bl.a. av beredskapshänsyn och av att ofta vara exportör, om också i . 

liten skala. Den svenska kaffekonsumtionen per capita är bland den högsta i 

världen. 

Under år 1980 uppnåddes en överenskommelse inom UNCTAD om att 

inrätta en gemensam fond för finansiering av åtgärder på råvaruområdet. 
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Proposition härom kommer att föreläggas riksdagen under våren 1981. 

Fonden skall ställa medel till förfogande dels för finansiering av prisstabili

serande buffertlager, dels för stöd till u-ländernas ansträngningar att 

förbättra sina möjligheter att lagra. vidareförädla, distribuera och marknads

föra råvaror. Nästa steg blir att försöka foga avtal om enskilda råvaror till 

fonden. Ett avtal om naturgummi slöts under år 1980. Det har ratificerats av 

Sverige, som sedan länge även är anslutet till avtalen för kaffe och socker. Ett 

nytt kakaoavtal har nyligen framförhandlats. År 1981 löper tennavtalet ut 

och arbetet på ett nytt pågår. Ett begränsat avtal - för konsultation och 

information, men utan prisstabilisering-finns för vete. Under första halvåret 

1981 förutses förhandlingar om ett nytt avtal. Internationella studiegrupper 

finns för flera råvaror, bl.a. bomull, bly och zink. Konsultationer pågår om 

bildande av en internationell nickelstudiegrupp. För en rad andra råvaror 

fortsätter diskussioner. framför allt inom ramen för UNCT AD:s integrerade 

råvaruprogram. 

FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE) 

Arbetet inom ECE präglas alltjämt i hög grad av uppföljningen av det 

högnivåmötc för miljövård som hölls år 1979 samt av energifrågorna, där det 

har inletts ett omfattande informations- och erfarenhctsutbyte. På handcls

området fortsätter arbetet med praktiska åtgärder för att underlätta handeln 

inom området, bl.a. vad gäller förenkling av handelsdokument. Vidare har 

under år 1980 hållits seminarier om industriellt samarbete mellan statshan

delsländcr och marknadsekonomier samt om ekonomisk och kommersiell 

information. 

Bilaterala frågor 

En klar tendens till ökade bilaterala kontakter på det handelspolitiska. 

ekonomiska och kommersiella området kan noteras. Orsakerna härtill har 

varit flera. I vissa fall har funnits en mer eller mindre klart uttalad politisk 

önskan att genom officiella avtal eller kontakter bilateralt främja handel och 

ekonomiskt utbyte med Sverige. Delcgationsresor och officiella besök har av 

både Sverige och andra länder i högre grad kommit att användas i 

handelsfrämjande syfte. Som en följd av denna utveckling kan noteras ett 

starkare samband mellan officiella handelspolitiska och ekonomiska kontak

ter med olika länder och motsvarande rent kommersiella förbindelser. 

I de många bilaterala kontakterna med enskilda länder i Västeuropa 

behandlas olika aspekter på den europeiska integrationsprocessen och 

aktuella frågor inom den internationella handelspolitiken. Kontakterna är 

vanligtvis informella, men kan också, som är fallet beträffande Förbundsre

publiken Tyskland, ske inom ramen för en blandad regeringskommission. 

Vidare har Sverige bilaterala avtal eller gemensamma kommissioner med 
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flertalet statshandelsländer i öst och med ett antal u-länder. Enligt flertalet av 

dessa avtal skall årliga möten äga rum mellan avtalsparterna. 

Överenskommelse om nya långtidshandelsavtal träffades under år 1980 

med Bulgarien och Rumänien. Förhandlingar om nya avtal pågår med 

Tjeckoslovakien och Ungern. År 1981 löper gällande handelsavtal med 

Sovjetunionen ut varför förlängning eller omförhandling av detta avtal då 

aktualiseras. Inom ramen för gällande handelsavtal med statshandelsländer 

har under år 1980 sedvanliga årsförhandlingar ägt rum med Polen. 

Tjeckoslovakien. Ungern. Sovjetunionen. Bulgarien. Rumänien. DDR och 

Kina. 

En överenskommelse om ekonomiskt, industriellt, tekniskt och veten

skapligt samarbete med Nigeria undertecknades i januari 1980. Under år 

1980 har ett första möte med den blandade kommissionen mellan Sverige och 

Nigeria, kommissionsmöte med Irak samt det åttonde mötet med den 

svensk-japanska blandade kommissionen ägt rum. 

År 1981 kommer bilaterala möten att äga rum med flertalet av de länder 

med vilka Sverige har långtidshandelsavtal eller samarbetsavtal. Sannolikt 

kommer man på svensk sida också att få ta ställning till förslag om att ingå nya 

samarbetsavtal. Hittills har från svensk sida en relativt restriktiv attityd 

intagits till att ingå nya avtal bl.a. med hänsyn till den administrativa 

belastning som avtalen innebär för myndigheter och företag. Kommersiella 

och handelspolitiska fördelar kan dock motivera att nya avtal ingås. 

De amerikanska särskilda restriktionerna för specialstål upphörde i 

februari 1980 liksom de s. k. referenspriserna för handclsstål i mars 1980. 
Hösten 1980 offentliggjorde den amerikanske presidenten ett stödprogram 

för stålindustrin vari bl.a. ingick ett återinförande av referenspriser för 

handelsstål. Den amerikanska specialstålindustrin har framfört krav att även 

specialstålet skall omfattas av referenspriser. Ett sådant arrangemang skulle 

få återverkningar på den svenska specialstålcxporten till USA. Från svensk 

sida har hos den amerikanska regeringen påtalats riskerna för detta. 

Stålmarknaden i USA har minskat kraftigt under år 1980, framför allt på 

grund av nedgången inom den inhemska bilindustrin. 

Som en följd av riksdagens beslut år 1978 om en mer effektiv reglering av 

lågprisimporten av tekovaror omförhandlades under år 1979 de fjorton 

bilaterala textilbegränsningsavtal Sverige ingått med andra länder. Förhand

lingarna skedde i tillämpliga fall inom ramen för det internationella 

multifiberavtalet (MFA). De nya avtalen omfattar alla tekovaror som 

bedömts som känsliga vid importen till Sverige. Avtalen innebär en fortsatt 

nedskärning av tekoimporten från de största exportörliinderna medan 

exporten från övriga lågprisländer bibehålls på en i stort sett oförändrad nivå. 

De flesta avtalen gäller i två år, d. v .s. de börjar löpa ut vid årsskiftet 1980/81. 
Nya förhandlingar inleds då. Förhandlingarna påverkas av den förestående 

omförhandlingen av MF A under år 1981. 
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Ett nytt tvåårigt begränsningsavtal ingicks år 1980 med Brasilien. Det kan 

inte uteslutas att förhandlingar om ytterligare begränsningsavtal med nya 
länder måste tas upp år 1981. Kommerskollegium bevakar fortlöpande 

utvecklingen av tekoimporten till Sverige, bl.a. för att ge underlag för sådana 
eventuella förhandlingar. Tckoimporten från statshandelsländerna begrän

sas inom ramen för långtidshandelsavtalen med dessa länder. 

Importen av gummistövlar och gummikängor har sedan november 1975 

varit kvantitativt reglerad genom en s.k. globalkontingent, som sedan år 1977 

endast omfattar länderna utanför EG och EFTA. Nya begränsningsnivåer 

för år 1981 och 1982 har fastställts av regeringen. 

Efter ett beslut i FN upphävde Sverige den 22 december 1979 de 

ekonomiska sanktionerna mot Rhodesia/Zimbabwe. 

Den 1 juli 1979 trädde lagen (1979:487) om förbud mot investeringar i 

Sydafrika och Namibia i kraft. Genom lagen begränsas den svenska 

näringsverksamheten i Sydafrika och Namibia i avsikt att öka det interna

tionella trycket på den sydafrikanska regimen och påverka dess raspoli

tik. 

Riksdagen har under 1979/80 års riksmöte hemställt om att regeringen gör 

en genomgång av tillämpningen av Sydafrikalagen och att denna genomgång 

bör bilda utgångspunkt för en kartläggning av möjligheterna för Sverige att 

vidta åtgärder även på andra områden såsom överföring av teknologi (UU 

1979/80:27, rskr 1979/80:360). En särskild utredare har tillkallats för 

detta. 

Sammanfattning 

Anslagsförändringar inom handelsdepartementets verksamhetsområde i 
förhållande till statsbudgeten 1980/81 framgår av följande sammanställning 
(milj kr.). 

Anvisat Förslag Föränd-
1980/81 1981182 ring 

Handclsdepartementet m.m. 58,7 59,6 + 0,9 
Främjande av utrikeshandeln m.m. 166.4 195.4 + 29,0 
Kommcrskollcgium m.m. 29,9 33.3 + 3,4 
Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 87,5 99,5 + 12.0 
Patent- och registreringsverkct m.m. 94,l 97.8 + 3,6 
Ekonomiskt försvar 474.0 314,0 - 160,01 

Tullverket 536.1 588,4 + 52,3 

Summa 1446,7 1 387,9 - 58,8 

1 Delprogrammet Bränsle och drivmedel m.m. samt delar av delprogrammet Kemiska 
produkter m.m. under littera F. Ekonomiskt försvar har brutits ut i avvaktan på 
energipropositionen. 

2 Riksdagen 1980181. 1 sam/. Nr 100. Bil. 14 
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PROTOKOLL 
HANDELSDEP ARTEMENTET vid regcringssammanträde 

1980-12-00 

Föredragande: statsrådet Burenstam Linder såvitt avser frågorna under 
littera A punkterna 1-4, B, C, D, E, F, G; statsrådet Söder såvitt avser 
frågorna under littera A punkterna 5-6. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser 
handelsdepartementets verksamhetsområde. 

Elfte huvudtiteln 

A. HANDELSDEPARTEMENTET 

A 1. Handclsdepartementet 

1979/80 Utgift 14 226 409 
1980/81 Anslag 13 727 000 

1981/82 Förslag 14960000 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Reseersättningar (även utrikes resor) 
Expenser 

1980/81 

50 
33 

83 

12 428 000 
253 000 

1 046000 

13 727 000 

Beräknad 
ändring 
1981182 

of 
of 

of 

+ I 140000 
+ 13 000 
+ 72 000 

+ 1233000 

Huvudförslaget innebär för handelsdepartementet en minskning av 
anslagsposten för lönekostnader med 302 000 kronor. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
14 960 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Handelsdepartementet för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 14 960 000 kr. 
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A 2. Kommitteer m.m. 

1979/80 Utgift 4 624 270 Reservation 1 213 260 

1980/81 Anslag 5 000 000 
1981182 Förslag 4 500 000 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamhcten 

bör anslaget föras upp med 4 500 000 kr. för nästa budgetår. Jag hemställer 

att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m.m. för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag av 4 500 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

140 256 

165 000 

165 000 

Reservation 47 163 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservations

anslag av 165 000 kr. 

A 4. Krigsmaterielinspektionen 

1979/80 Utgift 394 501 

1980/81 Anslag 427 000 

1981182 Förslag 470 000 

Krigsmaterielinspektionen inom handelsdcpartcmentct utövar kontroll 
över tillverkningen av krigsmateriel och handlägger ärenden rörande 
tillstånd till export av sådan materiel. 

Kostnaderna för kontrollmyndighetens organisation och verksamhet skall 

bestridas genom avgifter från tillverkare av krigsmateriel. 

1980/81 

Anslag 

Lönekostnader 370 ()()() 
Sjukvård 2 000 
Reseersättningar 6000 
Lokalkostnader 36000 
Expenser 13 000 

427 000 

Beräknad 
ändring 
1981182 

+ 37 000 
of 

+ I 000 
+ 4000 
+ I 000 

+ 43 000 
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Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Krigsmaterielinspektionen för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 470 000 kr. 

A 5. Kostnader för nordiskt samarbete 

1979/80 Utgift 532 026 
1980/81 Anslag 425 000 
1981182 Förslag 475 000 

Från anslaget bestrids kostnader för Sveriges deltagande i samarbetet 
inom ramen för Nordiska ministerrådet och Nordiska ministerrådets 

ställföreträdarkommitte samt för deltagande i andra former av nordiskt 
samarbete. Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår till 475 000 

kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för nordiskt samarbete för budgetåret 1981/82 
anvisa ett förslagsanslag av 475 000 kr. 

A 6. Nordiska ministerrådets allmänna budget 

För innevarande budgetår har till Nordiska ministerrådets allmänna 
budget anvisats ett förslagsanslag av 39 000 000 kr. Nordiska ministerrådets 

allmänna budget omfattar ett budgetår som sammanfaller med kalenderåret. 
Nordiska ministerrådet fastställde den 26 mars 1980 ministerrådets allmänna 
budget för år 1981. I statsbudgeten för budgetåret 1980/81 har medel anvisats 
för att bestrida Sveriges andel av kostnaderna för ministerrådets allmänna 
budget under år 1981(prop.1979/80:171, UU 1979/80:26, rskr 1979/80:371). 
Budgeten för år 1982 kommer att behandlas under våren 1981 inom Nordiska 
ministerrådet. Jag avser senare att föreslå regeringen att vid 1980/81 års 
riksmöte lägga fram en särskild proposition om anslag för att bestrida 
Sveriges andel av kostnaderna för ministerrådets allmänna budget under år 

1982. I avvaktan härpå bör anslaget föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer därför att regeringen föreslår riksdagen 

att i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Nordiska 

ministerrådets allmänna budget för budgetåret 1981182 anvisa 

ett förslagsanslag av 39 000 000 kr. 
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B. FRÄMJANDE AV UTRIKESHANDELN M. M. 

Inledning 

Rambudgetering har införts för de exportfrämjande medlen under tredje 

och elfte huvudtitlarna fr. o. m. budgetåret 1980/81 (prop. 1979/80:16, NU 
1979/80:20, rskr 1979/80:95). 

Medel för exportfrämjande åtgärder anslås också under åttonde och 

fjortonde huvudtitlarna. Under den sistnämnda har för budgetåret 1980/81 

totalt drygt 30 milj. kr. beräknats för exportfrämjande åtgärder under 

anslaget till Branschfrämjande åtgärder för tekoindustrin, träbearbetande 

industrin och manuella glasindustrin. Vidare har under anslaget till 

Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk Exportkre

dit 25 milj. kr. anvisats för budgetåret 1980/81. 

Följande myndigheter/organ och anslag omfattas av exportfrämjande 
verksamhet. 

Departement 

Utrikesdepartementet 

1-:landelsdcpartementet 

Budgetdepartementet 

I ndustridepartementct 

Anslag Myndighet/organ/verksamhet 

A 1 Utrikesförvaltningen (del av anslaget) 

B 1 Exportfrämjande verksamhet 
B 2 Exportkreditnämndcn, täckande av vissa 

förluster 
B 4 Tnteramerikanska utvecklingsbankcn 

G 10 Exportkreditbidrag 

B 3 Bidrag till regionala utvecklingsfondcr 
m. m. (del av anslaget) 

B 7 Branschfrämjande åtgärder (del av an
slaget) 

B 17 Kostnader för statsstödd exportkredit
givning genom AB Svensk Exportkre
dit 

För budgetåret 1981182 har utgiftsramen för exportfrämjande verksamhet 

beräknats till ca 169 milj. kr. Härav har beräknats ca 12 milj. kr. under tredje 

huvudtiteln och drygt 157 milj. kr. på anslag under elfte huvudtiteln. 

Under åttonde huvudtiteln har 1 000 kr. förts upp under anslaget till 

Exportkreditbidrag. 

Under fjortonde huvudtiteln har för exportfrämjande åtgärder beräknats 

omkring 32 milj. kr. under anslaget till Branschfrämjande åtgärder för 
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tekoindustrin, träbearbetande industrin och manuella glasindustrin. Statens 
industriverk har ansvar för de samlade branschinsatserna medan Sveriges 
exportråd verkställer de beslutade insatserna med undantag för tekostödct 
som industriverket svarar för. 180 milj. kr. beräknas under anslaget till 

Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk Exportkre
dit. Vidare ianspråktas delar av statens bidrag till regionala utvecklingsfon
der m. m. för olika exportfrämjande aktiviteter. 

De på detta sätt beräknade samlade utgifterna för exportfrämjande 
åtgärder över statsbudgeten för budgetåret 1981/82 uppgår till storleksord
ningen 380 milj. kr. 

Under denna littera tas dessutom upp vissa anslag för främjande av 
utrikeshandeln m. m. som inte har direkt exportfrämjande syfte och som hör 
till handelsdepartementets verksamhetsområde. Dessa anslag har för 
budgetåret 1981/82 tagits upp med 38 ()(Jl 000 kr. 

Anslag Organ 

B 3 Sveriges turistråd 
B 5 Importkontoret för u-landsprodukter 

B 1. Exportfrämjande verksamhet 1 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 
1981/82 Förslag 

62 556 949 

122 200 000 
138 350 000 

Reservation 58 489147 

Under förevarande anslag beräknas medel för den exportfrämjande 
verksamhet som Sveriges exportråd antingen själv utövar eller planerar och 
leder genom de statliga myndigheterna inom handelssekreterarorganisatio
nen och utrikesrepresentationen. 

Sveriges exportråd inrättades den 1 juli 1972 genom avtal mellan svenska 
staten och Sveriges allmänna exportförening. Exportrådet leds av en 
styrelse. Denna skall bestå av åtta ledamöter med åtta suppleanter. Hälften 

utses av regeringen och hälften av Sveriges allmänna exportförening. 
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Inom exportrådet 

är tillsatt en särskild nämnd med uppgift att besluta om stöd till svensk 
projektexport. 

Exportrådets uppgift är att som c_entralt organ planera, samordna, 
marknadsföra och genomföra åtgärder för att främja Sveriges export. För att 
lösa denna uppgift planerar och leder Sveriges exportråd den exportfräm-

I Verksamheten under förevarande anslag redovisas för innevarande budgetår (prop. 

1979/80:100 bil. 14. NU 1979/80:34, rskr 1979/80:224) under anslagen B I. Sveriges 

exportråd, B 2. Handclssekreterare, B 3. Exportfrämjande åtgärder och B 4. Stöd till 

svensk projektexport m. m. 
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jande verksamheten dels vid den specialiserade kommersiella utlandsrepre

sentationen, dvs. handclssekreterarna och de handelskamrar i utlandet som 

har slutit samarbetsavtal med rådet, dels inom utrikesrepresentationen. 

24 handelskontor med handelssekreterare finns inrättade. Av dessa är sex 

placerade i Nordamerika - Chicago, Detroit, Houston, Los Angeles, New 

York och Toronto. Handelssekreteraren i Houston avses att under år 1981 

omplaceras till Atlanta. I Europa finns 14 handelssekreterare, nämligen i 

Bryssel, Budapest, Diisseldorf, Haag, Helsingfors, Köpenhamn, London, 

Madrid, Milano, Oslo, Paris, Prag, Wien och Ziirich. I övrigt finns 

handelssekrcterare i Jcddah, Mexico City, Melbourne och Tokyo samt vid 

ambassaden i Caracas. Filialkontor finns i Hamburg, Montreal, Stuttgart, 

Sydney och Vancouver. Handelskontor finns dessutom inrättade vid 

ambassaderna i Kuwait, Moskva. Peking och Teheran. 

En handelskammare i utlandet, i Sao Paulo, har slutit avtal med Sveriges 

exportråd. 

Sveriges exportråd och handelssekreterarna sysselsätter f. n. ca 170 

respektive ca 280 personer. Hos handelssekreterarna utgörs personalen, 

förutom av handelssekreterare, av marknadssckreterare, assistenter och 

biträdespersonal. Därutöver finns praktikanter med statsstipendier som 

delas ut av Sveriges exportråd. 

Enligt avtalet om Sveriges exportråd (prop. 1979/80:16, NU 1979/80:20, 

rskr 1979/80:95) skall exportrådet planera och leda handclssekreterarnas 

verksamhet och exportfrämjande verksamhet inom utrikesrepresentationen. 

Denna uppgift finansieras med medel som staten ställer till förfogande. 

Vidare skall enligt samma avtal staten bidra till exportrådets finansiering 

med ett belopp, som motsvarar beräknad skillnad mellan rådets kostnader 

för exportservice till företag med export av mindre omfattning och 
exportrådets abonnemangsavgifter frän dessa företag. 

Näringslivets bidrag till finansieringen av Sveriges exportråd utgörs av 

abonnemangsavgifter från företagen till rådet. Sveriges exportråd bedriver 

därutöver uppdragsverksamhct för sina abonnenter mot särskild avgift. 

Abonnemang är en förutsättning för att få tillgång till exportrådets. 

handelssekreterarnas och utrikesrepresentationens tjänster. Abonnemang 

är också en förutsättning för att erhålla tjänster från statsstödda handels

kamrar i utlandet som slutit samarbetsavtal med rådet. Exportrådet kan dock 

lämna tjänster till annan än abonnent då syftet är att uppmuntra export

främjande verksamhet eller att till exportrådet knyta nya abonnenter. 

Abonnemang påverkar inte prövningen av stöd till svensk projektexport. 

Exportrådets och handelssekreterarnas verksamhet indelas i följande 

vcrksamhetsgrenar eller program, nämligen exportservice, exportaktioner 

och exportuppdrag. Verksamheten inom exportrådet resp. handelssekretc

rarorganisationen redovisas åtskilt. 

Med exportservice avses de tjänster som utförs avgiftsfritt, t. ex. rådgiv

ning till besökande affärsmän, enklare varuförfrågningar och rutinkorre-
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spondens liksom viss uppsökande och initiativtagande verksamhet. Som har 

nämnts tidigare finansieras exportrådets exportservice såväl av staten som av 

näringslivet. Handelssekrctcrarnas exportservice finansieras helt av sta

ten. 

Exportaktioner omfattar de tjänster som är avsedda för bransch- eller 

temabundna aktiviteter som stödjer företagens exportansträngningar. Det är 

därvid fråga om kollektiva insatser som syftar till ökad exportintäkt. 

Exportaktionsprogrammet omfattar även åtgärder som särskilt stödjer 

mindre och medelstora företags exportansträngningar. Flertalet exportfräm

jande aktioner finansieras av staten och näringslivet gemensamt. Medlen 

disponeras av Sveriges exportråd i samråd och samarbete med den 

exportfrämjande utlandsorganisationen. Handelssekreterarnas tjänster 

inom aktionsprogrammet utförs på uppdrag av exportrådet. 

Uppdragsverksamheten omfattar de tjänster som exportrådet och han

delssckreterarna utför på särskild beställning och mot särskild avgift för 

enskild abonnent eller myndighet. Som expertuppdrag räknas också de 

myndighctsuppgifter som ålagts exportrådet gentemot handclssekreterarna 

och utrikesrepresentationen och som finansieras av staten. 

Medlen under detta anslag är vidare avsedda för att främja den svenska 

exporten av systemleveranser till stora industri- och anläggningsprojckt 

(prop. 1978179:123 bil. 2, NU 1978/79:59, rskr 1978/79:415), samt för statligt 

stöd till konsultföretag vilka arbetar med förstudier eller anbud som omfattar 

vissa utvecklingsprojekt i u-länder. 
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Sveriges exportråd 

Mcdelsbehov (1000-tal kr.) 

Verksamhet 1979/80 1980/81 Beräknad ändring 1981 /82 
budget 

budget utfall Exportrådet Före-
dragandcn 

Exportrådet 

Exportservice 2000 2000 4 200 + 504 + 350 
Exportaktioner 29 985 29 985 33 300 + 26 000 + 8 500 
Export uppdrag 2375 2 373 7 794 + 93J + I 000 
Stöd till svensk projektexport 
m.m. 49 376 7 376 47 000 + 5 780 - 9 000 

Summa exportrådet 83 736 41 734 92 294 + 33 215 + 850 

Handelssekreterare 

Exportservice 25 664 25 664 24 004 + 31189 + 9 300 
Exportaktioner 1 1 I of of 
Exportuppdrag 1 of of 

Summa handclssckreterare 25 666 25 666 24 006 + 31189 + 9 300 

Till regeringem ,Ji.lposition 4 798 4 099 5 900 + 708 + 6 (){)() 

Oumyttjade medel -8942 

Summa medelsbehov 114 200 62 557 122 200 + 65 112 + 16 150 

Sveriges exportråd framhåller dels att en fortsatt alltför knapp tilldelning 

av resurser kan bli ett väsentligt hinder för verksamhetens bedrivande, dels 

att svensk industri vad avser statligt cxportfrämjandestöd befinner sig i ett 

underläge jämfört med sina konkurrenter. Enligt exportrådet föreligger 

detta förhållande beträffande två av verksamhetsprogrammen nämligen det 

statliga stödet till olika säljfrämjande exportaktioner. inklusive det särskilda 

stödet till mindre och medelstora företag, samt den statligt finansierade 

exportservicen inom handelssckretcrarorganisationen. 

För budgetåret 198 l/82 föreslår exportrådet att det statliga stödet för 

exportaktioner ökas fr{m nuvarande 33.3 milj. kr. till 59,3 milj. kr. Hiirav bör 

den del av stödet som är särskilt riktat mot mindre och medelstora företags 

exportansträngningar öka från nuvarande 4.5 milj. kr. till 9,3 milj. kr. 

Exportrådet framhåller särskilt behovet av stöd till de företag som är 

oerfarna exportörer. Bl.a. anför exportrådet att bidraget till marknadsun

dersökningar åt mindre och medelstora företag bör höjas till 5 000 kr. 

Exportrådet hävdar att nivån på stödet till handclssekreterarnas export

service är en avvägningsfråga och föreslår att minst ca 35 % av den 

tillgängliga kapaciteten utnyttjas för detta program. Stödet bör därför ökas 

från nuvarande ca 24 milj. kr. till ca 32,2 milj. kr. 

Med anledning av förslag i en utredning (Ds H 1980:02) om anställnings-
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villkoren vid handelskontoren begär exportrådet 23 milj. kr. för ökade 

skattekostnader m. m. 

Sveriges exportråd föreslår en ökning av anslaget med 65 112 000 kr. till 

187 312 000 kr. för hudgctärct 198 l/82. 

Exportrådet planerar att under budget[\ret 1981182 inrikta det exportfräm

jande stödet till exportaktioner i främst OPEC-länderna, s. k. NIC-länder 

(Ncwly Industrializcd Countries), och Nordamerika, Japan, Australien. 

Föredraganden 

Sveriges ekonomiska läge gör det angeläget att stödja näringslivets 

exportansträngningar. Huvudansvaret för att vår export utvecklas tillfreds

ställande ligger helt naturligt på företagen. De statliga insatserna för att 

främj<1 och stimulera svensk export är dock av väsentlig betydelse. Jag 

kommer därför i det följande att föreslä ökade resurser till den exportfräm

jande verksamheten. Det är vidare angeläget att åstadkomma förutsättning

ar för ett effektivare utnyttjande än f. n. av de resurser som riksdagen stiiller 

till förfogande för olika exportfrämjande åtgärder. I detta syfte har under 

förevarande anslag förts samman de verksamheter som för budgetåret 

1980/81 finansieras under anslagen B l. Sveriges exportråd, B 2. Handels

sekreterare. 8 3. Exportfrämjande iitgärder och 8 4. Stöd till svensk 

projektexport m. m. 

Sveriges exportråd anför som sin mening att verksamheten inom 

exportrådet och handelssekreterarorganisationen i huvudsak utgör ett från 

ekonomisk synpunkt samnrnnhållet helt. Därför bör det enligt rådet 

ankomma på exportrådet självt att fatta beslut om dels utjämning av över

och underskott mellan handelssekreterarorganisationens olika verksamhets

program. dels utnyttjande av eventuella överskott i handelssekrcterarorga

nisationen för att täcka underskott i exportrådets verksamhet. 

Med anledning härav vill jag framhålla att exportrådet och den export

främjande utlandsorganisationen från operativ synpunkt enligt min mening 

är att anse som en helhet. Därför är det också lämpligt att lägga upp 

redovisningen så att det går att utläsa hela organisationens kostnader och 

inUikter för bl. a. olika typer av tjänster. En slidan redovisning är ett för 

exportrådet nödvändigt styrinstrument. Lika viktigt är emdlertid att 

redovisningen avspeglar den faktiska organisatoriska strukturen, nämligen 

att det icke-statliga Sveriges exportråd mot ersättning förvaltar viss statlig 

verksamhet. t. ex. handclssekreterarna, exportfrämjande verksamhet vid 

beskickningarna, stödet till konsulter och till svensk projektexport m. m. 

Dessa förvaltningsuppdrag måste kunna redovisas skilt från exportrådets 

övriga verksamhet. Som en följd av detta ankommer det på regeringen att 

besluta om omdispositioner av det slag exportrådet anger. Handelssekrcte

rarc som erhåller överskott i sin uppdragsvcrksamhet hör dock ges möjlighet 

att själv få använda del av detta överskott för att täcka kostnader i andra delar 
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av verksamheten. 

Såsom jag tidigare (prop. 1979/80: 100 bil. 14 s. 38) har anfört är det 

angeläget att exportrådet marknadsför exportfrämjandet så att tänkbara 

kunder till rådet och fältorganisationen får kännedom om de tjiinster som 

erbjuds. Vidare skall exportrådet ägna stor uppmiirksamhet ät samarbetet 

med handelskamrar, regionala utvecklingsfonder och andra organ med 

exportfrämjande uppgifter på regional nivå i Sverige så att de begränsade 

resurserna utnyttjas på bästa sätt.Jag har beräknat medel för statens andel av 

kostnaderna för denna marknadsföring och samordning även för budgetåret 

198.1/82. 

I likhet med Sveriges exportråd anser jag att exportserl'ice utgör en 

väsentlig del av handelssekreterarnas exportfrämjande verksamhet. Jag 

beräknar en ökning av det statliga stödet med 9.3 milj. kr. Detta belopp 

innefattar vissa ökade skattekostnader m. m. varom jag återkommer 

senare. 

Det är också angeläget att det statliga stödet till olika säljfrämjande 

exportaktioner ökar. Stödet till små och medelstora företags exportansträng

ningar är härvid särskilt betydelsfullt. r likhet med vad jag har anfört tidigare 

om det angelägna i att skapa förutsättningar för en bättre avvägning än f. n. 

av disponibla resurser bör stödet till olika säljfrämjande exportaktioner 

anslås samlat. Härigenom förbättras möjligheterna till ett ökat stöd till de 

mindre och medelstora företagens exportansträngningar. Jag förordar en 

ökning av medelstilldelningen med 8,5 milj. kr. för olika säljfrämjande 

exportaktioner. För att bl. a. skapa utrymme för en sådan förstärkning 

föreslås i det följande en viss reducering av stödet till svensk projektex

port. 

Riksdagen uttalade våren 1980 (NU 1979/80:34. rskr 1979/80:224) att 

regeringen borde låta göra en översyn av möjligheterna att bygga ut det 

exportfrämjande stöd som lämnas genom Sveriges exportråd så att även 

införsiiljningsaktiviteter kan stödjas. Frågan har utretts inom handelsdepar

tementet. Det grundläggande problem som ligger bakom utskottets uttalan

de torde egentligen vara hur de mindre företagens behov av riskvilligt kapital 

skall tillgodoses. Just införsäljning är ofta en riskfylld och kapitalkrävande 

verksamhet. Jag vill i sammanhanget nämna att statens industriverk och de 

regionala utvecklingsfonderna administrerar särskilda låneformer för främst 

små och medelstora företag vilka kan användas även för den typ av aktivitet 

det här är fråga om. Vidare är denna företagsgrupps generella finansiella 

situation föremål för en särskild utredning, De sm[1 och medelstora 

företagens finansiella situation (E 1980:05). Enligt min mening iir ett utökat 

specialinriktat stöd i form av statligt bidrag för att täcka kostnaderna i 

samband med införsäljning tveksamt bl. a. med hänsyn till vara internatio

nella förpliktelser. Jag finner därför att något utökat speciellt stöd genom 

Sveriges exportråd för införsäljningsaktiviteter inte hör övervägas. 

Jag vill i detta sammanhang något beröra vissa regler som styr exportrådets 
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utnyttjande av det statliga stödet till olika säljfrämjande åtgärder. I 

regeringens proposition om åtgärder för all främja de mindre och medelstora 

företagens utveckling ( prop. l 977178:40 bil. 4) anges att högst 4 000 kr. av 

statliga medel bör anslås till den första marknadsundersökning en ny 

exportör vill göra. Enligt min mening bör det ankomma på exportrådet att 

besluta om storleken av stödet till marknadsundersökningar. Det bör likaså 

ankomma på Sveriges exportråd att besluta vilka kostnadsslag som bör 

omfattas av det statliga stöd som Himnas i samband med olika exportaktio

ner. 
Utredningen om kommersiell information till utlandet framhåller i sitt 

betänkande (Ds H 1980:4) Handelsfrämjande information att det finns ett 

grundmaterial på detta område för att täcka utlandets efterfrågan. Däremot 

anser utredningen att det föreligger stora brister på medel för en från Sverige 

initierad handelsfrämjande information i syfte att underlätta de svenska 

företagens exportansträngningar. Ett årligt belopp om 5 milj. kr. föreslås för 

sådan information att administreras av Sveriges exportråd. En mindre del av 

detta skulle kunna användas vid bl.a. stats- och ministerbesök. För 

nödvändig samordning mellan exportrådet och svenska institutet samt 

mellan de olika organisationerna på informationsområdet ges förslag, bl.a. 

om inrättande av en samrådsgrupp. Vidare ges vissa förslag beträffande 

tidningen Sweden Now. 

För egen del anser jag att medel bör ställas till förfogande för 

handelsfriimjande information inom ramen för de medel som förs upp under 

förevarande anslag och att ett nära samarbete i lämpliga former bör komma 
till stånd mellan berörda organisationer. Det ankommer på regeringen att 

fatta de närmare beslut som utredningen kan föranleda sedan nu pågående 

remissbehandling har avslutats. Medel för Sweden Now beräknas även för 

budgetåret 1981/82 under anslaget. 

I betänkandet (SOU 1980:23) Statligt kunnande till salu-export av tjänster 

från myndigheter och bolag - föreslås åtgärder för att öka sådan export. 

Utredningen beräknar kostnaderna härför till ca 6,6 milj. kr. Utredningen 

har remissbehandlats och bereds f. n. inom regeringskansliet. Jag avser att 

senare återkomma med förslag i anledning av utredningen. De förslag som 

jag då kan komma att förorda får finansieras under förevarande anslag med 

medel som jag har beräknat till regeringens disposition. 

Jag beräknar en ökning med 6 milj. kr. av det belopp som bör stå till 

regeringens disposition för olika exportfrämjande åtgärder. 

Sveriges exportråd har på regeringens uppdrag utvärderat det statliga 

stödet till konsultexport avseende förinvesterings- och förprojekteringsstudi

er. Exportrådet framhåller svårigheten med att utvärdera effekten av 

svenska konsulters arhete i form av order till varucxporterandc svenska 

företag men bedömer att sådana effekter uppnås. Enligt min mening bör ett 

oförändrat stöd lämnas även under budgetåret 1981/82. 

Som jag har nämnt i det föregående uppnås en bättre avvägning mellan de 
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resurser som står till förfogande för olika exportfrämjande åtgärder om en 

ökning av det statliga stödet till säljfrämjande exportaktioner kan erhållas. 

Riksdagen har för innevarande budgetår. med anledning av regeringens 

proposition (prop. 1980/81 :20 bil. 10) om besparingar i statsverksamhetcn 
m. m .. medgivit att 10 milj. kr. som reserverats men ej använts för stöd till 

svensk projektexport utnyttjas för andra exportfrämjande ändamål. Jag 

beräknar 35 milj. kr. till stöd för svensk projektexport för budgetåret 
1981182. Det är en minskning med 9 milj. kr. i förhållande till anslaget för 

budgetåret 1980/81. Om efterfrågan av stödet ökar finns möjligheter till 

omdisponeringar inom anslaget. 

De regler som f. n. gäller för stöd till svensk projektexport har behandlats i 

regeringens proposition (prop. 1978179:123 s. 95) om riktlinjer för industri

politiken m. m. Stöd lämnas enbart för projekt som helt eller delvis omfattar 

leveranser av investeringsutrustning till industri- och anläggningsprojekt. 

Vidare gäller att de svenska leveranserna tillsammans måste vara värda minst 

15 milj. kr. såvida inte projektet är av speciellt nyskapande karaktär och om 

det härigenom kan antas vara av långsiktigt intresse för svensk industriut

veckling. Enligt min mening bör stöd i framtiden även kunna lämnas för 

projekt som för svensk del enbart omfattar leveranser av tjänster, samt till 

projekt där kontraktsvärdet för svensk del understiger 15 milj. kr. och som 

bedöms som särskilt intressanta även om de inte är av speciellt nyskapande 
karaktär. 

Jag går nu över till att behandla den tidigare (prop. 1979/80: 100 bil. 14 s. 
43) anmälda översynen av anställningsvillkoren för personal inom handels

sekreterarorganisationen. 

En särskild arbetsgrupp har sett över amtällningsvillkoren för utomlands 

stationerad personal som är anställd genom beslut av handelssekreterare och 
redovisat resultatet i promemorian (Ds H 1980:2) Anställning vid handels

kontor. Promemorian kompletteras av en inom handelsdepartementet 

utarbetad promemoria om praktikantverksamheten vid handelskontor, 
handelskamrar och inom utrikesrepresentationen. 

Arbetsgruppen har granskat hur villkoren för tjänstgöring hos handels

sekreterare har förändrats på senare år. Enligt arbetsgruppen får staten anses 

ha arbetsgivaransvar för anställda hos handelssekretcrare. Arbetsgruppen 
konstaterar också att hittillsvarande lönesystem inte är anpassat till gällande 

skatteregler. Dessa förhållanden gäller jämväl praktikanter som genom 

beslut av exportrådet har tjänstgjort hos utrikesrepresentationen, hos 

handelssekreterare eller hos svenska handelskamrar i utlandet. Arbetsgrup

pens ställningstaganden aktualiserar frågor om ett nytt lönesystem och 

åtgärder med anledning av eventuella skattekrav för förfluten tid. Jag avser 

nu, efter samråd med cheferna för utrikesdepartementet, socialdepartemen

tet, budgetdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet samt statsrå

det Johansson, att ta upp dessa frågor. 

De förändringar av anställningsvillkor m. m. som skett under senare år 
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beträffande anställda hos handclssckrctcrare innebär att personalen i 

enlighet med vad arbetsgruppen har klarlagt är statligt anställd. Från 

skattesynpunkt innebär detta att de anställda inte omfattas av den s. k. 

ettårsregeln i 54 § h) kommunalskattelagen. De är därför normalt 

skattskyldiga i Sverige för sina löneinkomster även under utlandstjänstgö

ringen. Hittills har man emellertid när anställningsavtal mellan handelssek

reterarna och berörd personal har träffats utgått från att lönen inte skall 

beskattas i Sverige. Lönen har därför anpassats härefter. Beträffande 

socialförsäkringsavgifterna gäller vidare att staten såsom arbetsgivare i regel 

har att betala avgift till tilläggspensionering (ATP) för av staten anställda 

svenska medborgare under utlandstjänstgöring. Ett nytt lönesystem baserat 

på de nya förutsättningarna bör successivt införas och vara genomfört 
fr. o. m. ingången av år 1982. Lön för tid därefter skall beräknas med hänsyn 

till att den skall beskattas i Sverige. 

En förutsättning för att övergången skall bli smidig är att de anställda inte 

blir beskattade i Sverige för de löneinkomstcr som de har haft före den 1 

januari 1982 och som alltså avvägts under antagande om skattefrihet. För att 

undvika detta måste särskilda skatteregler införas. Jag föreslår att de 

närmare bestämmelserna om detta tas in i en särskild lag där det klart anges 

att tidigare löneinkomster och andra förmåner till lokalt anställda hos 

handclssckretcrare inte skall vara skattepliktiga. Skattereglerna bör omfatta 

även praktikanter som efter beslut av exportrådet har tjänstgjort hos 

utrikesrepresentationen, hos handelssekreterare eller hos svenska handels

kamrar i utlandet. Det bör vidare öppnas möjlighet att föra talan i särskild 
ordning för den som blivit taxerad för lön, ersättning eller annan förmån som 

avses i lagen. 
Den av mig föreslagna ordningen behöver kombineras med vissa särskilda 

uppbördsregler. Denna fråga kommer att tas upp i annat sammanhang. 

Ett inom handelsdepartementet upprättat förslag till lag om skattefrihet 
för vissa ersättningar m. m. till personal hos handelssekreterare m. m. torde 

få fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 14. l 

Med hänsyn till lagförslagets innebörd och begränsade räckvidd samt dess 

författningsmässigt okomplicerade beskaffenhet anser jag det inte motiverat 

att höra lagrådet. 

Arbetsgruppen föreslår vidare att anställningsvillkoren för lokalt anställd 

personal hos handclssckrctcrarc skall följa de principer som tillämpas för 

lokalt anställda inom utrikesrepresentationen. Gruppen konstaterar också 

att handelssekreterarna har behov av personal med särskilda och aktuella 

kunskaper om svenskt näringsliv, förvärvade i kvalificerad kommersiell 

befattning hos svenska företag. Antingen kan här komma ifråga konsulter 

eller personal som anställs på bestämd tid. Personal som på nu angivna skäl 

anställs för bestämd tid bör, enligt arbetsgruppen, i skattehänseende 

jämställas med utsänd personal inom utrikesrepresentationen. 

Det är enligt min mening angeläget att likartade principer för anställnings-
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viilkor tillämpas för personal som tjiinstgör utomlands vid olika svenska 

statliga myndigheter och representationer. För flertalet av den hos handels

sekreterare anställda personalen bör därför gälla i huvudsak samma villkor 

som för lokalt anställd personal inom utrikesrepresentationen. Jag delar 

samtidigt arbetsgruppens uppfattning att det hos handelssekreterare finns 

behov av personal med särskilda och aktuella kunskaper om svenskt 

näringsliv. Denna personal som därför lämpligen bör ha hemvist i Sverige 

bör. i likhet med vad som gäller för handclssekreterare. anställas för bestämd 

tid. I fråga om beskattning bör den nu aktuella personalen anses i huvudsak 

jämställd med personal inom utrikesrepresentationen. Enligt svenska 

skatteregler finns det heller inget hinder mot detta. Jag vill emellertid nämna 

att beskattningsfrågan med hänsyn till verksamhetens karaktär i förhållande 

till värdlandet kan komma i ett något annat läge för denna personal än när det 

gäller utrikesrepresentationens personal. 

Sveriges exportråd utdelar årligen ett femtiotal statliga stipendier till 

praktikanter som placeras till tjänstgöring hos utrikesrepresentationen, hos 

handelssekreterare eller hos svenska handelskamrar i utlandet. Ett stipen

dium är ettårigt och utdelas högst en gång till samma person. 

Enligt den inom handelsdepartementet utarbetade promemorian får även 

sådana praktikanter numera ses som arbetstagare. Den bärande iden bakom 

praktikantverksamheten är dock alltjämt att unga svenskar under begränsad 

tid skall få erfarenhet av svenskt exportarbete i internationell miljö samt att 

dessa erfarenheter skall komma svenska företag till godo. Det är angeläget 

att utbildningen kan fortsätta. En förutsättning härför är att praktikanternas 

verksamhet även i fortsättningen tidsbegränsas. 

Vad jag nu har sagt om löner och anställningsförhållanden för personal 

med särskilda och aktuella kunskaper om svenskt näringsliv liksom för 

praktikanter ställer ökade krav på exportrådets ledning av handelssekrete

rarnas verksamhet. Det bemyndigande härtill som Sveriges exportråd har 

enligt lagen (1975:490) om beslutanderätt för Sveriges exportråd beträffande 

handelssekreterare m. m. kan därvid komma att behöva utvidgas. Till denna 

fråga avser jag att senare återkomma. 

Det av mig föreslagna lönesystemet innebär ett ökat medelsbchov för att 

täcka de skattekostnader m. m. som i huvudsak uppstår fr. o. m. den l 

januari 1982. Jag har härför beräknat 5,6 milj. kr. för budgetåret 1981182. Jag 

har vidare beräknat en ökning av medelsbehovet för praktikanter med 1,3 

milj. kr. Dessa belopp har beaktats i det tidigare redovisade medelsbehovet 

för handelssekreterarnas exportservice. Medelsbehovet kommer att öka 

fr. o. m. budgetåret 1982/83 då systemet tillämpas fullt ut. Kostnaderna för 

exportrådets ökade personaladministrativa myndighetsuppgifter täcks inom 

ramen för de medel jag har beräknat under anslaget. Förslagen innebär 

vidare vissa förbättringar av personalens allmänna anställningsförmåner. 

Kostnaderna härför täcks inom ramen för de medel som står till exportrådets 

förfogande under anslaget. 
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För budgetåret 1981/82 beräknar jag ett ökat medelsbehov av totalt 

16 150 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. antaga upprättat förslag till lag om skattefrihet för vissa 

ersättningar m. m. till personal hos handelssekreterare m. m. 

2. till Exportfrämjande verksamhet för budgetåret 1981/82 anvisa 

ett reservationsanslag av 138 350 000 kr. 

B 2. Exportkreditnämnden, täckande av vissa förluster' 

1980/81 Anslag 1 000 

1981/82 Förslag 1 000 

Exportkreditnämnden (EKN) har till uppgift att inom av statsmakterna 

angivna riktlinjer mot premie ikläda staten ansvar för att täcka vissa risker för 

utebliven betalning, som kan uppstå vid export. 

EKN :s styrelse består av 12 ordinarie ledamöter- varav en ordförande och 

en vice ordförande - för behandling av ärenden rörande garantier vid affärer 

på kommersiella villkor (n-garantier). För behandling av ärenden rörande 

garantier på särskilt gynnsamma villkor vid export av betydelse för 

u-ländernas ekonomiska utveckling (u-garantier), ärenden rörande investe

ringsgarantier och ärenden rörande garantier vid export med ett särskilt 

samhällsintresse (s-garantier) har styrelsen en särskild sammansättning med 

9 ordinarie ledamöter. förutom ordföranden och vice ordföranden. Chef för 

EKN och verkställande ledamot av nämnden är en generaldirektör. 

Riksdagen uttalade under 1978/79 års riksmöte att EKN årligen borde 

underställa regering och riksdag sin verksamhet för prövning (prop. 

1978/79:201. NU 1978/79:51, rskr 1978/79:444). EKN har till regeringen den 

9 oktober 1980 inkommit med en redogörelse för utvecklingen av nämndens 

åtaganden och skaderegleringar samt en prognos för verksamhetens 

utveckling under de närmaste åren. 

Efter remiss har yttranden avgivits av fullmäktige i Sveriges riksbank och 

fullmäktige i riksgäldskontoret. EKN:s förslag har tillstyrkts av fullmäktige i 

riksgäldskontoret. Fullmäktige i rikshanken påpekar att det är långt ifrån 

uteslutet att EKN:s premiereserv under kommande år fortsätter att minska 

och vill starkt ifrågasätta det rimliga i att garantigivningen fortsätter enligt 

nuvarande linjer. Kostnaderna för ökad export kan enligt riksbanksfullmäk

tige bli alltför stora och t. o. m. resultera i ett nettoutflöde av valutor på 

grund av importinnehållet varför fullmäktige inte ser skäl för en höjning av 

ramen för normalgarantier. Sådana krav måste ställas på verksamheten i 

fortsättningen att något behov att höja den rörliga krediten hos riksgälds

kontoret inte tillåts uppstå. Den av EKN föreslagna höjningen av ramen för 

investeringsgarantier ifrågasätts med hänvisning till det hittills obetydliga 

utnyttjandet. 

I Under budgetåret 1980/81benämntC4 



Prop. 1980/81:100 Bilaga 14 Handelsdepartementet 33 

EKN:s skrivelse om verksamheten m.m. 

EKN redogör i skrivelsen för nämndens risktagande och reserver. 

Utvecklingen har präglats av snabbt stigande totala åtaganden med en hög 
koncentration till ett fåtal länder. Under budgetåret 1979/80 ökade 

totalengagemanget med ca 10 000 milj. kr. till ca 70 000 milj. kr. i utfästelser 

och förbindelser. En allt större andel åtaganden finns inom betalningssvaga 

ländergrupper. 

EKN understryker att verkrnmhetens reslutat har försvagats så att 

framtida utbetalningar över statsbudgeten inte kan uteslutas. Utvecklingen 

kännetecknas också av att de reservfonder, som byggts upp av försäkrings

premierna och som i första hand skall täcka uppkommande skadefall, de 

senaste åren minskat såväl i absoluta tal som i procent av utestående 

garantiförbindelser, främst som en följd av ett flertal, större skadefall, 

avseende bl. a. Turkiet, Nordkorea, Zaire och Iran. Budgetåret 1979/80 gav 

trots relativt goda premieintäkter ett underskott på närmare 135 milj. kr. Av 

skaderegleringarna utgjordes ca 67 milj. kr. av utbetalningar under den av 

regeringen särskilt anvisade ramen på Turkiet. Med hänsyn till detta belopp

som den I juli 1980 tillgodoförts EKN genom utbetalning från anslaget på 

statsbudgeten för innevarande budgetår - kan den totala årsförlusten för 

EKN sägas uppgå till ca 70 milj. kr. 

Nämndens reserver minskade under verksamhetsåret till ca 150 milj. kr. 

Räknat enbart för normalgarantierna har premiereserven i det närmaste 

uttömts. Dessa siffror är internationellt sett mycket låga även om en rad 

offentliga kreditförsäkringsinstitut i andra länder under år 1979 också 

drabbades av stora underskott. 

EKN framhåller i sin skrivelse att garantiförbindelserna liksom tidigare 

företer en förhållandevis stabil ökningstakt. Sett över en längre tidsperiod 
uppvisar även garantiutfästelserna en relativt stabil ökning. Ett särskilt inslag 

i ökningen av EKN:s totala åtaganden är den snabba ökningen av 
säkerhetsgarantierna, de s. k. "bands", som tillkom budgetåret 1978179 och 

som vid budgetårets slut uppgick till 3 400 milj. kr. Dessa garantier, som ofta 
utställs till höga belopp och dessutom har koncentrerats till ett fåtal länder, är 
från risksynpunkt svårbedömda. De av riksdagen beviljade rambeloppen för 

EKN :s verksamhet bör ge utrymme för en fortsatt garantigivning i nuvarande 

takt samt härutöver kunna inrymma något eller några mycket stora projekt. 

Vid halvårsskiftet 1980 uppgick rambelastningen till totalt 35 400 milj. kr., 

varav 16 700 milj. kr. i förbindelseroch 18 700milj. kr. i utfästelser. De totala 

utfästelserna uppgick till 53 900 milj. kr., vilket avräknas mot ramarna med 

20 resp. 40 % beroende på fastheten i EKN :s åtagande och sannolikheten för 

att en affär verkligen skall komma till stånd. Det finns inga skäl att vänta 

någon förändring i de senaste årens utveckling av garantiåtagandena. För att 

i samma utsträckning som tidigare ha en viss säkerhetsmarginal inom 

normalgarantigivningen föreslås därför en ökning av ramen för normalgaran-

3 Riksdagen 1980181. 1 sam/. Nr 100. Ril. 14 



Utvecklingen av EKN:s åtagande (i milj. kr.) vid budgetårets slut 1976-1980 

Totalt N-garantier 

Förb. Utf. Totalt Förb. Utf. Totalt 

1976-06-30 8 455,4 15 624,2 24 079,7 7 588,2 13 872,9 21 431,3 
1977-06-30 10 788,7 16 162,8 26 951,5 9 165,0 13 657,0 22 822,0 
1978-06-30 12661,4 26 645,5 39 307,0 10 893,8 21 776,9 32 670,6 
1979-06-30 15 231,3 43 823,0 59 054,3 13361,1 38 327,4 51 688,5 
1980-06-30 16 699,7 53 887,1 70 586,8 14 453,2 43 877,8 58 331,0 

1980-09-30 16 945,8 50 274,6 67 220,4 14 529,0 41 066,9 55 595,9 

S/U-garantier 

Förb. Utf. Totalt Förb. 

897,2 I 751,3 2 648,4 
1 613,7 2 505,8 4 129,5 
1 767,7 4 868,7 6 636,3 
1 870,2 5 495,6 7 365,8 
2 246,6 10 002,8 12 249,4 -

2416,9 9 201,1 11 618,0 -

Inv. garantier 

Utf. Totalt 

6,5 6,5 

6,5 6,5 
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tier med 6 000 milj. kr. till 53 000 milj. kr. Erfarenheterna från s/u-systemets 

utnyttjande tyder på att den nuvarande ramen på 14 000 milj. kr. tills vidare 

inte behöver utökas. 
Under det gångna budgetåret har EKN , lämnat två utfästelser om 

invcsteringsgarantier och mottagit en förhållandevis stor ansökan. Det är 

därför önskvärt att den särskilda ramen för investeringsgarantier, som varit 

oförändrad sedan år 1968, utökas med 600 milj. kr. till I 000 milj. kr. 

EKN anger i sin skrivelse att även utan onormala problem premiereser

verna under de närmaste åren kan förväntas bli låga. Med tanke på att vissa 

av de länder, där EKN har stora utestående åtaganden, för närvarande har 

betydande ekonomiska problem kan underskott på 300-400 milj. kr. till följd 

av skuldomförhandlingar ej anses uteslutna. Härtill kommer den snabba 

ökningen av stora enskilda projekt och därtill hörande "bands". Med hänsyn 

till detta hemställer EKN om att den rörliga krediten hos riksgäldskontoret 

ökas med 400 milj. kr. till 1 000 milj. kr. 

Föredraganden 

Den statliga garantigivningen för exportkrediter har en stor betydelse för 

den svenska expc..rten. Det gäller särskilt för större projekt och systemleve

ranser vilka utgör en växande del av den svenska exporten. Sett ur svensk 

synvinkel är det av ekonomiska skäl angeläget att även fortsättningsvis aktivt 

stödja det slags projektexport - ofta innebärande stora försäljningsbelopp 

och långa kredittider - för vilken en EKN-garanti i regel är en väsentlig 

förutsättning. De ekonomiska utsikterna för de icke oljeproducerande u- och 

östländer som vill importera svenska anläggningar ter sig emellertid minst 

lika oroväckande som tidigare varför balansgången mellan rimligt risktagan
de och effektivt stöd till exporten genom garantigivning blir allt svårare. 

EKN har redogjort för nämndens allt större åtaganden och de svårigheter 

som kan uppstå de närmaste åren. Aktuella bedömningar av det världseko

nomiska läget ger inte anledning att vänta en förbättring av de senaste årens 

utveckling. Det är möjligt att skadefallen ökar i omfattning samtidigt som 

nämndens resurser i form av fonder uppbyggda med premiemedel minskar. 

EKN utesluter inte att framtida utbetalningar för skadefall kan komma att 

belasta statsbudgeten. 

EKN anser att statens betalningsansvar i form av ramar för export

kreditgarantier bör ökas med 6 000 milj. kr. mot bakgrund av den växande 

betydelsen för svensk industri av att erhålla garantier för exportkredit. 

Därmed skulle de totala ramarna uppgå till 67 000 milj. kr. För investerings

garantisystemet föreslås en ökning med 600 milj. kr. till I 000 milj. kr. 

Den rörliga kredit hos riksgäldkontoret, som till marknadsmässig ränta 

står till EKN :s förfogande, är avsedd att utnyttjas vid tillfälliga belastningar. 

Dess storlek bör anpassas så att den kan tjäna som buffert utöver 

premiereserven vid en tillfällig koncentration av större skadeutbetalningar. 
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Därigenom begränsas risken för skaderegleringar över anslaget för oförut
sedda utgifter i fall där återvinning senare kan väntas. De allt större ersätt

ningarna för skadcfall har medfört minskande reserver för EKN. Nämnden 

föreslår därför en ökning av den rörliga krediten med 400 milj. kr. till I 000 

milj. kr. 

Jag delar EKN:s uppfattning att den statliga garantigivningen ökat i 

betydelse för den svenska exporten. Konkurrensen på cxportmarknaderna 

har hårdnat. För särskilt den tyngre kapitalvaruexporten och entreprenad

verksamheten anses kreditgarantierna vara av stor betydelse för att export 

skall komma till stånd. Detta gäller i synnerhet på öststats- och u

Iandsmarknaderna. 

Den internationella konkurrensen har i vissa fall gjort det nödvändigt att ta 

större risker än en försiktig försäkringspolitik borde motivera. I flertalet av 

Sveriges konkurrentländer har olika system införts för att med kreditgaran

tier och statliga garantier stödja exportindustrin. Sverige har i viss mån 

anpassat sig till denna utveckling men har samtidigt i olika internationella 

fora verkat för en begränsning av utnyttjandet av statliga subventioner i 

exportkredi tkonkurrensen. 

EKN :s verksamhet skall bedrivas affärsmässigt så att intäkter och 

·kostnader på sikt balanserar. Fullmäktige i riksgäldskontoret och fullmäktige 
i riksbanken har utifrån EKN:s skrivelse gett uttryck för sin oro inför de 

snabbt växande åtagandena och det ökade riskinnehållet. Även jag känner 
denna oro och delar därför också åsikten att den nuvarande premiestruktu

ren bör ses över i syfte att öka premiereserven. En sådan översyn pågår redan 
inom EKN:s kansli. Man undersöker också andra möjligheter att uppnå en 

mera förmånlig riskspridning. 
Jag anser emellertid att den svenska exportindustrin i nuvarande läge bör 

ges möjlighet att arbeta under i stort sett samma betingelser som andra 
länders företag vad avser möjligheterna att försäkra exportfordringar. Jag 
finner därför ingen anledning att nu föreslå någon ändring i riktlinjerna för 

EKN :s verksamhet. Utvecklingen av de framtida åtagandena sammanhänger 

med förekomsten av mycket stora enskilda transaktioner. Det har därför 

under senare år bedömts nödvändigt att till den löpande tillväxten i 

åtagandena lägga en relativt betydande säkerhetsmarginal med tanke på 

dessa större projekt. 

Jag tillstyrker därför EKN:s förslag om en utökning av ramen för 

normalgarantierna och föreslår en höjning med 6 000 milj. kr. till 53 000 milj. 

kr. S/U-garantiramen bör i enlighet med EKN:s förslag bibehållas oföränd

rad. Däremot anser jag att ramen för investeri gsgarantier med tanke på det 

hittills mycket begränsade utnyttjandet tills vidare bör kunna kvarstå 

oförändrad. 
EKN visar i sin prognos av verksamhetens utveckling att riskerna för 

framtida förluster till följd av redan gjorda åtaganden är betydande. Den 

internationella ekonomiska utvecklingen kan medföra större skadereglering-
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ar på vissa länder. Dessa skall av EKN täckas i första hand av tillgängliga 

premiefonder. När dessa är förbrukade kan den rörliga krediten användas. 

Med tanke på att den rörliga krediten ännu inte behövt utnyttjas föreslår jag 

emellertid en ökning med 200 milj. kr. till 800 milj. kr. Skulle det under 

löpande budgetår uppstå behov av höjningar av investeringsgarantiramen 

eller av den rörliga krediten får frågan anmälas till riksdagen i särskild 

ordning. 

Om den situationen skulle uppstå att de tidigare möjligheterna är uttömda 

föreslår jag att regeringen får möjlighet att till EKN över anslaget 

oförutsedda utgifter förskottera de medel som behövs. Om stora definitiva 

förluster fastställs, kommer de också att i sista hand belasta detta anslag. r 
några fall har regeringen beslutat att bemyndiga EKN att inom särskilda 

ramar lämna garantier, varvid angavs att beslut om ersättning för förluster i 

dessa fall skulle tas av regeringen efter anmälan från EKN. För sådana 

förluster som inte täcks av premieinbetalningar, föreslår jag täckning genom 

det 1 000-kronorsanslag som infördes förra året. Skaderegleringar exempel

vis med Turkiet och Zambia inom ramen för tidigare regeringsbeslut skall 

alltså belasta detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att staten åtar sig betalningsansvar i form av statsgaranti 

för exportkredit till ett belopp av högst 67 000 milj. kr., varav 

14 000 milj. kr. liksom tidigare reserveras för garantigivning på 

särskilt gynsamma villkor vid export av betydelse för u

ländernas ekonomiska utveckling och för garantigivning vid 

särskilt samhällsintresse, 

2. godkänna att den rörliga krediten i riksgäldskontoret, som 

ställts till EKN:s förfogande för att vid behov användas för 

utbetalning av ersättningar för förluster från garantiverk

samheten, enligt de riktlinjer jag tidigare har förordat, uppgår 

till 800 milj. kr., 

3. till Exportkreditnämnden, täckande av vissa förluster för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

B 3. Sveriges turistråd1 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

26 771 000 

32 771 000 

38 000 000 

Reservation 0 

Sveriges turistråd är en stiftelse inrättad av staten, Svenska kommunför

bundet och Landstingsförbundct med uppgift att som centralt organ planera, 

samordna och genomföra åtgärder för att främja marknadsföring av turism i 

1 Under budgetåret 1980/81 benämnt B 6 
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Sverige. Turistrådet skall därvid söka tillgodose behovet av semester- och 

rekreationsmöjligheter hos en bred allmänhet i Sverige och i de övriga 

nordiska länderna. 

Turistrådet skall vidare ta tillvara möjligheterna till ett växande valutain

flöde från utländska turister i Sverige, varvid särskilt marknadsföring av ledig 

kapacitet inom hotell- och turistanläggningar skall beaktas. 

Turistrådets huvudkontor ligger i Stockholm. Sveriges turistråd har f. n. 

dessutom kontor i Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, London, Haag, Ham

burg, Paris, Ziirich och New York. Kontoren i Haag och Ziirich drivs i 

samverkan med handelskontoren på respektive ort, medan kontoret i New 

York drivs i viss samverkan med turistrådets motsvarigheter i Danmark, 

Finland, Island och Norge. 

Sveriges wristråd 

Sveriges turistråd redovisar den aktuella situationen avseende samhälls

ekonomi, sysselsiittning och kapacitetsutnyttjande inom turistsektorn liksom 

de framtida utvecklingsmöjligheter som nu kan iakttas. 

Turistrådet anför att perioden av spontan expansion inom turistsektorn är 

passerad. Nu krävs noggrann planering av investeringar och marknadsföring 

för att nå bra resultat. Turistrådet framhåller samtidigt att det finns en ökad 

efterfrågan av den typ av turistutbud som Sverige har eller kan utveckla. Med 

en extraordinär ekonomisk insats under tre till fem år föreligger det därför 

ovanligt goda möjligheter att sälja svenska turistprodukter i Sverige och 
utomlands. 

Enligt Sveriges turistråd skulle en sådan satsning bli ytterst lönsam inte 

minst genom utnyttjandet av en stor ledig kapacitet. De positiva effekterna 

på bytesbalansen och sysselsättningen skulle bli betydande. 

De aktiviteter som för närvarande bedrivs och de som turistrådet föreslår 

för budgetåret 1981/82 är anpassade till turistrådets långsiktiga program. 

Detta program omfattar fortsatt arbete med att etablera regionala produk

tions- och bokningsorgan, utveckla ett rikstäckande datoriserat boknings

och informationssystem liksom åtgärder för att lösa nuvarande problem med 

distribution av turistprodukter utomlands. Vidare omfattar arbetet produkt

utveckling, marknadsföring och exportfrämjande i samverkan med regionala 

bokningsorganisationer. regionala och lokala turistorganisationer samt 

turistnäringen i övrigt. 

I förhållande till budgetåret 1980/81 föreslår turistrådet främst ökade 

resurser för information m. m. i Sverige samt för produktutveckling, 

marknadsföring. distribution och andra exportfrämjande åtgärder för 

utlandsmarknaden. 

Turistrådet begär vidare ökade resurser för utbildning och prognosverk

samhet m. m. för att öka marknadsvetandet inom turismområdet. 

Förslaget innebär avseende kostnader för huvudkontor och utlandskontor 
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endast en pris- och löncomräkning av anslaget för budgetåret 1980/81. 

Turistrådet föreslår en ökning av anslaget med 16 229 000 kr. till 

49 000 000 kr. 

Föredraganden 

I sin långsiktiga verksamhetsplanering har Sveriges turistråd prioriterat 

sådan verksamhet som syftar till en lösning av nuvarande strukturella 

problem inom svensk turism. Jag tillstyrker turistrådets prioritering. 

Turismen har under senare år fått en ökande betydelse för Sveriges 

ekonomi och sysselsättning. Enligt min mening är det angeläget att skapa 

gynnsamma förutsättningar för såväl svenskar som utlänningar att turista i 

Sverige i en större utsträckning än för närvarande. Härigenom torde 

bytesbalansen förbättras samtidigt som positiva sysselsättningseffekter 

skapas. Det senare förhållandet gynnar särskilt de regionalpolitiska stödom

rådena. 

Sveriges turistråd föreslår för budgetåret 1981182 främst ökade resurser för 

olika insatser på utländska marknader. Sveriges ansträngda ekonomiska läge 

kräver enligt min mening utökade aktiva åtgärder för att främja turismen i 

Sverige och ta tillvara möjligheterna att förbättra bytesbalansen och 

sysselsättningen. Enligt min mening bör ytterligare åtgärder vidtas för att öka 

såväl svenskars som utlänningars turistande i Sverige. Jag är dock inte beredd 

att förorda ökade resurser i den omfattning som turistrådet föreslår utan 

beräknar för budgetåret 1980/81 en ökning av anslaget med 5 229 000 kr. 

Jag har tidigare (prop. 1979/80:100 bil. 14 s. 53) förordat att den del av 

turistrådets tjänster som omfattar rådgivning och annan serviceverksamhet 

successivt blir självfinansierad t. ex. genom att från rådet bryts ut ett delvis 
friståendl: organ som helt avgiftsfinansieras. Jag är dock i avvaktan på den 

pågående utredningen (Jo 1979:07) om den statliga rekreations- och 
turistpolitiken (TUREK) emellertid inte beredd att nu lämna förslag i denna 
fråga. 

Jag vill också nämna att en särskild utredning (Ds H 1980:5) har behandlat 

frågan om Sverigehusets i Stockholm framtida verksamhet. Utredningen har 
bl. a. förordat ett samrådsorgan i form av en styrelse för Sverigehusets 

gemensamma förvaltning. För egen del anser jag att erforderliga former för 

samråd kan tillgodoses genom berörda institutioner. De förslag som 

utredningen i övrigt lagt fram ankommer det på regeringen att ta ställning 

till. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sveriges turistråd för budgetåret 1981/82 anvisa ett reserva

tionsanslag av 38 000 000 kr. 
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8 4. Interamerikanska utvecklingsbanken1 

1979180 Utgift 9 159 956 

1980/81 Anslag 11400 000 
1981182 Förslag 19 000 000 

Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB) inrättades år 1959. Banken 
har till uppgift att bidra till en· ökad ekonomisk och social utveckling i de 
latinamerikanska medlemsländerna. Härför skall banken bl. a. utnyttja egna 
resurser och upplånat kapital för finansiering av utvecklingsprojekt samt i 

övrigt främja investeringar av offentligt och privat kapital för utvecklings
ändamål. 

F. n. är 24 latinamerikanska u-länder, USA och Canada samt 16 

icke-regionala länder medlemmar i banken. Portugal har blivit medlem i 
mars 1980 och Norge förhandlar f. n. med banken om inträde som 
medlem. 

Nya regler för upphandling. som antagits av TDB:s direktion, trädde i kraft 

den 9 juli 1976 i samband med de första icke-regionala ländernas inträde i 
banken. Enligt dessa regler är all upphandling som finansieras med 
TDB-medel begränsad till bankens medlemsländer. Vid sådan upphandling 

erhåller företag- på samma sätt som vid leverans till projekt finansierade av 
Världsbanken och andra multilaterala biståndsinstitutioner - kontant 
betalning. 

TDB-projekten har en dominerande ställning inom många sektorer i 
åtskilliga latinamerikanska länder. Detta kan få till följd att utrustning som 
köps till IDB-finansieradc projekt, såsom kraftverk dler teleanläggningar, 
bildar standard så att utrustning av samma fabrikat också köps in till icke 

IDB-finansierade projekt. Många av de projekt som finansieras av TDB 
ligger inom sektorer där svenska företag har goda möjligheter att göra sig 
gällande. Detta gäller särskilt industrier, gruvor, elkraft, transporter och 
kommunikationer (inkl. teleområdet). Mot denna bakgrund beslöt riksda
gen våren 1977 i enlighet med regeringens proposition 1976177:83 om 
exportfrämjande åtgärder med avseende på u-länder att regeringen skulle 
förhandla med IDB och sluta avtal om svenskt medlemskap (NU 1976/77:47, 

rskr 1976177:332). I september 1977 undertecknades en överenskommelse 
om svenskt medlemskap i IDB. 

Bankens kapital och Sveriges andel 

Bankens eget kapital består av dels aktiekapital, s. k. ordinarie kapital och 
interregionalt kapital, dels en fond för särskild verksamhet. Vid utgången av 
år 1979 uppgick det ordinarie kapitalet till 9 658 milj. dollar, det interregio

nala kapitalet till 1 957 milj. dollar och fonden för särskild verksamhet till 
5 907 milj. dollar. Det ordinarie kapitalet och det interregionala kapitalet 
består av dels en inbetald del, dels en del som skall inbetalas vid anfordran, 

I Under budgetåret 1980/81 benämnt B 7 
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s. k. garantikapital. Den senare delen är den största, ungefär 85 % . Kapitalet 

i fonden för särskild verksamhet betalas in till fullo av medlemsländerna. 

Banken har i december år 1978 fattat beslut om en ökning av sitt kapital 

under perioden 1979-1982, den s. k. femte kapitalpåfyllnaden. Resolutio

nerna avseende denna kapitalpåfyllnad trädde i kraft den 16 juli 1980. Det 

ordinarie och det interregionala kapitalet skall ökas med 8 000 milj dollar 

varav 600 milj. dollar skall betalas in av medlemsländerna och resten utgöra 

garantikapital. Fonden för särskild verksamhet skall ökas med 1 750 milj. 

dollar, vilket belopp skall betalas in i sin helhet. 

Vid sidan av aktiekapitalet och fonden för särskild verksamhet administ

rerar banken en rad andra fonder varav den svenska utvecklingsfonden för 

Latinamerika utgör en av de mindre. Denna fond, som år 1966 upprättades 

genom ett avtal mellan lDB och svenska regeringen, har tillförts 5 milj. dollar 

av statliga anslag för finansiellt utvecklingsbistånd. Fondmedlen har använts 

för ett vattenförsörjningsprojekt i Sao Paulo i Brasilien. 

Enligt överenskommelsen om svenskt medlemskap i IDB har Sverige 

tecknat sig för en insats om sammanlagt 21,9 milj. dollar. Av Sveriges insats i 

IDB utgörs den ena hälften, 10,9 milj. dollar, av aktier i det interregionala 

kapitalet. Av detta belopp har 1,8 milj. dollar erlagts under treårsperioden 

1977-1979 i tre lika delar ,medan resten, 9, 1 milj. dollar, utgör garantikapital. 

Ena hälften av de tre inbetalningarna har erlagts kontant, medan den andra 

har erlagts i form av icke räntebärande skuldbevis i svenska kronor, vilka 

löses in av IDB i lika delar under de följande fyra åren. Detta medför 

sammantaget att Sverige enligt överenskommelsen vid intriidet i IDB har att 

göra kontanta betalningar under åren 1977-1983. 

Den andra hälften av Sveriges insats, 10,9 milj. dollar, består av en andel i 

fonden för särskild verksamhet. Det totala beloppet har erlagts under 

treårsperioden 1977-1979 i tre lika delar. lnbetalningarm1 har skett genom 

skuldbevis att inlösas i lika delar under de följande fyra åren. En del av det 

skuldbevis som utställts år 1977 löstes omedelbart in. Den totala period 

under vilken Sverige har att göra kontanta inbetalningar till fonden är således 

1977-1983. 

Fram till och med hösten 1980 har Sverige erlagt ca 32 milj. kr. kontant till 

IDB. Under perioden 1981-1983 skall tidigare utställda skuldbevis lösas in i 

svenska kronor. År 1981 skall Sverige betala in ca 11,4 milj. kr. till IDB 

avseende inlösen av skuldbevis som utställts åren 1977, 1978 och 1979. 

Riksdagen har godkänt att Sverige deltar i den femte kapitalpåfyllnaden 

(prop. 1978179: 100 bil. 14. NU 1978179:37, rskr 1978179:337). Med anledning 

därav har Sverige hittills med bibehållande av sin relativa rösteandel i banken 

tecknat sig för en insats om 22.2 milj. dollar i kapitalpåfyllnaden. Av denna 

insats utgörs 9 ,4 milj. dollar av aktier i det interregionala kapitalet. Av detta 

belopp skall 0,7 milj. dollar betalas in under perioden 1980-1983 i fyra lika 

delar medan resten, 8,7 milj. dollar, utgör garantikapital. Inbetalning sker 

genom skuldbevis i svenska kronor vilka löses in under de följande åren. 
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Den resterande delen av Sveriges insats, 12,8 milj. dollar, hestår av en 

andel i fonden för särskild verksamhet att betalas in under perioden 

1980-1983 i fyra lika delar. Betalning sker även här genom skuldbevis vilka 

inlöses under de följande åren. 

Bctalningsplancn för inlösen av skuldbevisen har ännu inte fastställts av 

banken. Under antagandet att en fjärdedel av varje skuldbevis skall betalas 

varje år med början ett år efter utställandet skall ett helopp om ca 3 .6 milj. kr. 

betalas under år 1981. Beloppet avser inlösen av skuldbevis som utställts år 

1980. I avvaktan på den slutliga betalnings planen förs detta belopp upp under 

anslaget. 

Min företrädare uttalade i den tidigare nämnda propositionen (prop. 

1978/79:100 bil. 14) att han fann hankens förslag om en kapitalpåfyllnad väl 

grundat och förordade därför att Sverige skulle delta i påfyllnaden. Han var 

emellertid inte då beredd att föreslå en höjning av Sveriges röstetal i IDB. 

Sverige skulle i stället teckna så mycket av det interregionala aktiekapitalet 

att röstetalet bibehölls samt skulle söka få option att under påfyllnadsperio

den teckna sig för den av banken föreslagna ökningen av röstetalet. Som jag 

nämnt tidigare godkände riksdagen Sveriges deltagande i kapitalpåfyllan

den. 

I samband med tecknandet för kapitalpåfyllnaden utbad sig Sverige som en 

följd härav en möjlighet att före påfyllnadsperiodens slut den 31 oktober 

1983 teckna de ytterligare aktier i det interregionala kapitalet som tilldelats 

Sverige i bankens resolution. Efter förhandlingar har banken accepterat att 

undantagsvis bevilja Sverige den önskade optionen, dock med begränsning

en att optionen måste utnyttjas före den 31 oktober I 981. Sverige bör därför 

nu teckna ytterligare 11,8 milj. dollar, varav 0,9 milj. dollar som inbetalt 

kapital och resten som garantikapital. Hela det belopp som således skall 

inbetalas, vilket i svenska kronor motsvarar drygt 3,8 milj. kr., förs nu upp 

under anslaget även om hetalningen kan komma att ske på samma sätt som 

för den övriga delen av kapitalpåfyllnaden. Det totala medelsbehovet under 

anslaget blir således ca 19 milj. kr. 

I enlighet med avtalet om upprättande av banken är Sveriges, liksom 

övriga medlemsländers, insatser i form av aktier och andelar uttryckta i fasta 

dollarvärden. Samtidigt är dessa värdesäkrade enligt en s.k. värdesäkrings

klausul, vilket innebär att medlemsländerna vid kursförändringar mellan 

dollar och den egna valutan antingen får göra fyllnadsinbetalningar eller 

erhåller återbetalningar från banken. l samband med Sveriges tredje 

inbetalning ar 1979 har denna värdesäkringsklausul tillämpats, vilket 

medfört att IDB till svenska staten har återbetalat drygt 2 milj. kr. Vidare har 

utställda skuldbevis skrivits ner med totalt 1,7 milj. kr. 
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Sveriges röstetal och representation i banken 

Sverige har genom överenskommelsen om inträde i IDB erhållit rätt till ett 

visst antal röster i banken. Sverige har i och med den tredje inbetalningen 

hösten 1979 fullgjort sina åtaganden enligt denna överenskommelse. 

Därmed uppgår röstetalet till 1 041, vilket motsvarar 0.11 % av det totala 

röstetalet i banken. Efter fullgjord inbetalning vid femte kapitalpåfyllnaden 

kommer Sveriges röstetal att uppgå till 2 805 eller 0,17% av det totala 

röstetalet. 
Medlemsländerna representeras i bankens styrelse av var sin ledamot och 

en suppleant för denne. I bankens direktion finns tolv exekutivdirektörer 

varav två representerar de icke-regionala medlemsländerna. Sverige före

träds tillsammans med Belgien, Danmark, Finland, Italien, Nederländerna, 

Storbritannien och Förbundsrepubliken Tyskland av en brittisk exekutivdi

rektör. 

Övriga icke-regionala medlemsländer dvs. Frankrike, Israel, Japan. 

Jugoslavien, Portugal, Spanien, Schweiz och Österrike representerades av 

en spansk exekutivdirektör. 

Sverige har genom den brittiske exekutivdirektören fått en god insyn i 

banken. Bankens utlåningsverksamhet följs noga och Sverige har vid olika 

tillfällen, bl. a. vid bankens årsmöten, framfört synpunkter på låneinrikt

ningen. Svenska företag har hittills enligt uppgift från Sveriges exportråd 

erhållit order på inemot 69 miljoner dollar under perioden 1januari1977-30 

september 1980 till IDE-finansierade projekt. Den samlade effekten för 

svensk export av Sveriges medlemskap låter sig inte bedömas lika lätt. Detta 

gäller i synnerhet som företagen ofta måste följa ett projekt ända från 

planeringsstadiet för att komma i fråga som leverantörer. I sådana fall blir det 

alltså närmast fråga om en exportsatsning på längre sikt. 
Vid riksdagens behandling av prop. 1978/79:100 bil. 14 uttalade riksdagen 

(NU 1978/79:37, rskr 1978/79:337) att en parlamentarisk kommitte borde 

tillsättas för att utvärdera IDB:s utlåningspolitik och ge riksdagen erforder

ligt beslutsunderlag. Regeringen har under hösten 1979 tillsatt en sådan 
kommitte med uppgift att ta fram underlag för en bedömning av IDB:s 

utlåningspolitik och inriktning i övrigt (H 1979:06). Tonvikten i kommittens 
arbete skall läggas vid en bedömning av effekterna för svenskt vidkommande 

av medlemskapet i IDB samt följderna av ett svenskt utträde från handels

och utrikespolitisk synpunkt och för sysselsättningen i landet. Kommitten 

beräknar slutföra sitt arbete under våren 1981. De åtgärder jag föreslagit i det 

föregående påverkar inte handlingsfriheten inför ställningstagandet till 

kommittens utvärdering. 
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Bankens utlåningsverksamhet år 1979, plan för år 1980 och utfall första 

halvåret 1980 

Bankens utlåningsverksamhet kan sägas ha genomgått tre faser. Den 

första fasen (1959-1965) kännetecknades av att banken lade stor vikt vid 

projekt med en social inriktning som vattenförsörjning, avlopp, bostäder 

m. m. Erfarenheterna från denna fas visade dock att projekten då inte kom 

de fattigaste befolkningsgrupperna till del. Som en följd härav sjönk andelen 

lån till social infrastruktur under den andra fasen (1966--1972). Då ökade i 

stället andelen lån till ekonomisk infrastruktur (elektrisk kraft, 

kommunikationer). 

Från början av 1970-talet lade banken ökad tonvikt på att skapa en 

balanserad utveckling mellan olika sektorer och länder. Av denna anledning 

har banken under den tredje fasen delat in länderna i fyra kategorier, A-D. I 

grupp A ingår de större och relativt sett mer utvecklade länderna och grupp B 

omfattar en mellangrupp länder. Länder som inkomstmässigt inte kan 

klassificeras som minst utvecklade länder men som har ekonomiska 

svårigheter pga. begränsade hemmamarknader hänförs till grupp C. Grupp 

D slutligen omfattar de länder som anses vara minst utvecklade med hänsyn 

till inkomst och andra kriterier. 

Banken har i sin utlåningsverksamhet under denna fas i ökad utsträckning 

orienterat sig mot de minst utvecklade länderna och regionerna i Latiname

rika och mot de fattigaste samhällsskikten. Denna inriktning har kommit till 

uttryck i den prioritering som banken visar gentemot den grupp länder som 

banken har klassificerat som de minst utvecklade i regionen eller som de med 
en begränsad marknadspotential. Inriktningen uttrycks även i den speciella 

vikt banken lägger vid att stödja de underutvecklade regionerna eller den 

fattigare befolkningen i de länder som är mer utvecklade. Banken har för 

avsikt att under perioden för den femte kapitalpåfyllnaden fortsätta denna 

inriktning. Nära hälften av resurserna avses gå till projekt av denna kategori. 

Detta är en inriktning som Sverige medverkar till att främja. 

Banken beviljar lån till projekt i de latinamerikanska medlemsländerna 

dels på kommersiella villkor från de ordinarie och interregionala kapitalen, 

dels på särskilt gynnsamma, s. k. mjuka, villkor från fonden för särskild 

verksamhet. År 1979 uppgick den totala beviljade utlåningen till 2 051 milj. 

dollar vilket innebar en ökning med inemot 10 % mot föregående år. Det 

ordinarie och det interregionala kapitalet svarade för 61 %, fonden för 

särskild verksamhet för 30 % och övriga finansieringskällor för 9 %. Utöver 

detta belopp har lån om 156 milj. dollar beviljats från fonden för särskild 

verksamhet på villkorsbasis på grund av bristande resurser. År 1979 får enligt 

banken ses som ett övergångsår inför den femte kapitalpåfyllnaden. För år 

1980 har banken planerat bevilja en utlåning om totalt 2 300 milj. dollar 

varav 61 % avses finansieras från de ordinarie och interregionala kapitalen 

med viss kompletterande finansiering och 37 % från fonden för särskild 
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verksamhet samt 2 % från övriga finansieringskiillor. Lånen från fonden 

planeras öka med 82 milj. dollar från 776 milj. dollar till 858 milj. dollar. 

I tabell I återfinns bankens utlåning respektive planerad utlåning fördelad 

mellan olika grupper av länder för åren 1976--79 och år 1980. Av denna 

framgår att andelen lån till de tio fattigaste länderna som endast har ungefär 

13 % av befolkningen i de regionala medlemsländerna har ökat från 28 % till 

31 %. Vad gäller dessa länders andel av lånen på mjuka villkor, dvs. från 

fonden för särskild verksamhet, uppgår till 55 % år 1979 mot 48 % år 

1976. 

Banken uppskattar låneprogrammet för perioden 1979-1982 till 8 170 milj. 

dollar varav 7 400 milj. dollar skall vara i konvertibla valutor. Av detta 

låneprogram skall 5 670 eller 69 % finansieras med det ordinarie och det 

interregionala kapitalet och 2 500 milj. dollar med fonden för särskild 

verksamhet. Genom detta låneprogram möjliggörs en ökning i utlåningen 

om 5-7 % per år i reala termer. 

Länderna i grupp A kommer att under perioden få låna 3 000 milj. dollar 

ur det ordinarie och det interregionala kapitalet, vilket innebär att nuvarande 

nivå bibehålls. Lån till övriga länder avses öka i reala termer under perioden 

och uppgå till 4 400 milj. dollar i konvertibla valutor. Denna inriktning 

innebär att en ökad tonvikt läggs på de fattigare länderna. Vad speciellt gäller 

lån i konvertibla valutor från fonden för särskild verksamhet skall under 

periodens två första år åtminstone 75 % gå till de minst utvecklade länderna 

(grupp D). Andelen skall under de därpå två följande åren höjas till minst 

80 % . Länderna i grupp B och C skall bara kunna låna konvertibla valutor ur 

fonden för projekt som kommer de fattigaste befolkningskategorierna till 
godo. 

Under det första halvåret 1980 har bankens styrelse vill korsvis på grund av 

bristande resurser beviljat 16 lån till ett värde av 578 milj. dollar. Till detta 

skall läggas sju lån om totalt 156 milj. dollar som beviljats villkorsvis år 1979 

från fonden för särskild verksamhet. De beviljade lånen motsvarar därmed 

32 % av målsättningen för år 1980. Motsvarande uppgift för år 1979 var 

25 %. Fram till slutet av september har lån till ett värde av 976 milj. dollar 

beviljats. En större del av låneansökningarna kommer i år liksom tidigare år 

att behandlas under det fjärde kvartalet. Av denna anledning är det inte 

möjligt att dra några definitiva slutsatser beträffande årets utlåning på 

grundval av hittills tillgängliga uppgifter. Trots att verksamheten under de tre 

första kvartalen legat på en låg nivå kommer banken sannolikt att under år 

1980 fatta beslut om mellan 97 och 105 % av den för året planerade 

utlåningen. 



Tabell I 
Lån från IDB 
Procentuell fördelning på ländergrupper och finansieringskälla 

Ordinarie och inter- Fonden för Övriga 
regionalt kapital särskild verksamhet finansieringskällor Totalt 

utfall plan utfall plan utfall plan utfall 
1976 1977 1978 1979 1980 1976 1977 1978 1979 1980 1976 1977 1978 1979 1980 1976 1977 

Grupp A 74 72 65 65 66 8 21 7 11 9 16 11 20 14 - 41 52 
Grupp B 12 Il 18 17 21 35 7 Il 13 16 4 - 10 6 - 21 9 
GruppC 6 12 3 5 7 8 16 9 12 14 23 24 39 9 58 8 14 
Grupp D 8 5 12 13 6 48 56 69 55 61 41 65 28 66 42 28 25 
Regionala 
projekt - - 2 - - I - 4 9 - 16 - 3 5 - 2 -

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Grupp A: Argentina, Brasilien, Mexico 
Grupp B: Chile, Colombia, Peru 
Grupp C: Bahamas, Barbados, Costa Rica, Jamaica, Panama, Trinidad och Tobago, Uruguay 
Grupp D: Bolivia, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Nicaragua, Paraguay 
Regionala projekt: Karibiska staterna, Centralamerikanska staterna, Andinska gruppen 
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JDB lägger i sin utlåning stor vikt vid projekt som är inriktade på 

landsbygdsutveckling och jordbruk, särskilt i fattigare delar av Latinameri

ka. Banken stödjer inte bara ökad jordbruksproduktion utan strävar även 

efter att förbättra levnadsnivån för den fattigare befolkningen i regionen 

genom projekt för landsbygdselektrifiering, .bättre vägar till marknadsplat

ser, dricksvattensystem, bättre kommunikationer, bättre sjuk- och hälsovård 

och större utbildningsmöjligheter. 

Under perioden 1979-82 planerar banken att satsa merparten av 

resurserna på fyra sektorer. För landsbygdsutveckling (livsmedels

produktion, hälsovård, vatten, utbildning m. m.) uppgår planen till 30-35 % 

av utlåningen och för stadsutveckling (utbildning, hälsovård, arbetstillfällen 

m. m.) till 10--15 %. Till energiprojekt planeras 25--30 % och till projekt för 

att stärka den externa sektorn (öka exporten eller minska importen) planeras 

20-25 % av utlåningen. En jämförelse mellan utfallet för perioden 

1976--1978 och målsättningen för perioden 1979--1982 visar att insatserna på 

sektorerna landsbygdsutveckling och stadsutveckling ökas medan sektorn 

energi och den externa sektorn ges minskade insatser. 

Av bankens utlåning år 1979 gick 33 % till jordbrukssektorn inkl. fiske, 

12 % till social infrastruktur, 19 % till elektrisk energi och 14 % till 

transporter och kommunikationer. 

Som exempel på projekt för vilka lån beviljats under år 1980 kan nämnas 

vägbyggen i Brasilien (43 milj. dollar från det ordinarie kapitalet och 17 milj. 

dollar från fonden för särskild verksamhet), jordbruk i Panama (4.4 milj. 

dollar från det ordinarie kapitalet och 5.4 milj. dollar från fonden för särskild 

verksamhet), kredit på gruvområdet i Peru (10 milj. dollar från det ordinarie 

kapitalet och 10 milj. dollar i komplementär finansiering), vattenkraft i 

Argentina (33 milj. dollar från det ordinarie kapitalet), utbildning i Eucador 

(21 milj. dollar från fonden för särskild verksamhet), hälsovård i Guatemala 

(51 milj. dollar från fonden för särskild verksamhet) och industriell 

utveckling i Honduras (25,2 milj. dollar från fonden för särskild verksam

het). 

Vid sidan om låneverksamheten lämnar IDB visst bistånd i form av bidrag 

till tekniskt samarbete, projektering och dylikt. Totalt lämnade JDB 43,3 

milj. dollar i sådant stöd år 1979. Principerna för inriktningen av denna 

stödverksamhet är i stort desamma som för låneverksamheten. IDB har 

startat ett nytt program som är särskilt inriktat mot små projekt. Syftet är att 

stödja låginkomstsektorer som har liten eller ingen tillgång till konventio

nella kreditresurser. Totalt har 9.4 milj. dollar beviljats för detta 

program. 

IDB finansierar i princip endast en del, 25 % , av de utvecklingsprojekt 

som bedrivs av de latinamerikanska medlemsländerna och som banken 

deltar i. Fram till utgången av år 1979 har banken finansierat ca 16 000 milj. 

dollar i projekt som totalt kostar 61 000 milj. dollar. 

Under år 1979 samarbetade banken liksom tidigare nära med andra 
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internationella och interamerikanska institutioner i syfte att öka resursflödet 

till regionen och då främst till de minst utvecklade områdena. Exempel på 

sådana institutioner är EG, OPEC Special Fund och International Fund for 

Agricultural Developmcnt. Banken samarbetar också med övriga regionala 

banker i Latinamerika. Vidare förekommer samarbete med Världsban

ken. 

Vid jämförelse av utlåningen från IDB och Världsbanken till IDB:s 

medlemsländer i Latinamerika under treårsperioden 1977-1979 kan noteras 

att 56 % av Världsbankens lån gick till de mer utvecklade länderna i regionen 

medan motsvarande procenttal för IDB var 45 %. IDB hade en förhållan

devis högre andel lån till de fattigaste länderna, 32 % mot 17 % för 

Världsbanken. Om länder i grupp C medräknas är procenttalen 42 för IDB 

och 25 för Världsbanken. Totalt var utlåningen från JDB något lägre, 5 900 

milj. dollar, än från Världsbanken, 6100 milj. dollar. 

Med hänvisning till min redogörelse hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till lnteramerikanska utvecklingsbanken för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag om 19 000 000 kr. 

B 5. Importkontoret för u-landsprodukter 

1979/80 Utgift l 000 

1980/81 Anslag l 000 

1981/82 Förslag l 000 

Importkontoret för u-landsprodukter har till uppgift att främja import till 

Sverige från u-länderna och därigenom bidra till dessa länders utveckling. 

Den verksamhet som bedrivs av kontoret ligger inom handelsdepartementets 

verksamhetsområde men finansieras enligt riksdagens beslut med bistånds

mcdel (tredje huvudtitelns reservationsanslag C 1. Bidrag till internationella 

biståndsprogram, posten 7. Övriga organisationer). Kontoret har möjlighet 

att bedriva viss uppdragsverksamhet. 

Kontoret leds av en styrelse. Chef för kontoret är en direktör. Import

kontoret har antagit benämningen Import Promotion Officc for Products 

from Developing Countries (IMPOD). 

Importkontoret för u-landsprodukter 

Importkontoret anför i sin anslagsframställning för budgetåret 1981/82 att 

de preciseringar som gjorts av verksamheten har underlättat en bedömning 

av effektiviteten i arbetet. Däremot har det enligt kontoret fortfarande visat 

sig svårt att utvärdera effekten av enskilda projekt. Det utdragna tidspers

pektivet spelar här en viktig roll men också svårigheterna att formulera 

verksamhetens målsättning i entydiga och mätbara termer. 
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Inom programmet för marknadsföring har resultat och medelsanvändning 

varit lägre än planerat. Enligt kontoret är detta ofrånkomligt i denna typ av 

verksamhet. Vissa projekt har måst avbrytas eller uppskjutas på grund av 

faktorer utanför kontorets kontroll. Andra projekt har avbrutits i samråd 

med motparten sedan förundersökningar visat att marknadsförutsättningar

na har saknats. Kontoret påpekar att ett avbrutet projekt inte behöver vara 

utan värde för landet i fråga. 

Kontoret framhåller att den långsiktiga planeringen skulle underlättas och 

en större kontinuitet skapas i verksamheten om möjlighet gavs att reservera 

inte utnyttjade medel för senare användning. För budgetåret 1981182 

beräknar kontoret en medelsökning med 290 000 kr., vilket utgör pris- och 

löneomräkning minskat med tvåprocentsbesparingen. Kontoret föreslår en 

ändring i fördelningen mellan programmen så att hela besparingen faller på 

programmet marknadsföring. Vidare förslås att en ny assistentjänst inrättas 

genom att medel överförs från programmet marknadsföring till programmet 

marknadsinformation. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Marknadsinformation 
Marknadsföring 

Inkomster 
Från anslag under tredje huvudti
teln 

. Uppdragsverksamhet 

:'llettoutgift 

Föredraganden 

l 980/81 

8 
I 

9 

1 821 000 
2 017 000 

3 838 000 

- 3 836 000 
1 000 

1 000 

Beräknad ändring 1981/82 

Mynd Föredraganden 

of 
+ 1 

+ 270000 
+ 20000 

+ 290 000 

of 
+ I 

+ 1 

+ 275 000 
+ 16 000 

+ 291 000 

- 4 127 000 
of 

of 

Importkontoret bistår u-länderna med att öka deras exportinkomster och 

bidrar därmed till deras utveckling. Mot bakgrund av den ökade efterfrågan 

på kontorets tjänster anser jag att medlen bör öka med 291 000 kr. för 

budgetåret 1981182. Av beloppet beräknar jag 275 000 kr. för programmet 

marknadsinformation och 16 000 kr. för programmet marknadsföring. 

Genom omprioriteringar inom ramen för tillgängliga medel medges att 

kontoret inrättar en tjänst för biträdespersonal. 

4 Riksdagen J980i81. 1 sam/. Nr 100. Bil. 14 
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Med hänvisning till sammanställningen förordar jag, efter samråd med 

chefen för utrikesdepartementet, att 1 000 kr. tas upp under anslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

till Importkontoret för u-landsprodukter för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 
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C. KOMMERSKOLLEGIUM M. M. 

C 1. Kommerskollegium 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

22 813 561 
23 941 000 
26 925 000 

51 

Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet med uppgift att 

handlägga frågor om handelspolitik och utrikeshandel samt vissa frågor i 

samband med näringsrättsliga regleringar och inrikeshandel. 

Kommerskollegium leds av en styrelse. Chef för kollegiet är en general

direktör, som är styrelsens ordförande. Inom verket finns en planeringssek

tion, fyra utrikeshandelsbyråer samt en byrå för inrikeshandel och adminis

trativa frågor. 

Till kollegiet är knutet ett handelspolitiskt råd och en CECA 1-nämnd samt 

rådgivande nämnder för frågor rörande auktorisation och godkännande av 
revisorer samt för frågor rörande godkännande av tolkar och auktorisation 

av översättare. 

1 CECA = Europeiska kol- och stålgemenskapen 
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1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
även utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Automatisk databehandling 
Stipendier till svenska praktikan-
ter vid internationella organisatio-
ner 
Särskilda regleringsverksamheten 
Till regeringens disposition 

Kommers kollegium 

95 
59 

154 

17 853 000 
32000 

185 000 

I 940 000 
819 000 
26 000 

20000 
I 534 000 
1532 000 

23 941 000 

Kommers
kollegium 

+8 
of 

+8 

+ 3 022 000 
of 

+ 39 000 

+ 338 000 
+ 264000 
+ 3 000 

of 
+ 262 000 
+ 261 000 

+ 4189 000 

Föredraganden 

of 
of 

of 

+ 2 065 000 
2000 

+ 9000 

+ 336 000 
+ 60000 

of 

of 
+ 258 000 
+ 258 000 

+ 2 984000 

För budgetåret 1979/80 har kommerskollegium redovisat en resultatanalys. 

Av denna framgår att den fortsatt svårbemästrade arbetssituationen har 
medfört tidsförskjutningar och sänkt ambitionsnivån i vissa fall vilket lett till 

att angelägna studier av vissa speciella områden inte kunnat avslutas eller 
genomföras. Dessutom har inrikeshandelsenheten tillförts uppgiften att 

bereda ärenden rörande investeringsförbudet i Sydafrika och Namibia. 
1. Pris- och löneomräkning m.m. 2 794 000 kr. 

2. Besparingarna enligt huvudförslaget innebär en reducering av löne

kostnaderna med 535 000 kr. Reduceringen genomförs huvudsakligen 

genom minskning av medel till konsult- och expertarvoden. 

3. I anslagsframställningen för budgetåret 1980/81 avstod kollegiet från att 

begära resursförstärkning i avvaktan på den s.k. KORG-utredningens 1 

förslag. Organisationsöversynen avslutades i juni 1980. I utredningen har 

beträffande den handelspolitiska utvecklingen två generella slutsatser 

dragits, nämligen dels att behovet av överblick och framförhållning ökat, dels 

att utvecklingen inneburit en förskjutning från generella åtgärder till andra 

åtgärder av mera speciell natur, vilket medför att fler aspekter än tidigare 

måste beaktas och att frågorna blivit av mer komplicerad art. Mot bakgrund 

I Utredningen om kommerskollegiets organisation 
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av den redan tidigare ansträngda arbetssituationen och dessa utvecklings
tendenser, som medför ökade anspråk på kollegiet, begär kollegiet en 

förstärkning av organisationen med bl. a. åtta tjänster för arbetsområden av 

högsta angelägenhetsgrad. Andra utrikeshandelsbyrån behöver förstärkas 

med två handläggare ( + 277 000 kr.) för bilaterala u- och östlandsfrågor samt 

TEKO-frågor. För handläggningen av bercdskapsplaneringsfrågor, frågor 

rörande tekniska handelshinder samt revisorsfrågor föreslås en förstärkning 

med tre handläggare ( + 448 000 kr.). I det totala förslaget inryms även 

personalresurser för tre tjänster ( + 480 000 kr.) för bemanning av ett 

utredningssekrctariat i enlighet med förslaget i den av statskontoret i samråd 

med kommerskollegium företagna översynen av kommerskollegiums orga

nisation (1980:16). 
Sekretariatet skall svara för övergripande och långsiktig utredningsverk

samhet. 

4. Medel till expertis och tillfällig arbetskraft bör anvisas med 170 000 kr. 

för tolk- och översättarverksamheten och med 430 000 kr. för ärenden 

rörande GA IT-överenskommelsen om tekniska handelshinder. 

5. Anslagsposten Reseersättningar bör räknas upp med 20 000 kr. för 

resor i samband med tolk- och översättarverksamheten. Personalökningar 

motiverar följdkostnader med 70 000 kr. av expensmedel och 30 000 kr. i 

engångsanslag för nyanskaffning av inventarier. Anslagsposten Expenser 

behöver därutöver räknas upp med 45 000 kr. 

Föredraganden 

Med utgångspunkt i besparingsalternativet beräknar jag anslaget till 

26 925 000 kr.Jag har därvid räknat med att medlen till avlöningar kan skäras 

ned i enlighet med kollegiets besparingsalternativ. 

Kommerskollegiets nuvarande organisation tillkom år 1973. På framställ

ning av kommerskollegium uppdrog regeringen i mars 1978 åt statskontoret 

att i samarbete med kollegiet utreda organisationen av kollegiets plancrings

funktion. Med en skrivelse till regeringen begärde kollegiet i samråd med 

statskontoret att uppdraget skulle utvidgas till att avse en översyn av 

kollegiets organisation i dess helhet. Regeringen beslöt i december 1978 i 

enlighet med verkets framställning. Översynen slutfördes i juni 1980 och 

presenterades i statskontorets rapport 1980: 16. Rapporten har remissbe

handlats. I bilaga 14:2 återfinns en sammanfattning av rapporten och 

remissinstansernas synpunkter på rapporten. Ingen av remissinstanserna har 

något att erinra mot utredningens förslag i stort. I utredningen tas upp frågan 

om förhållandet mellan kollegiets utrikeshandels- och inrikeshandelsverk

samhet. Det ifrågasätts sålunda om något närmare samband finns mellan 

dessa båda verksamheter. Man hävdar också att kollegiet skulle sakna 

målsättning för sin verksamhet avseende inrikes handel och näringsrättsliga 

regleringar. 
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Jag vill med anledning härav till en början erinra om att kollegiet enligt 

förordningen (1973:610) med instruktion för kommerskollegium är central 

förvaltningsmyndighet för ärenden om rikets handel. Kollegiet har vidare 

enligt instruktionen bl.a. att handlägga frågor om handelspolitik och utrikes 

handel samt inrikes handel i den mån sådana fr[igor ej ankommer pf1 annan 

myndighet samt näringsrättsliga ärenden i övrigt enligt särskilda bestämmel

ser. 

l detta sammanhang vill jag betona att en väl fungerande inrikes handel är 

viktig även för vår utrikes handel. Från näringspolitiska synpunkter bör 

därför ett enhetligt synsätt anläggas på all handel. Det är med hänsyn härtill 

betydelsefullt att kollegiet i sin verksamhet bevakar handelns intressen i 

näringspolitiska frågor. Jag vill tillägga att med handel avses här både detalj

och grosshandel samt servicenäringar. 

Mot bakgrund av det besvärliga och snabbt föränderliga handelspolitiska 

läget anser jag det vara av vikt att kollegiet bedriver en långsiktig 

utredningsverksamhet. I likhet med utredningen anser jag därför att det finns 

anledning att inrätta ett särskilt utredningssekretariat hos kommerskollcgi

um. Det föreslagna sekretariatet bör sålunda direkt under generaldirektören 

genomföra utredningar av långsiktig natur på det handelspolitiska områ

det. 

Sekreteratiat bör ha tre tjänster för handläggare. Jag har inte anvisat några 

nya medel för detta. Det får ankomma på kollegiet att rekrytera personal till 

dessa tjänster genom att omprioritera befintliga resurser. Jag är dock beredd 

att pröva frågan på nytt i samband med den översyn som pågår rörande en 
ökning av inkomstsidan genom avgiftsbeläggning av vissa tjänster. Det 

ankommer på regeringen att besluta i denna fråga liksom att ta ställning till 
utredningens förslag i övrigt. 

Riksdagens justitieutskott (JuU 1979/80) har i likhet med brottsförebyg
gande rådet (BRÅ PM 1978:2 Revisorsverksamhet) förordat att kollegiets 
resurser förstärks vad avser granskning av verksamheten rörande auktorise

rade och godkända revisorer. Även jag anser att en sådan förstärkning kan 

vara önskvärd. Däremot är jag inte beredd att föreslå att kollegiet för detta 

ändamål nu tillförs ytterligare medel. Kollegiet har emellertid föreslagit att 

avgifterna i dessa ärenden höjs. Genom en sådan höjning kan ökade medel 

tillföras denna verksamhet. Jag avser att senare återkomma till regeringen i 

frågan. 

Tillämpningen av överenskommelsen om tekniska handclshinder i GA IT. 

som trädde i kraft den 1 januari 1980, har nu kommit igång i flertalet av de 

stater som deltar i överenskommelsen. Detta medför att omfattningen av de 

nya uppgifterna som följer av överenskommelsen ökar för svensk del. För att 

på ett rationellt sätt kunna genomföra dessa ålägganden kommer kommers

kollegium i samarbete med Standardiscringskommissionen i Sverige (SIS) att 

bygga upp ett dataregister över standarder och tekniska handelshinder. Jag 

föreslår därför att kommerskollegium för budgetåret 1981/82 tillförs ökade 
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medel för konsultarvoden. 
Det handelspolitiska liiget i viirlden är fortfarande osäkert. Jag finner det 

därför nödvändigt att om utvecklingen av kommerskollegiets allmänna 

handelspolitiska verksamhet skulle kräva tillskott av resurser detta skall 

kunna ges efter prövning av regeringen. 

Verksamheten vid Öst Ekonomiska Byrån och byråns förhållande till 

staten har varit föremål för särskild utredning, Utredningen (H 1978:02) om 

Öst Ekonomiska Byrån. Utredningen konstaterade i sitt betänkande (SoU 

1979:51) bl.a. att byråns bedömningar av de ekonomiska förhållandena i 

statshandelsländerna är en väsentlig kunskapskälla för myndigheter och 

företag. Utredningen föreslog att ett avtal träffades mellan staten och byrån 

för att tillgodose det allmännas intresse. Statens inflytande över verksamhe

ten och bidrag till byråns finansiering var frågor som särskilt borde regleras. 

Utredningens betänkande fick genomgående positiva kommentarer från 

rcmissinstanserna. Efter förhandlingar mellan företrädare för staten och för 

byrån har nu träffats ett avtal samt upprättats nya stadgar för byrån. Avtalet 

liksom stadgarna träder i kraft den 1 juli 1981 under förutsättning att 

regeringen, sedan riksdagen fattat härför erforderliga beslut, godkänner 

dem. 

Avtalet avses ersätta de abonnemangsavtal som tidigare ingåtts mellan 

byrån och vissa myndigheter. Enligt avtalet åtar sig staten att under i första 

hand en femårsperiod bidraga till byråns finansiering dels med lönekostna

derna för byråns chef dels med ett årligt kontantbelopp under förutsättning 

att de privata abonnenterna lämnar bidrag i viss proportion därtill. Staten 

utser enligt de nya stadgarna hälften av byråns styrelseledamöter. Kommers

kollegium kommer att ges i uppdrag att handha de löpande kontakterna med 

byrån i administrativa och budgetmässiga frågor. 

Kostnaden för avlöning av byråns chef liksom för den del av utgifterna för 

byråns löpande verksamhet som staten skall svara för enligt avtalet skall 

bestridas från anslaget för kommcrskolkgium, konsultmedel. För budget

året 1981/82 uppgår enligt avtalet statens bidrag för den löpande verksam

heten till 535 000 kronor. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommerskollegium för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 26 925 000 kr. 

C 2. Bidrag till vissa internationella byråer m. m. 

1979/80 Utgift 4 172 555 

1980/81 Anslag 4 568 000 

1981182 Förslag 4 830 000 

Från anslaget bestrids utgifter för Sveriges deltagande i vissa internatio

nella organ. För budgetåret 1981/82 torde medel beräknas enligt följan

de. 
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1. Internationella byrån i Paris för utställningar 
(prop. 1947:1bil.12 s. 156) 

2. Organisationen för intellektuell äganderätt, 
internationella byrån (WIPO/BIRP[)* (prop. 
1956:1bil.12s. 161, 1963:1. bil. 12s. 152) 

3. Internationella rådgivande bomullskommit
ten (ICAC) (prop. 1951:47) 

4. Internationella studiegruppen för bly- och 
zinkfrågor (prop. 1960:1, bil. 12 s. 284) 

5. Internationella kaffeorganisationen {prop. 
1962:1. bil. 12 s. 281) 

6. Internationella gummistudiegruppcn (prop. 
1966:1. bil. 12s. 168) 

7. Internationella kakaoorganisationen (prop. 
1973:36) 

8. Organisationen för de järnmalmsexporteran
de länderna (prop. 1975176:24) 

9. Internationella rådet för samarbete på tullom-
rådet. 

10. Internationella tulltariffbyrån 
11. GA Tl'-organisationen 
12. Internationella naturgummiorganisationen 
13. Övrigt 

Totalt 

*A~·gifter 

Parisunionen. skydd av industriell äganderätt 
Niceunionen, varumärkesklassificering 
Locarnounionen, mönstcrklassificering 

Frivilliga l>idrag 

1980/81 

32 000 

1132 000 

28000 

47 000 

195 000 

25 000 

48000 

300 000 

495 000 
88 000 

2 168 000 

10000 

4 568 000 

Konventionen angående internationellt patentsamarbete (PCT) 

1981/82 
Ändring 

of 

+ 323 000 

+ 3000 

+ 3 000 

+ 42 000 

+ 17 000 

of 

of 

of 
+ 6000 
- 143 000 
+ 11 000 

of 

+ 262 000 
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Kommitten för internationellt samarbete för informationsåtervinning mellan patent
verk (lCIREPAT) 
Konventionen angående internationell patentklassificering ( IPC) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella byråer m. m. för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 4 830 000 kr. 

C 3. Kostnader för vissa nämnder m.m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

1 016 937 

1 122 000 

1235000 

Från anslaget bestrids utgifter för arvoden, expenser m.m. för gransk

ningsnämnden för försvarsuppfinningar, resegarantinämnden, lotterinämn

den, handelsprocedurrådet och oljckrisnämnden. 
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Lotterinämnden iir central myndighet för frågor om tillämpningen av lot

teriförordningen (1939:207, omtryckt 1974:221, ändrad 1977:295 och 

1978:759). Det tiliggcr nämnden särskilt att fullgöra de uppgifter som anges i 

lotterikungörelsen (1974:222, ändrad 1978:760), hl.a. att vara sista besvärs

instans vid tillämpningen av lotteriförordningen. 

Lotterinämnden har under verksamhetsåret 1979/80 hållit 21 sammanträ

den. Antalet inkomna ärenden var 235 varav 220 avgjorts. 

Lotterinämnden yrkar att anslag anvisas för budgetåret 1981182 med 

862 000 kronor. 

Handelsprocedurrådet är ett organ som drivs gemensamt av svenska staten 

och av näringslivet, representerat av Sveriges industriförhund. Rådet skall 

som centralt organ utarbeta och befordra utarbetande av lösningar, som 

innebär förenkling av handelsproccdurer. 

Handelsprocedurrådct inrättades den 1 juli 1975 genom avtal mellan 

svenska staten och Sveriges industriförbund. Ett nytt avtal, som reglerar 

rådets verksamhet. trädde i kraft den l juli 1980 och gäller t.o.m. den 30 juni 

1985 (prop. 1979/80 bil. 14, NU 1979/80:34, rskr 1979/80:224). Enligt avtalet 

skall staten bidra med 300 000 kr. per år. Industriförbundet svarar i 

samverkan med övriga näringslivsorganisationer för ett kontantbidrag med 

lägst 260 000 kr. per år. Därtill kommer näringslivets kostnadsfria 

expertinsatser. 

Medclsförbrukningen för nämnda institutioner har för budgetåret 1981/82 

beräknats enligt följande. 

l. GrJnskningsniimndcn för fiirsvarsuppfinning-
ar (prop. 1971 :138) 

2. Rcsegarantiniimnden (prop. 1972:92) 
3. Lotteriniimnclen (prop. 1974:51) 
4. Handelsprocedurrådet (prop. 1979:80: 100 bil. 

14) 
5. Oljckrisnämndcn (prup. 1975:42) 

Summa 

Föredraganden 

1980/81 

50000 
20 000 

742 ()()() 

300 000 
10000 

1122000 

Beräknad 
ändring 
1981182 

of. 
of. 

+ 113 000 

of. 
of. 

+113000 

För nästa budgetår föreslår jag att huvudalternativet inte genomförs för 

lotterinämnden. med hänsyn till nämndens ringa storlek. Jag har vidare 

bcriiknat medel för tryckning och utgivning av nämndens anvisningar och 

praxissamling. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 

1 :n:; 000 kr. och hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för 1·1:1:1·11 nämnder m.m. för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 1 23'.i 000 kr. 
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C 4. Bidrag till internationell råvarulagring 

1980/81 Anvisat 

1981/82 Förslag 

275 000 

275 000 

58 

Inom ramen för det internationella naturgummiavtalet, som Sverige 

ratificerade den 30 september 1980, skall bidrag inbetalas till ett internatio

nellt buffertlager (prop. 1979/80:107, NU 1979/80:40, rskr 1979/80:273). En 

första inbetalning till lagret kommer att aktualiseras efter ikraftträdandet av 

avtalet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till i11ternationell råvarulagring för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 275 000 kr. 



Prop. 1980/81:100 Bilaga 14 Handelsdepartementet 59 

D. PRIS-, KONKURRENS- OCH KONSUMENU'RÅGOR 

D 1. Marknadsdomstolen 

1979/80 Utgift 1753185 

1980/81 Anslag 1827000 

1981/82 Förslag 2 057 000 

Marknadsdomstolen handlägger ärenden enligt lagen (1953:603) om 

matverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet, 

marknadsföringslagen (1975:1418) och avtalsvillkorslagen (1971:112). 

Marknadsdomstolen består av ordförande och vice ordförande samt åtta 

andra ledamöter, av vilka två är särskilda ledamöter, en för ärenden om 

konkurrensbegränsning samt en för ärenden om marknadsföring och 

ärenden om oskäliga avtalsvillkor. Till domstolen är knutet ett kansli. 

1980/81 Beräknad ändring 1981182 

Marknads- Föredraganden 
domstolen 

Personal 

Handläggande personal 4 of. of. 
Övrig personal 6 of. of. 

10 of. of. 

Anslag 

Lönekostnader 1298000 + 155 000 + 146 000 
Sjukvård 1 000 of. of. 
Reseersättningar 38 500 + 1500 1000 
(även utrikes resor) 
Lokalkostnader 408 500 + 47 840 + 47000 
Expenser 81 000 + 50200 + 38 000 
(därav engångsutgifter) (3 000) (38 000) (35 000) 

1827 000 + 254540 + 230 000 

M arknadsdomstolen 

Under verksamhetsåret 1979/80 har 36 ärenden inkommit till mark

nadsdomstolen och 36 ärenden har avgjorts. Domstolen hade den 30 juni 

1980 en balans på 27 ärenden. Den genomsnittliga handläggningstiden för 

alla typer av ärenden var under år 1979 ca l 0 månader. 
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l. Pris- och löneomriikning m.m. 212 040 kr. 

2. Huvudförslaget skulle för marknadsdomstolen innebära en anslags

minskning med ca 40 000 kr. och skulle därmed kräva att antalet handläggare 

utöver ordföranden minskas från tre till två. Konsekvenserna skulle bli 

ökade handläggningstider och viixande ärendebalanser. Domstolen yrkar att 

huvudförslaget inte skall genomföras. 

3. Domstolen yrkar därutöver 45 500 kr., varav 38 000 kr. är en

gångsanvisning, för fortsatt utgivning av domstolens avgöranden samt för 

bibliotek och utbildning. 

Föredraganden 

Marknadsdomstolen är en liten myndighet där verksamhetens omfattning 

helt styrs av framställningar som kommer från andra myndigheter, företag 

eller vissa typer av sammanslutningar. Förslag till en förstärkt lagstiftning på 

konkurrensområdet bereds f.n. inom handelsdepartementet. Med hänsyn 

härtill finner jag att ett begränsat huvudalternativ bör tillämpas på 

marknadsdomstolcn. Jag beräknar 35 000 kr. för fortsatt utgivning av 

domstolens avgöranden. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Marknadsdomstolen för budgetåret 1981/82 anvisa ett för

slagsanslag av 2 057 000 kr. 

D 2. Näringsfrihetsombudsmannen 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

3 429 347 

3 405 000 

3 740 000 

Näringsfrihetsombudsmannen (NO) handhar uppgifter som tillkommer 

honom enligt lagen (1953:603) om motverkande i vissa fall av konkurrens

begränsning inom näringslivet. 

NO biträds i sin tjänsteutövning närmast av en ställföreträdare. Verksam

heten är uppdelad på rotlar. 
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1980/81 Beräknad förändring 1981/82 

Personal 

Handliiggandc personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukv?ird 
Resccrsiittningar 
( äv.:n utrik..:s resor) 
Lokalkostnader 
Expenser 
( diirav engångsutgifter) 

Näringsfrihetsombudsmannen 

16 
4 

20 

2 916 000 
10 ()()() 
34 ()()() 

349 000 
96000 

(12 000) 

3 405 000 

NO 

+2 
+ 1 

+3 

+ 612 000 
of. 
nf. 

+ 55 000 
+ 24 000 

(+ 30 000) 

+ 691 000 

Föredraganden 

of. 
of. 

of. 

+ 286 ()()() 
of. 
of. 

+ 55 000 
6000 

+ J35 000 

Antalet ärenden hos NO visar en uppåtgående tendens. Med de be

gränsade resurser NO har till sitt förfogande har en besvärande fördröjning 

av viktiga och komplicerade ärenden inte kunnat undvikas trots viss 

omprioritering av resurser. 

1. Pris- och löneomräkning m.m. 328 000 kr. 

2. Den besparing som NO enligt huvudalternativet har redovisat (- 74 000 

kr.) skulle innebära en reduktion av handläggarresurserna. Detta skulle 

innebära längre handläggningstider, färre initiativärenden och ökad ärende

balans. 

3. NO begär en resursförstärkning på sammanlagt 375 000 kr. dels för 

personalförstärkning. dels för utbyte av snabbtelefonanläggning. 

Föredraganden 

NO är en liten myndighet vars arbetsvolym i hög grad påverkas av 

omständigheter utanför myndighetens egen kontroll. Förslag till en förstärkt 

lagstiftning på konkurrensområdet bereds f. n. inom handelsdepartementet. 

Med hänsyn härtill finner jag att ett begränsat huvudalternativ bör tillämpas 

för NO. 

Med hänvisning till sammanstiillningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Näring~frihetsombudsmannen för budgetåret 1981/82 anvisa 

ett förslagsanslag av 3 740 000 kr. 
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D 3. Statens pris- och kartellnämnd 

1979/80 Utgift 31 868 053 

1980/81 Anslag 27 300 000 

1981/82 Förslag 28 235 000 

Statens pris- och kartellnämnd (SPK) är central förvaltningsmyndighet för 

frågor rörande prisövervakning och har till uppgift att följa utvecklingen av 

och främja allmän kännedom om pris- och konkurrensförhållanden inom 

näringslivet med undantag av bank- och försäkringsväsendet. SPK skall föra 

kartellregister samt utföra sådana utredningar som behövs för den löpande 

pris- och konkurrensövervakningen och för tillämpning av lagen (1953:603) 

om motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet och 

lagen (1971:112) om förbud mot oskäliga avtalsvillkor. SPK administrerar 

allmänna prisrcgleringslagen (1956:236) när denna är i tillämpning (jfr prop. 

1980/81:24. FiU 1980/81:11, rskr 1980/81:49). 

SPK leds av en styrel.;;e. Denna består av generaldirektören, åtta andra 

ledamöter, som regeringen utser särskilt, samt två personalföreträdare. 

Inom SPK finns en avdelning för pris- och konkurrensövervakning samt 

utredande verksamhet och en avdelning för administration, statistik och 

information. Vidare finns ett planeringssekretariat. 

Personal I 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
(även för utrikes resor) 
Lokalkostnader 
Expenser 
därav engångsanvisningar) 
Allmän upplysningsverksamhet 

1980/81 

140 
76 

.20584000 
47 000 

157 000 

4 538 000 
I 843 000 

(-) 
131 000 

27 300 000 

Beräknad ändring 198l/82 

SPK Föredraganden 

+6 + I 
of. of. 

+ 4 405 000 + 171 000 
+ 9000 + 6000 
+ 120 000 + 16 000 

+ 628 000 + 624 000 
+ 1275000 + 105 000 
+ 162 000 (-) 
+ 19000 + 13 000 

+ 6 456 000 + 935 000 

1 Inkl. extra anställd personal för bl.a. handläggning av prisstoppsärcnden den I juli 
1980 (30 tjänster). 

Statens pris- och kartellnämnd 

SPK konstaterar att man genom överläggningar med företag och andra 

prissättare har kunnat påverka prissättningen i en för konsumenterna 

gynnsam riktning. Med utgångspunkt från regeringens riktlinjer för prisö-
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vervakningen har SPK kunnat motverka prishöjningar som varit avsedda att 

kompensera företagen för löncglidning, förväntade kostnadsökningar och 

minskad försäljningsvolym. SPK tillämpar i detta syfte bl.a. ett anmälnings

förfarande som för närvarande omfattar ca 900 tillverkande och impor

terande företag och ca 1 600 företag inom tjiinstesektorn. Anmälningsförfa

randet täcker i princip all produktion och handel i landet på konsumentva

ruområdet. 

Andelen prisreglerade varor och tjänster av den totala privata konsum

tionen minskade under budgetåret 1979/80 med ca 13 procentenheter från ca 

63 till ca 50 procent varav ca 35 procentenheter avser obligatorisk 

förhandsanmälningsskyldighet. Under budgetåret har nämnden avgjort 

1 272 dispensansökningar avseende prisstoppade varor och tjänster. SPK har 

vidare färdigbehandlat 7 448 ärenden inom ramen för den obligatoriska 

förhandsanmälningsskyldigheten. Balansen har vad gäller den sistnämnda 

ärendetypen ökat något under budgetåret. 

Inom ramen för konkurrenspolitiken har SPK under året genomfört utred

ningar. registrering av konkurrensbegränsande avtal och fusioner samt 

genom olika slag av informationsåtgärder givit offentlighet åt konkur

rensbegränsande samarbete inom näringslivet. Härigenom har förutsätt

ningar skapats för en effektivare konkurrens och därmed ökad prispress. 

Totalt har under budgetåret 28 utredningsrapporter färdigställts. Vid 

utgången av budgetåret var 27 utredningar pågående, 22 under planering och 

4 under övervägande. 

SPK informerar löpande allmänheten om konsumentprisutvecklingen på 

olika varu- och tjänsteområden genom prisrapporter m.m. Under budgetåret 

har I 0 nummer av SPK:s tidskrift Pris- och kartellfrågor kommit ut. 

Kvartalsvisa rapporter har också publicerats om utvecklingen av priser och 

andra förhållanden på den internationella och svenska oljemarknaden. 

I. Pris- och löneomräkning + 2 756 000 kr. 

2. En minskning av anslaget med 2 % innebär att 5 tjänster inte kan 

återbesättas. SPK anser sig inte kunna fullgöra sina uppgifter om resurserna 

minskas i denna omfattning. 

3. SPK har i enlighet med särskilda anvisningar för budgetarbetet lämnat 

förslag angående mål, inriktning och omfattning av en prisövervakning på 

boendeområdet baserad på en resurstillgång av dels 4 tjänster som finns inom 

nämnden, dels 7 tjänster. 

Prisövcrvakningen på boendeområdet bör enligt nämnden omfatta 

- byggmaterialindustri och byggmaterialhandel 

- bostadsbyggande och därtill hörande entreprenadverksamhet 

- kommunala taxor och avgifter 

- drift- och kapitalkostnader i fastighetsförvaltning. 

SPK anser att 4 tjänster är otillräckligt för att upprätthålla en kontinuerlig 

prisövervakning av hela boendeområdet. Med 7 tjänster bedömer nämnden 

att en viss kontinuerlig prisövervakning och utrcdningsverksamhet kan 
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upprätthållas. För en heltäckande verksamhet fordras 11 tjänster. 

Om organisationen för prisövervakningen på boendeområdet skall omfat

ta 4 tjänster krävs enligt SPK ett nytillskott av 1 tjänst hos myndigheten 

( + 150 000 kr.). SPK framhåller att den vidtagit alla de omprioriteringar 

inom verksamheten som varit möjliga. Om den skall omfatta 7 tjänster krävs 

ett tillskott på 4 tjänster ( + 686 000 kr.). 

4. SPK:s huvudalternativ innebär vidare en förstärkning med 1 tjänst för 

arbetsuppgifter rörande energifrågor ( + 149 000 kr.) motsvarande vad som 

enligt särskild framställning erfordras för kraftigt utökade arbetsuppgifter 

bl.a. i samband med Sveriges deltagande i arbetet inom IEA i Paris. 

5. SPK anser att dess resurser måste förstärkas om nämnden tillfreds

stiillande skall kunna fullgöra sina uppgifter. I utveeklingsalternativet begär 

nämnden bl.a. ytterligare förstärkning för prisövervakningen på boendeom

rådet, resurser för förbättrad prisövervakning inom frukt-, grönsaks- och 

rotfruktssektorn samt kompensation för under budgetåret 1980/81 genom

förd minskning av anslaget med 2 % ( + 2 745 000 kr.). 

Föredraganden 

Prisstegringar kan dämpas genom en väl fungerande konkurrens. Kost

nadsutvecklingen och ekonomins balansproblem kan emellertid innebära 

inflationsrisker. SPK:s prisövervakning kopplad till möjligheterna att införa 

prisregleringar skall ses mot denna bakgrund. 

Regeringen har i propositionen 1980/81 :20 om besparingar i statsverk

samhcten m.m. anmält att prisövervakningen inom vissa områden skall 

läggas om. Syftet är att i stort nå åsyftad verkan med prisövervakningen med 

mindre resurser. I propositionen har jag bl.a. anfört att nämndens insatser 

bör omdisponeras inom områden som vart för sig har liten betydelse för den 

allmänna prisutvecklingen eller som kännetecknas av en väl fungerande 

konkurrens eller som under alla omständigheter är tekniskt sett mycket 

svårreglerade. I propositionen har jag vidare gjort den bedömningen att 

besparingar bör kunna göras såvitt gäller SPK:s utrednings- och informa

tionsverksamhet. Åtgärderna har bedömts kunna möjliggöra en begränsning 

av SPK:s anslag med 3 milj.kr. Huvuddelen av besparingen beräknas kunna 

genomföras under budgetåret 1981/82 och den resterande delen under 

1982/83. Riksdagen har anslutit sig till regeringens förslag när det gäller de 

besparingar som har förordats för SPK:s del. Regeringen har i beslut den 18 

december 1980 givit SPK riktlinjer för prisövervakningen. För budgetåret 

1981182 beräknar jag att l 750 000 kr. skall kunna sparas främst genom att 

tjänster hålls vakanta. Medel har beräknats under anslaget för personal med 

uppgifter på energiområdet. Härutöver har anslaget beräknats med utgangs

punkt i huvudalternativet. 

Jag anser inte att det nu finns ekonomiskt utrymme för en utbyggd 
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prisövcrvakning på boendeområdet. Ytterligare ansträngningar bör dock 

göras för att finna möjligheter att finansiera en sådan reform. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens pris- och kartellnämnd för budgetåret 1981182 anvisa 

ett förslagsanslag av 28 235 000 kr. 

D 4. Konsumentverket: Förvaltningskostnader 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

37 662 000 

38 241 000 

38 400 000 

Konsumentverket är central förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor 

och har till uppgift att stödja konsumenterna och förbättra deras ställning på 

marknaden. I anslutning härtill fullgörs de uppgifter, som enligt marknads

föringslagen (1975: 1418) och lagen (1971:112) om förbud mot oskäliga 

avtalsvillkor ankommer på konsumentombudsmannen. Verket fullgör 

vidare uppgifter enligt konsumentkreditlagen (1977:981). 

Verket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör. Denne är 

tillika konsumentombudsman. Inom verket finns ett KO-sekretariat, två 

avdelningar för olika sakområden, en allmiin byrå, en informationsbyrå, en 

teknisk byrå och en administrativ byrå. Till verket är knuten en rådgivande 

nämnd för glcsbygdsfrågor. glesbygdsnämnden. 

Medel för verksamheten anvisas programtermer. Följande 

programindelning gäller tills vidare. 

1. Marknadsinriktade aktiviteter. 

2. Systeminriktade aktiviteter. 

3. Allmän information. 

4. Varuprovningar m.m. på uppdrag. 

Programmet Varuprovningar m.m. på uppdrag redovisas under en 

förslagsvis betecknad anslagspost med ett formellt belopp på 1 000 kr. Under 

denna post redovisas kostnader och intäkter för verkets uppdragsverk

samhet. Anslagspostcn får inte belastas. För att lösa tillfälliga lik

viditetsproblcm för uppdragsverksamheten disponerar konsumentverket en 

rörlig kredit hos riksgäldskontoret på högst 200 000 kr. 

5 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 1.00. Bil. 14 
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Programsammanställning 

I 000-tal kronor 

1980/81 1981182 her~iknar 

Anslag Konsument- Föredraganden 
verket 

1. Marknadsinriktadc aktiviteter 23 331 25 392 23 942 
2. Systeminriktade aktiviteter 9 561 10 357 9 765 
3. Allmän information 10 828 12 846 12 412 
4. Varuprovningar m.m. på upp-

drag 

Summa kostnader 43 721 48596 46 120 

Avgår intäkter under anslaget 5 480 6420 7 720 

Summa anslag 38 241 42 176 38400 

Konsumentverket 

Det primära målet för verksamheten är att stödja konsumenterna och 

förbättra deras ställning på marknaden. Arbetet inriktas härvid i första hand 

på problem som berör människors liv. hälsa och säkerhet, p{1 mer betydande 

ekonomiska risksituationer, på svaga konsumentgrupper samt på frågor som 

hänger samman med möjligheterna att rationalisera hushållens arbete och 

minska hushållens energikonsumtion. 

Programmet Marknadsinriktade aktiviteter 

Målet för verksamheten inom programmet är att påverka producenter. 

distributörer och marknadsförare att anpassa sin verksamhet efter kon

sumenternas behov och att för konsumenterna ange möjligheter till ett 

resursutnyttjande som tillgodoser deras behov. 

Genom arbetet med produktsäkerhetsfrågor har många undermåliga 

konsumentprodukter förbättrats eller försvunnit från marknaden. I syfte att 

öka kunskaperna om hem- och fri tidsolyckor har konsumentverket föreslagit 

att statistik över dessa olyckor upprättas. 

Information och underlag härför är dominerande inslag i programmet. Ett 

omfattande informationsmaterial tas löpande fram inom programmet. Vid 

sidan härav söker konsumentverket med stöd av 2 och 3 §§ marknadsfö

rings\agen förbättra informationen från företagen till konsumenterna. Detta 

arbete har lett till att reklamen har blivit mer vederhäftig och informativ. 

Konsumentverket har även prioriterat arbete som rör hushållens energi

konsumtion. Bl.a. har riktlinjer för nya personbilars bränsleförbrukning 
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samt för kylars och frysars energiförbrukning fastställts. Arbete med 

riktlinjer för energideklaration av småhus pågår. 

Pris- och löneomräkning för programmet uppgår till 2 520 000 kr. 

Konsumentverket begär medel enligt huvudalternativet. 

Programmet Systeminriktade aktiviteter 

Mi\let för programmet är att verka för en från konsumentsynpunkt önsk

värd utveckling när det gäller distributionssystemets utformning, hushållens 

ekonomi, undervisning och utbildning i konsumentfrågor samt den kommu

nala och regionala konsumentpolitiska verksamheten. Inom distributions

området har effekterna av det statliga stödet till kommersiell service 

analyserats. En rapport till regeringen med förslag till åtgärder för att vidga 

servicefunktionerna i glesbygdshandeln har utarbetats av konsumentverket. 

Konsumentverket har verkat för att förbättra utbildningen i konsument

frågor inom grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. 

Materialservice till kommunala och regionala konsumentvägledare har 

byggts ut och förbättrats. Kurser och konferenser har anordnats för regionala 

vägledare och företrädare för den kommunala konsumentvcrksamheten. 

Pris- och löneomriikning för programmet uppgår till 984 000 kr. 

Konsumentverket begär medel enligt huvudalternativet. 

Programmmet Allmän information 

Målet för verksamheten inom programmet är att sprida kännedom om för

hållanden av allmänt konsumentpolitiskt intresse. Det kan vara fråga om 

information rörande exempelvis hushåJ:sckonomi, konsumenträtt, jämfö

rande produktinformation eller myndighetens egen verksamhet. 

Konsumentverket har genom att utvärdera den konsumentundersökning 

som utfördes hösten 1978 erhållit bättre kunskaper om konsumenternas an

vändning av verkets information, vilka informationskanaler som är viktigast, 

behovet av ytterligare information m.m. 
Råd och Röns upplaga har genom intensiva marknadsföringsåtgärder i 

samband med prishöjning kunnat hållas på samma höga nivå som tidigare (ca 

210 000 prenumererade exemplar). 

Utgivningen av handböcker m.m. i konsumentfrågor har ytterligare byggts 

ut. 

Pris- och löneomräkning för programmet uppgår till l 292 000 kr. 

Konsumentverket begär medel enligt huvudalternativet. 
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Programmet Varuprovningar m.m. på uppdrag 

Programmet omfattar varuprovningar m.m. som verket mot betalning åtar 

sig att utföra. Verksamheten som bedrivs med full kostnadstäckning syftar 

till att främja en för konsumenterna gynnsam produktutvcckling. 

Verksamhetens ekonomiska omslutning var under budgetåret 1979180 

640 000 kr. Omslutningen beräknas under budgetåret 1980/81 öka med ca 

10%. 

Intäkter under anslaget 

Under anslaget redovisas intäkter huvudsakligen från försäljning av 

publikationer. 

Konsumentverket beräknar att intäkterna under budgetåret 1980/81 kom

mer att uppgå till 6 420 000 kr. 

Redovisning av huvudalternativets effekter 

Konsumentverket anser att statsmakterna vid medelstilldclningen under 

senare år har gjort minskningar av anslaget utöver huvudalternativet genom 

att sätta ned prisomräkningen till orimligt låga belopp. Konsumentverket 

anser att konsekvensen av detta och av fortsatt tillämpning av huvudalter

nativet är att den fast anställda personalen måste minskas. Detta kan ske 

genom att tjänster som blir vakanta inte återbesätts. 

Särskild redovisning 

Konsumentverket har i s.k. särskilda anvisningar för anslagsframställning

en ålagts att redovisa vilka effekterna skulle bli vid en minskning av anslaget 

med 5 respektive 10 %. 

Konsumentverket anser att en minskning med 5 respektive 10 % innebär 

att verkets personal måste minskas med omkring 15 respektive 30 personer. 

Detta bör i avsaknad av särskilda anvisningar från statsmakterna enligt 

verket ske genom att hela verksamheten minskas. 

Konsumentverket har i särskild skrivelse till regeringen år 1979 föreslagit 

att ett vetenskapligt råd skall inrättas. Bakgrunden är att konsumentverket 

har ett behov av ett fastare samarbete med expertis inom olika områden t.ex. 

i tekniska. ekonomiska, juridiska. medicinska och beteendevetenskapliga 

frågor. 

Föredraganden 

Jag ansluter mig till den allmänna inriktning av verksamheten som kon

sumentverket har redovisat i sin anslagsframställning. De prioriteringar som 
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verket därvid anger har ocksa legat till grund för regeringens överväganden 

inför prop. 1980/81:20 om besparingar i statsverksamheten m.m. och som 

riksdagen har anslutit sig till. Statsmakternas beslut innebär att konsument

verkets verksamhet skall inriktas på en liigre ekonomisk nivå. Detta skall ske 

genom att verksamheten i högre grad än hittills koncentreras till områden av 

särskild betydelse för konsumenterna. Det gäller problem som rör männi

skors liv, hälsa och säkerhet, mer betydande ekonomiska risksituationcr, 

svaga konsumentgruppers problem samt frågor som hänger samman med 

rationalisering av hushållens arbete och minskning av hushållens energikon

sumtion. Besparingarna nödviindiggör en minskning av personalen hos 

verket. Samtidigt hör. med hänsyn till vad jag kommer att anföra i det 

följande beträffande avveckling av verkets särskilda anslag för 

undersökningsverksamhet, visst resursutrymme skapas för externa under

sökningar inom ramen för förevarande anslag. Jag vill i sammanhanget även 

framhålla att jag anser att det i nuvarande allmänekonomiska läge är 

naturligt att konsumentverket ägnar stor uppmärksamhet åt i vilken mån 

olika insatser leder till kostnads- och prishöjningar som från andra utgångs

punkter inte är önskvärda. 

Jag har i besparingspropositionen vidare angivit att intäkterna från de 

publikationer konsumentverket ger ut hör ökas samt att konsumentverkets 

kampanjverksamhct hör begränsas. Även dessa åtgärder medför minskat 

medelsbehov. 

Sammanfattningsvis förordar jag att anslaget minskas med 2,3 milj. kr. 

utöver huvudalternativet. 

Jag vill i sammanhanget erinra om att riksdagen har förutsatt en besparing 

på ytterligare minst 1.7 milj.kr. under detta anslag. I syfte att få fram 

underlag för de politiska beslut som är nödvändiga för en inriktning av 

verksamheten på en lägre ekonomisk nivå har regeringen tagit initiativ till en 

översyn av konsumentverkets verksamhetsområde m. m. 

I rådande hudgetläge är jag inte beredd att förorda att särskilda medel 

anvisas för att statistik över hem- och fritidsolyckor uppriittas eller att ett 

vetenskapligt råd inriittas hos verket. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Konsumentverket: Förvaltningskostnader för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 38 400 000 kr. 

Konsumentverket: Undersökningsverksamhet m.m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

I 379 900 

I 046 000 

Reservation 1802000 

I enlighet med riksdagens beslut med anledning av prop. 1980/81:20 om 

besparingar i statsverksamhcten m.m. skall detta anslag avvecklas fr.o.m. 

budgetåret 1981/82. 
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Från anslaget har hittills delvis finansierats undersökningsverksamhet som 

konsumentverket har kunnat lägga ut utanför verket på bl.a. fristående 

forskare. Det finns även i framtiden behov för verket att kunna finansiera 

sådan undcrsökningsverksamhet. Jag har därför, som jag har anfört vid min 

anmälan under föregående punkt, beräknat visst rt:sursutrymme under 

anslaget D 4 för detta ändamål. 

D 5. Allmänna rcklamationsnämnden 

1979/80 Utgift 4 992 848 1 

1980/81 Anslag 5 697 000 

1981182 Förslag 7 105 000 

Allmänna reklamationsnämnden inrättades år 1967. Fr.o.m. den 1 januari 

1981 kommer verksamheten vid nämnden, som sedan tillkomsten har drivits 

på försök, att permanentas (prop . .1979/80:114, NU 1979/80:55, rskr 

1979/80:409). Den tidigare knytningen till konsumentverket upphör och 

nämnden blir då en fristående myndighet. Visst administrativt samarbete 

kommer även framdeles att finnas mellan nämnden och konsumentver

ket. 

Nämnden har till uppgift att på begäran av enskild konsument pröva tvist 

mellan konsumenten och näringsidkare rörande vara eller tjänst samt 

rekommendera hur tvisten bör lösas. Nämnden avger därjämte på begäran 

av domstol yttrande jämlikt lagen om rättegången i tvistemål om mindre 

värden. Förfarandet vid nämnden är f.n. kostnadsfritt för parterna. 
Nämnden behandlar ärenden inom områdena resor, motor, elektriska 

hushållsapparateroch hemelektronik, fritidsbåtar, försäkringar, textil. tvätt, 

päls, skor samt allmänna ärenden. Riksdagsbeslutet under våren 1980 

innebär att nämndens verksamhetsområde skall utvidgas till att omfatta även 

visst arbete på fast egendom. Det ankommer på regeringen att lämna de 

närmare föreskrifterna angående nämndens arbete på det nya verksamhets

området. Regeringen har i förordning (1980:872) med instruktion för 

allmänna reklamationsnämnden föreskrivit att nämnden skall ta sig an tvister 

rörande visst arbete på fast egendom fr.o.m. den I juli 1981. 

Prövning av ärenden som kommer in till nämnden sker på avdelningar i 

den mån ärendet inte avvisas, förliks eller återkallas. För beredning och 

föredragning av ärenden inför nämndavdelningarna samt för rådgivning till 

allmänheten finns ett kansli. 

Chef för nämnden är en heltidsanställd ordförande. 

Den omorganisation av verksamheten vid allmänna reklamationsnämn

den som skall genomföras den 1 januari 1981 förbereds av en särskild 

organisationskommitte. Kommitten har bl.a. gjort anslagsframställning för 

t Anslaget benämndes då D 6. Konsumentverket: Allmänna rcklamationsnämndcn 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 14 Handelsdepartementet 71 

nämndens verksamhet under budgetåret 1981/82 samt lämnat förslag 

avseende avgifter vid nämnden. 

1880/81 

Personal 

Handläggare 26 
Övrig personal 13 

39 

Anslag 

Lönekostnader 4 953 000 
Sjukvård 9000 
Lokalkostnader 222 000 
Reseersättning. expenser m.m. 513 000 1 

5 697 000 

förslag 1981182 

Organisations- Föredraganden 
kommitten 

+2 of. 
+ 1 of. 

+3 of. 

+ 1425000 + 742 000 

+ 451000 + 451 ()()() 

+ 474 ()()() + 215 000 

+ 2 350 000 + 1408 000 

1 Medel för vissa nya uppgifter som tillförts nämnden den 1 januari 1981 avser 
halvårskostnaden 

Organisations kommitten 

Under budgetåret 1979/80 kom 8 146 ärenden in till nämnden vilket 

innebär en ökning med drygt 200 ärenden (3 % ) i jämförelse med föregående 

budgetår. Ökningen avser framför allt reseärenden. försäkringsärenden. 

textilärenden och allmänna ärenden. 

Antalet telefonförfrågningar hos nämnden har under 1979/80 varit 

närmare 20 000. 

Antalet nämndbeslut har under 1979/80 uppgått till 4 234 vilket är en 

minskning med 5 % i jämförelse med föregående år. Under samma tid har 

4 090 ärenden avskrivits på kansliplanet, vilket är en ökning med knappt 

5 %. Ärendebalansen vid utgången av budgetåret 1979/80 var 2 080 ärenden 

vilket är 200 färre ärenden jämfört med föregående år. 

Företagen har i stor utsträckning rättat sig efter nämndens rekommenda

tioner. Efterlevnaden var för området motor 86 %, elektriska hushållsap

parater m.m. 78 C;f,, båt 68 %, försäkringar 100 %, päls 94 % och resor 93 

%. 
1. Pris- och löncomräkning + 1 702 000 kr. 

2. En begränsning av anslaget med 2 % (- 155 000 kr.) innebär att 

ambitionsnivån i verksamheten måste sänkas kraftigt. Ärendebalansen 

bedöms öka med minst 1 300 ärenden per år. l landläggningstiderna kommer 

att förlängas väsentligt. Med hänsyn till att antalet ärenden beräknas öka 

med I 000 under 1981/82 bedöms alternativet som orealistiskt. 

3. Organisationskommitten anser det omöjligt för nämnden att klara av 
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de ärenden som beräknas komma in under 1981182 med oförändrade 

resurser. Kommitten anser därför förstärkningar nödvändiga. Bl.a. hem

ställs om två nya handläggartjänster och en biträdestjänst ( + 802 000 

kr.). 

4. Organisationskommitten har haft att dels utforma förslag till ett system 

med avgifter för de besiktningskostnadcr som uppkommer i vissa av de 

ärenden nämnden prövar, dels överväga hur ett system med generella 

avgifter kan utformas. 

När det gäller avgifter för besiktningskostnader konstaterar kommitten att 

huvuddelen av de besiktningar som f.n. utförs görs i konsumenternas egen 

regi. Endast ett mindre antal besiktningar bekostas av nämnden och vissa 

branschorganisationer. Kommitten anser att besiktningar i konsumenternas 

egen regi bör eftersträvas även inom nämndens nya verksamhetsområde dvs. 

visst arbete på fast egendom. 

Under den tid det tar att bygga upp ett nät av besiktningsmän som kan 

anlitas vid tvister angående arbete på fast egendom anser kommitten dock att 

nämnden bör svara för besiktningarna inom det nya verksamhetsområdet. 

Konsumenterna bör i varje enskilt fastighetsärendc som kräver besiktning 

betala en låg generell avgift som inte bör överstiga 300 kr. Den del av 

besiktningskostnaden som inte täcks av avgiften bör enligt kommitten 

finansieras med statsmedel över nämndens anslag ( + 210 000 kr.). Kommit

ten beräknar att det tar minst ett år att bygga upp nätet av besiktnings

män. 

Kommitten anser, beträffande generella avgifter, att starka skäl talar mot 

sådana. Vill man likväl införa generella avgifter förordar kommitten ett 

!'.ystem med en avgift. lika för alla verksamhetsområden. som tas ut i 

samband med att konsumenten anmäler ett ärende hos nämnden. Kommit

ten föreslår en avgift på 50 kr. men påtalar att osäkerheten är stor om en 

sådan avgift från styrsynpunkt har några fördelar i jämförelse med 

möjligheterna att avvisa ärenden vars värde understiger en viss nivå. 

Kommitten förordar därför att man i första hand söker föra bort bagatellar

tade tvister från nämnden genom avvisning. 

Föredraganden 

Allmänna reklamationsnämndens verksamhet har expanderat kraftigt 

sedan den inrättades år 1967. Ärendetillströmningen väntas fortsätta att öka. 

I rådande statsfinansiella läge är det inte möjligt att tillföra nämnden resurser 

för att möta ökningen av efterfrågan på dess tjänster. Mot bl.a. denna 

bakgrund har frågan om avgifter vid nämnden aktualiserats. 

I likhet med den organisationskommitte som har utrett frågan om avgifter 

vid nämnden anser jag att de besiktningar som i vissa fall maste göras för att 

nämnden skall kunna pröva ett ärende i princip bör göras i konsumenternas 

egen regi och på deras egen bekostnad. Regeringen har, som jag redan har 
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redovisat, beslutat att nämnden skall pröva tvister angående visst arbete på 

fast egendom fr.o.m. den J juli 1981. Under tiden fram till dess hörniimndcn 

på lämpligt sätt knyta kontakter med besiktningspersonal på detta område 

som konsumenterna kan hänvisas till. Behovet av ett sådant tillfälligt 

avgiftssystem för besiktningar som kommitten har föreslagit för den tid då 

besiktningsorganisationen byggs upp kvarstår därför inte. 

Jag förordar vidare i likhet med organisationskommitten att man för att nå 

balans mellan ärendetillströmningen till niimndcn och dess resurser i första 

hand söker åstadkomma en minskad belastning på organisationen genom 

ökad avvisning av ärenden. Om ett sådant system inte ger tillräckliga effekter 

avser jag att återkomma i fr[1gan om avgifter. Det bör ankomma på niimnden 

att mot bakgrund av tillgången på medel fastställa vilka värdegränser som 

skall gälla för avvisning av ärenden. 

Medlen för nämnden har beräknats med utgångspunkt i huvudalterna

tivet. 

Jag föreslår vidare att en ordinarie tjänst med beteckningen Cp inrättas för 

nämndens ordförande. Vidare har regeringen inrättat en extra ordinarie 

tjänst för nämndens vice ordförande. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att vid allmänna reklamationsnämnden 

inrätta en tjiinst för ordföranden med beteckningen Cp. 

2. till Allmänna reklamationsnämnden för budget{1rct 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 7 105 000 kr. 

D 6. Bidrag till vissa oljetransporter i glesbygd 

1980/81 Anslag 10 000 0001 

1981/82 Förslag 20 000 000 

Med stöd av lagen (1980:564) med bemyndigande om sänkning av orts

tillägg för vissa oljeprodukter, m.m. får regeringen, om det behövs för all 

minska sådana prisskillnader på olja som förorsakas av ortstillägg, föreskriva 

det högsta ortstillägg som får tas ut vid försäljning av olja till förbrukare inom 

50 angivna kommuner i inre Norrland och västra Svealand (jfr prop. 

1979/80: 109, NU 1979/ 80:42, rskr 1979/80:335). Kompensation för sådana 

transportkostnader som en säljare inte kan täcka till följd av föreskrifter om 

högsta ortstilllägg lämnas i form av transportbidrag. Enligt förordningen 

(1980:851) om ortstillägg för vissa oljeprodukter, m.m. gäller bl.a. att 

ortstillägg får tas ut med högst 64 kr. per kubikmeter. Transportbidrag utgår 

med högst 63 kr. per kubikmeter. Dessa bidrag utgår från förevarande 

anslag. Bestämmelserna träder i kraft den I januari 1981. 

1 Avser tiden fr.o.m. den I januari 1981 
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Föredraganden 

Fr~m förevarande anslag lämnas bidrag till vissa oljctranporter i glesbygd. 

Bidragen möjliggör minskning av sådana prisskillnader på olja som 

förorsakas av att oljebolagen tillämpar särskilda tilliigg för sina tranportkost

nadcr ( ortstillägg). 

Ortstilläggcn är avsedda att kompensera säljarna av olja för kostnaderna 

för tankfartygsfrakt. hamnavgifter och tankbilstransport. Tilläggen varierar 

och är högst i de inre norra delarna av landet. Ortstilläggen förändras 

emellertid med hänsyn till kostnadsutvecklingen. Även det högsta ortstilläg

get måste därför efter hand anpassas till ändrade förhållanden. Endast 

leveranser till orter där ortstillägget skulle ha varit högre än tillåtet maximum 

blir bidragsberättigade. Vissa orter inom de angivna 50 kommunerna har 

numera, till följd bl.a. av gynnsam transportkostnadsutveckling, relativt sett 

lägre ortstillägg än vid tiden då utjämningssystemct antogs av riksdagen. 

Ortstilläggen i dessa orter understiger den nu föreskrivna maximinivån 64 kr. 

Dessa orter ligger företrädesvis i västra Svealand. Tillämpning av de 

principer som ligger till grund för systemet leder således till variationer från 

tid till annan beträffande i vilka orter som bidrag bör utgå för transport-

erna. 

För budgetåret 1980/81 anvisade riksdagen IO milj.kr. till förevarande 

anslag. Detta avsåg kostnader under andra hälften av budgetåret. En 

uppräkning till helårseffekt bör nu göras. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa oljetransporter i glesbygd för budgetåret 

1981/82 anvisa ett fiirslagsanslag av 20 000 000 kr. 

Fråga om obligatoriskt skydd för utlandsrescnärer vid dödsfall och sjuk

dom 

Riksdagen gav vid 1978179 års riksmöte som sin mening regeringen till 

känna, att möjligheterna att inrätta någon form av obligatoriskt försäkrings

skydd för utlandsresenärer vid dödsfall och svårare akuta sjukdomsfall borde 

prövas (motion 1978/79:760, NU 1978179: 179, rskr 1978179:0). Bakgrunden 

var bl.a. de stora kostnader som ett olycksfall eller svårt sjukdomsfall under 

en utlandsresa kan medföra. Med anledning av riksdagsbeslutet har inom 

handelsdepartementet hl.a. följande uppgiftsunderlag tagits fram. 

Under den senare delen av 1960-talet och under 1970-talet har antalet 

utlandsrcsenärer starkt ökat. Det gäller beträffande både resenärer som 

färdas på egen hand och resenärer som deltar i s.k. sällskapsresor. Antalet 

resenärer med sällskapsresor till utomnordiska länder under år 1979 kan 

uppskattas till ca I, 7 miljoner. Av dessa resenärer färdades omkring 1.2 

miljoner med charterflyg. Närmare uppgifter saknas om antalet resenärer 

som färdas på egen hand. 
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Mer än 2 500 personer beräknas årligen drabbas av någon sjukdom under 

utlandsvistelse. På somman:n är hjärtsjukdomarna vanligast. Därnäst 

kommer magi'ikommor. mentala sjukdomar. hjärn- och lungsjukdomar. På 

vintern dominerar benbrott och andra skador i samband med skidåkning. 

Även trafikolyckor är vanligt förekommande. Kostnaden för hemtranspor

ten av en sjuk resenär uppgår f.n. i genomsnitt till ca 6 000 kr. varierande på 

sjukdomens art och behovet av sjukvårdsresurser under transporten. 

Kostnaden för hemtransporten av en resenär som har avlidit uppgår i 

allmänhet till 9 000--10 000 kr. 

Ersättning för kostnader i samband med sjukdom, olycksfall och dödsfall 

vid utlandsresor utgår enligt olika regler, vilka här översiktligt skall 

redovisas. 

Ersättning för .1jukvård utomlands kan utgå för den som omfattas av 

sjukförsäkringen enligt lagen ( 1962:381) om allmän försäkring och är bosatt i 

Sverige. Bestämmelser härom finns i kungörelsen (1962:388) angåcnck 

ersättning för sjukvård utom riket enligt lagen om allmiin försäkring. 

Ersättning för utgifter för läkarvård utgår med tre fjärdedelar av läkarens 

arvode till den del detta inte överskrider 25 kr. för varje besök. Ersättning för 

utgifter för sjukhusvård utgår med högst 35 kr. per dag i genomsnitt för en 

vårdperiod. Beloppen skall även täcka kostnader för liikemedel, sjukvårds

material m.m. Utgifter för hemtransport omfattas inte av försäkringen. 

Enligt riksförsäkringsverket utbetalades under år 1978 med stöd av lagen 

om allmän försäkring ersättning för läkarvård utom riket med ca 530 000 kr. 

och för sjukhusvård med ca 465 000 kr. För år 1977 uppgick motsvarande 

belopp till ca 545 000 respektive ca 520 000 kr. I beloppet ingår inte ersättning 

till sjömän. 

Som ett led i de förhandlingar om socialförsäkringsförmåner som förs med 

olika länder har man också sökt lösa frägan om sjukv[1Tdsförmåner för 

turister och andra som tillfälligt vistas i ett land. Strävan har därvid från 

svensk sida varit att på basis av ömsesidighet åstadkomma ett grundläggande 

skydd vid sjukdom. Detta tillhandahålls på vistelsehrndets bekostnad. 

Överenskommelser med denna innebörd är i kraft i förhållande till våra 

nordiska grannländer. Storbritannien med Nordirland. Österrike, Förbunds

republiken Tyskland och Portugal. Motsvarande överenskommelser -- som 

dock ännu ej är ratificerade -- har ingåtts med Italien och Frankrike. Med 

Grekland har uppnåtts en mera begränsad överenskommelse. Diskussioner 

om överenskommelser av det här slaget förs också med bl.a. Spanien. 

Överenskommelserna gäller inte ersättning för kostnader i samband med 

hemtransport. Ett sådant kompletterande skydd såvitt gäller de nordiska 

länderna finns emellertid i det förslag till reviderad nordisk konvention som 

nyligen framlagts av en nordisk kommitte (NU A 1979:23). 

Ett stort antal resenärer till utlandet färdas med charterflyg. Enligt 

luftfartsverkets statistik för år 1979 svarade Grekland för 22 % , Storbritan

nien för 8 %, Portugal och Österrike för 3 % vardera samt Förbundsrcpub-
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liken Tyskland för 2 % av antalet resenärer med chartcrflyg. Detta innebär 

att rn 38 %·av charterflygresenärer f.n. omfattas av de nyss berörda hittills 

träffade överenskommelserna. Spanien, som enligt luftfartsverkets statistik 

var det största resmålet under år 1979, svarade för 39 % av antalet resenärer 

med charterflyg. Frankrike och Italien svarade ttr 1979 för sammanlagt 9 % 

av antalet resenärer med charterflyg. När överenskommelser med dessa 

länder kan trlida i kraft iir f.n. inte klart. 

Inom ramen för den s.k. hcmförsäkringen är det numera vanligtvis möjligt 

att också teckna en reseförsiikring som är avsedd att ge ett skydd utomlands. 

Utformningen och omfattningen av rescförsäkringar varierar mellan försiik

ringsbolagcn. Några försäkringsbolag har rescförsäkringar som iir inbyggda i 

hcmförsiikringen medan andra bolag ofta erbjuder reseförsäkringar som 

komplement till hemförsäkringen. Genom en rescförsäkring kan resenärer

na få ersättning vid bl.a. dödsfall och olycksfall. Gemensamt för försäkring

arna är bl.a. att de inte ger ni'1got skydd för hiindelscr som har samband med 

alkohol och narkotikamissbruk. 

Enligt en uppskattning som har gjorts av försäkringsbranschen saknar 10-
20 % av antalet hushåll hemförsäkring. Uppskattningsvis 70-80 %. av antalet 

charterflygresenärer förmodas av branschen ha en hemförsiikring som helt 

eller delvis ger ett reseskydd. 

Utöver det skydd resenären kan fä genom den allmänna försäkringen, 

överenskommelser med andra länder och hemförsiikringen, kan resenären få 

ett skydd genom att teckna separat reseförsiikring. 

Konsumentverket har gett ut riktlinjer bl.a. för marknadsföringen av 

sällskapsresor. I dessa riktlinjer sägs att resenären skall informeras om 

angelägenheten av ett tillfredsställande försäkringsskydd. Enligt sällskaps

rescbranschen tecknar ungefär hälften av antalet siillskapsreseniirer en 

separat rcseförsäkring. 

För fall då en reseniir inte själv har medel för sjukvård eller där hemtagning 

av avliden måste bekostas av utomstående förekommer det att svenska 

utlandsbeskickningar triider in. Enligt utrikesdepartementets konsulära 

enhet handlades år 1978 (statistik för år 1979 väntas från UD) i departe

mentet sammanlagt 4 880 iirenden avseende ekonomiskt bistånd till svenska 

medborgare i utlandet. Av de per den l juli 1979 inte avslutade ärendena -

4 188 - avsåg 112 ( 15 %·) kostnader för sjukvård ät och hemtagning av sjuka 

samt stoft efter avlidna personer respektive kostnader för lokal begravning. 

De sammanlagda kostnaderna avseende dessa 112 iircnden uppgick till 

knappt 335 000 kr. (cxkl. dödsfall). varav 122 000 kr. för hemtransport och 

213 000 kr. sjukvärd utomlands. Departementet kräver i princip utgivna 

belopp åter av resenären eller anhöriga. 

Statistiken över antalet hemtransporter av sjuka och avlidna resenärer 

liksom statistiken iiver i vilken utsträckning resenärer behöver sjukvård 

utomlands är bristfällig. SOS-International i Köpenhamn, som ägs gemen

samt av de nordiska försäkringsbolagen, har statistik över hemtransporter 
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vid sjukdom, skada och dödsfall där försäkringsbolagen står för hcmtag

ningskostnaderna. Statistiken omfattar även de fall där UD ombesörjer 

transporterna. Dessa transporter avsåg i'\r 1979 närmare I 800 sjuka och 

avlidna personer. Närmare uppgifter saknas om antalet resenärer som själva 

bekostar hemtransporter. Vidare är uppgifterna bristfälliga om hur många 

resenärer som behövt någon form av sjukvård under sin utlandsvistelse. 

Av vad jag nu har anfört framgår sammanfattningsvis att många former av 

utlandsrcseskydd finns och att dessa tillsammans får anses ge ett gott skydd 

vid sjukdom och dödsfall utomlands. En mycket stor del av sjukdomsfallen 

omfattas sålunda av överenskommelser om sjukvårdsförmtmer utomlands. 

Denna del ökar i takt med att nya överenskommelser träffas. Ersättning för 

utgifter för läkarvård utomlands utgår också enligt lagen om allmän 

försäkring. 

Beträffande dödsfall finns skydd i bl.a. hemförsäkringar och särskilda 

rcseförsäkringar. De kostnader för hemtagning av avlidna som staten har och 

som inte täcks av försäkringar eller på annat sätt får i detta sammanhang 

anses som blygsamma. Ett eventuellt införande av obligatoriskt utlandsre

seskydd skulle leda till nya kostnader och i många fall leda till ett onödigt 

dubbelskydd. 

Med hänsyn till d~t anförda anser jag att redan det underlag som nu har 

redovisats visar att någon form av obligatoriskt utlandsrcscskydd inte bör 

införas. På grund härav kan det inte anses påkallat att tillsätta någon 

ytterligare utredning för att pröva frågan. 
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E. PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET M. M. 

Patent- och registreringsverket 

Patent- och registreringsverket (PRV) handlägger ärenden angående 

patent. varumärken, mönster, utgivningsbevis för periodisk skrift, namn, 

kommunala vapen och aktiebolag. PRV leds av en styrelse med sju 

ledamöter och två personalföretriidare. Chd för PRV är en generaldirektör, 

tillika styrelsens ordförande. Inom PRV finns en patentavdelning, en 

varumärkesbyrå. en mönstersektion, en namnsektion, en holagshyrå samt en 

administrativ byrå. 

Patentbesvärsrätten, som är en förvaltningsdomstol, har sitt kansli i PRV. 

Patentbesvärsrätten upptar besvär mot beslut av PRV angående patent. 

varumärken, mönster, namn och utgivningsbevis. 

Bolagshyrån har i enlighet med riksdagens beslut år 1973 omlokaliserats 

och bedriver fr. o. m. den 22 juni 1980 sin verksamhet i Sundsvall. 

Enligt övergångsbestämmelserna för höjning av den s. k. minimikapital

griinscn som trädde i kraft den 1 januari 1974 (SFS 1973: 1081) skall alla 

aktiebolag före utgången av år 1981 ha ett aktiekapital på minst 50 000 
kr. 

Följande programindelning gäller för PR_Y. 

1. Patentärenden 
.., Varumärkes- och mönsterärenden 

3. Namnärenden 

4. Bolagsiirenden 

5. Patenthesvärsrätten 

6. Uppdragsverksamhet 

PRV redovisar vidare ett internprogram, Central administration, som är 

gemensamt för verkets övriga program. 

PRV:s verksamhet under programmen 1-6 finansieras från ett förslagsan

slag benämnt Patent- och registreringsverket. Programmet Uppdragsverk

samhet redovisas förslagsvis över en anslagspost med ett formellt belopp på 

1 000 kr. Under denna post redovisas kostnader och intäkter för PRV:s 

uppdragsverksamhet. Anslagsposten får inte belastas. För att lösa tillfälliga 

eller säsongsmässiga likviditetsproblcm för uppdragsverksamhetcn samt för 

att tillgodose behov av rörelsekapital disponerar PRV en rörlig kredit i 

riksgäldskontoret om HJO 000 kr. 
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E 1. Patent- och registrcringsverkct 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

86 069 005 

86 540 000 

89 990 000 

Intresset för patent. varumärken och mönster samt frekvensen i fråga om 

bolagsbildning beror på aktiviteten i näringslivet. PRV fäster stor vikt vid att 

planerna på en förbättrad service inom alla verksamhetsområden fullföljs. 

Resurserna måste därför anpassas till efterfrågan för att köhildning och 

ökade balanser inte skall uppstå. 

Kostnaderna för PRV:s verksamhet skall i princip tiickas av de avgifter 

dess kunder erlägger. För att vidmakthalla full kostnadstiickning har PRV 

under hösten 1980 lämnat förslag om vissa avgiftsökningar. 

Långsiktsplan 

PRV har på regeringens initiativ bedrivit en formaliserad långsiktig 

planering sedan mitten av 1960-talet i syfte att förbiittra beslutsunderlaget 

och effektiviteten i verksamheten. 

Den senaste långsiktsplanen som omspänner tiden fram till utgången av 

1980-talet syftar generellt till att belysa hur verket i första hand kan anpassa 

sin verksamhet till olika förändringar i den yttre miljön. Alternativa framtida 

handlingslinjer och dess förverkligande har beskrivits. Planen skall ge såväl 

regeringen som verkets personal och intressenter vägledning. alternativt 

insikt i verksamheten pf1 liingre sikt. 

Finansieringsbudget 

I anslagsframställningen liimnas uppgifter om de inkomster som uppbärs i 

form av avgifter m. m. samt om utgifterna för verksamheten. 

Inkomster 
Utgifter 
Resultat 

Milj. kr. 

1979/80 1980/81 
Utfall Reräknat 

80.7 
83.6 

- 2.9 

86,4 
95.5 

- 9.1 

1981 /82 beräknar 
PRV Föredra-

91,7 
100.8 
- 9.0 

ganden 

95.S 
90.0 

+ S.5 



Prop. 1980/81:100 Bilaga 14 Handelsdepartementet 

Progr(llnsammanställning 

1 000-tal kr. 

1979/80 

Utfall 

Program 
I. Patentärenden 45 174 
2. Varumärkes- och miinster-

ärenden 7 305 
3. Namnärenden I 655 
4. Bolagsärenden 27 495 
5. Patcntbesviirsrätten 4 659 
6. Uppdragsvcrksamhet 

Summa kostnader 86 288 

Avgår intäkter 
under anslaget - 142 

Summa anslag 86 4JO 

Programmet Patentärenden 

1980/81 1981/82 beräknar 

Anslag PRV 

44 056 50 7~4 

7 220 8 199 
1 547 I 675 

29496 35 225 
4 390 4967 

1 1 

86 710 IOO 801 

- 170 - 170 

86 540 IOO 631 

Föredra
ganden 

47 902 

7 737 
I 605 

28 024 
4 891 

90 160 

-170 

89 990 

80 

Programmet omfattar handläggning av ärenden angående patent på 

uppfinningar. 

Sedan Sverige under år 1978 tillträtt den europeiska patentkonventionen 

(EPC) och den världsomspännande samarbetskonventionen (PCT) har det 
svenska patentverket tilldelats vissa aktiva funktioner. PRV har sålunda fått 

ställning som internationell nyhctsgranskningsmyndighct och internationell 

myndighet för preliminär patentcrbarhetsbedömning under PCT. PRV tar 

vidare emot patentansökningar till den europeiska patentorganisationen 

(EPO) för vidare befordran dit. 
PRV begär 725 UOO kr. för omställning och anpassning till utvecklingen 

inom PCT och EPC. För fortsatt rationalisering av verksamheten och för 

forskning och utveckling begärs 150 000 kr. Därutöver begärs 400 000 kr. för 

utbyte av vissa patentskrifter mot mikrofilmat material. PRV begär vidare 

250 000 kr. för inredning av nya arkivutrymmen. 

Programmet Varumärkes- och mönsterärcnden 

Programmet omfattar registrering och förnyelse av registrering av 

varumärken och mönster samt registrering av kommunala vapen. Program

met omfattar också uppgiften att meddela utgivningsbevis för periodiska 

skrifter. 
För att upprätthålla en produktion som svarar mot efterfrågan yrkar PRV 

106 000 kr. för personaltillskott med en person. 
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Programmet Namnärenden 

Programmet avser handläggning av ärenden angående ändring av släkt

namn och förnamn. 

För programmet framförs inga nya yrkanden. 

Programmet Bolagsärenden 

Programmet omfattar ärenden angående registrering av aktiebolag, 

ändringar i registrerade aktiebolag, firmaprövning, mottagande och gran

skande av räkenskapshandlingar m. m. samt registrering av utländska 

företagsfilialer. Uppgifterna regleras i huvudsak i aktiebolagslagen 

(1975:1385). 

Som ett besparingsalternativ har PR V under programmet redovisat en 

minskning med 4 milj. kr. vilket motsvarar.ca 4,2 % av PRV:s totala anslag. 

Besparingen är möjlig genom ett ändrat kungörelseförfarande för anteck

ningar i aktiebolagsregistret. För närvarande kungörs anteckningarna i Post

och Inrikes Tidningar. Enligt förslaget skall PRV ge ut en publikation i egen 

regi. 

För att möta den kraftiga ökningen av arbetsbelastningen till följd av 

ändrade bestämmelser om lägsta aktiekapital har för innevårande budgetår 

anvisats medel för en resursförstärkning. För att kunna vidmakthålla en 

produktion som motsvarar efterfrågan yrkar PRV dels att få behålla denna 

resursförstärkning som för budgetåret 1981/82 beräknas till i 600 000 kr. dels 

att ytterligare 2 milj. kr. anvisas för personalförstärkningar. Av beloppet 

utgör 1,1 milj. kr. ökad arbetsbelastning av permanent art. 

Antalet ärenden som föranleder kungörelse kommer att öka kraftigt under 

de närmaste åren. PR V beräknar en ökad kostnad för detta med 2 700 000 kr. 

om annonseringen i Post- och Inrikes Tidningar alltjämt skall fortgå. 

För rikstäckande information om övergångsbestämmelserna för höjning 

av aktiekapitalgränsen samt för omarbetning av byråns anvisningar och 

blanketter begärs 500 000 kr. För externa lokaler och för kompletterande 

inventarier beräknar PRV därutöver 300 000 kr. 

PRV genomför tillsammans med statskontoret sedan augusti 1977 en 

översyn av bolagsbyråns organisation och arbetsrutiner (Projekt Bo JO). Till 

projektet begärs 4 600 000 kr. Kostnaderna fördelar sig huvudsakligen på 

systcmutveckling, registeromläggning och driftskostnader. 

Programmet Patentbesvärsrätten 

Patentbesvärsrätten prövar besvär över beslut av patentverket enligt vad 

som föreskrivs i patentlagen, mönsterskyddslagen, varumärkeslagen, namn

lagen och lagen med vissa bestämmelser på tryckfrihetsförordningens 

område. 

För programmet framförs inga nya yrkanden. 

6 Riksdagen ]980181. I sam/. Nr 100. Bil. J.I 
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Programmet Uppdragsverksamhct 

Programmet omfattar bl. a. nyhetsgranskning av uppfinningar utan 

samband med patentansökan, publiccringsverksamhet, likhetsgranskning av 

varumärken och mönster utan samband med ansökan, utfärdande av 

registrerings bevis för aktiebolag, extern utbildningsverksamhet, information 

och service. 

PRV framhåller att den rörliga krediten på LOO 000 kr. som PR V 

disponerar hos riksgälds kontoret är alltför låg i förhållande till programmets 

omsättning. PRV begär att den rörliga krediten ökas till 500 000 kr. 

Internprogrammet Central administration 

Programmets kostnader fördelas på huvudprogrammen med hänsyn till 

den omfattning det tas i anspråk. 

PRV begär 1 600 000 kr. för en ny telefonväxel. Vidare begärs 155 000 kr. 

för ökade kostnader såsom rese- och telefonkostnader för verksledning och 

personal vid administrativa byrån pga. bolagsbyråns omlokalisering till 

Sundsvall. PR V hemställer vidare om I 05 000 kr. för återbetalning till statens 

datamaskinfond för att kunna fullfölja verkets satsningar på en automatise

rad kassarutin för verkets olika verksamhetsområden. Därutöver begär PRV 

50 000 kr. för ökade servicekostnader för ADB-utrustningen. Pris- och 

löneomräkning på befintliga resurser har av PR V beräknats till totalt 

10 375 000 kr. 

Föredraganden 

Patent- och registreringsverket (PRV) har utarbetat en ny långsiktsplan 

(LSP-80) som omspänner hela 1980-talet. LSP-80 har remissbchandlats. 

Vägande skäl för tillkomsten av LSP-80 har varit utvecklingen inom det 

internationella patentsamarbetet samt förändringar av rutiner och arbetsmil

jö inom aktiebolagshanteringen. I arbetet med LSP-80 har PRV beaktat 

olika intressenters synpunkter. Personalen vid PRV har också aktivt deltagit 

i hela planeringsarbetet. 

Enligt min och flertalet remissinstansers mening visar planen att PRV är 

väl medvetet om de krav som ställs och som kan komma att ställas på 

verksamheten. LSP-80 ger uttryck för en vilja till förbättring och vidareu

tveckling och bör kunna utnyttjas som styrinstrumcnt för framtiden. 

Jag vill också kommentera den uppdragsverksamhet som PRV har byggt 

upp vid sidan av sina ordinarie myndighetsuppgifter. Uppdragsverksamhe

ten finansieras direkt av programmets intäkter. 

På patentsidan syftar uppclragsvcrksamhetcn i första hand till att ge service 

till svenska företag och forskare men verksamheten betjänar också utländska 

kunder. PRV anger i anslagsframställningen och i långsiktsplancn att verket 
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avser att stegvis bygga ut uppdragsverksamheten och då inte minst gentemot 

utlandet. 

I den s. k. konsultexportutredningens betänkande (SOU 1980:23) Statligt 

kunnande till salu har konstaterats att PRV till följd av det internationella 

patentsamarbetet har möjlighet att med nuvarande organisation och 

personal väsentligt öka volymen inom uppdragsverksamheten. Utredningen 

delar PRV:s bedömning att en satsning på utländska marknader nu är 

motiverad. 

Jag anser i likhet med PRV och konsultexportutredningen att en ökad 

export av verkets tjänster är av intresse. Denna verksamhet bör om möjligt 

byggas ut. 

Jag övergår nu till att behandla PRV:s förslag till medclstilldelning för 

budgetåret 1981/82. 

Under programmet Patentärenden beräknar jag 125 000 kr. för utbyte av 

granskare med EPO och utbildning av granskare inför anställning vid EPO. 

Vidare beräknar jag 500 000 kr. sammantaget för fortsatt rationaliserings

verksamhet inom nyhetsgranskningen. för utbyte av vissa patentskrifter mot 

mikrofilmat material, för omklassning av granskningsmaterial och för 

forskning och utveckling av dokumentationen. 

Under programmet Bolagsiirenden beräknar jag 4 390 000 kr. dels för 

fortsatt resursförstärkning för att möta ökningen av registreringsärenden till 

följd av höjningen av minimikapitalet för aktiebolag, dels för investeringar i 

rationaliseringsprojektct Bo 10. PRV skall under de kommande åren planera 

för den successiva personalminskning som har beräknats vara nödvändig för 

att investeringen i Bo 10 skall vara rationell. 

PRV har lämnat förslag om ett ändrat kungörelseförfarande för anteck

ningar i aktiebolagsregistret. Jag avser art i samråd med cheferna för justitie

och uthildningsdepartementen skyndsamt studera frågan och ta upp den i ett 

annat sammanhang. Då förslaget utgjorde PRV:s besparingsalternativ bör 

anslaget i stället minskas med 2 % eller l 727 000 kr. i enlighet med 

regeringens anvisningar för det s. k. huvudförslaget. 

I fråga om PRV:s yrkanden under programmen Varumärkes- och 

mönsterärenden samt Central administration kan jag i dagens ekonomiska 

läge inte tillstyrka att medel anvisas. För närvarande är jag inte heller beredd 

att förslå att den rörliga kredit som PRV disponerar hos riksgäldskontoret 

ökas. Skulle akut behov uppstå kan regeringen pröva om ökning kan medges 

inom ramen för de medel regeringen disponerar. 

Jag beräknar pris- och löneomräkning på PRV:s befintliga resurser till 

10 106 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Patent- och registreringsverket för budgetåret 1981/82 anvisa 

ett förslagsanslag av 89 990 000 kr. 
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E 2. Särskilda kostnader för förenings- m. n. register 

1979/80 Utgift 
1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

5 898 595 
5100 000 

5 300 000 

84 

Från detta anslag bestrids länsstyrelsernas annonskostnader för att 
kungöra sådana anmälningar som skall tas in i förenings- och handelsregi
stren. 

Av&ifter, som flyter in i samband med anmälningarna, redovisas på 
statsbudgetens inkomstsida under titeln Avgifter för registrering i förenings
m. fl. register. Avgifterna avses täcka kostnaderna under detta anslag samt 
länsstyrelsernas handläggningskostnader i samband med anmälningarna. 

För budgetåret 1979/80 har inkomsttiteln redovisats med 6 489 000 kr. 
Avgiften för registrering av firma utgör nu 150 kr. Beloppet har varit 
oförändrat sedan början av 1970-talet. Avgifterna täcker i dagsläget 

kostnaderna under detta anslag men däremot inte länsstyrelsernas handlägg
ningskostnader. Jag avser att föreslå regeringen att avgifterna snarast skall 

ökas så att också kostnaderna för handläggningen vid länsstyrelserna 
kommer att täckas. Riksrevisionsverket (RRV) har på regeringens uppdrag 
lämnat förslag om vilka avgifter som bör erläggas. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskilda kostnader för förenings- m. fl. register för 

budgetåret 1981182 anvisa ett förslagsanslag av 5 300 000 kr. 

E 3. Lån till den europeiska patentorganisationen m. m. 

1979/80 Utgift 0 Reservation 6253651 
1980/81 Anslag 2 500 000 
1981/82 Förslag 2 500 000 

Från anslaget bestrids dels kostnader för Sveriges andel av särskilda 
ekonomiska bidrag till den europeiska patentorganisationen (EPO) i 
Miinchen, dels kostnader för arvode till revisor för EPO. 

Den europeiska patentorganisationens verksamhet skall finansieras 

genom de avgifter som tas ut av sökande och andra parter samt genom att det 
europeiska patentverket erhåller andel i de årsavgifter som tas upp i de 

fördragsslutande staterna för europeiska patent. EPO skall i princip vara 

självbärande ekonomiskt. Under de tio första verksamhetsåren kommer 
detta dock inte att vara möjligt, och de fördragsslutande staterna skall därför 
under denna tid genom lån ställa medel till den europeiska patentorganisa
tionens förfogande. Dessa lån skall återbetalas under en därpå följande 

femtonårsperiod och beräknas våra återbetalade 26 år efter konventionens 
ikraftträdande (prop. 1977178:1, LU 1977178:10, rskr 1977178:126). 

Jag beräknar medelsbehovet för de lån m. m. som Sverige skall ställa till 
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förfogande för budgetåret 1981182 till 2 500 000 kr. och hemställer att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till den europeiska patentorganisationen m. m. för 
budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 2 500 000 
kr. 
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F. EKONOMISKT FÖRSVAR 

1. Grunder 

Det ekonomiska försvaret bygger i allt väsentligt på det fredstida 

samhällets resurser. Planering, planläggning, beredskapslagring, fredskris

lagring och övriga bcrcdskapsåtgärder i fred inriktas på att göra det möjligt 

att vid krig, avspärrning eller annan kris tillhandahålla de varor och tjänster 

som behövs för landets försörjning och försvar. Det ekonomiska försvaret 

innefattar alla de personella och materiella resurser samt den verksamhet i 

övrigt som behövs för att uppnå en tillfredsställande försörjningsberedskap. 

Sålunda ingår beredskapsåtgärder som bl. a. berör ravaruproduktion, 

industriell förädling, handel, försörjning med energi och arbetskraft, 

transportverksamhet, väghållning samt post-, bank- och försäkringsväscn

de. 

Bercdskapsplaneringcn bygger på principen att ansvar för en viss för det 

ekonomiska försvaret betydelsefull verksamhet i fred också bör följas av 

ansvar för denna verksamhet i krissituationer. Härigenom möjliggörs en 

smidig övergång från freds- till krissamhälle. Överstyrelsen för ekonomiskt 

försvar (ÖEF) svarar för den samordning som behövs samt för sådana 

åtgärder som inte naturligen faller inom annan myndighets ansvarsområ

de. 
Riksdagen har med 1977 års försvarsbeslut beslutat (prop. 1976177:74, 

FöU 1976177:13, rskr 1976177:311) att följande allmänna mål skall läggas till 

grund för det ekonomiska försvarets fortsatta utveckling. 

Det ekonomiska försvaret skall, med en efter förhållandena anpassad 

försörjningsstandard, trygga försörjningen för det svenska samhället om vi 

helt eller delvis blir hänvisade till egna försörjningsresurser. 

Tillgången på oundgängligen nödvändiga förnödenheter och tjänster skall 

säkerställas genom en väl avvägd beredskap inom och mellan de olika 

försörjningsområdena. 

Det ekonomiska försvarets resurser skall kunna sättas in på det sätt som i 

varje enskilt läge bedöms ge den bästa effekten, när det gäller att mildra 

påfrestningarnas konsekvenser för landet. Resurserna skall härvid fördelas 

med beaktande av att befolkningens, de olika samhällsfunktionernas och 

totalförsvarsmyndighcternas behov av resurser kan förändras efter hand som 

ett kris- eller krigslägc utvecklas. 
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2. Uthållighet 

Riksdagen har i försvarsbeslutet även fastställt mål för det ekonomiska 

försvarets uthållighet för dels fredskriser, dels avspärrning och krig. 

Mål för uthållighet för frcdskriser har fastställts för programmen Bekläd

nad m. m., Energi och Övriga 1·aror. 

Programmet Beklädnad m. m. skall i fråga om ändlösa syntetgarncr ha en 

uthållighet för fredskriser som motsvarar tre månaders normal förbruk

ning. 

Programmet Energi, delprogrammet Bränslen och drivmedel m. m., skall 

ha en uthållighet som motsvarar 90 dagars normalkonsumtion av olja. Målet 

skall vara uppnått vid utgången av år 1984 (prop. 1976/77:74 s. 148, FöU 

1976177:13, rskr 1976177:311). 

Programmet Ö1,riga varor, delprogrammet Kemiska produkter m. m., 

skall i fråga om råvaror för petrokemiska produkter ha en uthållighet som 

motsvarar ca tre månaders normal förbrukning (prop. 1975176: 152 s. 41, 

FöU 1975/76:35, rskr 1975176:298). 

Inom programmet Övriga varor, delprogrammet Metaller m. m., skall en 

utbyggnad ske av ett beredskapslager för främst fredskriser. Lagret bör 

omfatta ca två månaders normal förbrukning av de metaller som importeras 

direkt från södra Afrika (krommalm, kobolt) och ca en månads normal 

förbrukning av de metaller som vi importerar från andra delar av världen 

men där södra Afrika svarar för en stor del av världsproduktionen 

(manganmalm, vanadinsyra) (prop. 1976/77:74 s. 204, FöU 1976177:13, rskr 

1976177:311). 

Målet för uthålligheten för avspärrning och krig innebär att huvuddelen av 

det ekonomiska försvaret skall kunna klara de påfrestningar på vår 

försörjning som en cirka ettårig avspärrnings- eller krigssituation kan 

medföra. I planeringsarbetet inom det ekonomiska försvaret skall dock inte 

möjligheterna av avspärrnings- och krigssituationer av annan längd uteslu

tas. De bcredskapsåtgärder som det ekonomiska försvaret vidtar mot 

påfrestningar av relativt kort varaktighet skall därför även syfta till att 

möjliggöra och underlätta betydande omställningar av samhällets försörj

ning på sikt för att klara försörjningen under fleråriga kriser och krigssitua

tioner. Beredskapsåtgärder för efterkris- och efterkrigstid skall tills vidare 

endast vidtagas i form av planering och åtgärder av administrativ natur. 

Riksdagen har beslutat (prop. 1976177:85, FöU 1976177:11, rskr 1976/ 

77:238 samt prop. 1977178:42, FöU 1977178:5, rskr 1977/78: 81) att 

programmet Beklädnad m. m. skall kunna klara de påfrestningar som en 

cirka ettårig avspärrningssituation följd av en efterkristid av ungefär den 

längd som har studerats i försöken med långsiktsplanering inom det 

ekonomiska försvaret kan medföra. Detta mål kan redan nu i huvudsak 

innehållas. 
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3. Programplan för ekonomiskt försvar 

3.1 Planeringsförutsättningar 

Inom det ekonomiska försvaret har genomförts programplanering i syfte 

att ta fram ett handlingsprogram för försörjningsberedskapens utformning 

för perioden 1981/82-1985/86. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF) 

har dokumenterat programplaneringen i "Programplan för ekonomiskt 

försvar''. Programplanen har överlämnats till regeringen med ÖEF:s 

skrivelse den 29 augusti 1980. 

Programplaneringen har genomförts mot bakgrund av 1977 års försvars

beslut (prop. 1976177:74, FöU 1976177: 13, rskr 1976177:311), statsmakternas 

ställningstaganden till progr~mplanerna för perioden 1980/81-1984/85 (prop. 

1979/80:100 bil. 14, FöU 1979/80: 14, rskr 1979/80:317) samt regeringens 

anvisningar för programplanering den 27 mars 1980. 

Förutsättningar av stor vikt för programplaneringen är säkerhetspolitiska 

utgångspunkter, tidigare beslut rörande totalförsvarets fortsatta utveckling, 

svensk samhällsutveckling samt ekonomiska planeringsförutsättningar. 

I fråga om svensk samhällsutveckling konstaterar ÖEF bl. a. att struktur

förändringarna inom svensk industri har lett till färre och större produk

tionsenheter och mer specialinriktad produktion. Näringslivet har i växande 

grad blivit beroende av jämn och säker tillförsel inte endast av råvaror och 

halvfabrikat utan även av komponenter och reservdelar från utländska 

leverantörer. Exportberoendet har ökat i takt med att grenar av industrin 

krävt större marknader än den som Sverige utgör. Vissa försörjningsviktiga 

varor och tjänster produceras av allt färre svenska företag. I vissa fall har 

tillverkningen helt lagts ner. Denna utveckling, som enligt tillgängliga 

prognoser i flera avseenden kommer att fortgå, innebär enligt ÖEF problem 

för försörjningsbercdskapen. 

I den genomförda planeringen har gjorts en uppdelning på budgetåret 

1981/82 som redovisas relativt detaljerat och på budgetåren 1982/83-1985/86 

som redovisas mer översiktligt. Bakgrunden härtill är att budgetåret 1981/82 

är det sista året under innevarande försvarsbeslutsperiod och att inriktningen 

under de övriga åren under den aktuella planeringsperiodcn kommer att 

fastläggas med det försvarsbeslut som statsmakterna avses fatta år 1982. 

Underlag för inriktning av beredskapsverksamheten för kommande försvars

beslutsperiod har överlämnats till regeringen med ÖEF:s skrivelse den 30 

juni 1980 angående det ekonomiska försvarets perspektivstudie del 2. Den i 

perspektivstudien förordade inriktningen har av ÖEF lagts till grund för 

budgetåren 1982/83-1985/86 i den genomförda programplaneringen. 
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3.2 Medelsbehov och finansiering 

3.2.J lm·esteringar 

För investeringar som finansieras över statsbudgeten disponerades enligt 

regeringens anvisningar för budgetåret 1981182 en medelsram på 120 milj. kr. 

i prisläge andra kvartalet 1980. Inom denna ram inräknas förutom 

kostnaderna för planerade investeringar även i förekommande fall inlag

ringskostnader. I anvisningarna sägs vidare att inom programmet Beklädnad 

m. m. skall utöver angivna ramar inplaneras sådana åtgärder som är en följd 

av avtal som ingåtts före 1 juli 1980 mellan staten och företag inom 

beklädnadsindustrin om upprätthållande av försörjningsbercdskapsviktig 

produktionskapacitet. Inplanerade utbetalningar avseende gjorda åtagan

den på detta område uppgår enligt ÖEF till 42,1 milj. kr. Totalt uppgår 

därmed inplanerade investeringar till 162,l milj. kr. 

För investeringar som finansieras över oljelagringsfonden skulle enligt 

regeringens anvisningar inplaneras sådana investeringar som krävs för 

fullföljandet av det löpande oljelagringsprogrammet och för fullföljandet av 

fredskrislagringen av petrokemiska produkter. Totalt uppgår de inplanerade 

investeringarna för budgetåret 1981/82 till 2 318,7 milj. kr. 

Investeringarna fördelas på program enligt följande sammanställning. 

Fördelning på program av investeringsmedel för budgetåret 1981182 (milj. 

kr.) 

Program/delprogram 

1. Livsmedel 
1.2 Gödsel- och bekämpningsmedel 
2. Beklädnad m. m. 
3. Energi 
3.1 Bränslen och drivmedel m. m. 
4. Övriga varor 
4.1 Kemiska produkter m. m. 
4.2 Metaller m. m. 
5. Transporter 
5.2 Järnvägstransporter 
5.3 Landsvägstransporter 
5.4 Vägar 
5.5 Flygtransporter 
5.6 Sjötransporter 

Summa 

Stats
budgeten 

17.0 
74.1 

0,4 

26,6 
25,0 

6.0 
1,0 
6,0 
5,5 
0,5 

162,l 

Oljelag
ringsfonden 

I 909,2* 

409.5 

2 318.7 

*I ÖEF:s anslagsframställning upptas ett belopp av ytterligare 50 milj. kr. för eventuell 
tidigareläggning av byggnadsobjekt. I programplanen upptas beloppet fr. o. m. 
budgetåret 1982/83. 
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För budgetären 1982/83-1985/86 har det tillkommande medelsbchovct 

över oljelagringsfonden översiktligt beräknats till 6 990 milj. kr. I anvisning

arna gavs inga siirskilda riktlinjer för tillkommande medclsbehov över 

statsbudgeten för dösa budgeti1r. ÖEF har redovisat ett medelsbehov pi\ 

1680 milj.kr. 

I planeringen har myndigheterna förutsatt att erforderlig priskompensa

tion kommer att utgi:t under planeringsperioden, varför ingen reserv för 

förväntade prisföriindringar har inplanerats. 

3.2.2 Drijikos11111der 

Myndigheternas driftkostnader över statsbudgeten för planeringsverk

samhet. administration m. m. samt driftkostnader för bercdskapslagring och 

fredskrislagring beräknas till 638,5 milj. kr. för budgetåret 1981/82 enligt 

givna förutsättningar. För budgetåren 1982/83-1985/86 har det tillkommande 

medelsbchovet översiktligt beriiknats till 3 604 milj. kr.. varvid den 

inriktning som förordats i per~pektivstudie fas 2 legat till grund för 

beräkningen. 

3.2.3 Medelsbehov 

Av myndigheterna beräknat medelsbchov över statsbudgeten och oljelag

ringsfonden under angivna förutsättningar för budgetåret 1981/82 framgår av 

följande sammanställning. 

Medels behov för b11dge1året 1981182 (milj. kr.) 

Investeringar över statsbudgeten 

Investeringar över oljelagringsfonden 

Driftkostnader 

Summa 

162.I 

2318.7 

638,5 

3 119,3 

För de följande <\ren under planeringsperioden har medelsbehovet endast 

beräknats översiktligt. 

3.2.4 Övriga kosmadcr för ekonomiskt försvar 

Enligt anvisningarna skulle programplaneringen omfatta all verksamhet 

inom det ekonomiska försvaret oavsett finansieringsform. Detta innebär att 

förutom kostnader, som finansieras över statsbudgeten och oljelagringsfon

dcn. även kostnader över affärsverkens budgetar liksom niiringslivcts 

kostnader skall beaktas. Berörda affärsverk har översiktligt beräknat sina 
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kostnader till 72 milj. kr. för hudgetåret 1981/82. Kostnaderna för 

näringslivet i övrigt har överslagsmiissigt beriiknats för vissa program och 

vissa åtgärder till 70 milj. kr. för samma år. 

3.3 Ytterligare resursbehov 

De ekonomiska resurserna enligt anvisade ramar och övriga restriktioner 

har av myndigheterna inom vissa program hedömts som otillräckliga för att 

man skall kunna tillgodose de mål som gäller för verksamheten. Diirför 

föreslås särskilt i programplanen att ytterligare ett antal åtgärder vidtas för 

budgetåret 1981/82. 

Inom programmet Bekliidnad m. m. begärs medel för beredskapslagring, 

fredskrislagring och industristöd. 

Inom programmet Bränslen och drivmedel m. m. yrkas resurser för 

planläggning för övergång till inhemska bränslen, uthildning av vapenfria 

tjänstepliktiga. permanentning av bränslenämnden, bibehållande av gen

gasheredskapen och utveckling av ransoneringssystem. 

Inom programmet Kemiska produkter m. m. begärs konsultmedel och 

medel för beredskapslagring av petrokemiska produkter. 

Inom programmet Metaller m. m. begärs resemedcl och föreslås en 

utökning av gällande mål för fredskrislagringcn av legeringsmetaller. 

Inom programmet Transporter begärs medel för utbildning och utbild

ni ngslokalcr. 

Inom programmet Arbetskraft begärs ytterligare medel för bidrag till 

frivilligorganisationer och utbildning av vapenfria tjänstepliktiga. 

Inom programmet Ledning och samordning m. m. föreslås ökade resurser 

för informationshe~edskapen, resor. utbildning och övningar m. m. 

I programplanen föresliis vidare att de personella resurserna utökas. 

Medel hegärs för sammanlagt åtta nya tjänster varav en hos transportrådet 

och de övriga hos ÖEF. 

För budgetåret 1982/83-1985/86 har den i perspektivstudien förordade 

inriktningen legat till grund för de förslag som lämnas i programplanen. 

4. Föredraganden 

I det föregående har jag redovisat de allmänna mäl och de uthållighetsmål 

som gäller för det ekonomiska försvaret. Dessa mål. liksom mer preciserade 

mål för de olika programmen, fastställdes med riksdagens försvarsbeslut år 

1977 för att ligga till grund för inriktningen under innevarande försvarsbe

slutsperiod. 

För närvarande pågår inom 1978 ars försvarskommitte en allmän prövning 

av verksamheten inom det ekonomiska försvaret och dess inriktning på 

längre sikt. Försvarskommittcn kommer att lämna slutbetänkande under år 

1981. Mot bakgrund av arhetet i försvarskommitten kommer regeringen 
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under våren 1981 att utfärda anvisningar för myndigheternas programpla

nering för femårsperioden 1982/83-1986/87. Försvarskommittcns betänkan

de och myndigheternas programplaner kommer att utgöra underlag för det 

försvarsbeslut som riksdagen avses fatta år 1982. Med anledning av att 

budgetåret 1981/82 är det sista året under innevarande försvarsbeslutsperiod 

och att regeringen senare i år kommer att utfärda särskilda anvisningar för 

planeringen på längre sikt lämnas i årets budgetproposition i princip endast 

förslag som avgränsas till budgetåret 1981/82. 

Riksdagen beslöt våren 1979 om inriktningen av de statliga åtgärderna för 

tekoindustrin under perioden 1979/80-1981/82. Mot hakgrund av de 

utredningar som genomförts återkommer jag senare under programmet 

Beklädnad m. m. till bl. a. målet för försörjningsbcredskapen på tekoområ

det. 

Det nu löpande oljelagringsprogrammel för perioden 1978-1984 baseras 

på underlag som togs fram redan i mitten av 1970-talet. En översyn har gjorts 

av 1980 års oljelagringskommitte som i sitt delbetänkande Olja för kristid 

(SOU 1980:41) lämnat förslag till dimensionering och utformning av den 

fortsatta uthyggnadcn av oljelagringen. Regeringen kommer senare i år att 

återkomma till denna fråga i proposition om den framtida energipolitiken. 

Huvuddelen av programmet Bränslen och drivmedel m. m. har därför i 

likhet med fredskrislagringen av gasbensin under programmet Kemiska 

produkter m. m. utbrutits ur årets budgetproposition. 

Jag övergår nu till att kommentera de olika programmen var för sig, i 

huvudsak utifrån de förslag som lämnats i myndigheternas programpla

ner. 

4.1 Programmet Livsmedel 

Efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet vill jag anföra 

följande. 

Programmet omfattar frågor rörande försörjning med livsmedel, foder

medel. utsäde, fettråvaror samt handebgödsel- och bekämpningsmedel. 

Statens jordbruksnämnd är programmyndighet. 

I försvarsbeslutet angavs följande inriktning för programmet Livsme

del. 

Försörjningen med livsmedel m. m. skall bidra till att det ekonomiska 

försvarets allmänna mäl uppfylls. Därvid skall livsmedelförsörjningen med 

en efter förhållandena anpassad standard tryggas om vårt land utsätts för 

fredskriser, avspärrningssituationer, påtryckningar eller angrepp. 

Livsmedelsförsörjningens mål är att för det aktuella varuområdet tillgo

dose 

- det nödvändiga behovet av varor som erfordras för folkförsörjningen 

- försvarsmaktens och andra totalförsvarsmyndigheters hehov av vissa 

färdigvaror och råvaror m. m. 
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Jag anser att den angivna inriktningen alltjiimt skall giilla. 

Jag anser att en omstrukturering av beredskapslagren med en nedskärning 

av brödsädes- och sockerlagren kan ske även under budgetåret 1981/82 i 

enlighet med programplanen. Frågan om brödsädeslagringcns framtida 

storlek bör slutligt kunna prövas efter det att resultatet av vissa studier har 

utvärderats. I övrigt finner jag att de inom plancringsramcn föreslagna 

åtgärderna ger uttryck för en lämplig inriktning av verksamheten. 

Det principförslag till ett modernt system för ransonering av dagligvaror 

som jordbruksnämnden och ÖEF lämnat bereds f.n. i jordbruksdepartemen

tet. Jordbruksnämnden har utarbetat former för vidareutveckling av nu 

gällande ransoneringssystcm. 

4.2 Programmet Beklädnad m. m. 

Programmet omfattar frågor rörande försörjningen med insatsvaror och 

färdigvaror inom teko-, sko- och läderområdena. ÖEF är programmyndig

het. 

Jag kommer i den följande redogörelsen först att behandla åtgärder för 

tekoi11d11stri11. 

4.2.J Inledning 

Riksdagen beslöt våren 1979 om inriktningen av de statliga åtgärderna för 

tekoindustrin under perioden 1979/80 - 1981/82 (prop. 1978/79: 145, NU 

1978/79:48, rskr 1978/79:390). Beslutet innebar i fråga om en långsiktig plan 

på tekoområdet att erforderligt planerings- och utredningsarbete borde 

överlåtas åt de ansvariga organen, dvs. tekodelegationen och närmast 

berörda myndigheter. 

Med anledning av riksdagens beslut uppdrog regeringen i juli 1979 åt ÖEF, 

arbetsmarknadsstyrclsen (AMS) och statens industriverk (SIND) att inom 

ramen för sina respektive ansvarsområden utreda och lämna. underlag till 

regeringen för den fortsatta långsiktiga planeringen av de statliga åtgärderna 

för tck.oindustrin. Regeringen uppdrog lit tekodelegationen att samordna 

detta myndigheternas arbete. 

Rapporter har lämnats av ÖEF elen 1 september 1980, av AMS den 11 

september 1980 ocli av SIND den 9 september 1980. Tckodelegationen har 

elen 20 oktober 1980 lämnat synpunkter på myndigheternas rapporter samt 

härutöver redovisat vissa egna förslag. 

Med anledning av uppdrag som lämnades av regeringen i juli 1979 har 

vidare under våren och hösten 1980 rapporter lämnats dels av tekoclelega

tionen avseende ett program för inhemsk produktion av vissa textilfibrer, 

dels av ÖEF om hur tekoindustrins behov av arbetskraft skall kunna lösas i en 
krissituation. 
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Näringsutskottet uttalade i betänkandet NU 1978/79:48 att regeringen 

utan dröjsmål borde ta upp frågan om stödformernas konstruktion. Ett 

studiearbete med detta syfte har bedrivits inom regeringskansliet. 

4.2.2 GenolTlförda utredningsuppdrag 

ÖEF 

Behov och möjlig produktion av tekovaror i en krissituation 

Riksdagen beslöt hösten 1977 och våren 1979 om målen för för

siirjningsberedskapen på tekoområdet (prop. 1977178:42, FöU 1977/78:5, 

rskr 1977/78:81 och NU 1977/78:41, rskr 1977/78: 172 samt prop. 1978/ 

79:145, NU 1978/79:48, rskr 1978/79:390). 

Med ledning av dessa riksdagsbeslut har ÖEF tagit fram en ny försörj

ningsplan för tekoområdet. Därvid har använts bl.a. följande planeringsnor

mcr. 

- Försörjningsuthållighet svarande mot en avspärrningssituation på ca ett år 

följd av en efterkristid pä ca två år. 

- Försörjningsstandard som för tyngre plagg bestäms av en s.k. krisgarderob 

(ett minimum för garderobsinnchav) och för lättare plagg uttrycks som ett 

tillförselhchov. 

En krisimport om 25 % av den årliga genomsnittliga importen åren 

1974-1976. 

- Antaganden om att skiftgångcn kan ökas i en krissituation. 

Enligt ÖEF:s försörjningsplan uppgår under en treårig krissituation 

behovet av produktion respektive möjlig produktion av olika tekovaror till 

följande. 

Varuområde Produktions- Möjlig 
behov produktion 

Kläder (milj. st.lparJ 
Tung konfektion 50--55 45--50 
Lätt konf.:ktion 75--80 70--75 
Strumpor, strumpbyxor 140--155 ISS--165 
Mössor, vantar 15--20 W--15 
A rbctshandsbr 10--15 l--5 

Vä1· (milj. m~J 
Egentlig viiv 140--160 Dll-150 
Trikåväv (i()-70 85--9.'i 

Gam och tråd (1011) 

Kam- och kardgarn 28 000--31 ()()() 29 ()011-31 ()()() 
Bomullsgarn 24 OOll--28 1100 28 00(1-30 ()()() 
Ändlösa g:1rner 9 J()fl--9 700 4 .'i00--5 500 
Övriga garner 7 ()lJ()-7 200 (i 000--7 000 
Sytrad (iiwn för skotillverkning) l 2(1()-J 300 
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ÖEF betonar att uppgifterna om möjlig produktion utgår från befintlig 

maskinkapacitet. Enligt den utredning som utgör bilaga till ÖEF:s rapport 

och som behandlar hur tekoindustrins behov av arbetskraft skall kunna lösas 

i en krissituation, måste arbetsstyrkan i tekoindustrin fördubblas under en 

treårig krisperiod för att tillgodose behoven. Även om det enligt ÖEF kan 

ifrågasättas att sa skall vara möjligt har utgångspunkten ändå varit att det 

skall gå. 

Medels behov 

För att upprätthålla nuvarande mål för försörjningsberedskapen på 

tekoområdet erfordras enligt ÖEF t.o.m. budgetåret 1981/82 ytterligare 

20(}-250 milj. kr. i investeringsstöd och lageruppbyggnad. Härvid har 

förutsatts att stöd som motiveras av annat än försörjningsbcrcdskapsskäl 

utgår i oförändrad omfattning och att någon drastisk försämring inte sker av 

den svenska konkurrenskraften. 

Alternativa utvecklingar 

Mot ett mcdelsbe"hlw för tekoområdet på 200-250 milj. kr. t.o.m. 

budgetåret 1981182 stiiller ÖEF den invcsteringsram på 120 milj. kr. som 

regeringen, förutom 42 milj. kr. för redan gjorda åtaganden, anvisat för hela 

det ekonomiska försvaret. Härav kan enligt ÖEF (42 + 32) 74 milj. kr. 

anvisas för programmet Beklädnad m. m., dvs. inkl. bl. a. skor. 

ÖEF har mot denna bakgrund redovisat ett planeringsaltcrnativ som 

innebär ett frångående av gällande mål. Alternativet innebiir att krisstan

darden sänks i vissa fall, att alla möjligheter att utveckla ett effektivt 

reglerings- och ransoneringssystem tas till vara samt att på kort sikt stöd till 

industrin prioriteras framför lageruppbyggnad. 

Med så förändrade planeringsnormer minskar den genomsnittliga tillför

seln i en kris från 42 % till 32 % av den normala fredstillförscln. Vidare 

minskar beredskapslagringsbehovet från 275-322 milj. kr. till 152-179 milj. 

kr. Värdet av det befintliga bercdskapslagrct uppgår till ca 230 milj. kr. 

Planeringsalternativet innebär att nuvarande produktionskapacitet väl 

skulle täcka behovet på flertalet varuområden. På ull- och bomullsgarnsom

rådcna skulle en betydande överkapacitet uppstå. 

Bl. a. mot bakgrund av att en industrikapacitet som en g<'mg har lagts ned 

knappast kan återvinnas vill dock ÖEF inte förorda att nuvarande 

produktionsbehov nu nedräknas på det sätt som de reviderade planerings

normerna skulle motivera. Däremot kan det enligt ÖEF accepteras att 

bcredskapslagren anpassas till dessa normer. 
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Stödformer 

Med hänsyn till att en stor arsenal av stödformer successivt har vuxit fram 

men att flexibiliteten ändå inte är tillräcklig bör enligt ÖEF övervägas att 

införa en eller ett par stödformer där villkoren inom en gemensam ram görs 

mycket flexibla. 

AMS 

AMS har i sin rapport bl. a. gjort en ingående kartläggning av tekoindu

strins betydelse för sysselsättningen i olika kommuner. 

I vissa kommuner är tekoindustrin av helt avgörande betydelse för den 

lokala arbetsmarknaden. Sålunda svarar antalet tekosysselsatta i Marks, 

Vingåkers, Ulricehamns, Tranemos och Borås kommuner för mellan 10 och 

20 S'r av den totala befolkningen i åldrarna 16-64 år. I Älvsborgs län svarar 

tckoindustrin fortfarande - trots den snabba nedgången under 1970-talct -

för drygt 1/4 av hela industrisysselsättningen. 

En fortsatt sysselsättningsminskning kommer enligt AMS att medföra 

stora regionala och lokala syssclsättningsstörningar. 

SIND 

I sin rapport (SIND PM 1980:16) Tckoindustrierna - förutsättningar på 

kort och lång sikt ger SIND en bedömning av tekoindustrins utveckling 

t. o. m. år 1985 mot bakgrund av en analys av branschens konkurrenskraft i 
ett internationellt perspektiv. I rapporten sägs att branschens utgångsläge är 

på kostnadssidan så underlägset både åtskilliga industriländers och utveck

lingsländernas att branschen från enbart dessa kriterier saknar ekonomiskt 

godtagbara förutsättningar för fortlevnad. Andra faktorer som påverkar 

konkurrenskraften, tillsammans med bl. a. trögheten i omstruktureringsför

loppet samt statliga stödåtgärder, förklarar att betydande produktionsresur

ser alltjämt finns intakta. Produktutveckling, produktutformning och 

marknadsutveckling är de faktorer som i framtiden enligt SIND kan väntas 

ge viss kompensation för den ogynnsamma kostnadssituationen och därmed 

inom några specifika varuområden befästa en viss internationell konkurrens

kraft. 
Den svenska exporten av kläder har under 1970-talet inte varit tillräckligt 

expansiv för att befästa uppnådda importandelar i de huvudsakliga 

avnämarländerna. Andelsförlusterna för kläder har varit väsentligt större än 

för ett flertal andra västeuropeiska levcrantörsländer. 

En summering av de konkurrenspåverkande faktorernas betydelse leder 

SIND till slutsatsen att svenska tillverkare, särskilt inom konfektionsindu

strin, även under kommande år kan ha svårt att hävda sig i konkurrensen på 

hemm<tmarknaden med importerade varor, samtidigt som exportmarknaden 
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endast i begränsad utsträckning kan förväntas expandera. För textilindustrin 

bedöms möjligheterna nf1got gynnsammare. Vid sin framtidsbcdömning 

utgår SIND från fortsatt statligt stöd av oförändrad omfattning. 

Hemmamarknadens efterfrågan på tekoproduktcr bestäms i första hand 

av utvecklingen för den totala privata konsumtionen. Denna steg volymmäs

sigt med 2 % per år under perioden 1970-1978. Efterfrågan på kläder och 

hemtextilier steg samtidigt i mer än dubbelt så snabb takt. bl. a. samman

hängande med sjunkande relativpriscr på kläder. För utvecklingen t. o. m. år 

1985 har SIND antagit en fortsatt ökningstakt i samma storleksordning som 

tidigare för den totala privata konsumtionen och för kläder men oförändrad 

efterfrågan på hemtextilier. SIND räknar vidare med att merparten av en 

stigande efterfrågan på hemmamarknaden kommer att tillgodoses genom 

import, dvs. att den svenska marknadsandelen fortsätter att gå tillbaka. Som 

nämnts bedöms inte heller möjligheter till en väsentligt ökad export 

föreligga, särskilt mot bakgrund av den begränsade ökningstakten under 

senare år. 

Sammantaget innebär SIND:s prognos följande utveckling. 

Textilindustrin inkl. trikåindustrin 
Konfektionsindustrin 

Totalt 

Produktionsvolym 
1985, 1978 = 100 

97 
92 

95 

Produktionsvolym 
föriindring 1978-85. 
i % per år 

- 0.4 
- 1.2 

- 0.7 

För en bedömning av sysselsättningsutvecklingen måste antaganden göras 

om utvecklingen av produktiviteten. Inom tekoindustrin har under 1970-

talcts andra hälft en tidigare utveckling med hög ökningstakt i produktivi

teten brutits. Utvecklingen har dock inte varit densamma under de olika 

åren. Enligt SIND medverkar det sysselsättningsstöd som utgår till 

branschen till en lägre produktivitetsökning än som annars skulle ha varit 

fallet. STND antar, under förutsättning av oförändrat stöd till tekoindustrin, 

att produktivitctsutvecklingen även framdeles hlir lägre än den varit under en 

tidigare period, åren 1968-1978. 

För sysselsättningen inom tekoindustrin innebär dessa bedömningar en 

minskning från 38 000 år 1978 till 29 000 anställda år 1985. Nedgången med 

9 000 anställda eller 1 300 anställda per år förutses därmed inte bli lika snabb 

som den varit under 1970-talet. 

7 Riksdagen 1980181. 1 sam/. Nr 100. Bil. 14 
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fckodelegationen 

Allmänna överväganden 

Delegationen bedömer att kraftfulla åtgärder måste sättas in från 

statsmakternas sida om en minskning av produktionen skall hindras. 

Delegationen ifrågasätter SIND:s antagande om konsumtionsutvecklingen 

fram till år 1985 och menar att med något annorlunda förutsättningar kan en 

betydande minskning av produktionsvolymen förutsättas. En sådan utveck

ling skulle rimma illa med riksdagens målsättning om en i allt väsentligt 

bibehållen produktionsvolym. 

Förslag till åtgärder 

Delegationen framhåller att med hänsyn till handelspolitikens begräns

ningar måste interna stödåtgärder finansierade över statsbudgeten göras 

desto kraftigare. Om inte kraftfulla åtgärder av det slag delegationen 

förordar sätts in, kommer enligt delegationen redan under 1981 ett 

betydande bortfall av viktig produktionskapacitet att ske med allvarliga 

konsekvenser för försörjningsberedskap och sysselsättning. 

Målet bör vara att inom olika delbranscher åstadkomma den mest 

effektiva industristrukturen för den produktionsnivå som man önskar 

upprätthålla. Detta innebär enligt delegationen att stöd inte bör utgå 

automatiskt. I stället bör ett system med selektivt stöd eftersträvas enligt 

vilket företag kan erhålla visst stöd om särskilda kriterier uppfylls. 
Delegationen ställer sig bakom ÖEF:s förslag om införande av stödformer 

med flexibla villkor. Enligt delegationen bör ÖEF:s nuvarande avskrivnings

och försörjningsberedskapslån sammanföras med SIND:s rationaliserings

lån. 
Tekodelcgationen föreslår i fråga om åtgärder inom landet följande. 

- Stödet bör i högre grad inriktas på en effektivisering och rationalisering av 

tekoindustrin. för att på sikt möjliggöra en minskning av driftstödet. 

- Det s. k. äldrestödet bör bibehållas i sin nuvarande omfattning. i första 

hand t. o. m. 198 l/82 

- De nuvarande låne- och bidragsformerna - avskrivningslån, försörjnings

beredskapslån och rationaliseringslån - bör slås samman till en låneform 

som benämns kapacitets- och utvecklingslån. För budgetåret 1981/82 bör 

en låneram på 200 milj. kr. gälla varav 90 milj. kr. för specifika 

försörjningsbcredskapsviktiga projekt. För att underlätta företagens 

kapitalförsörjning bör ramarna för kreditgarantierna vidgas. Möjligheter 

till räntebefrielse bör finnas 

- För insatser i fråga om effektivitetsfrämjande åtgärder, föreslår SIND i 

anslagsframställning för budgetåret 1981/82 ett belopp på 44 milj. kr. En 

väsentligt ökad satsning bör ske på detta område 
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- De medel som SIND disponerar för avskrivningslån för innevarande 

budgetår har praktiskt taget helt utnyttjats. Det är angeläget att SIND 

tillförs ytterligare medel för innevarande budgetår. 

När det gäller handelspolitiska åtgärder lämnar delegationen följande 

förslag 

- Den reglerade importen bör begränsas ytterligare och omläggningar av 

handeln som försvårar dessa strävanden bör motverkas. 

- Varutäckningen i begränsningsavtalen bör ses över i syfte att få dem mer 

heltäckande 

- Det nuvarande begränsningssystemet bör effektiviseras dels genom att 

krav uppställes på en förbättrad rapportering från exportländerna. dels 

genom att ökade resurser avdelas för kontroll i Sverige både hos tullverket 
och kommerskollegium 

- Administrationen av begränsningarna bör övertas av Sverige om inte 

tillfredsställande garantier kan erhållas för ett effektivt handhavande av 

exportkvoteringen 

- En kontinuerlig överläggning bör komma till stånd med EG-kommissio
nen och EIT A-länderna om handelspolitiken och kontrollsystemen på 

tekoområdet. 

- I syfte att öka beredskapen bör kommerskollegium ges i uppdrag att 

utarbeta ett konkret förslag till ett rent globalarrangemang exkl. EG och 

EITA 

- Som utgångspunkt för förhandlingen om ett nytt multifiberavtal (MFA) 

bör bl. a. gälla att marknadsstörande import bör kunna ytterligare 

begränsas samt att ökningstakten för importen icke får överstiga tillväxten 

i konsumtionen. 

Delegationen erinrar slutligen om sitt tidigare framförda förslag att 
åtgärder hör vidtagas för att importlicens eller särskilt ursprungsintyg bör 
krävas för varor från EG och EIT A såvida icke ursprunget vid införseln till 

Sverige styrkts med intyg som avses i 3 § frihandelskungörelsen {varucerti
fikat EUR 1 eller blankett EUR 2). 

Studie om stödformer på tekoområdet 

Riksdagen (näringsutskottet) uttalade våren 1979 att regeringen utan 

dröjsmål borde ta upp frågan om stödformernas konstruktion (NU 

1978179:48, rskr 1978179:390). Med anledning härav har inom regeringskan

sliet genomförts en studie beträffande stödformerna på tekoområdet. En 

sammanfattning av studien har redovisats i promemorian (Ds H 1980:8) 

Statliga åtgärder för tekoindustrin. 

I studien har en analys gjorts av samtliga stödformer på tekoområdet med 

avseende på de försörjningshercdskaps-, arbetsmarknads- och industripoli-
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tiska effekterna. Vidare har en bedömning skett från ett handelspolitiskt 

perspektiv. 

Analysen visar att de enskilda stödformerna i stort har haft en ändamåls

enlig utformning och gett god effekt. 

När det gäller fördelningen på å ena sidan effektivitetsfrämjande och 

marknadsföringsstödjande insatser och å andra sidan driftstöd har en 

väsentlig. förändring skett. Medan det i början av 1970-talet inte förekom lån 

eller bidrag av driftstödskaraktiir har andelen s{1dant stöd i slutet av 

1970-talet ökat till 70-75 % . 

Utvecklingen framgår av följande sammanställning. 

Genomsnitt
ligt budgetåren Anslag 
-------1976177 1977178 1978179 1979/80 1980/81 
1970171- 197217.'~ 

1971172 1975176 

Effektivitets och 
rnarknadsstödjandc 
insatser 
- lnvesteringsstöd 
•ÖEFI 24.(l 23,0 60.0 10,0 28,5 41,2 
•SIND 7.4 15.8 10,0 17,2 9.62 

- Exportfrämjande 
ätgärdcr 4,5 6,6 11,l 16.3 18,6 25.0 24.0 

- Upphandlings-
stiid 2.5-' 10,0 20.0 10,0 14.0 12,0 

- Övrigt 3.4 S.8 8.8 22.1 22,7 :n.s 30.5 

Summa 7.9 38,9 60,3 134.2 71.3 118.2 116.8 

Driftstöd 
-Äldrestöd 171,0 257.0 320 ca 3254 

- Försörjningsbe-
n:dskapsh\n 2.5 45,I 19,9 32,5 

Summa 2.5 216,I 276.9 352.5 

Ciser 190.0 54,6 5,0 
Villkorslån 

Totalt 7.9 38,9 62.8 54lU 402.8 475.7 

t 90% av totalt anslagna avskrivningslån har beräknats tillfalla tckoförctag. 
2 Outnyttjad ram från tidigare år 
3 Jnfördcs budgetåret 1975176110 milj. kr.). 
4 Varav 5 för vissa omstruktureringskostnadcr hos Svenska Rayon AB 

Särskilda utredningsuppdrag 

Regeringen lämnade i juli 1979 utredningsuppdrag till ÖEF och tekodele

gationcn avseende vissa avgränsade problemområden. 

27,7 

352.7 

30,0 

500.ll 
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Uppdrag till ÖEF att utreda hur tekoindustrins behov av arbetskraft skall 

kunna lösas i en krissituation 

ÖEF har i en bilaga till rapporten den 1september1980 redovisat resultatet 

av utredningsarbetet. 

I utredningen, som genomförts av en arbetsgrupp inom ÖEF och med 

deltagande från AMS. har bedömts möjligheten att öka skiftgängen i 

tekoindustrin på det sätt som hittills har förutsatts i planeringen. Mot 

bakgrund av arbetskraftsituationen i Borås, Marks och Ulricehamns 

kommuner har undersökts hur stor ökning som är möjlig av arbetskraftsut

budet under förutsiittning att tillskott kan ske dels från övriga indu

stribranscher, dels genom personer utanför arbetskraften och arbetslösa 

tekoarbetare. Vidare har gjorts en bedömning för landet som helhet. Enligt 

denna skulle antalet arbetare i tekoindustrin behöva mer än fördubblas fram 

till det tredje året av en krissituation. 

Utredningen anser att det skulle bli svårt att täcka behovet i ett 

avspärrningsläge med de planeringsnormer som f. n. gäller och som innebiir 

en tillförsel på ca 40 %·av den normala fredstillförseln. Utredningen förordar 

därför att ett annat krisfall med lägre krav på försörjningsberedskapen läggs 

till grund för den fortsatta planeringen. 

ÖEF anför i rapporten den I september 1980 att, som framgår av 

utredningen, det kan ifrågasättas om behovet av arbetskraft i en krissituation 

kan tillgodoses på det sätt som hittills förutsatts i planeringen. ÖEF säger sig 

emellertid förutsätta att så skall vara möjligt och har vid beräkning av möjlig 

produktion i en krissituation utgått från de antaganden om ökning av 

skiftgången som hittills har ansetts kunna ske. 

Uppdrag till tekodelcgationen att utarbeta förslag till ett ätgärdsprogram för 

inhemsk produktion av ull, textilfibrer och syntetfibrer 

I en rapport som lämnades den 24 april 1980 har delegationen kartlagt 

produktions-. konsumtions- och konkurrensförhållandena för olika slag av 

text i I fibrer. 

Delegationen konstaterar att några svårigheter från tillförselsynpunkt inte 

synes föreligga för tekoindustrin under normala förhållanden. Med hänsyn 

till det avtal som träffats mellan staten och Svenska Rayon AB om 

upprätthållande av produktionskapaeiteten i fråga om viskosull vid företaget 

föreligger enligt delegationen inget försörjningsberedskapsmotiv att särskilt 

stödja lin- och ullproduktion. Däremot kan kulturella synpunkter läggas på 

önskvärdheten att upprätthålla en produktion av detta slag. Sådana aspekter 

bör enligt delegationen beaktas i samband med beredningen av hemslöjds

utredningens år 1979 avlämnade betänkande. 

Mot bakgrund av behovet att strängt prioritera kostnadskrävande 

utredningsförslag och de betydande krav på stödåtgärder som för övrigt finns 
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inom tekoscktorn, förordar tckodelegationcn att en vidare utredning på 

området får anstå. 

Delegationens rapport har beretts inom industridepartementet i samband 

med handläggningen av hemslöjdsutredningens betänkande. Chefen för 

industridepartementet kommer senare denna dag att förorda att frågan 

uppmärksammas av den föreslagna nämnden för hemslöjdsfrågor. 

Övrigt 

Omkring årsskiftet 1980-1981 kommer tekodelegationen att lämna 

rapporter om dels tillgången på yrkesutbildad arbetskraft och tekoindustrins 

långsiktiga behov av sådan arbetskraft samt möjligheten att tillgodose detta 

behov. dels vilken omfattning skinn- och läderindustrin bör ha i framtiden 

och hur skinn- och liidervaruimporten påverkar skinnindustrins framtidsut

sikter. 

4.2.3 Branschens utveckling åren 1979-1980 

Den tidigare negativa utvecklingen inom tekoindustrin, som kulminerade i 

en krisartad tillbakagång under åren 1977 och 1978, har fr. o. m. år 1979 

ersatts av en viss stabilisering. Produktionen t. o. m. ökade något under år 

1979 och antalet nedläggningar och driftinskränkningar reducerades kraftigt. 

Det gynnsamma efterfrågeläget kunde dock endast till viss del utnyttjas av 

den svenska industrin. Importen ökade kraftigt och den svenska andelen av 
hemmamarknaden sjönk ytterligare något. För kläder minskade branschens 

marknadsandel från 26 % år 1978 till 22 % år 1979. På textilsidan minskade 

marknadsandelen från 24 till 23 %. Exporten fortsatte att spela en allt 

viktigare roll för branschen. Exportandelen av produktionen ökade för 

kläder från 44 till 48 % mellan åren 1978 och 1979. 

Den jämfört med det tidigare förloppet lugnare utvecklingen inom 

tekoindustrin fortsatte även under år 1980. Uvecklingen var dock något olika 

inom konfektions- resp. textilindustrin under årets första hälft. Produktio

nen av kläder ökade under första halvåret med 7 % jämfört med ett år 

tidigare. Ökningen innebar dock inte någon vändning i utvecklingen på 

hemmamarknaden. Marknadsandelen för kläder sjönk ytterligare till 21 %. 

Exporten av kläder fortsatte att öka. Inom textilindustrin minskade 

produktionen för såväl hemmamarknad som export under första halvåret. 

Textilindustrins andel på hemmamarknaden var 23 %. 

Undersökningar som har genomförts under senare tid visar emellertid att 

utvecklingen inom tekoindustrin försämrades under loppet av år 1980. 

Konjunkturinstitutets barometerunderökningar i juni och september angav 

sjunkande orderingång och minskande produktion. Fr. o. m. mitten av år 

1980 skedde en svag ökning av antalet varsel inom branschen. En annan 

indikation på försvagning var att antalet lediga platser inom tekoområdet 
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sjönk under hösten. 
En enkätundersökning, som genomfördes i oktober 1980 för att bl. a. 

informera tekobranschrådet om utvecklingen, indikerade en försämring för 

konfektionsindustrin. 

Även SIND bedömer, i sin i september 1980 lämnade rapport rörande 

tekoindustrins framtida utveckling, att en viss nedgång i produktionen inom 

konfektionsindustrin är att vänta under år 1981. 

Tekodelcgationen bedömer för sin del att ett betydande bortfall av viktig 

kapacitet kommer att ske under år 1981 om inte kraftfulla åtgärder sätts in. 

4.2.4 Mål för tekopolitiken 

I prop. 1980/81:20 angående besparingar i statsverksamheten m. m. 

uttalade jag beträffande målen för den statliga tekopolitiken bl. a. följan

de. 

Målen för tekopolitiken måste ses i förhållande till de konkurrensmässiga 

förutsättningar som finns att upprätthålla en viss produktionsnivå. Den 

grundläggande förutsättningen är härvid hur det svenska kostnadsläget 

utvecklas i förhållande till våra viktigaste konkurrentländer, dvs. främst 

EG/EFT A-området varifrån ca 70 % av vår import av tekovaror kommer 

och dit närmare 90 % av vår tekoexport säljs. Om en tillräcklig konkurrens

kraft inte kan uppnås och om målen skall vidmakthållas återstår endast att 

tillgripa stödåtgärder och/eller handelspolitiska restriktioner. Utrymmet för 

sådana åtgärder är emellertid begränsat mot bakgrund av det statsfinansiella 

läget och de handelspolitiska åtagandena. 

Jag framhöll vidare att jag och cheferna för arbetsmarknads- och 
industridepartementen senare skulle lämna förslag om den fortsatta inrikt

ningen av den statliga tekopolitiken. Jag återkommer nu till denna fråga. 

Allmänna industri- och arbetsmarknadspolitiska mål 

Efter samråd med cheferna för industri- resp. arbetsmarknadsdeparte

menten vill jag anföra följande. 

Industripolitiken är inriktad på att främja den svenska industrins konkur

renskraft och att stimulera industriell expansion. Omställningarna i olika 

branscher underlättas och genomförs så att de inte leder till oacceptabla 

konsekvenser för enskilda människor eller orter. En central uppgift för 

industripolitiken är att påverka industrin till den nyorientering och omstruk

turering som behövs för att upprätthålla en internationellt konkurrenskraftig 

industrisektor i vårt land. 

Det övergripande industripolitiska målet i fråga om tekoindustrin är mot 

bakgrund av de förändrade konkurrensbetingelserna för branschen att 

främja sådana omställningar som stärker konkurrenskraften och därmed 
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sysselsättningen på lång sikt. 

Konkurrenskraften stärks genom paverkan på bl.a. branschens struktur 

samt företagens effektivitet och marknadsföringsinsatser. 

Företagens effektivitet främjas genom stöd till organisatoriska undersök

ningar avseende exempelvis företagens produktionsförhållanden. sortiment 

eller marknadsinriktning. Långsiktig strategisk planering stimuleras. Stöd 

ges vidare för att införa ny produktionsteknik vid arbetsintensiv tillverk

ning. 

Marknadsföringsstöd ges främst för att etablera export på nya marknader 

men också i begränsad utsträckning för att främja avsättningen av svenska 

produkter på hemmamarknaden. 

I samband med genomgripande strukturella förändringar av näringslivet 

ställs arhetsmarknad.1politiken inför två huvuduppgifter. nämligen att 

underlätta överföringen av arbetskraft från tillbakagående till expansiva 

delar av ekonomin och att medverka till att strukturomvandlingen sker i 

"socialt acceptabla former". 

Däremot är det inte ett arbetsmarknadspolitiskt intresse att permanent 

upprätthålla syssels~ittning i en viss bransch. Sysselsättningsstödjande 

insatser är endast motiverade under mycket begränsade tidsperioder eller för 

orter och regioner med mycket stora sysselsättningsproblem. Arbetsmark

nadspolitikcn är till sin karaktär selektiv. 

Ett generellt branschstöd under längre tid kan inte motiveras från 

arbetsmarknadspolitiska utgångspunkter. Det arbetsmarknadspolitiska 

målet är att bereda långsiktigt trygg sysselsättning. 

Försörjningsberedskapspolitiskt mål 

Det ekonomiska försvaret skall, med en efter förhållandena anpassad 

försörjningsstandard. trygga försörjningen för det svenska samhället om vi 

helt eller delvis blir hänvisade till egna försörjningsresurscr. Tillgången på 

oundgängligen nödvändiga förnödenheter och tjänster skall säkerställas 

. genom en viil avvägd beredskap inom och mellan de olika försiirjningsom

rådena. 

Riksdagen beslöt hösten 1977 om vissa mål för försörjningsberedskapen på 

tekoområdet (1977/78:42, FöU 1977/78:5, rskr 1977/78:81 och NU 1977/ 

78:41. rskr 1977/78: 172). Enligt beslutet bör försörjningsuthålligheten 

bestämmas med utgångspunkt i en avspärrningssituation på ca ett år följd av 

en efterkristid av ungefär den längd som har studerats i försöken med 

långsiktsplanering inom det ekonomiska försvaret. Detta innebär en 

uthållighet på omkring tre år. 

Den försörjningsstandard som minst skall kunna upprätthållas bör i stort 

motsvara den s.k. krisgarderob och det tillförselbehov av tekovaror som 

föreslagits i promemorian (Ds Il 1977: 1) Kläder i kristid. Vidare förutsattes 

en krisimport uppgående till 18-28% av den årliga importen under åren 
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1974-1976. 
Med utgångspunkt i dessa förutsättningar och vissa andra antaganden 

redovisades i propositionen det behov av produktion i fråga om olika 

tekovaror som måste kunna tillgodoses under en treårig kris. 

Mot bakgrund av bl.a. studier som genomfördes år 1978 av ÖEF, AMS och 

SIND redovisade regeringen våren 1979 nivåer avseende den produktions

kapacitet som av försörjningsberedskapsskiil bör upprätthållas i form av 

löpande produktion (prop. 1978179: 145 ). Härvid förutsattes en krisimport pi1 

omkring en fjärdedel av den årliga importen under ären 1974-1976. 
När det gäller det bedömda belzm·et av produktion i en krissituation har 

ÖEF under år 1980 upprättat en ny försörjningsplan för tekoområdet. 

Behoven enligt denna plan avviker något från vad som redovisades i prop. 

1978179: 145. Skillnaderna beror främst på ett i vissa avseenden förbättrat 

beräkningsunderlag. t. ex. betriiffande s. k. teknisk textil, och på att ÖEF så 

långt möjligt sökt tillgodose behoven med sådana tekovaror diir produk

tionskapaciteten är relativt sett störst. Målen enligt försörjningsplanen 

omfattar vidare fler varor iin vad som var fallet i prop . .1978179: 145. 
ÖEF lämnar årligen den 1 mars och den 1 september rapporter till 

regeringen om hur den i en kris bedömda möjliga produklionen på 

tckoområdet utvecklas i förhållande till behovet av produktion. Under 

perioden december 1978 - september 1980 har produktionskapacitcten på 

det grnndtcxtila området inte förändrats i någon större utsträckning. 

Däremot har ÖEF under det senaste året ändrat sin bedömning väsentligt då 

det gäller produktionsmöjlighcterna i fråga om tung och liitt konfektion. 

I följande sammanställning redovisas hur försörjningsberedskapslägct 

utvecklats under åren 1979 och 1980. 
Med utgångspunkt från gällande mål för försörjningsberedskapen på 

tekoområdct och ÖEF:s bedömning av möjlig produktion i en krissituation 

är enligt min mening bcrcdskapsläget pä det grundtextila området relativt 

tillfredsställande. Jag vill i detta sammanhang erinra om de beslut som 

riksdagen hösten 1980 fattade om åtgärder för försörjningsbcredskapen på 

textilfiber- och bomullsgarnsområdena (prop. 1979/80: 138, FöU 1980/81 :3. 
rskr 1980/81: 18). I fråga om kläder föreligger däremot vissa brister. 

Som jag har anfört i det föregäendc har ÖEF i sin rapport den 1 septcmer 

1980 anmält att 200-250 milj. kr. bör stiill;is till ÖEF:s disposition. t. o. m. 

budgetåret 1981/82 för att nuvarande målsättning skall kunna innehållas. 

Med hänsyn till att det ekonomiska försvarets totala investeringar enligt 

regeringens anvisningar för budgcti\ret 1981/82 skall uppgå till 120 milj. kr., 

förutom 42 milj. kr. för redan gjorda åtaganden. och att enligt ÖEF (42 + 32) 
74 milj. kr. kan avsättas för bcklädnadsprogrammct, redovisar ÖEF ett 

plancringsalternativ som inncbiir en minskning av den kristida tillförseln från 

ca 42 till ca 32 <:;{ av den normala fredstida tillförseln. ÖEF förklarar sig 

emellertid inte beredd föreslå att nuvarande produktionsbehov nu ncdriiknas 

på det sätt som de reviderade planeringsnormerna skulle motivera. Däremot 
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Produktions-
Varuområde behov prop. ÖEF 

1978179:145 

Kläder (milj. st.lpar) 
Tung konfektion 
Lätt konfektion 
Strumpor, 
strumpbyxor 
Mössor, vantar 
Arbetshandskar 

Väv (milj. m2) 

Egentlig väv 
Trikåväv 

Garn och tråd (i 000 
ton) 

Kam- och kardgarn 
Bomullsgarn 
Ändlösa garner 
Övriga game 
Sytråd (även för sko 
tillverkning) 

40--44 
88--95 

153--160 

130--135 

25--27 
20--22 

mars 
1980 

50-55 
70--80 

135--155 
15--25 
10-15 

143--160 
62--72 

28--31 
24--28 

9.1--9,7 
7--7.2 

0,8--0,9 

sept. 
1980 

50--55 
75--80 

140--155 
15--20 
10-15 

140-160 
60-70 

28--31 
24--28 

9.1--9,7 
7--7.2 

1,2--1.3 

Möjlig produktion 
ÖEF 

dcc. 
1978 

(47,5)1 
(103.5)1 

170 
13 
1,8 

140 
90 

28.4 
24,6 

mars 
1980 

55--57 
85--90 

163--172 
12--14 

1--3 

130-150 
85--95 

29--31 
28--30 

4.5--5,5 
6-7 

1 P.g.a. ändrad definition är uppgifterna inte jämförbara med efterföljande siffror. 

scpt. 
1980 

45--50 
70-75 

155--165 
10--15 
1--5 

IJ0-150 
85--95 

29--31 
28--30 

4,5--5,5 
6--7 

Anm. Något preciserat mål för försörjningen med textilfibrer har inte fastställts. Produktionskap
aciteten hos Svenska Rayon AB bedöms emellertid väl kunna tillgodose behoven i en 
krissituation. 

kan det enligt ÖEF accepteras att beredskapslagren anpassas till dessa 

normer. 
Jag vill för egen del erinra om att jag i prop. 1977178:42 om åtgärder för 

försörjningsberedskapen på tekoområdet uttalade följande (sid 46). 

Jag vill emellertid betona att den ambitionsnivå som enligt min mening 
f. n. bör gälla för försörjningsberedskapen på tekoområdct självfallet kan 
behöva bli föremål för omprövning i framtiden, exempelvis om det skulle visa 
sig att kostnaderna blir alltför höga. 

Jag vill f. n. inte föreslå någon ändring av planeringsnormerna för 

försörjningsbcredskapcn på tekoområdet. Det är emellertid viktigt att en 

balans upprätthålls mellan olika försörjningsområden inom det ekonomiska 
försvaret så att vid givna ekonomiska resurser en hög ambitionsnivå på ett 

område inte medför allvarliga brister inom andra sektorer. Mot bakgrund av 

det nuvarande statsfinansiella läget förordar jag därför att ett upprätthållan

de av den produktionskapacitet i fråga om olika tekovaror som enligt 

gällande planeringsnormer erfordras av försörjningsbercdskapsskäl skall 

betraktas som ett riktmärke för den fortsatta försörjningsberedskapspoliti

ken. I sammanhanget bör framhållas svårigheten att med någon större 
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precision beräkna den produktion som kan åstadkommas i en krissituation. 

Särskild vikt bör enligt min mening läggas vid att på det grundtextila området 

upprätthålla den produktionskapacitet som erfordras enligt gällande plane

ringsnormer. 
Jag vill betona betydelsen av att försörjningsberedskapen tryggas med så 

rationella metoder som möjligt. Med hänsyn härtill förordar jag att ÖEF 

genomför de åtgärder för att effektivisera ransoneringssystemen på tekoom

rådet varom förslag har lämnats i ÖEF:s anslagsframställning för budgetåret 

1981/82. Ett genomförande av dessa åtgärder beräknas medföra en 

minskning av tillförsel behovet i en krissituation. Kostnaderna för åtgärderna 

uppgår till 0,5 milj. kr. och bör för budgetåret 1981/82 inrymmas inom 

investeringsramen för anslaget F 3. Beredskapslagring och industriella 

åtgärder. Jag återkommer härtill i det följande. 

Efter det att arbetet med effektivisering av ransoneringssystemen har 

slutförts bör ÖEF lämna en rapport med en bedömning av hur tillförselbe

hovet av tekovaror i en krissituation bör kunna påverkas. 

Målet om en i allt väsentligt bibehållen produktionsvo

lym 

Riksdagen behandlade i december 1978 regeringens förslag om medelstill

delning till Statsföretag AB för att täcka kostnaderna för bl. a. forsatt drift 

under viss tid vid den statliga tekokoncernens enheter i Norsjö och Skellefteå 

(prop. 1978/79:43 bil. 1, NU 1978/79:16, rskr 1978179:122). I samband 

härmed uttalade riksdagen bl. a. att regeringens proposition våren 1979 om 

insatser på tekoområdet borde innehålla en övergripande plan för samhällets 

insatser på tekoområdet på såväl kort som lång sikt. Planen borde syfta till 
att dl1varande produktionsvolym i allt väsentligt skulle bibehållas. 

Vid behandlingen av prop. 1978/79: 145 om åtgärder för tekoindustrin 

ansåg näringsutskottet i sitt betänkande (NU 1978/79:48) att riksdagen inte 

borde frångå sitt tidigare önskemål om att dåvarande produktionsvolym i allt 

väsentligt skall bibehållas. Riksdagen gav regeringen till känna vad utskottet 

anfört (rskr 1978/79:390). 

I samband med behandlingen av motioner rörande tekoindustrin våren 

1980 framhöll näringsutskottet (NU 1979/80:39 och 73, rskr 1979/80:381) att 

en bärande tanke i betänkandet år 1979 var att 1978 års produktionsvolym i 

allt väsentligt skulle bibehållas. 

Jag avser här något diskutera innebörden av målet. 

Näringsutskottet har i sina uttalanden inte närmare motiverat produk

tionsmålet. 

I prop. 1978/79:145 anförde föredragande departementsehefen att den 

faktor som kan motivera ett bibehållande av den löpande produktionen på en 

viss nivå är hänsynen till försörjningsberedskapen. 

Näringsutskottet uttalade i sitt betänkande NU 1978179:48 att en planering 
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med målet att i allt väsentligt bibehålla dävarande produktionsvolym borde 

grundas på försörjningspolitiska, arbetsmarknadspolitiska och regionalpoli

tiska bedömningar. 

Efter samråd med cheferna för industri- och arbetsmarknadsdepartemen

ten vill jag anföra följande. 

När det giillcr de regional- och sysselsätt11i11gspolitiska aspekterna bör 

framhållas att en över tiden oförändrad produktionsvolym innebär en 

minskning av sysselsättningen som motsvarar produktivitetstillväxkn. Dd 

framgår inte klart av riksdagens beslut vilken konkret inverkan som 

arbetsmarknads- och regionalpolitiska hiinsyn skall ha på tekopolitiken. 

Regional- och sysselsiittningspolitiska ätgärder inom en tillbakagående 

bransch kan motiveras med att man vill minska takten i branschens 

omställning för att underlätta omställningen för berörd personal. Att med 

hjälp av statligt stöd permanent söka upprätthålla sysselsättningen inom en 

bransch, skulle vara en ny princip inom industri- och arbetsmarknadspoliti

ken. 

Som jag har redogjort för i det föregående motsvarar tekoindustrins 

nuvarande produktionskapacitet i stort vad som enligt gällande plancrings

normcr erfordras av försörjningsberedskapsskäl. Jag förordade att ett 

upprätthållande av denna produktionskapacitet skall betraktas som ett 

riktmärke för den fortsatta försörjningsbcredskapspolitiken. 

Även när det gäller det av riksdagen beslutade målet om en i allt väsentligt 

bibehä\len produktionsvolym kan det enligt min mening inte vara fråga om 

att oavsett statsfinansiella och andra kostnader upprätthålla en viss produk

tionsvolym. Ett upprätth[11lande av 1978 <lrs produktionsvolym bör emeller

tid utgöra ett riktmiirke för den fortsatta tekopolitiken. Denna produktions

volym överensstämmer i stort med branschens produktionsvolym åren 1979 

och 1980. 

30 9lc-målet 

Näringsutskottet uttalade i betänkandet NU 1978179:48 att ett längsiktigt 

mål för den statliga ti.:kopolitiken bör vara att svensk tekoindustri skall smra 

för 30 % eller mer av den totala tillförseln av teko varor. Någon formell li'lsning 

på denna nivå bör dock enligt utskottet ej komma i fråga. 

Sedan år 1976 har den svenska produktionens andel av tillförseln till den 

svenska marknaden utvecklats på följande siitt för garn och väv resp. kläder 

(%). 

197(i 1977 1978 I97l) l:a halv-
året 1980 

Garn och väv (ton) 27 26 24 23 23 
Kliider (milj. kr.) 37 29 26 22 21 
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Efter år 1976 har således svensk produktions hemmamarknadsandel varit 

mindre än 30 % . 

Jag vill i sammanhanget erinra om att de av riksdagen beslutade målen för 

försörjningsberedskapen och beträffande produktionsvolymcn f. n. iir i stort 

uppfyllda. 

4.2.5 Inriktning al' stödåtgiirder inom landet 

Stödprofil 

Det statliga stödet till tekoindustrin inleddes budgetåret 1970/71 med vissa 

industripolitiska åtgärder. Budgetåret 1972/73 tillkom försörjningsbered

skapsmotiverat stöd och budgetåret 1977/78 det arbetsmarknadspolitiska 

tillfälliga s. k. äldrestödet. Särskilt stöd utgick till AB Eiscr under främst 

budgetåren 1977 /78 och 1978/79. 

Tekostödets utveckling framgår av följande tabell (milj. kr.) 

Genomsnittligt 
hudgcti'lren 
1970171- 1972173- Anslag 
1971172 1975176 1976177 1977178 1978179 l 979i80 1980/81 

lndustripoli-
tiskt stöd 7.9 12.4 27.3 54.2 51.3 75.7 63.6 
Försörjnings-
hcrcdskapspoli-
tiskt stöd 26,5 35.5 125,l 39.9 75 111.4 

Arhctsmarknads-
politiskt stöd 171 257 320 ca 325* 
Eiscr 190 5-U 

Summa 7.<J 38.9 62.8 :'i-10.3 -102.8 -175.7 

• Bedömd mcdclsförbrukning 

Som framgår av följande sammanställning har andelen driftstöd av det 

totala tekostödet ökat kraftigt under slutet av 1970-takt (andelar i t;~). 

Genomsnittligt 
hudgctårcn 
1970171- I 972/7 3-

500.0 

1971172 1975176 I 976i77 1977178 1978179 1979/80 1980/81 

Effrktivitets-
främjande och 
marknadsstöd-
jande åtgiirdcrl Jl)ll 100 96 25 18 

Driftstöd2 -I 40 69 
Övrigt (Eiscr 
och villkorslitn) J'i 14 

Summa 100 100 IOO IOO JO() 

1 Industripolitiskt stöd. upphandlingssli'>d och ÖEF:s avskrivningslån 
2 Äldrestöd och fiirsörjningsberedskapslan 

25 23 
7-1 71 

6 

100 IOO 
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Mot bakgrund av behovet att åstadkomma en så effektiv användning som 

möjligt av det statliga tckostödet är det enligt min mening angeläget med en 

ökad andel effektivitetsfrämjande och marknadsstödjandc åtgärder. Detta 

bör åstadkommas genom att äldrestödet på sikt minskar och att inslaget av 

industipolitiskt stöd och det investeringsstöd som administreras av ÖEF 

relativt sett ökar. 

Stödformer 

I enlighet med riksdagens uttalande våren 1979 har inom regeringskansliet 

genomförts en översyn av de stödformer som under 1970-talet har vuxit fram. 

De olika stöden har analyserats med hänsyn till de effekter de haft från 

industri- arbetsmarknads- och försörjningsberedskapspolitiska utgångs

punkter. En bedömning har vidare gjorts från ett handelspolitiskt perspek

tiv. 

En sammanfattning av analysen, som redovisas i promemorian (Ds H 

1980:8) Statliga åtgärder för tekoindustrin, ger vid handen att de olika 

stödinstrumenten i allt väsentligt har haft en rationell utformning och gett 

god effekt. 
Stödformerna är emellertid många och till övervägande del av selektiv 

natur. Detta ställer stora krav på samordning mellan ÖEF, AMS och SIND. 

En sådan samordning sker delvis inom ramen för tekodelcgationens 

verksamhet. Jag vill emellertid betona vikten av att denna fråga uppmärk

sammas i den fortsatta planeringen så att en effektiv samordning kommer till 

stånd på alla nivåer. 

Tekodelegationen har föreslagit att formerna för en förstärkning av 
nuvarande samarbete mellan de ansvariga myndigheterna omedelbart bör 

övervägas. Jag delar denna uppfattning och förordar att en sådan översyn 

görs genom berörda myndigheters och tekodclegationens försorg. 

ÖEF föreslår i sin rapport i september 1980 en förenkling av stödformerna 

på försörjningsberedskapsområdet med en eller ett par stödformer där 

villkoren inom en gemensam ram görs mycket flexibla. En tänkbar lösning 

skulle enligt ÖEF vara en enda låneform benämnd kapacitetslån. Lån skulle 

kunna utgå mot att företag åtar sig att upprätthålla produktionskapacitet 

under viss tid och genomför någon investeringsåtgärd. 

Tekodelegationen är i sin oktoberrapport inne på en liknande linje och 

föreslår att ÖEF:s försörjningsberedskaps- och avskrivningslån samt SIND:s 

rationaliseringslån (avskrivningslån) slås samman till en låneform som 

benämns kapacitets- och utvecklingslån. En låneram på 200 milj. kr. föreslås 

för budgetåret 1981182. 

Enligt min mening kan det finnas vissa skäl att överväga en minskning av 

antalet stödformer och att i stället göra de återstående stöden mer flexibla i 

villkor och användning. Som jag nyss framhöll, visar emellertid den analys av 

de befintliga stödformerna som har gjorts inom regeringskansliet. att dessa i 
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huvudsak har en lämplig utformning. Önskemålet om att företag som 

ansöker om lån och bidrag hos myndigheter skall behandlas på ett enhetligt 

sätt talar för att av regeringen fastlagda detaljerade regler skall gälla för lån

och bidragsgivningen. Den eftersträvade flexibiliteten kan i väsentlig 

utsträckning i stället uppnås genom att myndigheter ges möjlighet att inom 

vissa gränser omprioritera anvisade medel mellan olika stödformer. En viss 

sådan möjlighet föreligger sedan budgetåret 1980/81 för ÖEF. 

Mot bakgrund av vad jag här har anfört är jag inte beredd att nu lämna 

några förslag om väsentligt förändrade stödformer. 

Chefen för arbetsmarknadsdepartementet kommer senare denna dag att 

föreslå vissa ändringar i fråga om reglerna för det s. k. äldrestödet. 

Tekostödets omfattning budgetåret 1981/82 

I följande sammanställning redovisas det medelsbehov jag samt cheferna 

för arbetsmarknads- och industridepartementen har beräknat för budgetåret 

1981182 (milj. kr.) 

Handelsdepartementet 

- A vskrivningslån 
• Svenska Rayon 
• Bomullsindustrin 
• Medel avseende av ÖEF tidigare ingångna 

avtal 
•Övrigt 

- Försörjningsbi:redskapslån 
• Svenska Rayon 
• Stigtex 
• Bomullsindustrin 

- Villkorslån till Svenska Rayon AB 
- Försörjningsberedskapsstöd 
- Garantiförluster 
- Effektivare ransoncringssystem 
- Till regeringens förfogande 

Arbetsmarknadsdepartementet 

- Äldrestöd 

Delsumma 

- Särskilt sysselsättningsbidrag till Svenska Ra-
yon 

Delsumma 

I Avser programmet Beklädnad m. m. i sin helhet 

1980/81 

17.3 
23,9 

Förslag 
1981182 

14.61 
111 

41,2 25,6 

11 
2,5 

14.2 

8 

14 

27,7 22 

30 
121 
0.51 

111.4 

320 

5 

325 

5 
g1 

0.5 1 

0,5 
18 

79,6 

320 

5 

325 
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Industridepartementet 

- Avskrivningslt111 
- ExportfriimjanJe ätgiirder och strukturstiid 

varav exportstöd 
- Siirskilda strukturgaranti..:r 

• Räntebefricls.: 

SärskilJa ~trukturgarantier 
• Höjning av garantiramen 

• Outnyttjad ram från tidigare <lr 

D.:lsumma 

Totalt 

Tekostödets omfattning på sikt m. m. 

1980/81 

9.6* 
42 
24 

63.6 

500,0 

112 

Förslag 
1981/82 

IO 
40 
24 

'.'14,5 

459,I 

Från tckohranschen och de fackliga organisationerna har ofta framhållits 

betydelsen av att statsmakterna på ett tidigt stadium kan ge besked om den 

fortsatta inriktningen av titgiirderna för tekoindustrin. 

Tekoindustrin är en av de få industribranscher som har kommit i 

åtnjutande av stadigvarande insatser från statsmakternas sida. Storleken hos 

det nuvarande tekostödet innebär emellertid att plötsliga nedskärningar av 

stödet kan få sv;ha ktJnsekvenser for enskilda företag. Detta talar för att 

tekoindustrin hör få en uppfattning om det statliga stödet för en flerårspe

riod. P.g.a. dess omfattning och generella karaktär iir detta i första hand 

angeläget i fråga om äldrestiidet. 

I enlighet med vad som har giillt år 1980 bör ÖEF, AMS, SIND och 

tekodelegationcn iirligen i september- för !ekodelegationens del i oktober -

inkomma till regeringen med rapporter avseende sina resp. ansvarsområden. 

På basis härav lämnar regeringen i budgetpropositionen sina förslag till 

riksdagen. Härvid hemställs om medel för kommande budgetår och anges i 

stort för den viktigaste eller de viktigare stödformerna vilket stöd som hör 

utgå för efterföljande två budgetår. Mot bakgrund av osäkerheten om bl. a. 

det statsfinansiella läget och konjunktursituationen i framtiden måste 

bedömt medelsbehov för åren efter närmast följande budgetår (åren 2 och 3) 

anges som högstbelopp. Det är således i detta fall fråga om en uppskattning 

och en information och skall självfallet inte ha någon bindande verkan 

gentemot riksdagen. 

Genom det hiir förordade systemet erhålls en form av rullande planering. 

Tekodelegationen hör i denna planering ha kvar den samordnande roll som 

den gavs i riksdagsbeslutet våren 1979. 

Mot bakgrund av vad jag här har anfört förordar jag efter samråd med 
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cheferna för arbetsmarknads- och industridepartementen <itt för perioden 

1982/83 - 1983/84 en uppskattning skall redovis<is i fråg<i om äldrestödets 

storlek.Chefen för arbetsmarkn<idsdepartementet kommer senare denna 

dag att lämn<i försl<ig i denna fråga. 

4.2.6 Handelspo/iJiska åtgärder 

Jag har tidigare framhållit att utrymmet för att tillgripa handelspolltisk<i 

restriktioner är begränsat med hänsyn till bl. a. Sveriges handelspolitiska 

åtaganden. Tekodelcgationen framhåller också detta i sin skrivelse till 

regeringen. I våra internationella avtal finns bestämmelser som fastställer i 

vilka situationer och i vilka former som handelspolitiska restriktioner får 

vidtas. 

När det gäller handelspolitiska åtgärder gentemot importen från lågpris

länderna kan jag konstatera att det råder en ovisshet om hur den 

internationella textilhandeln kommer att organiseras framöver. Den nuva

rande förlängningen av multifiberavtalet (MFA) löper ut vid årsskiftet 

1981/82. Förhandlingarna om en ny förlängning av MFA avses komma igång 

under år 1981. Först när dessa förhandlingar har slutförts, kommer det att 

vara möjligt att få en uppfattning om utformningen av framtida begräns

ningar av den internationella textilhandeln. Inom regeringskansliet övervägs 

för närvarande i samråd med berörda instanser vilka former en begränsning 

av textilimporten forsiittningsvis kan ha för svenskt vidkommande. 

De förslag till handelspolitiska åtgärder som tekodelegationen nyligen har 

inkommit med i en skrivelse till regeringen, har remitterats till kommmer

skollegium för yttrande. Detta gäller dock inte det av delegationen tidigare 

framförda förslaget om att importlicens eller särskilt ursprungsintyg bör 

krävas för varor frän EG och EFf A när varucertifikat EU R l eller blankett 

EUR 2 inte företes. Det förslaget bereds f.n. i regeringskansliet. 

Jag övergår nu till att behandla försörjningsberedskapen på lädersko
områdel 

Riksdagen beslöt hösten 1978 om ett omstrukturerings- och effektivise

ringsprogram för läderskoindustrin avseende åren 1979-1981 (prop. 1978/ 

79:60, NU 1978179:18, rskr 1978179:117) .. 

Programmet har inneburit en omslrukturering av branschen. Bl. a. har 

under det nybildade holdingbolaget Skogruppen AB inordnats sex skoföre

tag, varav fem är tillverkande enheter. Skogruppen svarar för närmare 

hälften av den svenska läderskoproduktionen. Omstruktureringen har 

möjliggjorts genoms. k. skostrukturlån. För ändamålet har anslagits 19,5 

milj. kr. 

8 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 100. Bil. 14 
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Genom att avskrivningslfm på hitintills sammanlagt 21 milj. kr. beviljats, 
har betydande investerinxar möjliggjorts i branschen. 

Slutligen utgår under omstrukturerings- och dfektiviseringsperioden ett 

allmänt produktionsstöd i form av försörjningsberedskapslån. Med de lån 

som jag i det följande avser förorda skall utgå under budgetåret 1981/82, har 

sammanlagt 81,4 milj. kr. lämnats i försörjningsberedskapslån under 

perioden. 

Det är enligt min mening ännu alltför tidigt att dra några bestämda 
slutsatser av den effekt som de vidtagna åtgärderna har haft. Läderskopro

duktionen har emellertid under de senaste två åren stabiliserats och hållit sig 

inom det intervall på 2-2,5 milj. par som enligt riksdagens år 1977 beslutade 

mål bör tillverkas per år. Jag vill för övrigt erinra om att det slag av statliga 

insatser som vidtagits kan, även om de som här är mycket omfattande, inte 

ensamma lösa problemen i en bransch. Avgörande är i stället hur det svenska 

kostnadsläget utvecklas gentemot våra konkurrentländers, dvs. då det gäller 

läderskomarknaden i allt väsentligt länder inom EG och EFT A. 

Beklädnadsarbetarnas förbund och Svenska skofabrikantföreningen har i 

skrivelse den 31 oktober 1980 bl. a. hemställt att det allmänna produktions

stödet skall förlängas och utgå även under år 1982. Jag kan inte tillstyrka 

detta förslag. Behovet av åtgärder på detta område måste vägas mot behovet 

att trygga en tillräcklig beredskap på andra angelägna försörjningsområden. 

Det får ankomma på ÖEF att inom ramen för tillgängliga investeringsmedel 

besluta om de medel som bör disponeras för lädcrskoområdet. 

Vid min behandling i det föregående av försörjningsberedskapen på 
tekoområdet förordade jag att ett upprätthållande av den produktionskap
acitet i fråga om olika tekovaror som enligt gällande plancringsnormer 
erfordras av försörjningsberedskapsskäl skall betraktas som ett riktmärke för 
den fortsatta försörjningsberedskapspolitiken. Mot bakgrund av önskemålet 

att åstadkomma ett så långt möjligt enhetligt mål för försörjningsberedska
pen inom programmet Beklädnad m. m. bör motsvarande gälla även för 
målet att upprätthålla en årlig produktion om 2-2.5 milj. par läderskor. 

4.3 Programmet Energi 

Programmet indelas i två delprogram, Bränslen och drivmedel m. m. och 

Elkraft. 

De/programmet Brä11sle11 och drivmedel m. m. 

Delprogrammet omfattar frågor rörande bränslen och drivmedel utom 

gasbensin. ÖEF är programmyndighet. 

I programplanen har bl. a. inplanerats den uppbyggnad av fredskrislagcr 

och beredskapslager för avspärrning och krig som ingår i det oljelagrings-
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program som riksdagen fastställde i försvarsbeslutet år 1977. 

Som särskilda yrkanden utöver anvisade planeringsramar begärs resurser 

för övergång till inhemska bränslen, utbildning av vapenfria tjänstepliktiga, 

inrättande av en bränslenämnd, bibehållande av gengasberedskapen och 

utveckling av ransoneringssystem. 

Som jag tidigare framhållit kommer regeringen senare i år att återkomma 

med förslag om den fortsatta utbyggnaden av oljelagringen i proposition om 

den framtida energipolitiken. 

Riksdagen har anmodat regeringen att vidta åtgärder för att förbättra 

beredskapen mot allvarliga kriser i oljeförsöjningen (NU 1979/80:70, rskr 

1979/80:410 och NU 1980/81:18,rskr 1980/81:99). En analys bör göras av 

vilka hot vår oljeförsörjning är utsatt för, vilka effekter en betydande 

minskning av oljetillförseln skulle få och vilka åtgärder som bör vidtas för att 

minska de negativa verkningarna av en djupgående oljekris. Jag lämnar nu 

en redogörelse för denna fråga. 

Jag vill först erinra om åtgärder som regeringen vidtagit för att förbättra 

beredskapen. Först bör nämnas de åtgärder som vidtagits i syfte att minska 

det totala oljeberoendet liksom tf!roendet av spotmarknaden. Dessa har 

redovisats i 1979 års budgetproposition och i särskild energiproposition våren 

1979. 

Vad gäller frågan om vilka effekter en snabbt inträffad betydande 

minskning av oljetillförseln skulle medföra och vilka åtgärder som bör vidtas 

för att minska de negativa verkningarna av en djupgående oljekris vill jag 

framföra följande. 

Mot bakgrund av den s. k. oljekrisen 1973-1974 tillkallade dåvarande1: 

chefen för handelsdepartementet sakkunniga med uppdrag att utreda vissa 

beredskapsfrågor på energiområdet. Utredningen lämnade i september 1975 

betänkandet Encrgiberedskap för kristid (SOU 1975:60). Betänkandet låg 

till grund för beslut av statsmakterna våren 1976 om inriktningen av åtgärder 

för att förstärka beredskapsplaneringcn på energiområdet (prop. 1975/ 

76: 152, FöU 1975176:35, rskr 1975176:298). 

Mot bakgrund av Iran-krisen 1978-1979 vidtog regeringen ytterligare 

åtgärder för att stärka beredskapen. Bl. a. genomfördes övningar av och 

utbildning i ransoneringsfrågor samt inköp av extra oljelager med utnyttjan

de av den s. k. rörliga krediten. 

Inom regeringskansliet har under år 1980 ytterligare studier genomförts 

bl. a. för att förstärka regeringens och regeringskansliets beredskap på 

området. Den administrativa beredskapen inom regeringskansliet testades i 

ett s. k. oljekrisspel i augusti 1980. Erfarenheterna från spelet visar att en 

snabbt inträffad betydande minskning av oljetillförseln helt naturligt skulle 

kräva betydande ingrepp från statsmakternas sida för att minska oljekon

sumtionen om det skall vara möjligt att bibehålla produktion och sysselsätt

ning på hög nivå och om viktiga samhällsfunktioner som sjukvård, 

undervisning och kommunikationer skall kunna pioriteras. Det blir i ett 
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sådant läge nödvändigt att inrikta inskränkningarna i förbrukningen mot 

huvudsakligen hushållens energikonsumtion. I syfte att analysera Sveriges 

möjligheter att tillgodose sina behov av importerad olja m. m. kommer inom 

kort en särskild utredare att tillkallas. Utredaren skall i sin analys särskilt 

studera vilka konsekvenser långvariga kriser i oljeproducerande länder kan 

få för den internationella oljemarknaden och effekterna därav på den 

svenska ekonomin. 

Med hänsyn till dels de betydande lager av olja som statsmakterna 

disponerar över vid en kris, dels den sedan oljekrisen 1973-1974 och 

Iran-krisen 1978-1979 starkt förbättrade ransoneringsberedskapen på områ

det kan sammanfattningsvis konstateras att vår beredskap inför en eventuell 

oljekris f. n. iir godtagbar. 

För att ytterligare stärka den administrativa beredskapen förordar jag i 

enlighet med ÖEF:s förslag ökade resurser för vidareutveckling av ranso

neringssystem och inrättande av en bränslenänmd. 

Beträffande frågan om inrättande av en bränslenämnd vill jag anföra 

följande. Regeringen lämnade i prop. 1975176: 152 med förslag till åtgärder 

för försörjningsberedskapen och i prop. 1976/77:74 om inriktningen av 

säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling förslag till krisor

ganisation på energiområdet. Förslagen innebar bl.a. att särskilda produk

tionsinriktade myndigheter skall bildas vid kris för att inom ramen för ÖEF:s 

riktlinjer självständigt genomföra ransoneringsåtgärder. En av dessa myn

digheter skall representera området bränslcförsörjning. l prop. 1976/77:74, 

bil. 2 lade regeringen fast ytterligare principer för krisorganisationen. bl. a. 

att det bör finnas förtroendemannainslag i de krisorgan som inrättas. Dessa 

bör därför utgöras av nämnder med tillhörande kanslier. Riksdagen lämnade 
regeringens förslag om krisorganisationen utan erinringar (FöU 1975176:35, 

rskr 1975176:298 och FöU 1976/77: 13, rskr 1976/77:311 ). 

I samband med anslutningen till avtalet om ett internationellt energipro

gram (IEP) har Sverige åtagit sig att vid varje tidpunkt kunna vidtaga 

erforderliga konsumtionsbegränsadc åtgärder för att i en kris begränsa 

förbrukningen av olja och oljeprodukter (prop. 1975:42, NU 1975:29. rskr 

1975: 180). Med de korta tidsfrister som IEP-avtalet ger varje deltagande 

land är det tveksamt om Sverige ens under gynnsamma betingelser hinner 

organisera en bränslenämnd innan regleringsåtgärder skall börja verkställas. 

Det är därför en fördel att ha ett i princip färdigt organ att utgå ifrån vid 

organiseringen. Förberedande arbete inom ÖEF med att organisera en 

bränslenämnd har visat att det är en tidskrävande process. Även detta har 

aktualiserat frågan om bränslenämndens ställning. 

I det svenska systemet för konsumtionsreglering av oljeprodukter m.m. 

har bränslenämnden en central funktion. Jag anser därför att det med den 

osäkerhet som kommer att råda på oljemarknaden i framtiden är önskvärt att 

inrätta en bränslenämnd. En sådan åtgärd innebär inte att bränslenämnden i 

i~ke kristid skall bedriva löpande verksamhet eller ha anställd personal. 

Verksamheten i icke kristid torde inskränka sig till vissa informations- och 
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utbildningsinsatser för nämndens ledamöter och vissa av dess tjänstemän. 

Nämnden skall vara administrativt knuten till ÖEF. Jag förordar mot 

bakgrund av vad som hiir anförts inrättande av en briinslenämnd. 

De/programmet Elkraft 

Efter samråd med statsrådet Petri vill jag anföra följande. 

Delprogrammet omfattar frågor rörande försörjning med elektrisk energi. 

Statens vattenfallsverk är programmyndighet. 

I försvarsbeslutet angavs följande inriktning för delprogrammet 

Elkraft. 

Försörjningen med elektrisk energi skall under såväl frcdskris som 

avspärrning, krig och efterkris(krigs)tid tryggas för totalförsvarsfunktioner

na och befolkningen i sådan omfattning att motståndsförmågan och 

samhällets viktigaste funktioner kan vidmakthållas. 

Jag anser att den angivna inriktningen alltjämt skall gälla. Jag finner att 

förslagen i programplanen ger uttryck för en lämplig inriktning av 

verksamheten. 

4.4 Programmet Övriga försörjningsviktiga varor 

Programmet indelas i två delprogram. Kemiska produkter m. m. och 

Metaller m. m. 

De/programmet Kemiska produkter m. m. 

Delprogrammet omfattar frågor rörande försörjning med andra mineraler 
än metaller, trävaror. massa, papp och papper, grafiska produkter. 

gasbensin, gummi- och plaster samt övriga kemiska produkter dock ej 

läkemedel. ÖEF är programmyndighet. 

I försvarsbeslutet angavs följande inriktning för delprogrammet Kemiska 

produkter m. m. 

Varuförsörjningen skall främst genom handels- och produktionsplanlägg

ning m. m .. ransoncringsförberedelser samt beredskapslagring av importva

ror tryggas för totalförsvarsfunktionerna och befolkningen i en sådan 

omfattning att motståndsförmågan och samhällets viktigaste funktioner kan 

vidmakthållas i händelse av krig eller avspärrning. 

Försörjningsberedskapsåtgärdcr mot fredskriser skall medverka till att 

mildra konsekvenserna på sysselsättningen och produktionen m. m. vid 

importstörningar. 

Jag anser att den angivna inriktningen alltjämt skall gälla. 

Som särskilda yrkanden utöver anvisade planeringsramar begärs resurser 

för beredskapslagring av petrokemiska produkter och för anlitande av 

konsulter. 
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Jag finner att de inom planeringsramen föreslagna åtgärderna ger uttryck 

för en lämplig inriktning av verksamheten. 

I programplanen har bl. a. inplanerats resurser för fullföljandet av 

uppbyggnaden av fredskrislager av gasbensin (prop.1975/76: 152, FöU 

1975176:35, rskr 1975176:298). Dimensioneringen av lagringen av gasbensin 

ses för närvarande över av 1980 års oljelagringskommitte. Kommitten 

kommer senare i år att lämna förslag i bl. a. denna fråga. I avvaktan härpå 

lämnas nu inget förslag beträffande inlagring av gasbensin. 

Delprogrammet Metaller m. m. 

Delprogrammet omfattar frågor rörande försörjning med malmer, järn, 

stål och andra metaller samt verkstadsprodukter utom sjukvårdsmateriel. 

ÖEF är programmyndighet. 

I försvarsbeslutet angavs följande inriktning för delprogrammet Metaller 

mm. 

Försörjningen med malmer, metaller och verkstadsprodukter skall främst 

genom handels- och produktionsplanläggning m. m., ransoneringsförbere

delser samt beredskapslagring av importvaror tryggas för totalförsvarsmyn

digheterna och befolkningen i en sådan omfattning att motståndsförmågan 

och samhällets viktigaste funktioner kan vidmakthållas i händelse av krig 

eller avspärrning. 

Planeringen inriktas främst mot att säkerställa en omställning av samhället 

till en krishushållning. Beredskapslagringen inriktas på att säkerställa 

behoven under en omställningsperiod och på försörjningen under en längre 

krispcriod med råvaror, komponenter m. m. som inte i tillräcklig omfattning 

finns att tillgå inom landet. 

Jag anser att den angivna inriktningen alltjämt skall gälla. 

Som särskilt yrkande utöver anvisad planeringsram begärs resurser för en 

utökning av fredskrislagringen av legeringsmetaller. Vidare begärs ökade 

rese medel. 

Jag finner att de inom planeringsramen föreslagna åtgärderna ger uttryck 

för en lämplig inriktning av verksamheten. 

4.5 Programmet Transporter 

Efter samråd med chefen för kommunikationsdepartementet vill jag 

anföra följande. 

Programmet Transporter omfattar frågor rörande försörjning med trans

porter samt konsumtionsbegränsning av flytande drivmedel. Programmet 

indelas i delprogrammen Transportsamordning, Järnvägstransporter, 

Landsvägstransporter, Vägar, Flygtransporter och Sjötransporter. Program

ansvariga myndigheter är transportrådet, statens järnvägar, statens vägverk, 

luftfartsverket och sjöfartsverket. 

I försvarsbeslutet angiven inriktning för programmet innebär att försörj-
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ningen med transporter skall kunna tryggas för totalförsvarsfunktionerna 

och befolkningen i sådan omfattning att motståndsförmågan och samhällets 

viktigaste funktioner kan vidmakthållas i händelse av krig eller avspärr

ning. 

Jag anser att den angivna inriktningen alljämt skall gälla. 

De/programmet Transportsamordning 

Delprogrammet Transportsamordning, för vilket transportrådet är pro

grammyndighet, omfattar frågor rörande förberedelser för samordning och 

prioritering av transportresurser främst genom transportreglering. Rådet 

skall också genomföra av regeringen beslutad drivmedelsransonering och 

verka för att landets civila transportresurser utnyttjas så att totalförsvarets 

behov tillgodoses. Transportrådet skall även planlägga hur den civila trafiken 

kan inskränkas genom andra åtgärder än ransonering. 

Som särskilt yrkande framförs behov av en ny tjänst. 

Jag finner att förslagen i programplanen ger uttryck för en lämplig 

inriktning av verksamheten. Jag är dock inte beredd att medge en ny tjänst. 

Verksamheten bör inriktas mot de åtgärder som kan genomföras inom ramen 

för tilldelade medel. 

Delprogrammet Järnvägstransporter 

SJ är programmyndighet för delprogrammet Järnvägstransporter. De 

beredskapsåtgärder som i enlighet med försvarsbeslutet inplanerats syftar till 

att öka uthålligheten och begränsa verkan av skador på kommunikationsnä

tet. 

Som särskilt yrkande framförs krav på medel för utbildningsanläggning för 

vapenfria tjänstepliktiga. 

Jag finner att de inom planeringsramen föreslagna åtgärderna i huvudsak 

ger uttryck för en lämplig inriktning av verksamheten. Jag förordar en 

utbyggnad av utbildningsanläggningar för vapenfria tjänstepliktiga inom 

ramen för tilldelade medel. 

De/programmet Landsvägstransporter 

Delprogrammet Landsvägstransporter, för vilket transportrådet är pro

grammyndighet, omfattar frågor rörande förberedelser för transportledande 

åtgärder av landsvägstransporter. Transportrådet skall vid krig eller annars 

när regeringen förordnar det verka för att de landsvägstransporter som är 

nödvändiga för totalförsvaret genomförs. 

Som särskilt yrkande begärs medel för anlitande av konsulter mm. 

Jag finner att förslagen i programplanen ger uttryck för en lämplig 

inriktning av verksamheten. Jag anser att verksamheten bör inriktas mot att 

dessa åtgärder kan genomföras inom ramen för tilldelade medel. 
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De/programmet Vägar 

Statens vägverk är programmyndighet för delprogrammet Vägar. De i 

programplanen i enlighet med försvarsbeslutet föreslagna åtgärderna syftar 

till att tillgodose totalförsvarets behov av väghållningsåtgärdcr. 

Som särskilt yrkande begärs medel för utökad driftvärnsutbildning. Jag 

finner att de inom plancringsramen föreslagna åtgärderna ger uttryck för en 

lämplig inriktning av verksamheten. 

De/programmet Flygtransporter 

Delprogrammet Flygtransporter omfattar beredskapsplanläggning m. m. 

för försör.ining med flygtransportcr. Luftfartsverket är programmyndig

. -het. 

Jag finner att de inom planeringsramcn föreslagna åtgärderna ger uttryck 

för en lämplig inriktning av verksamheten. 

De/programmet Sjötransporter 

Delprogrammet Sjötransporter omfattar beredskapsplanläggning m. m. 

för sjötransporter. Sjöfartsverket är programmyndighet. 

Jag finner att förslagen i programplanen ger uttryck för en lämplig 

inriktning av verksamheten. Jag anser att verksamheten bör inriktas mot att 

dessa åtgärder kan genomföras. 

4.6 Programmet Arbetskraft 

Efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet vill jag anföra 

följande. 

Programmet omfattar fr{1gor rörande totalförsvarets försörjning med civil 

arbetskraft. Arbetsmarknadsstyrclsen (AMS) är programmyndighet. 

I försvarsbeslutet angavs följande inrikming för verksamheten inom 

programmet. 

Behovet av civil arbetskraft för verksamhet som är av betydelse för 

totalförsvaret skall tillgodoses i sådan omfattning att motståndsförmågan och 

samhällets viktigaste funktioner kan upprätthållas. Erforderlig planläggning 

skall göras härför. 

Jag anser att den angivna inriktningen alltjämt skall gälla. 

Som särskilt yrkande framförs behov av ökade resurser för bidrag till 

frivilligorganisationerna och utbildning av vapenfria tjänstepliktiga. 

Jag finner att förslagen i programplanen ger uttryck för en lämplig 

inriktning av verksamheten. Jag anser att verksamheten bör inriktas mot att 

dessa åtgärder kan genomföras inom ramen för tilldelade medel. Jag 

beräknar att antalet utbildningsdagar för vaptenfria tjänstepliktiga skall vara 

oförändrat 650 000. 
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4. 7 Programmet Övriga försörj ningsviktiga tjänster 

Programmet är indelat i delprogrammen Penningmedel och bctalningsför

medling, Posta! kommunikation, Allmänna försäkringar och Socialförsäk

ringsförmäner. 

Delprovammet Penningmedel och betalningsförmedling 

Riksbanken är programmyndighet för delprogrammet Penningmedel och 

beta In i ngsf örmedli ng. 

I försvarsbeslutet angavs att verksamheten inom delprogrammet skall 

syfta till att trygga penningmedelsförsörjning och betalningsförmedling i 

kris- och krigssituationer. 

Jag anser att den angivna inriktningen alltjämt skall gälla. Jag finner att de 

planerade åtgärderna ger uttryck för en lämplig inriktning av verksamhe

ten. 

De/programmet Posta! kommunikation 

Efter samråd med chefen för kommunikationsdepartementet vill jag 

anföra följande. 

Postverkct är programmyndighet för delprogrammet Posta! kommunika

tion. 

I försvarsbeslutet angavs att verksamheten inom delprogrammet skall 

syfta till att tillgodose totalförsvarets behov av postala tjänster i kris- och 

krigssituationer. 

Jag anser att den angivna inriktningen alltjämt skall gälla. 

Jag finner att förslagen i programplanen ger uttryck för en lämplig 

inriktning av verksamheten. 

Delprogrammet Allmänna försäkringar 

Efter samråd med chefen för ekonomidepartementet vill jag anföra 

följande. 

Delprogrammet Allmänna försäkringar omfattar verksamhet vid försäk

ringsinspektioncn, statens krigsförsäkringsnämnd och statens krigsskade

nämnd. 

Målet för verksamheten är att skapa förutsättningar för att försäkringsvä

sendet skall fungera under beredskapstillstånd och krig på ett sätt som så nära 

som möjliggt ansluter till den fredsmässiga verksamheten. 

Jag finner att förslagen i programplanen ger uttryck för en lämplig 

inriktning av verksamheten. 
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Delprogramn1et Socialförsäkringsförmåner 

Efter samråd med chefen för socialdepartementet vill jag anföra följan

de. 
Delprogrammet Socialförsäkringsförmåner omfattar verksamhet vid riks

försäkringsveket och de allmänna försärkningskassorna. Riksförsäkringsver

ket är programmyndighet. 

Målet för verksamheten är att skapa förutsättningar för att fredstida 

socialförsäkringsförmåner kan bibehållas under beredskapstillstånd och 

krig. 
Jag finner att förslagen i programplanen ger uttryck för en lämplig 

inriktning av verksamheten. 

4.8 Ledning och samordning m. m. 

Programmet Ledning och samordning m. m. omfattar fyra delprogram 

inom ÖEF:s ansvarsområde, nämligen 

- Information och utbildning 

- Ledning och samordning av långsiktsplanering m. m. 

- Informationsbehandling m. m. 

- Ledning och administration. 

Programmet omfattar dessutom två delprogramm inom kommerskollegi

ums resp. statens pris- och kartellnämnds ansvarsområde nämligen 

- Utrikeshandelsregleringar 

- Prisregleringar. 

Verksamheten inom ÖEF:s ansvarsområde syftar främst till att understöd

ja och tillgodose krav från verksamheten inom övriga program inom det 

ekonomiska försvaret. 
Målet för verksamheten avseende utrikeshandels- och prisregleringar är 

att denna i behövlig omfattning skall kunna upprätthållas och snabbt 

anpassas till de krav olika krislägen ställer. 

Som särskilda yrkanden framförs krav på ökade personalresurser och 

medel för informationsberedskap, resör, utbildning och övningar m. m. 

Jag finner att förslagen i programplanen ger uttryck för en lämplig 

inriktning av verksamheten. Jag anser att verksamheten bör inriktas mot att 

dessa åtgärder kan genomföras inom ramen för tilldelade medel. 

4.9 Kostnader 1981/82 

I propositionen om besparingar i statsverksamheten m. m. (prop. 1980/ 

81 :20 bil 10, FöU 1980/81 :10. rskr 1980/81:69) anmäldes att investeringarna 

över statsbudgeten inom det ekonomiska försvaret för budgetåret 1981/82 
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enligt regeringens anvisningar för programplaneringen den 27 mars 1980 

beräknades uppgå till 162 milj. kr. [propositionen anmäldes vidare att det 

under hösten skulle komma att föreligga viktigt underlag för den fortsatta 

inriktningen av den statliga tekopolitiken samt att regeringen skulle 

återkomma med förslag i dessa frågor. ÖEF, AMS, SIND och tekodelcga

tionen har under hösten lämnat underlag för regeringens överväganden. Jag 

och cheferna för arbetsmarknads- och industridepartementet har kommit till 

slutsatsen att strävan bör vara att ge de statliga stödåtgärdcrna en mer 

offensiv prägel. Mot bakgrund härav har jag i det föregående under 

programmet Beklädnad m. m. föreslagit att 18 milj. kr. utöver vad som 

beräknades för investeringar över statsbudgeten i propositionen om bespa

ringar i statsverksamheten m. m. skall anvisas till regeringens disposition. 

Därmed kommer det förslag till investeringar över statsbudgeten som här 

lämnas att uppgå till ( 162 + J 8 =) 180 milj. kr. Chefen för arbetsmarknads

departementet kommer senare idag att föreslå vissa ändringar av reglerna för 

det s. k. äldrestödet. Dessa innebär att en viss minskning av stödet kan 

beräknas jämfört med om äldrestödet skulle utgå enligt nu gällande regler. 

Denna minskning kan inte exakt beräknas men torde såvitt nu kan bedömas 

minst motsvara den ökning jag här har förordat för programmet Beklädnad 

m.m. 

Som jag tidigare nämnt kommer regeringen att senare återkomma med 

förslag beträffande den fortsatta utbyggnaden av oljelagringen och fredskri

slagringen av gasbensin. 

För budgetåret 1981182 beräknar jag för närvarande de sammanlagda 

kostnaderna över statsbudgeten och oljelagringsfondcn för verksamheten 

inom det ekonomiska försvaret till 567,6 milj. kr. enligt följande samman

ställning. 

Program Huvudtitel: Belopp 1981/82 (tkr.) 
Anslagsbenämning 

Drift- Investe-
kostnader ringar 

Livsmedel Jo: B 1 Lantbruksstyrelsen (del) 103 
B2 Lantbruksnämnderna (del) 800 
Cl Statens jordbruksnämnd (del) 2 082 
C4 Inköp av livsmedel m.m. för bered-

skapslagring 17 000 
cs Kostnader för beredskapslagring av 

livsmedel m.m. 85 725 
Fl Statens livsmedelsverk (del) 75 
F3 Statens veterinärmedicinska anstalt 

(del) 20 
F4 Veterinärstaten (del) 190 

H:F2 Drift av beredskapslager (del) I 

Beklädnad m.m. H:Fl ÖEF: Förvaltningskostnader (del) 3 541 
F2 Drift av beredskapslager (del) 39 593 
F3 Beredskapslagring och industriella 

åtgärder (del) 92100 

Totalt 

103 
800 

2 082 

17 000 

85725 
75 

20 
190 

1 

3 541 
39593 

92 100 
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Program Huvudtitel: Belopp 1981182 (tkr.) 
Anslags benämning 

Drift- Investe- Totalt 
kostnader ringar 

Bränslen och 
drivmedel m.m 

Kemiska produkter 
m.m. 

Metaller m.m. 

Transporter 

H: Fl 

F3 

H: FI 

F2 
F3 

H: Fl 
F2 
F3 

K: B9 
Dl 
El 
F2 
I 1 

ÖEF: Förvaltningskostnader (del) 

Beredskapslagring och industriella 
åtgärder (del) 

ÖEF: Förvaltningskostnader (del) 

Drift av beredskapslagcr (del) 
Beredskapslagring och industriella 
åtgärder (del) 
Oljelagringsfonden 

ÖEF: Förvaltningskostnader (del) 
Drift av bcredskapslager (del) 
Beredskapslagring och industriella 
åtgärder (del) 

Statens vägverk: Försvarsuppgifter 
Järnvägar m.m. (del) 
Farledsverksamhet (del) 
Beredskap för civil luftfart 
Transportrådet (del) 

Arbetskraft 

Ö1,riga försörj
ningviktiga 
tjänster 

A: B 6 Totalförsvarsverksamhet 

E: B 10 Statens krigsförsäkringsnämnd 

Ledning och H: F I 
samordning 

Ej programfördelat F 3 
(medel till regeringens 
disposition) 

m.m. 

ÖEF: Förvaltningskostnader (del) 

Bcredskapslagring och industriella 
åtgärder (del) 

Summa 

varav från nljclagringsfondcn 

5 245 

4 410 
58 110 

2 514 
40 975 

6500 

1 245 

1 971 

86378 

65 

15 520 

355 063 

350 

26000 
32 500 

24 650 

6000 
6000 

500 
5 500 
I 000 

I 000 

5 245 

350 

4 4!0 
58 110 

26000 
32 500 

2514 
40975 

24 650 

12 500 
6000 
1 745 
5 500 
2 971 

86 378 

65 

15 520 

I 000 

212600 567663 

32 500 32 500 

Anm: Under progrnmmcn Brän~lcn l1ch drivmedel m. m. och Kemiska produkter m. m. har uthrytningar gjorts ur IJudgctproposition~n. 

l.~t\irytningarna berör anslagen F2. Drift a\' hcrcd~kapslagcr ut:h F3. Bcrcdskapslagring Ol·h industriella åtgärder. 

Hemställan 

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

föreslår riksdagen att 

1. godkänna de riktlinjer för det ekonomiska försvarets fortsatta 

utveckling som jag har förordat 

2. godkänna vad jag har förordat om inriktningen av de fortsatta 

statliga åtgärderna på tckoområdet. 
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Överstyrelsen för ekonomiskt försvar 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar (ÖEF) är central förvalt

ningsmyndighet för det ekonomiska försvaret. ÖEF leds av en styrelse med 

nio ledamöter. Chef för ÖEF är en generaldirektör som också är ordförande i 

styrelsen. 

ÖEF har till uppgift att samordna förberedelserna inom det ekonomiska 

försvaret för att tillgodose landets behov av förnödenheter och tjänster som 

är av vikt för totalförsvaret eller folkförsörjningen vid krig. krigsfara eller 

under andra utomordentliga förhållanden. ÖEF skall i den mån det inte 

ankommer på annan myndighet vidta förberedelser för detta. Därvid skall 

ÖEF särskilt förbereda åtgärder för att möta försörjningssvårigheter till följd 

av import bortfall av varor, som är av vikt för folkförsörjningen. utan att det 

är krig eller krigsfara i rikets närhet (s. k. fredskris). 

Följande programindelning gäller: 

Program 

l. Livsmedel 

2. Beklädnad m. m. 

3. Energi 

4. Övriga varor 

8. Ledning och samordning 

Delprogram inom ÖEF:s ansvarsområde 

1.2 Gödsel och bekämpningsmedel 

3.1 Bränslen och drivmedel m. m. 

4.1 Kemiska produkter m. m. 

4.2 Metaller m. m. 

8.1 Information och utbildning 

8.2 Ledning och samordning av långsikts

plancring m. m. 

8.3 Informationsbchandling m. m. 

8.4 Ledning och administration 
Läkemedel och sjukvårdsmateriel 

(Tillhör i planeringssammanhang to

talförsvarsgrenen övrigt totalförsvar, 

ej det ekonomiska försvaret.) 

Verksamheten inom programmen består huvudsakligen av övergripande 

planering. företagsplanläggning och beredskapslagring. 

ÖEF är uppdragsmyndighet gentemot jordbruksnämndcn och socialsty

relsen när det gäller beredskapslagring av gödsel- och bckiimpningsmedel 

resp. läkemedel och sjukvårdsmateriel. 

ÖEF begär medel över följande anslag: 

- förslagsanslaget F I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvaltnings-

kostnader 

- förslagsanslaget F 2. Drift av beredskapslager 

- reservationsanslagct F 3. Beredskapslagring 

- reservationsanslagct F 4. Industriella åtgärder 



Överstyrelsen för ekonomiskt försvar 
Sammanställning totala anslag (1 000-tal kr.) 

Program/delprogram Anslag 1980/81 

Fl F2 F3 F4 Totalt 

Gödsel- och bekämpningsmedel 1 1 
Beklädnad m.m. 3 222 38 229 2000 90 520 133 971 
Bränslen och drivmedel m.m. 5 068 178 696 387 530 l 571 295 
Kemiska produkter m.m. 3 982 52 107 96 628 9 500 162 217 
Metaller m.m. 2 266 37 300 25 000 64566 
Ledning och samordning m.m. 14 351 14 351 
Läkemedel och sjukvårdsmateriel 1 1 

Summa betalningsmedel 28 891 306 332 511 158 100 021 946 402 

Från oljclagringsfonden - l 025 -464 858 -465 883 
Övriga intäkter - 6546 - 6 546 

Summa anslag 28 891 298 761 46 300 100 021 473 973 

1981/82 beräknar ÖEF 

Fl F2 F3 F4 

I 
3 669 39 866 38470 183 600 
5 872 269 129 l 959 185 10 350 
4 693 59 124 503 150 16 000 
2541 41 134 70 356 

16 824 
1 

33 599 409 255 2 571 161 209 950 

- 1158 -2 376 805 
- 6 215 

33 599 401 882 194 356 209 950 

Totalt 

1 
265 605 

2 244 536 
582 967 
114 031 

16 824 
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3 223 965 

-2 377 963 
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J • Livsmedel 

1.2 Gödsel- och bekämpningsmedel 

Delprogrammet omfattar frågor avseende handelsgödselmedel och 

bekämpningsmedel. Verksamheten bedrivs i samråd med JN som lämnar 

erforderliga anvisningar. 

2. Beklädnad m. m. 

Programmet omfattar frågor rörande beklädnadsrnror samt övriga textil

<Jch lädervaror. 

Budgetförslag 1981/82 

För programmet beräknas ett totalt anslag på 265 605 000 kr., varav 

8 120 000 kr. från oljelagringsfonden för beredskapslagring. 

F 1. Förvaltningskostnader 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser beräknas av ÖEF till 

309 000 kr. 

ÖEF begär en handläggare till bekliidnadsbyrån för främst tekniska 

utredningar. Kostnaden uppgår till 138 000 kr. under budgetåret 1981/82. 

F 2. Drift av bcredskapslager 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser beräknas av ÖEF till 
662 000 kr. 

Räntor uppgår enligt ÖEF till 1 082 000 kr. 
En besparing med 1()7 000 kr. föreslås. 

F 3. Bercdskapslagring 

För utökning av beredskapslagret av fiber och garn begär ÖEF 30 milj. kr. 

under budgetåret 1981/82. Inlagringskostnaden beräknas till 350 000 kr. 

För en fortsatt uppbyggnad av fredskrislagret med främst grövre syntetiska 

garner begärs 8 milj. kr. I nlagringskostnaden uppgår till 120 000 kr. 

Beloppen föreslås rekvireras från oljelagringsfonden. 

F 4. Industriella åtgärder 

För att gjorda åtaganden om stöd till textilindustrin m. fl. skall kunna 

infrias beräknar ÖEF 42,1 milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

För nya åtaganden i form av avskrivningslån till beklädnadsindustrin exkl. 
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skoindustrin heräknar ÖEF 117 milj. kr. och för offertlån till läderskoindu

strin 10 milj. kr. 

För att genom försörjningsberedskapsstöd kunna stimulera myndigheter 

att upphandla inhemska textilvaror hegär ÖEF 12 milj. kr. 

För skoinstitutets verksamhet erfordras 1,5 milj. kr., för utveckling av 

reglerings- och ransoneringssystem 500 000 kr. och för försöks- och 

provningsverksamhet 500 000 kr. 

3. Energi 

3.1 Bränslen och drivmedel m. m. 

Delprogrammet Bränslen och drivmedel m. m. omfattar petroleumpro

dukter inkl. smörjmedel, fasta fossila hriinslen samt inhemska bränslen. 

Budgetförslag 1981/82 

För programmet beriiknas ett totalt anslag på 2 244 536 000 kr. varav 

l 959 185 000 kr. från oljelagringsfonden för bcrcdskapslagring samt 

l 158 000 kr. från oljelagringsfonden och 6 215 000 kr. i övriga intäkter för 

drift av beredskapslagcr. 

F 1. Förvaltningskostnadcr 

Pris- och löneomriikning på hefintliga resurser heräknas av ÖEF till 

492 000 kr. 

För hudgetåret 1981/82 begär ÖEF 20 000 kr. för kontroll av lageruppgif

ter, HJO 000 kr. för vidareutveckling av ransoneringssystem, 286 000 kr. för 

permanentning av bränslcniimndcn samt '.B3 000 kr. för utbildning av 

vapenfria tjänstepliktiga för tjänstgöring i skyddade oljelagringsanläggning-

ar. 

En hcsparing med 427 000 kr. föreslås. 

r 2. Drift av bcredskapslager 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser heräknas av ÖEF till 

l 659 000 kr. 

Ränta samt kostnadsökningar för drift av hcfintliga lager uppgår enligt 

ÖEF till 88 999 000 kr. 

En besparing med 225 000 kr. föreslås. 
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F 3. Bercdskapslagring 

Anliiggningar 

För byggnad av lagringsanliiggningar för råolja, flygdrivmedel samt liitt 

och tung eldningsolja beriiknas medels behovet under 1981 /82 uppgå till 168,5 

milj. kr. 

Dessutom förcsl~is en kostnadsram på 150 milj. kr. och en medelsförbruk-

11ing av 50 milj. kr. fdm oljclagringsfondcn för byggnadsohjekt i program

planen som om tillfälle ges avses tidigareläggas. 

Varor 

För uppfyllnad av färdigställda lagringsanliiggningar för rt1olja. flygdriv

rnedel samt Hitt och tung eldningsolja begiir ÖEF I 735,15 milj. kr. 

lnlagringskostnaderna beräknas till 5.535 milj. kr. 

Samtliga under F 3. Beredskapslagring begärda medel ( 1 959,J 85 milj. kr.) 

föreslås rekvireras från oljelagringsfonden. 

F 4. Industriella åtgärder 

För (1tgiirder för att förkorta tiden för överg[mg till inhemskt bränsle vid 

fjiirrviirmeverk och andra större viirmecentraler vid en kris begär ÖEF 10 

milj. kr. 

För bibehfillanck av den nu uppnådda gengasberedskapen erfordras enligt 

ÖEF 350 000 kr. 

4. Övriga varor 

4.1 Kemiska produkter m. m. 

Delprogrammet omfattar frågor avseende mineraler andra än metaller. 

trävaror, massa. papp och papper, grafiska produkter, petroleumproduktcr 

andra än bränslen och drivmedel. glas- och porslinsvarur. gummi- och 

plastvaror samt övriga kemiska produkter, dock ej liikemedel. 

Budgetförslag 1981/82 

För programmet beräknas ett totalt anslag på 582 967 000 kr. varav 

409 500 000 kr. frtm oljelagringsfondcn för beredskapslagring. 

9 Riksdagen 1980!8/. I sund. Nr 100. Bil. 14 
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F 1. Förvaltningskostnadcr 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser beräknas av ÖEF till 

373 000 kr. 

Till förrådsbyrån begär ÖEF en handläggare för ledning av förrådsvcrk

samheten. Kostnaden för budgetåret 1981/82 beräknas till 138 000 kr. 

För genomförande av inköps- och lagringsverksamhet och produk

tionsplanläggning gällande läkemedel och sjukvårdsmatericl krävs enligt 

ÖEF personalförstärkning. I avvaktan på den slutliga utformningen av den 

administrativa organisationen och arbetsfördelningen mellan ÖEF och 

socialstyrelsen begär ÖEF härför 200 000 kr. i konsultmedel. 

F 2. Drift av beredskapslager 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser beräknas av ÖEF till 

I 844 000 kr. 

Ränta samt kostnadsökningar för drift av befintliga varulager uppgår 

enligt ÖEF till 5 180 000 kr. 

Ökade driftkostnader med hänsyn till föreslaget investeringsprogram 

beräknas till 100 000 kr. 

Till förrådsbyar i Västergötland och södra Sverige begär ÖEF två tjänster 

till en kostnad av 201 000 kr. för budgetåret 1981/82. 

En besparing med 308 000 kr. föreslås. 

F 3. Beredskapslagring 

För fortsatt uppbyggnad av avspärrningslagret av petrokemiska produkter 
krävs investeringar under budgetåret 1981182 för 80,295 milj. kr. Inlagrings

kostnadcn beräknas till 8,355 milj. kr. För uppbyggnad av fredskrislager av 
gasbensin erfordras enligt ÖEF 375 milj. kr. Inlagringskostnaden beräknas 

till 2 milj. kr. 
För anläggningsinvesteringar erfordras 37,5 milj. kr., varav 32,5 milj. kr. 

för fredskrislagret. 

Medlen gällande fredskrislagret föreslås rekvireras från oljelagringsfon

den. 

F 4. Industriella åtgärder 

För att vidmakthålla från försörjningssynpunkt oförändrad beredskap 

utan att behovet av beredskapslagring samtidigt ökar. har ÖEF träffat avtal 

med företag om avskrivningslån och försörjningsberedskapslån. Dessa 

företag förbinder sig att under avtalstiden upprätthålla en viss produktion 

och produktionskapaeitet. De områden som avses är vissa tvättmedelsråva

ror, glykoler och på eten oxid baserade lösningsmedel m. m., röntgenfilm och 
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viss materiel för tryckning samt däck. Kostnaderna för dessa avtal beräknas 

för budgetåret 1981/82 uppgå till 15,5 milj. kr. 

Ersättning för provkörningar beräknas till 500 000 kr. 

4.2 Metaller m. m. 

Delprogrammet Metaller m. m. omfattar frågor avseende malmer, järn 

och stål och andra metaller samt verkstadsprodukter. Till detta program 

hänförs även hjälpförnödenheter för gruv-, stål-, metall- och verkstadsindu

stri. 

Bugetförslag 1981/82 

För programmet beräknas ett totalt anslag på 114 031 000 kr. 

F 1. Förvaltningskostnader 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser beräknas av ÖEF till 

211 000 kr. 

För att ta igen eftersläpande företagsplanläggning begär ÖEF ökade 

resmedel med 64 000 kr. 

F 2. Drift av beredskapslager 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser beräknas av ÖEF till 

413 000 kr. 

Ränta uppgår enligt ÖEF till 3 390 000 kr. 
Till en förrådsby i södra Sverige begär ÖEF en tjänst till en kostnad av 

98 000 kr. för budgetåret 1981/82. 

En besparing med 67 000 kr. föreslås. 

F 3. Beredskapslagring 

För uppbyggnad av avspärrningslagret vill ÖEF göra inköp av krommalm, 

molybdenoxid och nickel för 18,1 milj. kr. Inlagringskostnaden beräknas till 

545 000 kr. 

För fortsatt fredskrislagring av kobolt samt av molybden, mangan, krom, 

nickel och titan begärs 51 milj. kr. under budgetåret 1981/82. Inlagringskost

naden uppgår till 361 000 kr. 

För investeringar i förråd erfordras enligt ÖEF 350 000 kr. 
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8 Ledning och samordning m. m. 

8.1 Information och utbildning 

Delprogrammet inriktas främst mot att skapa informationsberedskap inför 

olika slag av försörjningskriser och genomföra utbildning inför olika 

krissituationer. 

Budgetförslag 1981182 

För programmet beräknas ett totalt anslag på 1 755 000 kr. 

F 1. Förvaltningskostnader 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser beräknas av ÖEF till 

125 000 kr. 

För en biblioteksassistenttjänst begär ÖEF I J2 000 kr. för budgetåret 

1981182. 

Kostnader för aktuellt informationsmaterial. utbildning av krisplacerad 

personal, ökade resmedel samt för krispoolens heredskapshållning beräknas 

av ÖEF till 300 000 kr.. 

En besparing med 25 000 kr. föreslås. 

8.2 Ledning och samordning al' långsikt~planering m. m. 

Jnom delprogrammet leder och samordnar ÖEF bl. a. den J[mgsiktiga 

planeringen för det ekonomiska försvarets myndigheter i enlighet med 

regeringens anvisningar. 

Budgetförslag 1981/82 

För programmet beräknas ett totalt anslag på I 276 000 kr. 

F l. Förvaltningskostnader 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser beräknas av ÖEF till 

108 ()()()kr. 

En besparing med 5 000 kr. föreslås. 

8.3 lnformationshehandling m. m. 

Delprogrammet utgör stödverksamhet för övriga program inom ÖEF cieh 

andra myndigheter inom det ekonomiska försvaret. 
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Budgetförslag 1981/82 

För programmet beräknas ett totalt anslag p{1 4 501 000 kr. 

F I. Förvaltningskostnader 

Pris- och löneomriikning på befintliga resurser beriiknas av ÖEF till 

379 000 kr. 

För inskaffande av egen dator begär ÖEF 425 000 kr. 

En besparing med 50 000 kr. föreslås. 

8.4 Ledning och administration 

Delprogrammet omfattar ÖEF:s centrala ledning och administration. 

Budgetförslag 1981/82 

För programmet beräknas ett totalt anslag på 9 292 000 kr. 

F 1. Förvaltningskostnader 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser beräknas av ÖEF till 

826 000 kr. 

För merkostnad på grund av SLÖR samt för bevakning begär ÖEF 90 000 

kr. ÖEF anser att behov föreligger av en personalkonsulent. Kostnaden 

härför uppgär för budgetåret 1981/82 till 138 000 kr. För personalutveckling 

och för skriYmatcrial. kontorsmaskiner och inventarier begär ÖEF 150 000 

kr. 

En besparing med 100 ()()() kr. föreslås. 

Uikemedel och sjukvårdsmakrid 

Delprogrammet omfattar frågor rörande sjukvårds- och liikemedels

fiirnödenheter. Verksamheten bedrivs i samråd med socialstyrelsen som 

liimnar erforderliga anvisningar. 

Föredraganden 

Mot bakgrund av ökande risker för störningar i oljetillförseln, förnyade 

prognoser för oljeanviindningen samt stigande kostnader för att upprätthålla 

erforderlig försörjningsberedskap har 1980 års oljclagringskommitte pröva! 

dimensioneringen av det nu löpande oljelagringsprogrammet. Jag kommer 

som jag tidigare niimnt att ta ställning till dessa frågor senare. Diirför 

beriiknar jag nu inga medel för driftkostnader och investeringar (med 

IO Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 100. Bil. /./ 
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undantag för gengasverksamheten) inom delprogrammet Bränslen och 
drivmedel m. m. 

Kommitten skall i en andra etapp se över behovet av fredskrislagring samt 

lagring för avspärrning och krig i fråga om gasbensin (Kemiska produkter 

m. m.). Jag ämnar återkomma i denna fråga. 

Inom ÖEF pågår bl. a. i anslutning till perspektivstudien en omfattande 

översyn av planeringsverksamheten och utformningen av försörj

ningsberedskapen. Västentliga drag i den översynen är en organisatorisk och 

administrativ kunskapsförbättring inom reglerings- och ransoneringsområ

dena, en strävan att finna alternativ till den ofta dyra och tekniskt besvärliga 

lagringen samt en omfattande översyn av befintliga beredskapslager. Jag 

anser att detta arbete är betydelsefullt och bör bedrivas med hög 

prioritet. 

Det är ofta svårt att på förhand bedöma om beredskapslagring eller 

industriella stödåtgärder är lämpligast för att stärka försörjningsberedskapen 

på ett visst område. Vidare uppstår genom den snabba strukturomvandling

en i näringslivet inte sällan behov av att under löpande budgetår omprioritera 

insatserna mellan olika program eller åtgärdstyper. För att underlätta dessa 

förändringar föreslår jag att de nuvarande anslagen F 3. Beredskapslagring 

och F 4. Industriella åtgärder slås samman till ett nytt anslag F 3. 

Beredskapslagring och industriella åtgärder. Denna sammanslagning över

ensstämmer också med det önskemål om förenkling av anslags

konstruktionen för det ekonomiska försvaret som försvarsutskottet uttalat 

(FöU 1979/80:14). 

Sammanställning av totala anslag under anslagen F 1-F 3 (I 000-tal kr.) 

Program/delprogram 1980/81 1981182 beräknar 
Anslag 

ÖEF Föredraganden 

Gödsel- och bekämpningsmedel 1 l l 
Beklädnad m.m. 133 971 265 605 135 234 
Bränslen och drivmedel m.m. 571 295 2 244 536 5 5951 
Kemiska produkter m.m. } 226 783 

582 967 121 0192 
Metaller m.m. 114 031 68140 
Ledning och samordning m.m. 14 351 16 824 15 520 
Läkemedel och sjukvårdsmateri-
el I 
Till regeringens disposition 1 000 

Summa 946402 3 223965 346 510 

Från oljelagringsfonden - 465 883 -2 377 963 - 32 500 
Övriga intäkter 6 546 6 215 0 

Summa anslag 473 973 839787 314 010 

I Utgör enbart förvaltningskostnader (F I) och medel för gengasverksamhet (F 3) 
2 Häri ingår ej medel för uppfyllnad av den lagringsanläggning för gasbensin som är 
under byggnad 
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Sammanställning av personalresurser (antal tjänster)' 

1979/80 1980/81 1981/82 beräknar 

ÖEF Föredra-
ganden 

Central administration (F 1) 172 172 +4 of 
Anläggningar (F 2) 45 49 +3 +2 

Summa 217 221 +7 +2 

1 Exklusive lokalvårdare, byggledarc och personal vid DMC. 

Jag kommer i det följande först att redovisa medelsbehovet under anslagen 

F 1 - F 3 uppdelat på olika program. Därefter övergår jag till att redovisa 

medelsbehoven under varje anslag. Regeringen har möjlighet att göra 

omfördelningar av anslagna medel mellan olika program. 

1 Livsmedel 

1.2 Gödsel- och bekämpningsmedel 

Chefen för jordbruksdepartementet har tidigare denna dag tagit upp 

frågan om medelsbehovet för beredskapslagring av gödsel- och bekämp

ningsmedel. 

Under anslaget F 2. Drift av beredskapslager har jag tagit upp en 

1 000-kronorspost för att markera ÖEF:s funktion som uppdragsmyndighet 

gentemot jordbruksnämnden inom delprogrammet. 

Denna post finns under innevarande budgetår på anslaget F 1. 

2 Beklädnad 

Under anslaget F 3. Bercdskapslagring och industriella åtgärder beräknar 

jag till följd av tidigare ingångna avtal 42,1 milj. kr. för avskrivningslån till 

teko-, sko- och garveriindustrier samt för försörjningsberedskapslån till 

bomullsindustrin och Svenska Rayon AB. I beloppet ingår också 5 milj. kr. i 

villkorslån till Svenska Rayon AB samt 0,5 milj. kr. för täckande av förluster 

på kreditgarantier. 

Jag beräknar vidare 11 milj. kr. för nya avskrivningslån till teko-, sko- och 

garveriindustrier samt 8 milj. kr. för försörjningsberedskapsstöd. 

Härutöver beräknar jag 18 milj. kr. till regeringens disposition. 

För offertlån (försörjningsberedskapslån) till läderskoindustrin beräknar 

jag 10 milj. kr. och för skoinstitutets verksamhet 2,5 milj. kr. 

Avskrivningslån kan lämnas till investeringar i maskiner och byggnader 

som har väsentlig betydelse från försörjningsberedskapssynpunkt. Lånen, 

som är ränte- och amorteringsfria, utgår normalt med 50 % av investerings-
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kostnaden. Avskrivning sker under 10-15 år om företaget uppriitthåller 

avtalad produktion och produktionskapacitet. 

Fiirsörjningsberedskapslån och offertl[m kan lämnas som ersiittning åt 

företag som upprätthtiller avtalad produktion och produktionskapacitet 

under viss tid. Limen är ränte- och amorteringsfria och skrivs av vid 

avtalsperiodens slut om företaget uppfyllt villkoren enligt avtal. 

Försörjningsbereclskapsstöcl kan utgft i samband med statliga och kommu

nala myndigheters upphandling p<'t bekliidnadsomri\dct. 

Fiir effektivisering av reglerings- och ransoncringssystem på bekliidnacls

omrftclet beräknar jag 0,5 milj. kr. 

Jag förordar att liiderskoföretag skall kunna erhålla statlig garanti för lån 

till rörelsekapital som erfordras för att överbrygga säsongsviingningarna i 

företagen. Jag heriiknar för ändamålet en ram pi\ 17 milj. kr. 

För kreditgarantier i samband med investeringar i maskiner och byggnader 

finns en ram pt1 105 milj. kr. 

3 Energi 

3.1 Bränslen och drivmedel m.m. 

Under anslaget F 1. Förvaltningskostnader beräknar jag IOU 000 kr. i 

konsultmedel för vidareutveckling av ett system för ransonering av 

eldningsolja till främst småhus samt 50 000 kr. för inrättande av en 

bränslenämnd. 

Under anslaget F 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder beriiknar 

jag 350 000 kr. för gengasverksamheten. 

Betriiffande investeringar och driftkostnader i övrigt iimnar jag återkom

ma i den tidigare nämnda energipropositionen. 

4 Öuiga försiirjningsviktiga varor 

4.1 Kemiska produkter m.m. 

Under anslaget F 2. Drift av beredskapslager beräknar jag medel för en ny 

tjänst vid en nyuppförd förrådsby i södra Sverige. 

Under anslaget F 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder heriiknar 

jag JO milj. kr. för inköp av kemiska produkter m. m. till beredskaps lagret. 

Vidare beräknar jag 15.5 milj. kr. för stöd till gummiindustrin samt till grafisk 

och petrokemisk industri samt 500 000 kr. för provkörningar av befintlig 

produktionsutrustning i avsikt att finna inhemska substitut till importerade 

råvaror. 

rrflll oljclagringsfonclen beräknar jag nu 32.5 milj. kr. för färcligstiillande 

av anl~iggningar för pctrokemikalier, bl. a. en lagringsanläggning för 

gashcnsin. Angående uppfyllnad av anläggningen återkommer jag efter att 

oljclagringskommitten lagt sitt betänkande för andra etappen. 
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4.2 Metaller 111. m. 

Under anslaget f 2. Drift av beredskapslager beräknar jag medel för en ny 

tjiinst vid en nyuppförd förritdsby i södra Sverige. 

Under anslaget F 3. Rereclskapslagring och industriella iltgärdcr beräknar 

jag 24,65 milj. kr. för fortsatt uppbyggnad av fredskris- och bereclskapslager 

av kgcringsmetaller samt för byggande av bulkförråcl. 

Läkemedel och .1j11kl'årdsmaterief 

Statsrådet Holm har tidigare denna dag tagit upp frågan om meclclsheho

vet för bereclskapslagring av läkemedel m.m. 

Under anslaget F 2. Drift av beredskapslager har jag tagit upp en 

I 000-kronorspost för att markera att ÖEF är uppdragsmynclighct gentemot 

socialstyrelsen inom delprogrammet. 

Denna post finns under innevarande budgetår på anslaget F I. 

Till regeringens disposition 

Jag har i det föregående förordat att särskilda medel ställs till regeringens 

disposition under programmet Beklädnad m. m. 

Med hänsyn till att härutöver åtgärder kan komma att vidtas inom olika 

områden inom det ekonomiska försvaret, som nu inte i detalj kan redovisas, 

beriiknar jag ytterligare I milj. kr. till regeringens disposition. 

F 1. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: Förvaltningskostnadcr 

1979/80 Utgift 26 254 000 
1980/81 Anslag 28 891 000 
1981182 Förslag 31230000 

Anslaget omfattar centrala myndighctskostnadcr och upptar främst 

kostnader för personal. resor. konsulter och övriga expenser. 

I 000-tal kr. 

Program/dclprogram 

Gödsel- och hekiimpningsmcdel 
Bckliidnad m.m 
Briinslcn och drivrm:del 111.m. 
Kc111iska produkter 111.111. 
Metaller m.rn. 
Ledning och samordning m.m. 
Läkemedel och sjukvårdsrnatcri
cl 

Summa anslag 

1980/81 
Anslag 

'')')) 

5 068 

·' 982 
2 266 

1051 

28 891 

1981/82 beräknar 

ÖEF Föredraganden 

3 669 3 541 
5 872 5 245 
4 69'.\ 4 410 
2 541 2 514 

16 824 15 520 

33599 31230 
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Hemställan 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående och med hänvisning till 

programsammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksda

gen 
att till Överstyre/sen för ekonomiskt försvar: Förvaltnings kostnader 

för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 31 230 000 
kr. 

F 2. Drift av beredskapslager 

1979/80 Utgift 137 323 000 

1980/81 Anslag 298 761 000 
1981182 Förslag 138 680 0001 

Anslaget omfattar driftkostnader för beredskapslagring, exklusive cen
trala myndighetskostnader, för samtliga program/delprogram med undantag 
av delprogrammet Bränslen och drivmedel m. m. 

1 000-tal kr. 

Program/delprogram 

Gödsel- och bekämpningsmedel 
Beklädnad m.m. 
Bränslen och drivmedel m.m. 
Kemiska produkter m.m. 
Metaller m.m. 
Läkemedel och sjukvårdsmateri
el 

Från oljclagringsfondcn 
Övriga intäkter 

Summa 

Summa anslag 

Hemställan 

1980/81 
Anslag 

38 229 
178 696 
52107 
37 300 

306332 

- 1 025 
- 6 546 

298 761 

1981182 beräknar 

ÖEF Föredraganden 

1 
39866 

269 129 
59124 
41134 

409 255 

- 1 158 
- 6215 

401882 

1 
39 593 

0 
58110 
40 975 

138680 

0 
0 

138 680 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående och med hänvisning till 

programsammanställningen hemställer jag att regeringen förslår riksda

gen 
att till Drift av beredskapslager för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 138 680 000 kr. 

1 Skall ej jämföras med anslag för 1980/81 på grund av utbrytningen av delprogrammet 

Bränslen och drivmedel m. m. 
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F 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder 

1979/80 Utgift 156 543 000 Behållning 150 023 000 

1980/81 Anslag 146 321 000 

1981/82 Förslag 144 100 000 

Anslaget omfattar samtliga investeringar i varor och förråd, engångsan

visningar för inlagringskostnader för varuinvesteringar samt olika former av 
industristöd. De poster som under innevarande budgetår redovisas under 
anslagen F 3. Beredskapslagring och F 4. Industriella åtgärder är samman
förda under ett anslag F 3. Beredskapslagring och industriella åtgärder för att 
möjliggöra en flexibel avvägning av nämnda bcredskapsåtgärder. 

I 000-tal kr. 

Program/delprogram 

Beklädnad m.m. 
Bränslen och drivmedel m.m. 
Kemiska produkter m.m. 
Metaller m.rn. 
Till regeringens disposition 

Summa 

Från oljelagringsfonden 

Summa anslag 

1980/81 
Anslag 

92 520 
387 531 

131 128 

611 179 

-464 858 

146 321 

1981182 beräknar 

ÖEF Föredraganden 

222070 92100 
1969 535 350 

519 150 58 500 
70356 24650 

I 000 

2 781 lll 176 600 

-2 376805 -32 500 

404306 144100 

I sammanställningen upptagna medel från oljelagringsfonden gäller 
delprogrammet Kemiska produkter m. m. Jag återkommer i den energipo
litiska propositionen om ytterligare investeringar över oljelagringsfonden. 

Av de medel som beräknas under programmet Beklädnad m. m. avses 18 

milj. kr. för regeringens disposition. 
Jag förordar investeringar i anläggningar för nästa budgetår enligt 

följande. 



Investeringar i förrådsanläggningar l milj. kr.) 
Exklusive moms. som tillkommer det budgetar respektive anläggning är färdig 

Byggnadsobjekt Program Finansie- Kostnads ram 
rings-
källa 1979-07-01 1980-07-01 

Anläggningar för petrokemikalicr -I.I Olf 138,00 143.00 
Bulkförrad 4.2 0.35 

Mcdelsförbrukning 

Faktisk Kalkylmässigt 
t.o.m. beräknad 
1979/80 

1980/81 1981/82 

38.12 39,70 32,50 
0,35 

Byggstart Färdig-
år-tnän stlillan-

de 
är-mån 

78-01 8-1-07 
81-09 82-09 

"C .., 
0 

'Cl --e 
QC> 
0 
00-

-0 
0 

55: 
;-
~ -.i. 
:i: 
= = Q. 
~ 
c;;" 
Q. 
~ 

'Cl = .., -~ 
3 
~ = -~ -
5 
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Anslagsberäkning (I 000-tal kr.) 

Medclstilldelning 

Behållning 
Från oljelagringsfonden 
Anslag 
Från oljelagringsfonden 
Anslag (förslag) 

Hemställan 

1980-07-01 
1980/81 
1980/81 
1981/82 
1981/82 

Summa 

Beräknad medels-
förbrukning 

150023 1980/81 762 227 
465 883 1981/82 176 600 
146 321 
32 500 Beräknad 0 

144 )()0 behållning 
1982-06-30 

938827 938 827 

141 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående och med hänvisning till 

programsammanställningen hemställer jag att regeringen förslår riksdagen 

att 

l. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för 

förrådsanläggningar inom de kostnadsramar som jag har 

förordat i det föregående. 

2. till Reredskapslagring och industriella åtgärder för budgetåret 

1981182 anvisa ett rcservationsanslag av 144 100 000 kr. 

Il Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 100. Bil. 14 
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G. TULLVERKET 

G I. Tullverket: Förvaltningskostnader 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

544 126 000 

531004000 

586 365 000 

142 

Tullverket har till uppgift att debitera, uppbära och redovisa tull samt 

skatter och andra avgifter. Verket övervakar vidare efterlevnaden av 

särskilda bestämmelser om införsel och utförsel av varor och utövar i övrigt 

uppsikt över trafiken till och från utlandet samt fullgör kontrolluppgifter, 

som sammanhänger därmed, och vissa andra övervakningsuppgifter. Verket 

svarar även för åtgärder till havs och i kustvattnen, Vänern och Mälaren för 

att avvärja eller begränsa skada till följd av utflöde av olja eller annat. som är 

skadligt. 

Den centrala ledningen för tullverket utövas av generaltullstyrelsen. Chef 

för verket är en generaltulldirektör. Inom styrelsen finns två avdelningar, en 

driftavdelnig och en tulltaxeringsavdelning. Inom driftavdelningen finns ett 

plancringssekretariat samt två byråer, personal- och driftbyrån och bevak

ningsbyrån. Tulltaxeringsavdelningen omfattar två byråer, tariftbyrån och 

tullfrihetsbyrån. Inom styrelsen finns ytterligare två byråer, kanslibyrån och 

ekonomibyrån, samt ett revisionskontor. 

Tullverkets regionala och lokala förvaltning är indelad i fyra tullregioner 

och tre gränstu:Idistrikt. Tullregionerna kallas norra, östra, södra och västra 
tullregionen. Chefsmyndighet för tullregionerna är tulldirektionerna i resp. 

Sundsvall, Stockholm, Malmö och Göteborg. Tullregionerna indelas för 

annan verksamhet än kustbevakning i sammanlagt 19 tulldistrikt. Lednings

organ för tulldistrikten är distriktstullkammare. 

Genera/tullstyrelsen 

Tullverket har så sent som år 1974 genomfört en genomgripande 

rationalisering av tullverksamheten genom omorganisation av tullstaten och 

införandet av en ny tullprocedur. Därigenom har tullverkets personal kunnat 

minskas med sammanlagt 311 tjänster, motsvarande en personalminskning 

med 8 % . Omorganisationen var helt genomförd först med utgången av 

budgetåret 1978/79. 

Tullverkets verksamhet bestäms i huvudsak av yttre faktorer som hänger 

samman med internationell handel och transportverksamhet. Också beslut 

som fattas av regering och riksdag och som avser t. ex tullar och andra 

införselavgifter, indirekta skatter och in- och utförselregleringar av olika slag 

påverkar direkt verksamheten, liksom nationella och i viss mån internatio

nella bestämmelser för havsövervakning och miljöskyddsåtgärder. Utveck

lingen under senare tid visar en trendmässig trafik- och godsökning som 
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Personal 
Generaltullstyrelsen 
Tullstaten 

Anslag 
I. Lönekostnader för tjänste-

män hos generaltullstyrelsen 
2. Lönekostnader för tjänste-

män inom tullstaten 
3. Sjukvård, förslags1·is 
4. Reseersättningar (även för 

utrikes resor) 
5. Lokalkostnader, förslags I' is 
6. Information 
7. Automatisk databehandling, 

förs/ags1•is 
8. Särskilda utgifter 
9. Expenser 
10. Drift och underhåll av fort-

skaffningsmateriel 
11. Utbildning i tulltjänsten 
12. Beklädnad och beväpning 
13. Skadeersättningar, förslagsl'is 
14. Diverse utgifter 

1980/81 

340 
3 812 

4152 

37 306000 

406 863 000 
828 000 

6 625 000 
28 387 000 
3 067 000 

3 598 000 
15 000 

12 108 000 

23 698 000 
6 311 000 
1066000 

93 000 
1 039 ()()() 

531004000 

Beräknad ändring 1981182 

Generaltull- Föredra-
styrelsen ganden 

+2 - 91 
-2 -781 

0 -871 

+ 5 444 000 + 3 438 000 

+37 571 000 +36 965 000 
+ 4000 13 000 

+ 465 000 + 266 000 
+ 6 966 000 + 5 338 000 
+ 660000 + 189 000 

+ 1595000 + 313 000 

+ 2420000 + l 266 000 

+ 18 280 000 + 7 293 000 
+ 899 000 + 260 000 
+ 151 000 + 60000 
+ 11 000 + 7000 
+ 9000 21000 

+74475 000 +55 361 000 

1 Ändringen kan inte exakt fastställas med hänsyn till svårigheterna att i detalj bedöma 
konsekvenserna av huvudförslaget. 

medför en ökning av tullverkets arbetsvolym i storleksordningen 2 % per år. 

Det finns ingenting som tyder på att trenden bryts under de närmaste åren. 

Samtidigt tenderar arbetsuppgifterna att öka bl. a genom nya eller utvidgade 

införselregleringar. 

Enligt styrelsens uppfattning bör tullverkets resurser ses som en del av det 

totala resursbehovet i samhället när det gäller bl. a narkotikabekämpningen 

och skattekontrollen. Det är därför angeläget att de förstärkningar som sker 

på bl. a polis-, åklagar- och skatteområdena för de nämnda arbetsuppgifter

na följs upp även i fråga om tullverkets resurser för en egentlig kontroll. 

Generaltullstyrelsen har mot bakgrund av nuläget och de utvecklingsten

denser som finns inom tullverkets olika arbetsområden presenterat två 

alternativa förslag för sin verksamhet för budgetåret 1981182. 

Alternativ A, som utgör huvudalternativet, innebär en minskning av 

tullverkets resurser med 2 %. Alternativet innebär ett anslagsbehov av 573,6 

milj. kr. för förvaltningskostnader, vilket efter en pris- och löneomräkning 

på 50,6 milj. kr. innebär en ökning av resurserna till följd av statsmakternas 
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beslut med 4,2 milj. kr. och i övrigt en reell minskning med 11,7 milj. kr. 

jiimfört med innevarande budgetår. J alternativ B. som - med vissa 

omprioriteringar - innebär en i stort sett oförändrad ambitionsnivå. begär 

styrelsen för förvaltningskostnader 605.5 milj. kr. 

Alternativ A motsvarar en minskning av tullverkets personal med 107 ,5 

tjänster. fördelade proportionellt på generaltullstyrelsen med 9 tjänster, 

tulltaxering och uppbörd med 34.5 tjänster, distriktsbevakningen med 47 

tjänster, kustbevakningen med 11 tjänster och gränsbevakningen med 6 

tjänster. 

Mot bakgrund av att rörligheten hos bevaknings- och annan kontrollper

sonal är av grundläggande betydelse för tullverksamheten har styrelsen inom 

ramen för alternativ A ansett det nödvändigt att överföra medel till ett 

belopp av 857 000 kr. från lönekostnadsposten motsvarande ca 10 tjänster till 

anslagsposten Drift och underhåll av fortskaffningsmateriel. 

Styrelsen anmälde i anslagsframställning för budgetåret 1980/81 att 

kustposteringarna i Piteå, Arkösund och Marstrand kunde komma att dras 

in. Enligt riksdagens beslut skall den frågan ytterligare övervägas bl. a med 

beaktande av de beslut som kan komma att fattas i anledning av 

TAK-utredningens förslag. Med hänsyn till detta samt till att inte heller 

resultatet av övriga statliga utredningar som berör övervaknings- och 

räddningstjänst till sjöss ännu kan överblickas, anser styrelsen att några 

minskningar inte nu bör göras eller planeras inom kustbevakningen. 

Styrelsen anser det emellertid inte möjligt att låta andra verksamhetsgrenar 

inom verket bära kustbevakningens del av en nedskärning. varför den del av 

förvaltningskostnadsanslagct som faller på kustbevakningen hör undantas 

från nedskärningar i avvaktan på att en samlad översyn gjorts av beman

ningen längs våra kuster. Om kustbevakningen inte kan undantas anser 

styrelsen det nödvändigt att dra in kustposteringarna i Hudiksvall och 

Färjestaden samt en kustpostering på västkusten (Gottskiir, Stenungsund 

eller Grehhestad) alternativt en tulljaktsbesättning i Göteborg. Om medel 

inte anslås för i alternativ B upptagna dels sex nya tjänster för utsjöhevak

ningsfartygen Tv 171 och Tv 172, dels resterande medel för sex tjänster på 

samma fartyg måste ytterligare två å tre kustposteringar dras in. Indragning 

av hela enheter är nämligen den enda möjligheten till nedskärning inom 

kustbevakningen. eftersom personaluppsättningen är sådan. att indragning 

av en enda tjänsteman vid en enskild enhet i regel hindrar enhetens 

funktion. 

En minskning av tullverkets anslag med 2 % får enligt styrelsen 

utomordentligt besvärande återverkningar på verksamheten. 

Mot bakgrund av den så nyligen genomförda omorganisationen och 

omläggningen av tullproceduren föranleder en fortsatt resursminskning 

enligt styrelsen att ambitionsnivån i kontrollverksamheten ytterligare sänks. 

Omfattningen av den trafikexpcdierande. dvs. den direkt efterfrågestyrda 

verksamheten, som tar en växande andel av verkets resurser i anspråk. kan 



Prop. 1980/81:100 Bilaga 14 Handelsdepartementet 145 

nämligen inte påverkas i någon större utsträckning. En ambitionsnivåsänk

ning kommer också att gå ut över bekämpningen av den illegala narkotika

införseln och den ekonomiska brottsligheten, trots att dessa arbetsområden 

prioriteras av tullverket. En resursminskning som går ut över den rörlighet i 

verksamheten, som är en förutsättning för hela den nya tullproceduren och 

organisationen, kommer också att slå hårt mot den kontrollerande verksam

heten. 

Även för kustbevakningens del innebär en resursminskning stora påfrest

ningar. Dessa accentueras genom de arbetsuppgifter ,t. ex. havsfiskeöver

vakning, som nyligen pålagts denna verksamhetsgren. Härtill kommer det 

komplex av utredningar som berör kustbevakningen och som för närvarande 

prövas av regeringen. 

Om en resursminskning måste drabba också tullverket blir en viss 

organi~ationsöversyn sannolikt nödvändig. Det kan bli aktuellt att slå ihop 

eller dra in enheter. Detta kommer att leda till sämre service för trafiken. Det 

kan bli nödvändigt att ålägga trafiken vissa restriktioner beträffande 

exempelvis anloppsplatser och ankomst- och avgångstider för exempelvis 

flyg- och färjetrafik för att få ett mer rationellt utnyttjande av tullpersonalen. 

Författningsbestämmelser, som medför bindning av orimligt stora resurser 

till en speciell uppgift, såsom kilometerskattebestämmelserna. bör vidare 

ändras så att deras tillämpning blir mindre resurskrävande. 

I alternativ U-det alternativ som förordas av styrelsen-har styrelsen inom 

ramen för ungefär oförändrade personalresurser gjort vissa omprioritering

ar, främst i syfte att förstärka bekämpningen av narkotika-och annan grövre 

smuggling samt av ekonomisk brottslighet. Omfördelningar har också gjorts 

mellan verksamhetsgrenarna. Kustbevakningen tillförs sålunda 17 tjänster, 

främst för kompletterande besättningar till de nya utsjöbcvakningsfartygen. 

Vidare förutsätts att de kustposteringar (med 11 tjänster) skall bibehållas, 

vilka enligt styrelsens bedömning måste dras in om en tvåprocentig 

minskning görs även inom kustbevakningen. Härutöver föreslår styrelsen 

bl. a. inrättandet av en utryckningsenhet vid general tullstyrelsen för insatser 

mot utsläpp av kemiska ämnen till sjöss. 

Förvaltning av fastigheter 

Generaltullstyrelsen förvaltar fastigheter för tullverket till ett vid utgången 

av budgetåret 1979/80 bokfört värde av sammanlagt 16 591190 kr. Vid 

utgången av detta budgetår fanns på generaltullstyrelsens delfond av statens 

allmänna fastighetsfond uppförda avsättningar till värdeminskningskonto 

om 8 948 181 kr. Härav utgör 6 268 721 kr. grundavskrivning och 2 679 460 

kr. årsavskrivning. 
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Resultaträkning för fastigheter som förvaltas av genera/tullstyre/sen: 

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Generaltull- Föredra-
styrelsen gandcn 

Intäkter 
Ersättning för lokaler som disponeras 
av tullverket 19 544 000 +4 969 000 +4 239 000 
Hyror och arrenden för lokaler och 
markområden 203000 + 67 000 + 67000 
Diverse intäkter I 000 

Summa intäkter 19 748 000 +5 036 000 +4 306000 

Kostnader 
Drift- och underhållskostnader m. m. 750 000 + 160 000 + 160 000 
Hyres- och arrendekostnader 18 725 000 +4 562 000 +3 832 000 

Verksamhetsresultat 
före avskrivningar 273 000 + 314 000 + 314 000 

Avskrivningar 102000 + 19 000 + 19 000 
Verksamhetsresultat 
efter avskrivningar 171 000 + 295 000 + 295 000 

Årets resultat 
(överskott) 171000 + 295 000 + 295 000 

Föredraganden 

Tullverkets verksamhet påverkas i hög grad av yttre faktorer som 
sammanhänger med internationell handel och transportverksamhet och med 
de beslut som fattas av regering och riksdag om bl.a. tullar och andra 
införselavgifter, indirekta skatter samt in- och utförselregleringar av olika 
slag. I fråga om sjöövervakning och miljöskyddsåtgärder till sjöss sker 
verksamheten inom ramen för gällande nationella och internationella 
bestämmelser, konventioner m.m. 

I regeringens proposition 1980/81 :20 om besparingar i statsverksamheten 

har jag tidigare anmält att det är möjligt att genom ändring av nuvarande 

omfattning och inriktning av kontrollverksamheten genomföra vissa bespa
ringar vid tullverket motsvarande en begränsning av förvaltningskostnader

na med 3,5 milj. kr. för budgetåret 1981/82. 
Jag har inte funnit det möjligt att undanta tullverket från ett genomförande 

av det huvudförslag, som myndigheterna enligt de av regeringen utfärdade 
anvisningarna har ålagts att presentera. För nästa budgetår bör därför medel 
för tullverkets verksamhet begränsas med utgångspunkt i styrelsens huvud
förslag, vilket efter pris- och löneomräkning innebär en ökning av 

lönekostnaderna med 34 942 000 kr. Hänsyn har därvid tagits till den i 
besparingspropositionen beräknade minskningen (3,5 milj. kr.). De ökade 
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krav som ställs på tullverkets arbetsinsatser får i stort sett mötas inom ramen 

för befintliga resurser. 

Såsom redan har utsagts i besparingspropositionen 1980/81 :20 anser jag 

det viktigt att den föreslagna minskningen inte går ut över särskilt angelägna 

områden. Tullverket bör därför även i fortsättningen ägna största uppmärk

samhet åt bekämpning av narkotikasmuggling, skydds- och kontrollåtgärder 

ur miljöskyddssynpunkt samt åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. 

För tullverkets kustbevakning har under senare år tillkommit nya 

arbetsuppgifter såsom olje- och kemikaliebekämpning till sjöss och havs

fiskeövervakning i den fr. o. m. den 1 januari 1978 utvidgade svenska 

fiskezoncn. Genom utflyttning av territorialhavsgränsen den 1 juli 1979 från 

4 till 12 nautiska mil har kustbevakningens övervakningsområde avsevärt 

utökats. 

För tullverkets gränsbevakning ställs ökade krav på bl. a. medverkan vid 

åtgärder mot den illegala invandringen. 

Med anledning av vad som ovan har sagts om angelägna arbetsuppgifter 

inom tullverkets verksamhetsområde har jag funnit anledning att utöver 

huvudförslaget beräkna 5 461 000 kr. för förvaltningskostnader för tullver

kets regionala och lokala myndigheter. 

Inom ramen för dessa medel har jag bl. a. beräknat vissa återstående 

kostnader för en andra besättning för det andra utsjöbevakningsfartyget, 

som planeras bli levererat under våren 1981 samt kostnader för sex tjänster 

till såväl det första som det andra utsjöbevakningsfartyget med anledning av 

de kollektivavtal om särskilda arbetstidsbestämmelser m. m. som har slutits 

med regeringens godkännande. 

I förra årets budgetproposition 1979/80: 100 bilaga 14 förordade jag att 

kustposteringarna i Piteå, Arkösund och Marstrand skulle dras in och 

erinrade i sammanhanget om att regeringen tillsatt en utredning om 

bemanningen längs våra kuster - TAK-utredningen. Förslaget godtogs inte 

av riksdagen, som i stället biföll en reservation i utskottet (SkU 1979/80:28) 

vari förordades att avvecklingen av dessa kustposteringar blir föremål för 

förnyad prövning på grundval av utredningsförslaget. Om ändå inte 

tillräckliga skäl skulle anses föreligga för ett sådant bibehållande var 

riksdagens mening att förslag om indragning borde föreläggas riksdagen för 

förnyad prövning. Därvid förutsattes att de begränsade merkostnader som 

kan uppkomma genom ett sådant förfarande får täckas genom att regeringen 

medger anslagsöverskridande. 

Jag har inte beräknat medel för bi be hållandet av de tre kustposteringarna. 

Ett ställningstagande från regeringen till TAK-utredningens förslag om 

procedur för handläggning av bemanningsfrågor kan inte väntas förrän våren 

1981. När proceduren har fastställts får frågan om kustposteringarnas 

bibehållande aktualiseras på nytt. 

När det gäller medelsbehovet i övrigt för tullverkets förvaltningskostnader 
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har jag utöver pris- och löneomräkning beräknat ytterligare 6 985 000 kr. för 

ökade drifts- och underhållskostnader bl. a. på grund av att nya bevaknings

fartyg tas i bruk samt för ersättningsanskaffning av bilar och hyreskostnader 

m. m. för ny tullkammarbyggnad i Haparanda. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

1. att till Tullverket: Förvaltningskostnader för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 586 365 000 kr., 

2. att godkänna den av mig beräknade resultaträkningen för 

förvaltning av tullverkets fastigheter. 

G 2. Tullverket: Anskaffning av viss materiel 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

35 758 382 

3 032 000 

I 000 000 

Reservation 13 241072 

Från anslaget bestrids utgifter för anskaffning av fortskaffnings- och 

telemateriel. Utgifterna hänför sig helt till verksamhetsgrencn bevakning. 

Genera/tullstyrelsen 

Prisomräkningen uppgår till 108 000 kr. 

Styrelsen hemställer i övrigt om ett anslag på sammanlagt 19 694 000 kr. 

Styrelsen har därvid beräknat 14.1 milj. kr. för ersättningsanskaffning av tre 

medelstora hevakningsfartyg av typ Tv 281, 2,6 milj. kr. för anskaffning av 

bcvakningsbåtar, ishåtar, motcrfordon m. m. samt 3 milj. kr. för telemate

riel. 

Föredraganden 

För nästa budgetår har jag beräknat ett anslag på 1 milj.kr. för att främst 

möjliggöra en fortsatt frekvensomläggning av tullverkets radiosamhands

nät. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tullverket: Anskaffning av viss materiel för budgetåret 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 000 kr. 

G 3. Vissa byggnadsarbeten vid tullverket 

I 979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

5 150 108 

2 030 000 

1000 000 

Behållning 1413512 
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Från anslaget bestrids kostnader för anskaffning av markområden och 

byggnader avsedda att tillgodose behovet av expeditions- och förrädslokaler 

för de regionala och lokala tullmyndigheterna. Därtill kommer nödvändiga 

om- och tillbyggnadsarbeten inom befintligt fastighctsbestånd för att 

tillgodose ändrade lokalbehov med krav på funktionell utformning. Fr;'\n 

anslaget skall dessutom bestridas kostnader för energibesparingsåtgärder 

samt för utredning och projektering av planerade byggnadsprojekt. 

Byggnadsverksamheten omfatt<.•r förutom tullstations- och hilvisitations

byggnader även region- och områdcsbascr för olje- och kcmikalicbekämp

ning, garage. sambandscentraler, radiolänkstationcr samt de mark- och 

kajan läggningar som erfordras i varje enskilt fall. De flesta av byggnaderna 

och anläggningarna är ensligt belägna utmed tandgränserna mot Finland och 

Norge eller i kusttrakterna. vilket medför att byggnadskostnaderna blir 

betydligt högre, ibland upp till 40 % högre. än kostnaderna för motsvarande 

åtgärder i eller i närheten av tätort. Fr. o. m. budgetåret 1981182 avser 

styrelsen att föra över investcringskostnader för telemaster till detta 

anslag. 

Genera/tullstyrelsen 

Den under budgetåret 1979180 uppkomna behållningen (l 413 512 kr.) 

avser i huvuds<ik medel för den nya regionbasen på Djurö. Ett försenat 

färdigställande har medfört att slutfakturcringen från bl. a entreprenören 

måste ske under första delen av budgetåret 1980/81. Av denna anledning 

avser styrelsen att ta behållningen i anspråk för att täcka resterande 

kostnader för Djuröbascn. Styrelsen föreslår att för budgetåret 1981/82 

beräknas under anslaget sammanlagt 2 650 000 kr. Medlen avses användas 

för uppförande av mindre förråd och personal bodar ( 100 tkr), smärre om

oeh tillbyggnadsarbeten (800 tkr), förbättrade belysnings- och avloppsan

läggningar ( !()() tkr), energibesparingsåtgärder (200 tkr). markförvärv (50 

tkr) samt förberedande utredning och projektering (1 400 tkr). Styrelsen 

avser att i fortsättningen varje år redovisa hur de under det föregående 

budget{lret anvisade medlen disponerats. 

För vissa större byggnadsprojekt såsom utökade uppställningsytor för 

lastbilar i Svinesund, ny tullstationsbyggnad i Storlien och ny områdesbas för 

oljebckämpning i SI i te avser styrelsen att i särskilda skrivelser {1terkomma till 

regeringen med begäran om projekterings- och byggnadsuppdrag. Erforder

liga projekteringsmedel avseende budgetåret 1981/82 har begärts med I ,4 

milj. kr. vilket motsvarar ca 10 IJf, av den beräknade byggnadskostnaden. 

Styrelsen kommer efter verkställd projektering att begära byggnadsuppdrag 

i enlighet med de allmänna anvisningarna för handläggning av statliga 

lokalförsörjningsiirenden. 
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Föredraganden 

För nästa budgetår har jag beräknat anslaget till 1 milj. kr. för erforderliga 

projekteringsmedel för planerade större byggnadsprojekt. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa byggnadsarbeten vid tullverket för budgetåret 1981 /82 

anvisa ett reservationsanslag av 1 000 000 kr. 
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Bilaga 14./ 

Förslag till 

Lag om skattefrihet för vissa ersättningar m. m. till personal hos handelssek

reterare m. m. 

Härigenom föreskrivs följande 

Lön eller annan ersättning, som staten före den 1januari1982 har utbetalat 

till sådan personal vid svenskt handelskontor som har anställts genom beslut 

av handelssekreterare, skall inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren 

vid taxering till statlig inkomstskatt eller kommunal inkomstskatt. Vad som 

har sagts nu skall tillämpas också på förmån av bostad eller annan förmån 

som staten före den 1 januari 1982 tillhandahållit denna personal och som 

utgått för mottagarens tjänst. 

Lagen skall också tillämpas i fråga om praktikant som tjänstgjort hos 

utrikesrepresentationen, hos handelssekreterare eller hos svenska handels

kamrar i utlandet enligt beslut av Sveriges exportråd. 

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag, då lagen enligt uppgift på den 

utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Den som före lagens 

ikraftträdande blivit åsatt taxering för lön, ersättning eller annan förmån som 

omfattas av lagen får anföra besvär över taxeringen enligt 100 § taxerings

lagen (1956:623). 
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Bilaga 14:2 

Statskontorcts rapport 1980: 16 om kommcrskollegicts organisation. 

På uppdrag av regeringen har statskontoret i samarbete med komnierskol

legiet gjort en översyn av kollegiets organisation (Statskontoret 1980:16). 

Det förslag till förändringar i förhållande till nuvarande organisation som 

framläggs är att den nuvarande inrikes- och administrativa byrån formellt 

delas upp på två enheter, den näringsrättsliga enheten och den administrativa 

enheten, och att den nuvarande planeringssektionens uppgifter omfördelas 

samt att arbetsfördelningen mellan .de fyra utrikeshandelsenheterna i viss 

mån ändras. 

Vidare konstaterar utredningen att det finns ett behov att parallellt med 

den löpande verksamheten på ett mera övergripande sätt följa och analysera 

utvecklingen på utrikeshandelns och handelspolitikens områden samt att 

bedriva långsiktiga utredningar av övergripande karaktär. Därför föreslås att 

ett utredningssekretariat inrättas. 

Utredningen har konstaterat att kollegiets båda verksamhetsområden, 

utrikeshandelsverksamhet och inrikeshandels- .och näringsrättslig verksam

het saknar närmare samband. Med hänsyn härtill anser utredningen att det 

kan finnas anledning ifrågasätta om det inte vore ändamålsenligt att 

kollegiets verksamhetsområde koncentrerades till frågor med anknytning till 

utrikeshandelsverksamheten, som är den dominerande delen av kollegiets 

verksamhet. 

Detta skulle aktualisera överväganden i särskild ordning av frågan om den 
inrikeshandels- och näringsrättsliga verksamhetens organisatoriska hemvist. 

Organisationsförslaget medför inget ökat resursbehov utan förutsätts 

rymmas inom kollegiets nuvarande resursram. 

Till utredningen har fogats ett yttrande av kollegiet över ett koncept till 

statskontorets rapport. Kollegiet pekar på två generella slutsatser som 

dragits i rapporten, nämligen dels att behovet av överblick och framförhåll

ning ökat, dels att den handelspolitiska utvecklingen inneburit en förskjut

ning från generella åtgiirder vid gränsen till andra åtgärder, varigenom 

arbetet tenderat att få flera dimensioner. Enligt kollegiets mening medför 

detta ökade anspråk på kollegiet. Därför har kollegiet särskilt tagit upp 

utredningens förslag om ett sekretariat för långsiktiga utredningar och 

förklarat att det behövs minst tre ytterligare tjänster på kollegiet om detta 

förslag skall kunna genomföras. 

Följande remissinstanser har anmodats eller beretts tillfälle avge yttrande, 

nämligen: riksrevisionsverket. gencraltullstyrelsen, jordbruksnämnden, sta

tens industriverk. statistiska centralbyrån (SCB), överstyrelsen för ekono

miskt försvar (ÖEF), Svenska cellulosa- och pappersbruksföreningen. 

Sveriges exportråd, Sveriges grossistförbund, Svenska handelskammarför

bundct. Stockholms handelskammare, Sveriges industriförbund, Jernkonto-
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ret, Sveriges kemiska industrikontor, Sveriges mekanförbund, Textilrådet, 

Svenska sågverks- och trävaruexportföreningen, LRF, KF, LO, TCO och 

SACO/SR. 

fnga av remissinstanserna har något att erinra mot utredningens förslag till 

omorganisation. LO anser dock mot bakgrund av den ökande internationella 

protektionismen att de förändringar som föreslås är otillräckliga. 

Flertalet remissinstanser understryker kommerskollegiets viktiga roll när 

det gäller den svenska handelspolitiken och betonar betydelsen av att 

kollegiet får tillräckliga resurser för att på ett tillfredsställande sätt kunna 

fylla denna funktion. I nuvarande handelspolitiska läge finner man det 

särskilt viktigt att det finns en beredskap inom kollegiet att snabbt och . 

effektivt kunna behandla ärenden som rör marknadsstörande konkurrens, 

t.ex. genom dumping eller subventionerad import. 

Remissinstanserna förordar särskilt införandet av det utredningssekreta

riat som föreslås i rapporten. Vissa instanser anser detta vara så pass 

värdefullt att kollegiet bör få ökade resurser för att på ett effektivt sätt kunna 

genomföra detta. Man pekar därmed på att ett sådant sekretariat inte får 

negativt påverka den löpande verksamheten. TCO har för sin del understru

kit att ett sådant sekretariat måste integreras med kollegiets övriga 

verksamhet. 

Då det gäller beredskapsfrågor har ÖEF ställt sig tveksam till om dessa 

frågor skall höra organisatoriskt till fjärde utrikeshandclsbyrån. Man anser 

att beredskapsfrågorna och den långsiktiga utredningsverksamheten bör 

sammanföras direkt under generaldirektören i en planeringsenhet, indelad i 

ett utredningssekretariat och en beredskapssektion. 

Grossistförbundet och 'Standardiseringskommissionen i Sverige har fram

hållit att frågor som rör tekniska handelshinder kommer att få större 
betydelse i framtiden. Det är därför av vikt att denna verksamhet ges 

tillräckliga resurser. 

Textilrådet och Grossistförbundet har betonat vikten av att statistikfunk

tionen vid kollegiet snabbt kan ta fram detaljerat statistiskt underlag vid 

utredningar och inför förhandlingar. SCB nämner i detta sammanhang att 

samarbetet mellan kollegiet och SCB bör kunna avsevärt förbättras genom 

den omläggning av datorprogrammet för bearbetning av utrikeshandelssta

tistiken som för närvarande pågår inom SCB. 
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Register 
Sid. 

1 Översikt 

18 A. Handelsdepartementet m. m. 
18 Handelsdepartementet 
19 Kommitteer m. m. 
19 Extra utgifter 
19 Krigsmaterielinspektionen 
20 Kostnader för nordiskt samarbete 
20 Nordiska ministerrådets allmänna budget 

21 B. Främjande av utrikeshandeln m. m. 
22 Exportfrämjande verksamhet 
32 Exportkreditnämnden, täckande av vissa förluster 
37 Sveriges turistråd 
40 Interamerikanska utvecklingsbanken 
48 Importkontoret för u-landsprodukter 

51 C. Kommerskollegium m. m. 
51 Kummerskollegium 
55 Bidrag till vissa internationella byråer m. m. 
56 Kostnader för vissa nämnder m. m. 
58 Bidrag till internationell råvarulagring 

59 D. Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 
59 Marknadsdomstolen 
60 Näringsfrihetsombudsmannen 
62 Statens pris- och kartellnämnd 
65 Konsumentverket: Förvaltningskostnader 
70 Allmänna reklamationsnämnden 
73 Bidrag till vissa oljetransporter i glesbygd 

78 E. Patent- och registreringverket m. m. 
79 Patent- och registrcringsverket 
84 Särskilda kostnader för förenings- m. fl. register 
84 Lån till den eurepoeiska patentorganisationen 

86 F. Ekonomiskt försvar 
125 Överstyrelsen för ekonomiskt försvar: 
137 Förvaltningskostnader 
138 Drift av beredskapslager 
139 Bcredskapslagring och Industriella åtgärder 

142 G. Tullverket 
142 Tullverket: 
142 Förvaltningskostnader 
148 Anskaffning av viss materiel 
148 Vissa byggnadsarbeten vid tullverket 

Summa kr. 

1 Beräknat belopp 

154 

14960000 
4 500 000 

165 000 
470000 
475 000 

39000 0001 
59570000 

138 350 000 
1000 

38 000 000 
19000 000 

1000 
195 352 000 

26 925 000 
4 830 000 
1235000 

275 000 
33265000 

2057 000 
3 740 000 

28 235 000 
38 400 ()()() 
7105 ()()() 

20 000000 
99537 000 

89 990000 
5 300 000 
2 500000 

97 790 000 

31230000 
138 680 0001 
144 100 000 
314010000 

586 265 000 
1000000 
1000000 

588365 000 
1387 889 000 



Bilaga 15 till budgetpropositionen 1981 Prop. 1980/81: 100 
Bilaga 15 

Arbetsmarknadsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Till arbetsmarknadsdepartementet hör frågor om arbetsmarknad. ar

betsmiljö, invandring och svenskt medborgarskap samt jämställdhet mel

lan kvinnor och män. 
Redan i 1980 års budgetproposition betonades att det statsfinansiella 

läget inte gav utrymme för kostnadskrävande reformer. Detta konstateran

de har nu än större aktualitet. Ett besvärande statsfinansiellt läge får dock 

inte innebära att omsorgen om de mest utsatta grupperna försvagas. Ung

domar. kvinnor och arbetshandikappade drabbas i högre grad än andra 

grupper av arbetslöshet. Invandrarna har många gånger svftrigheter att 

finna både arbete och trygg social miljö i sitt nya hemland. Även i ett triingt 

budgetläge måste sysselsättningen värnas och dessa grupper måste ges ett 

aktivt stöd. 
Inom arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde läggs förslag 

fram som för budgetåret 1981182 kostar sammanlagt 11, 7 miljarder kr. Det 

innebär en ökning med ca I 000 milj. kr. jämfört med innevarande år. varav 

ca 600 milj. kr. går till förstärkta insatser för de arbetshandikappade. 

Antalet sysselsatta i landet har fortsatt att växa. Under de tre första 

kvartalen 1980 ökade antalet sysselsatta med ca 70000 personer. Såväl 
heltids- som deltidsarbetande ökar efter ett antal år med minskning av 
antalet heltidsarbetande. Arbetslösheten har kunnat begränsas. Under de 
senaste månaderna har arbetsmarknadsläget försämrats varför regeringen 
beslutat om vidgad omfattning av beredskapsarbeten och arbetsmarknads
utbildning under budgetåret 1980/81. 

Arbetsmarknadspolitikens tyngdpunkt bör även nästa iir ligga p{1 den 

egentliga platsförmedlingen. Medlen för arbetsmarknadsverkets personal 

beräknas därför för ett oförändrat antal anställda och inte efter det s. k. 

huvudalternativet, vilket skulle ha inneburit en minskning med 2 % i reala . 

termer. En fortsatt hög arbetsmarknadspolitisk beredskap föreslås för 

åtgärder av skilda slag som kan visa sig nödvändiga till följd av konjunktur

utvecklingen. Två nya dagpenningklasser föreslås införda inom arbetslös

hetsförsäkringen fr. o. m. den I april 1981. 

Under våren 1981 kommer förslag om den framtida syssclsättningspoliti

ken att föreläggas riksdagen. Ett inslag i denna är att söka effektivisera 

arbetsmarknadspolitiken och att göra omprioriteringar till förmån för insat

ser som hjälper den enskilde att snabbt få ett arbete. 

I Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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Utvecklingen på arhetsmiljöns område har under senare år varit snabb. 

Väsentliga förbättringar har åstaukommits samtidigt som elt ökande antal 

nya iimnen men också nya processer medfört en fara för alt hillills okända 

risker införs i arbetsmiljön. I syfte att skydda enskilda mot yrkessjukdo

mar. arbetsskador. förslitning och handikapp har arbetarskyddsstyrelsen 

och yrkesinspektionen förstärkts kraftigt under 1970-talct. För att möjlig

göra en ytterligare effektivisering av det förehyggande arbetsmiljöarbetet 

föreslås utveckling av informationssystemet om arbetsskador och ett dato

riserat arbetsställeregister för yrkesinspektionen. 

År 1981 är FN:s internationella handikappår. I Sverige arbetar en sär

skild beredningsgrupp med förberedelserna. Siirskilda insatser förbereds 

för att på olika vägar söka förebygga handikapp och hjälpa handikappade 

in på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsdepartementet har givit ekono

miskt stöd för information om åtgiirder för att anpassa arbetsplatser till 

handikappades individuella förutsiittningar och behov. Handikappforsk

ningen i Göteborg har fatt medel till ett försök att placera handikappade. 

ungdomar inom databranschen. 

_Stiftelsen Samhällsföretag som nu har genomfört sitt första verksam

hetsår fär medel för investeringar som skall göra det möjligt att ta emot fler 

arbetssökande på de redan befintliga arbetsplatserna. Härigenom skapas 

ett effektivare utnyttjande nv platserna. 

Utbyggnaden av arhetsmarknadsinstitut· för vägledning och yrkesinrik

tad rehabilitering fullföljs. Under hudgetåret 1981/82 beräknas att ca 18 000 

personer skall kunna erbjudas vägledning och rehabilitering inom institu

ten. 

Siirskild projekt verksamhet för att stödja invandrare med svårigheter pil 

arbetsmarknaden föreslås komma till stånd under budgetåret 1981/82. Pro

jektverksamheten skall syfta till att utveckla metoder och former för ar

betsmarknadsinstitutens arbete med dessa sökande. Ekonomiskt utrymme 

skapas genom att det tidigare beslutade instillltet för metodutveckling 

m. m. inte inrättas. 

På invandrarpolitiken<> omrf1de fortsätter arbetet med att söka ytterligare 

förkorta handläggningstiderna i utliinningsärenden. Viintetiden för den 

enskilde är påfrestande inte minst därför att de som väntar inte far arbeta 

innan frågan om uppehälls- och arbetstillstånd är klar. lnvandrarverkets 

resurser för handläggningen av utlänningsärenden föreslås därför undan

tagna från tillämpningen av det s. k. huvudalternativet. Detta bör tillsam

mans med omprioriteringar innebära att verkets kapacitet för handliiggning 

av utlänningsärenden kan sliirkas. En ny utlänningslag infördes den I juli 

1980. Lagen innehär bl. a. ett förstärkt skydd för tlyktingar. Med stöd av 

lagen har regeringen infört krav för gäststuderande att ha uppehfölstill

stånd ordnat före inn:san. Sådant krav kommer inom kort att införa~ ocksä 

för övriga grupper invandrare. 

lnvandrarpolitiken måste i hög grad söka tillgodose den andra generatio-
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nen invandrares behov. Ett särskilt åtgärds program för invandrarungdo

mar har på statsrådet Anderssons uppdrag utarbetats av invandrarvcrket. 

Insatser för invandrarbarn och invandrarungdomar har diirför hög prioritet 

i än.~ts förslag till statsbudget. Omfattande insatser för dem mF1ste göras 

framför allt på utbildningsområdet och förslag liiggs fram om bl. a. ökning 

av antalet hemspråksliirare. 

Arbetet med att skapa jämstiilldhet mellan kvinnor och män har intensi

fiernts. l en särskild skrivelse (1979: 168) till riksdagen har regeringen 

redovisat riktlinjerna för det fortsatta jämställdhetsarbetet. Lagen 

( 1979: 1118) om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet trädde i 

kraft Jen I juli 1980. Samtidigt hör:jade jämstiilldhetsomhudsmannen sitt 

arhete och en jiimställdhetsniimnd inrättades. Jämställdhetskommittcn 

kommer att få nya direktiv. FN arrangerade i juli 1980 en kvinnokonferens 

i Köpenhamn där svenska regeringen var representerad. Samtidigt arran

gerade.~ en parallellkonferens. En viktig arbetsuppgift i det fortsatta jäm

ställdhetsarhetet är att söka bryta det traditionella könsrollstänkandet. I 

detta syfte måste ett aktivt opinionsarhete hedrivas. hl. a. för att förändra 

den traditionella mansrollen. Sysselsättningen mäste värnas för att kvin

norna skall fä reella möjligheter till jämställdhet. 

Arhets111ark11ad 

Arbetsmarknaden har under är 1980 präglats av relativt god halans. 

Sysselsättningen har varit hög och arbetslösheten har legat pä en förhållan

devis låg nivå. Någon verklig högkonjunktur näddes dock aldrig utan 

arhetskraftseftcrfråga11 förblev väsentligt liigre än under de senaste hög

konjunkturerna under åren 1969-1970 resp. 1974. Överhettningstcnden

scrna på arbetsmarknaden var sftledes mfittliga i större delen av landet. 

möjligen med undantag för byggsektorn. Sedan mitten av år 1980 har 

konjunkturutvecklingen varit klart negativ. Försämringen har hittills varit 

långsam och inte medfört någon kraftig ökning av arbetslösheten. Antalet 

kvarstående lediga platser iir dock väsentligt liigre än antalet arbetslösa. 

Industrins konjunkturförhättring medförde en begriinsad ökning av in

dustrisysselsiittningen under första halvåret 1980. Därefter har ökningen 

upphiirt och vänts i en viss nedgång. Även inom den offentliga sektorn. 

vars sysselsättning ökade snabbt under hela 1970-talet synes ökningen ha 

saktat av. Det totala antalet sysselsatta ökade under de tre första kvartalen 

1980 med inte mindre än ca 70000 jiimflirt med motsvarande tid är 1979 

enligt arbetskraftsundersökningarna ( AK U). S{1viil antalet heltidsarbctan

de som antalet del tidsarbetande ökade. 
Antalet lediga platser hos arbetsförmedlingen steg i bö1jan av i'tret. men 

har senare bö1:jat minska. Endast under en månad (april) var antalet kvar

stående lediga platser sllirre än antalet kvarstfiende arbetssökande vid 

förmedlingskontoren. Antalet varsel om uppsiigningar och permitteringar 

inkl. korttidsvecka och liknande i\tgiirder har ökat under andra halvåret 

1980. 
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Sysselsatta under åren 1976- 1980 fiirdclade på 11iiri11gsgrc11ar 

Jord- och skogsbruk 
Industri 
Byggnadsindustri 
Samfärdsel. post. tele 
Varuhandel 
Övriga privata tjänster 
Offentliga tjänster 

Totalt 

Källa: AKU 

Antal sysselsatta i genomsnitt for de tre första 
kvartalen (tusental) 

1976 1977 1978 1979 1980 

258 249 253 244 241 
l 159 I I 18 I 074 l 07.'i IOtO 

249 298 290 283 287 
275 279 276 289 297 
531 527 529 511 518 
527 536 5.'i<; '67 584 

1045 I 092 I 137 l 201 I 2.' I 

4089 4099 4114 4170 4241 

Sysselsatta under åren 1976-/98UfiJrdelade på kiin och 1ildasgmpp<'r 

Kön och ålder 

Kvinnor under 20 år 
Män under 20 år 
Kvinnor 20-.'i4 år 
Miin 20- 54 år 
Kvinnor 55- 74 år 
Män 55- 74 iir 

Summa kvinnor 
Summa män 

Totalt 

Källa: AKU 

Antal sysselsatta i genomsnitt för di: tre föPila 
kvartakn (tusental) 

1976 1977 1978 1979 1980 

113 107 106 110 114 
127 119 113 117 12.' 

1360 13% 1426 1464 I .'i05 
I 768 1767 I 758 I 768 I 7S6 

273 277 280 283 2~5 
448 434 429 428 428 

I 746 I 780 1813 1857 1904 
2 34.1 2 321 2 .100 23D 2 337 

4089 4100 4114 4170 4241 

Arbetslösheten har under år 1980 varit relativt lt1g. omkring 2 t;( enligt 

AK U. Den öppna arbetslösheten kunde bibehållas pil denna nivil trots att 

beredskapsarbetena och arbetsmarknadsutbildningen skars ned kraftigt 

under året. Arbetsförmedlingen koncentrerade sina insatser pii all plal:lTa 

de arbetslösa i arbete på den öppna marknaden. vilket st1ledes har skett 

med betydande framgång. En vändning till det sämre har inträffat under de 

senaste månaderna. Antalet nyanmälda lediga platser har minskat relativt 

kraftigt samtidigt som antalet arbetslösa har ökat niigot till ca 2.2 r;-;. i 

november 1980. Regeringen avser därför att senare denna dag. med stöd av 

sin finansfullmakt. anvisa ytterligare 350 milj. kr. för hercdskapsarbcten 

under innevarande budgetår. Regeringen avser vidare att uppdra i1t arbcts

marknadsstyrelsen <AMSJ att öka arbetsmarknadsuthildningens omfatt

ning så att som mest 65 000 personer kan utbildas samtidigt under vintern. 

Under våren 1980 beslöt riksdagen lprop. 1979/80: 145. AU 1979/XO: 25. 

rskr 1979/80: 364) om nya riktlinjer för arbetsmarknads- 1Kh utbildningspo

litiken för ungdom under 18 år. De nya reglerna innebär för arhetsmark

nadsverkets del att förmedlingens ätgärder i huvudsak kan begriinsas till 
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att förmedla platser på den öppna marknaden. Detta har möjliggjorts 

genom i första hand en ökning av kapaciteten pf1 gymnasieskolans linjer 

och specialkurser. Gymnasieskolan har bl. a. fött väsentligt bättre möjlig

heter att förliigga sådan utbildning till företag i form av inbyggd utbildning. 

Därutöver har också möjligheterna till lärlingsutbildning vidgats. För dem 

som har särskilt svårt att finna en lämplig utbildning eller annan sysselsätt

ning har skolväsendet på försök infört två särskilda verksamheter. niimli

gen upp till fyra veckors introduktionsprogram samt yrkesintroduktion på 

arbetsplatser på upp till 40 veckor. 

Sävitt nu kan bedömas kommer arbetsmarknadslägct att fortsätta att 

försämras under år 1981 till följd av den försvagade industrikonjunkturen. 

Det är dock ännu osäkert hur snabbt konjunkturförsämringen slår igenom 

pil arbetsmarknaden och hur allvarliga följder den kan väntas få. Antalet 

lediga platser är totalt sett lågt samtidigt som industrin fortfarande efterfril

gar yrkesarbetare. Mot den bakgrunden måste arbctsmarknadspolitikcn nu 

främst inriktas på att hålla en hög beredskap. 

Arbetsmarknadsstyrelsen har utvärderat de arbetsmarknadspolitiska åt

gärderna under den senaste lågkonjunkturen i en särskild rapport. vilken 

har överlämnats till regeringen. Denna rapport anmäls i föreliggande pro

position. I rapporten anförs bl. a. att arbetsmarknadspolitiken under låg

konjunkturen i huvudsak var framgångsrik även om den var förenad med 

vissa problem. Arbetsmarknadspolitiken ålades avsevärda stabilise

ringspolitiska uppgifter, vilket innebar stora påfrestningar för arbetsmark

nads verket. Särskilt de många företagsinriktade stödåtgärderna krävde 

relativt omfattande administration, vilket delvis gick ut över den egentliga 

platsförmedlingen. Detta är olyckligt eftersom platsförmedlingen utgör 

arbetsmarknadsverkets huvuduppgift. I rapporten anförs att företagsinrik

tade åtgärder som skall ha stor omfattning måste vara lättadministrcrade 

och generella till sin karaktär. Om åtgärderna har liten omfattning kan de 

däremot göras mera selektiva. I rapporten anförs vidare att beredskapsar

betena i stor omfattning kom att utnyttjas för ungdomar vilkas huvudpro

blem ofta är att de saknar lämplig yrkesutbildning. Av flera skäl är bered

skapsarbetena inte helt ändamålsenliga för denna grupp av arbetslösa, 
framhålls det i rapporten. 

Regeringen avser att senare under innevarande budgetår förelägga riks

dagen en särskild proposition om sysselsättningspolitiken. Därvid kommer 

regeringen att föreslå riktlinjer för arbetsmarknadspolitiken. I denna före

liggande budgetproposition görs därl'ör bara en preliminär redovisning av 

arbetsmarknadspolitikcn under det kommande budgetåret. 

Arbetsmarknadspolitikcns nuvarande inriktning med tyngdpunkt på den 

egentliga platsförmedlingen föreslås bestå. Därutöver finns som nämnts en 

avsevärd beredskap för ytterligare åtgärder för arbetslösa. främst i form av 

beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning. Denna beredskap kan 

tas i anspråk med kort varsel om det skulle visa sig nödvändigt. Regering-
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ens ambition är dock att så långt möjligt begränsa behovet av sådana 

åtgärder med hjälp av en effektiv platsförmedling. I denna proposition 

föreslås därför att medlen för arbctsmarknadsvcrkets gemensamma för

valtningskostnader skall beriiknas för oförändrat antal anställda i verket 

och inte i enlighet med budgetens huvudalternativ. vilket skulle ha innebu

rit en minskning av lönemedlcn med två prm:ent i reala termer. Samtidigt 

föresläs en fortsatt utveckling av platsförmedlingens arbetsmetoder samt 

en ytterligare ökning av antalet dataterminaler för sökning och matchning 

av lediga platser. 

De omfattande åtgärder som vidtogs under andra hiilften av 1970-talct 

med syfte att förhindra uppsägningar och permitteringar i näringslivet har 

under åren 1979 och 1980 i huvudsak kunnat avvecklas. Bidraget till 

arbetsgivare som utbildar anställda vid hot om permittering eller avske

dande (f. n. 20 kr. per timme) utnyttjas sålunda nu i liten omfattning. men 

det kan vid behov åter tas i bruk. Det kan därvid bli motiverat att göra 

vissa modifieringar av villkoren för detta bidrag mot bakgrund av erfaren

heterna och den aktuella situationen pil arbetsmarknaden. 

I en särskild proposition kommer förslag att läggas fram om ytterligare 

två nya dagpenningklasser inom arbctslöshetsförsiikringen på 200 och 210 

kr. De nya klasserna föreslås få tillämpas från den I april 1981. Regeringen 

avser vidare att under innevarande budgetår lägga fram förslag till ändring 

av anslagskonstruktionen och reglerna för fondering av medlen för bl. a. 

arbetsmarknadsutbildning och arbetslöshetsersättningar. Detta påverkar 

inte de bedömningar av resursbehovet.som görs i denna proposition. 

Datacffektutredningcn IA 1978: 05) utreder f. n. datateknikens och elek

tronikens effekter på sysselsättning och arbi:tsmiljö. Utredningen väntas 

inom kort lägga fram en delrapport med överväganden om dessa effekter 

inom verkstads- och processindustricrna. Datoriseringen inom dessa in

dustrigrenar utreds samtidigt av den av chefen för industridepartementet 

tillsatta data- och elcktronikkommitten <I 1978: 04), med vilken dataeffekt

utredningen har samrått. Kommittl!n. för arbetsmarknadsutbildning och 

förctagsutbildning <A 1980: 02) har pi'tbörjat en översyn av arbetsmark

nadsutbildningens organisation och avgränsning mot företagens internut

bildning. En delrapport med förslag till förbättrat planerings- och budget

system för arbetsmarknadsutbildningen läggs fram inom kort. Särskilda 

utredare ser vidare över den arbetsmarknadspolitiska byggnadsrcgleringen 

(A 1980: 06). vapenfriorganisationen IA 1979: 05) och arbetsmarknaden för 

korttidsanställd:i på kontorsområdet m. m. <A 1980:05). 

Arhetsmi/jii 

1970-talet har präglats av ett omfattande reformarbete på arbetslivets 

område. Frågor som gäller människans villkor i arbetslivet har också i hög 

grad varit i centrum såväl på det nationella planet som nordiskt och 

internationellt. vilket redovisas under rubriken internationellt samarbete. 
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Utvecklingen på arbetsmiljöns område har varit snabb under de senaste 

åren. En ny arbetsmiljölagstiftning gäller sedan år 1978. Arbetarskyddssty

relsen och yrkesinspektionen har förstärkts kraftigt under 1970-talct. Hiir

igenom har förutsättningar skapats för ett effektivt arbete på arbetsmil

jöomrädet och diirmed ocksti ökade mitiligheter alt förebygga arbetsska

dor, förslitning och handikapp. 

FN :s generalförsamling har förklarat år 19H I som ett internationellt ftr 
för handikappade. Syftet med handikappåret är enligt generalförsamling

ens beslut att främja handikappades integrering i samhället. FN har tillkal

lat en rådgivande kommitte för handikappåret. Denna har rekommenderat 

att temat för året skall vara full delaktighet och jämlikhet mellan handikap

pade och andra samhiillsmedborgare. Under det internationella handikapp

äret 1981 kommer myndigheter och organisationer att bredda och fördjupa 

arbetet med handikappfrågor i sin ordinarie verksamhet. I Sverige arbetar 

en särskild beredningsgrupp på regeringens uppdrag med förberedelserna 

för handikappåret. Inom arbetsmarknadsdepartementets om.-l1de har en 

annan arbetsgrupp med företriidare för bl. a. handikapporganisationerna. 

parterna på arbetsmarknaden. kommunförbunden m:h berörda centrala 

myndigheter arbetat med frågor som rör handikappades förhi\llanden i 

arbetslivet. Av särskild betydelse för handikappades möjligheter i arbetsli

vet iir insatser för att förbättra arbetsmiljön och förebygga arbetsskador. 

förslitning och handikapp men också för att individuellt anpassa arbets

platser och arbetsförhållanden till handikappades behov och förutsättning

ar. Diirför måste samarbetet intensifieras och fördjupas mellan {1 ena sidan 

de organ som ansvarar för arbetsmiljö- och skyddsfri1gor och å andra sidan 

arhetsmarknadsorganen. 

Även niir det giiller arhetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektiunen priig

las ilrets budget av den ekonomiska åtstramningen. Arbetarskyddsverkct 

hör därför inte tilldelas några nya tjänster. Av hänsyn till behovet av en 

effektiv forskning och en ökad satsning pil förcskriftsarbetet. inkl. de allt 

nödvändigare beräkningarna av de samhällsekonomiska följdkostnaderna 

har emellertid omprioriteringar och besparingar vidtagits som ger möjlig

het till en förstärkning av dessa verksamheter. Vidare föreslfls en fortsatt 

satsning på ADB-utbyggnaden inom verket vilken redan på relativt kort 

sikt bör kunna ge betydande effektivitets vinster. 

Utredningen IA 1976: 01) om foretagshiilsovården och den yrkesmedi

cinska verksamheten fortsätter sitt arbete. Den har under <ir· 1980 liimnat 

ett delbetänkande (SOU 1980: 221 Utbyggnad av yrkesmedicinen. Utred

ningen har bl. a. föreslagit en parallell utbyggnad av yrkesmedicinen p[i 

region- och liinsnivå med sikte på full utbyggnad till år 1990. Betiinkandet 

har remissbehandlats och behandlas i denna budgetproposition. Ett delbe

tänkande om mätningar av arbetsmiljön viintas bli framlagt i början av år 

1981. 

Utredningen ( A 1979: 0 Il om information rörande arbetsmiljörisker skall 
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Himna förslag om bevakning och informationsspridning rörande arbetsmil

jörisker. Den kan väntas Higga fram sina förslag under första halvåret 1981. 

En utredning !A 1979: 04) om arbetsmiljöinvesteringar i mindre och medel

stora företag m. m. ser över dessa företags möjligheter att klara arbetsmil

jöinvesteringar inom ramen för befintliga kreditmöjligheter. Utredningen 

väntas under år 1981 lägga fram sina förslag om bl. a. åtgärder för att 

underlätta sådana investeringar. 

Frågor kring hybrid-DNA-teknikens användning behandlas inom delega

tionen för hybrid-DNA-frågor vid arbetarskyddsstyrelsen. För att studera 

de administrativa och ekonomiska konsekvenserna av en särskild myndig

het för kontroll av teknikens användning har en särskild utredare !A 

1980: 03) tillsatts under år 1980. Utredningsarbetet väntas pf1gå under hela 

år 1981. 

En arbetsgrupp inom arbetsmarknadsdepartementet med företrädare 

också för LO. TCO och SACO/SR har under år 1980 lämnat ett förslag 

(l)s A 1980: 04) rörande nytt finansieringssystem för den regionala skydds

ombuds verksamheten. Förslaget. som har remissbehandlats, ligger till 

grund för ändring av principerna för fördelning av bidragen till verksamhe

ten med regionala skyddsombud. 

Den I januari 1980 genomfördes omfattande organisationsförändringar 

inom Jen skyddade sysse\siiltningen och den yrkesinriktade rehabilitering

en. Regionala stiftelser för skyddat arbete har bildats i varje län. För vissa 

övergripande frågor har den centrala stiftelsen Samhällsföretag inrättats. 

Den yrkesinriktade rehabiliteringen har sammanförts till arbetsmarknads

institut I Ami I under arbetsmarknads verkets huvudmannaskap. 

Den nya stiftelseorganisationen för skyddat arbete har genomfört sitt 

första verksamhetsår. Samhiillsföretdg föresläs nu få medel för investe

ringar. som skall göra dt:t möjligt att ta emot bl. a. flera arbetssökande med 

grava handikapp och diirigenom mera effektivt använda platserna i skyd

dat arbete. Statsbidrag till verksamheten föreslås utgå i relation till kostna

derna för löner till dem som sysselsätts i skyddat arbete. 

Den nya organisationen med arbetsmarknadsinstitut för vägledning och 

yrkesinriktad rehabilitering innebär en betydande förstärkning och decen

tralisering av resurserna irn_im området. Under år .1981 kan denna utbygg

nad och decentralisering väntas bli genomförd fullt ut. Institutens arbete är 

i hög grad inriktat på att på den reguljära arbetsmarknaden pröva. träna 

och ge yrkesoricntering åt de sökande. Med en sådan inriktning av verk

samheten ökar möjligheten för de sökande att finna lämpligt arbete. 

Siirskild projektverksamhet föreslås komma till stånd under budgettiret 

1981/82 för att stödja invandrare med svårigheter på arbetsmarknaden. 

Ekonomiskt utrymme för sildana siirskilda insatser skapas genom att för

slag lämnas om att inte inrätta det tidigare beslutade institutet för metodut

veckling_ forskning och personalutbildning. I egenskap av huvudman för 

den yrkesinriktade rehabiliteringen föresHls AMS få fortsatta medel för 
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sådana uppgifter av myndighetskaraktär som nu åvilar det tillfälligt inrätta

de s. k. Ami-kansliet vid styrelsen. 

Handikappinstitutet kommer med ekonomiskt stöd friin arhetarskydds

fonden och arbetsmarknadsdepartementet att ge ut en informationsskrift 

om åtgärder för att anpassa arbetsplatser till handikappades individuella 

förutsättningar och behov. 

Arbetsmarknads verket har under hudgetåret 1979/80 genomfört en kam

panj för att skaffa arbete åt fler arbetssökande med arht:tshandikapp. 

Kampanjen resulterade i en kraftig ökning av antalet arbetsplaceringar för 

dessa. Insatserna under det internationella handikappåret kan väntas inne

bära ett ökat utnyttjande av olika arbetsmarknadspolitiska bidrag för ar

betshandikappade, bl. a. bidrag till arbetshjiilpmedel. 

Den 1 juli 1980 omvandlades arkivarbetet och den halvskyddade syssel

sättningen till en ny gemensam sysselsättningsform kallad anställning med 

lönebidrag. För denna gäller föreskrifter som meddelas i förordningen 

(1980: 338) om anställning med lönebidrag. Genomförandet av reformen 

har i stor sett kunnat ske utan de negativa effekter för de i arkivarbete 

sysselsatta som från vissa håll befarades. Under budgetåret 1981/82 väntas 

en fortsatt ökning av antalet personer som är anställda med lönebidrag. 

Den försöksverksamhet som pågått sedan år 1977 med förhöjt lönebi

drag för ungdomar under 25 år med grava handikapp har visat sig mycket 

användbar i synnerhet för utvecklingsstörda ungdomar. Verksamheten 

föreslås därför permanentad och bör utgöra ett reguljärt stöd för dessa 

sökandegrupper. Antalet platser föreslås vidare utökat till 850 under bud

getåret 1981 /82. 

AMS bedriver sedan år 1979 försök med uppsökande verksamhet bland 

unga förtidspensionärer samt försök med bidrag till handledare/faddrar åt 

arbetshandikappade och ungdomar som behöver stöd på sin första arbets

plats. Dessutom bedrivs försök med kollektivt förberedande åtgärder för 

handikappanpassning av arbetsplatser. Erfarenheter av försöksverksam

heterna skall, liksom försök med förlängd utbildning i företag av äldre och 

handikappade, redovisas av AMS under våren 1981. 

En interdepartemental arbetsgrupp har under år 1980 bl. a. behandlat 

frågan om vidgade möjligheter att få vilande förtidspension för den. som 

lämnar en förtidspensionering för att pröva förvärvsarbete. 

Den genomsnittliga veckoarbetstiden per sysselsatt fortsätter att mins

ka. Enligt långtidsutredningens syssclsättningsprognoser I SOU 1980: 52) 

förväntas denna utveckling fortsätta under första hälften av 1980-talet. 

Den successiva reduceringen av arbetstiden är främst en följd av ökat 

deltidsarbete. Under 1970-talets andra hälft har lagstiftningen på 

arbetstidsområdet inriktats pii att skapa regler som tillgodoser olika grup

pers behov av ledighet för individuella ändamål. Sa är fallet med bl. a. den 

successivt vidgade föräldraledigheten och rätten till förkortad arbetstid för 

småbarnsföräldrar, reglerna för dclpension. rätten till ledighet för studier. 

facklig verksamhet m. m. 
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Som tidigare har anmälts pågår en samlad översyn av den giillande 

ledighetslagstiftningen i syfte att bl. a. förbättra samspelet mellan olika 

lagar och därmed arbetsmarknadens funktionsf>ätt utan att för den skull 

rubba lagstiftningens grundliiggande inriktning. Tre delprojekt har satts i 

gång. Dels görs en lagteknisk översyn. dels har Studieförbundet Näringsliv 

och Samhälle beviljats medel av regeringen för att studera hur arbetstidsre

formerna kommer att påverka niirvaromönster och arhetsorganisation vid 

ett mindre antal myndigheter och företag. dels har riksrcvi~ionsverket fått 

regeringens uppdrag att genomföra en kostnadsberäkning av den samlade 

frånvaron från arbetet. 

I utredningen tA 1978: 113) om vissa arbetstidsfrägor prövas bl. a. en 

samordning av arbetstidsreglcrna i den allmänna arbetstidslagen ((970: I OJl 

och arhetsmiljölagen ( 1977: 1160). Ett utredningsförslag kommer att läm

nas i början av år 1981. 

Delegationen IA 1974: 09) för arbetstidsfrägor fortsiitter sitt arbete. Re

missyttrandena över betiinkandet !SOU 1979: 48) Arbetstiderna inför 1980-

talet ligger till grund för delegationens fortsatta arbete med att analysera 

under vilka förutsättnignar en allmän arhetstidsforkortning kan genomfli· 

ras. 

Under det gångna äret har parterna pf1 det kommunala förhandlingsom

rådet träffat ett centralt avtal om medbestämmande. MBA-KL. Vidare har 

träffats medbestämmandeavtal inom statsföretagens och kooperationens 

område. Hiirefter saknas bland de stora förhandlingsomrädena medbe

stämmandeavtal endast inom SAF-LO/PTK-området. 

Arbetet med att sprida kunskap kring medhestämmanderefonnen och de 

avtal som har triiffats p;l dess grund fortsätter. Cicnl)m det stöd som utgttr 

till arbetsmarknadsparterna har under året ca 160 000 anstiillda. förtroen

devalda och arbetsgivarrepresentanter deltagit i olika informalions- och 

utbildningsinsatser inom mcdbestiimmandeområdel'. Stödet förmedlas via 

arhetarskyddsfonden som hl. a. ocksii linansierar en betydande del av 

forskningen inom detta omrt1de. Intresset för forskning inom arhetslivsde

mokratiomrädet är mycket stort hos siiväl forskare som praktiker. Under 

året har uppskattningsvis 25 milj. kr. satsats pLi denna forskningssektor. 

I nvandrin[.: och si•cnskt medhorgarskap 

l det följande behandlas översiktligt frågor rörande invandring och åtgiir

der for invandrare inom såväl arbetsmarknadsdepartementets som övriga 

berörda departements verksamhetsomriidcn. 

Invandringen av utliindska medborgare under år I 980 ökade med drygt 

2000 personer i förhållande till åren 1978 och 1979. di\ den uppgick till ca 

32 000 per år. Ökningen beror friimst på inllyttningen frän utomnonli~ka 

länder. Av den totala invandringen av 34 500 utliindska medborgare under 

år 1980 utgjordes nästan hälften av medborgare i utomnordiska liinder. 

Eftersom även utvandringen ökade under iir 1980 kom nettoinvandringen 
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att bli ca 13 700 personer. vilket iir över 2 000 färre än åren 1978 och 1979. 

Utvandringen ökade vad giiller såviil nordbor som ickc:nordbor. 

Hälften av invandringen till Sverige är en konsekvens av att vi har en fri 

nordisk arbetsmarknad. Ocksii en betydande del av den utomnordiska 

invandringen sker som en följd av inkrnationella fttaganden. Det giiller 

I. ex. i stor utsträckning flyktinginvandringen. som svarar för ungefär en 

ljärdedel av hela den utomnordiska invandringen. Sverige har också av 

tradition en positiv inställning till familjeåterförening. Hiilften av invand

ringen av utomnordiska medborgare består av n~ira anhöriga till personer 

som bor i Sverige. En mycket stor del av anknytningsinvandringen är barn. 

Övriga kategorier är iitervändande f. d. svenska medborgare. adoptivbarn 

och personer som av starka humanitiira skäl fär stanna hiir. Nägon arbets

kraftsinvandring i egentlig mening förekommer inte. Möjligheterna att 

minska invandringens totala omfattning iir mot denna hakgrund begränsa

de. 

Under år 1980 har tlera åtgiirder vidtagits i syfte all biittre söka anpassa 

invandringen till förutsiittningarna att på ett tillfredsstiillandc siitt ta emot 

dem som kommer. Möjligheterna att påverka inflyttningen frän andra 

nordiska länder är dock. som redan har framhfillits. bcgriinsade med hiin

~yn till den fria rörligheten inom Norden. De nordiska Hinderna har under 

år 1980 gemensamt uttalat att grunderna for en fri nordisk arhetsmarknad 

skall stå fast. En översyn av 1954 ärs överenskommelse om en gemensam 

nordisk arhetsmarknad har dock inletts. Samtidigt med detta arbete pilgfir 

överläggningar med Finland i syfte att i större utsträckning kanalisera 

arbetskraftsllyttningarna via arbetsförmedlingarna. Ett s~irskilt samarhete 

bedrivs dessutom inom ramen för de finsk-svenska arhetsgrupperna för 

arbetsförmedlingsfrågor resp. för social- och hälsovfirdsfrhgor för att hl. a. 

motverka att finska ungdomar oplanerat beger sig till Sverige. 

Den nya utHinningslagen triidde i kraft dt=n I juli 1980. Lagen ger ett 

förstiirkt skydd för flyktingar. Flyktingdefinitionen har bättre anpassats till 

J 951 iirs Genl:ve-konvention. Asylsökande som t:ir stanna hiir kan rt1 ett 

dokument Olyktingförklaring) som ut visar deras flyktingstatus. AsyHiren

den skall av polisen överlämnas eller anmälas till statens invandrarvcrk 

innan avvisning kan ske. En särskild jourverk sam het har inriittats vid 

verket för vissa av dess.a iirenden. En nyhet i lagen iir vidare att regeringen 

kan införa generellt krav pä att utlänningar som avser att hos;itta sig i 

Sverige skall ha uppehiillstillständ ordnat före inresan. Sådant krav gäller 

redan för gäststuderande och kommer inom kort att utsträckas till att även 

omfatta andra kategorier med undantag för flyktingar och mycket nära 

anhöriga. 

Regeringen har vidare tillsatt en parlamentariskt sammansatt kommitte 

!A 1980: 04) med uppdrag att dels se över 1968 års riktlinjer for den reglera

de invandringen. dels överväga den rortsatta inriktningen av åtgiirder för 

invandrare och minoriteter i anslutning till 1975 års riktlinjer for invandrar-
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m:h minmitetspolitiken. Kornmilten skall pröva vilka rrincipiella övervii

ganden som bör läggas till grund fiir regleringen av invandringen till Sveri

ge. Kornmitten skall också överväga om det iir möjligt och liimpligt att pil 

förhand avgiira hur stort utrymmet for den ftrliga intlyttningen av olika 

kategorier invandrare till Sverige bör vara med hiinsyn till möjligheterna 

att pii etl tillfredss@lande siitt ta emot dem. Kornmitten skall vidare bl. a. 

överväga fri\gan om det alltjiimt bör finnas ett siirskilt skydd för utliinning

ar som äberopar humanitiira skiil av politisk art utan att de är llyktingar. 

Kommittens översyn av 1968 {1rs riktlinjer för regleringen av invandringen 

skall bedrivas skyndsamt. 

Utliinningslagkommittcn !A 197.'i:04J avslutar sitt arbete under itr 1981 

genom att himna förslag avseende bl. a. förfarandet vid verkstiillamkt av 

avliigsnandcbeslut. Giiststudcrandekommittcn ( U 1978: 03 J viintas under {tr 

1981 liimna förslag betriiffandc giiststudcrandes möjligheter att studera vid 

svenska högskolor. 

Ökad uppmi"irksamhct ägnas nu inom olika delar av statsförvaltningen {1t 

frågan om viintetiderna i utliinningsiirenden och <tt situationen för dem som 

väntar pä besked i tillständsfrilgan. Detta arbete syftar till att dels effektivi

sera handläggningen av utWnningstirenden för att förkorta viintetiderna. 

dels överviiga vilka samhällsiitgiirder som bör vidtas fi_ir de tillstimdssö

kande under viintetiden. I det följande fiircslf1s att de resurser som invand

rarverket förfogar över för handliiggningen av utlänningsärenden undant<ts 

från tillämpningen av det s. k. huvudalternativet. som i övrigt gäller för 

årets budgetförslag. Genom omprioritering av inom verket frigjorda re

surser bör tillstilndsbyrfin samtidigt kunna förstiirkas med en handliiggare. 

Det hör i detta sammanhang erinras om att chefen för justitiedepartemen

tet tidigare denna dag har föreslagit en förstiirkning av polisens resurser för 

handliiggning av utlänningsiirenden genom att omfördela ett antal befint

liga polismanstjänster. Vidare har justitieministern anmält att han senan: 

avser förcslf\ regeringen att siirskilda utlänningsrotlar inriittas i ytterligare 

tv~i polisdistrikt. diir arbetsbelastningen vad avser utWnningsiirenden iir 

siirskilt stor. Det bör iivcn niimnas att rikspolisstyrelsen under senare tid 

har förstiirkt resurserna för att bättre kunna samordna och effektivisera 

polisväsendets handläggning av utliinningsiirenden. Efter förhandlingar 

·med övriga nordiska länder har resurserna för klllltrollen bilde vid de 

nordiska yttergränserna och vid de svenska gränserna förstiirkts. Det bör 

ocksf1 erinras om att chefen för handclsdepartementet vid sin anmhlan av 

frägan om resurser för tullverket har hctonat att ökade krav ställs pil 

tullens medverkan bl. a. i iitgiirder som syftar till att begränsa den illegala 

invandringen. 

P~I grund av den förvärrade tlyktingsituationen i Sydostasien kom ra

marna för överföring av flyktingar att under hudgctäret 1979/80 omfatta 

3 250 personer, varav 2000 fdn Sydostasien och övriga frJn t'riimst Latin

amerika. Den flyktingkvot som har beslutats för innevarande budgetår 
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omfattar ca 2 000 personer. varav ca I 250 från främst Latinamerika och 

övriga från Sydostasien. Hiirutövcr bcr;iknas ett stort antal utliindska 

medborgare som kommer lill Sverige p<t egen hand fä stanna hiir som 

flyktingar. Ett tusental av dem beräknas tas om hand av arbetsmarknads

styrelsen (AMSl på samma sätt som organiserat överförda flyktingar. 

Genom särskilt beslut i juni 1980 fick invandrarverket regeringens be

myndigande att även under innevarande budgetår ge tillstånd för bosätt

ning ät ca 300 anhöriga till assyrier/syrianer friin Turkiet. som annars inte 

skulle tillåtas att bosätta sig i Sverige. 

Sveriges viktigaste bidrag till en lösning av de ökande flyktingproblemen 

är det ekonomiska biståndet till internationella organisationer. enskilda 

länder och befrielserörelser för insatser för flyktingar i olika delar av 

världen. Som chefen för utrikesdepartementet tidigare har anmält föreslås 

en höjning av det reguljära bidraget till FN :s flyktingkommissaries verk

samhet från 40 till 50 milj. kr. per {1r. För insatser huvudsakligen bland 

flyktingar i södra Afrika och Latinamerika beräknas sammanlagt 

120 milj. kr. Slutligen räknar utrikesministern med betydande insatser för 

flyktingar inom ramen för katastrofbiståndet. 

AMS har i sin anslagsframstiillning föreslagit att ansvaret för överföring 

och omhändertagande av flyktingar i Sverige i huvudsak skall föras över 

till statens invandrarverk. Regeringen har under hösten 1980 tillsatt en 

arbetsgrupp inom arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att se över 

hu vudmannaskapsfrågan. 

Kommunernas kostnader för bistånd åt flyktingar och för dem som 

väntar på besked i tillståndsfrågan har ökat under senare iir. Genom ett 

nytt statsbidragssystcm, som trädde i kraft den I januari 1980, får kommu

nerna ersättning för socialhjälp till utlänningar under den tid då deras 

ansökningar om uppehftllstillstånd behandlas samt - under viss tid efter 

det att uppehållstillstånd beviljats - för bistånd iit t1yktingar. Som har 

framgått av vad chefen för socialdepartementet tidigare har anmält kom

mer effekterna av det nya systemet nu att utvärderas i vissa delar. I 

samband härmed skall även frågan om statsbidragsreglerna för familjepe

dagogisk verksamhet behandlas på grundval av en under hösten 1980 

avlämnad rapport från en arbetsgrupp inom socialdepartcmentet. I detta 

sammanhang bör erinras om att särskilda kostnader för invandrare har 

beaktats vid regeringens beslut undedr 1980 om extra skatteutjämningsbi

drag. Regeringen har våren 1980 tillsatt en särskild arbetsgrupp inom 

arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att bl. a. undcrliitta för assyri

er/syrianer att bosätta sig i andra kommuner än Södertälje. På arbetsgrup

pens förslag fattade regeringen i oktober 1980 beslut om särskilda arbets- · 

förmedlingsinsatser m. m. i detta syfte. 

Den invandring som har ägt rum under efterkrigstiden har på ett avgö

rande sätt påverkat befolkningsutvecklingen i Sverige. I bör:ian av år 1980 

utgjordes nära 9 lJf av befolkningen av utlandsfödda eller av utländska 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 15 ArbetsmarknadsdepartemenM 14 

medborgare. Av de 424000 utländska medborgarna är emellertid 96000 

födda i Sverige. En stor del av dem som i allmänhet hetccknas som 

invandrare i Sverige har i sjiilva verket så niira sHiktförbindelser med 

svenskar att de förmodligen inte själva anser sig tillhöra m\gon minoritets

grupp. Samtidigt finns det hland Je naturaliserade svenska medborgarna 

ett betydande antal som betraktar sig som medlemmar av etniska minorite

ter. 

Frågan om den s. k. andra generationen invandrares situation stär allt

mer i förgrunden i samhällsdebatten. En entydig definition av detta be

grepp saknas. men i allmänhet avses härmed de barn till invandrare som 

har fötts eller vuxit upp i föräldrarnas nya bosiittningsland. I Sverige bor 

295 000 barn i åldern 0- I 7 [1r som har minst en utlandsfödd föriilder. och 

134 000 av dessa barn och ungdomar är både födda här och svenska 

medborgare. För en del av dessa barn oc.h ungdomar har tillgången till Ocra 

språk och kulturmönster underliittat deras möjligheter till en harmonisk 

personlighetsutveckling. Men många av dem som tillhör den andra genern

tionen invandrare har betydande problem vud giiller identitetsutvecklingen 

och större svårigheter än andra barn och ungdomar vad gliller utbildning 

och arbete. De fögiirder som vidtas för den andra generationen invandrare 

måste syfta både till all ge dessa barn och ungdomar samma möjligheter till 

utbildning och arbete som andra barn och ungdomar och till att ge dem 

reella förutsättningar att känna förankring och trygghet i b{ida språken och 

kulturkretsarna. Det är nödvändigt att inrikta åtgärderna inom ramen för 

invandrarpolitiken på att bättre söka tillgodose den andra generationen 

invandrares behov. En allmiin utgångspunkt för resursanvändningen under 

niista budgetår bör mot denna bakgrund vara att inom ramen för tillgäng

liga medel effektivisera insatserna for invandrarbarn och invandrarungdo-

mar. 

De viktigaste särskilda insatserna för andra generationen invandrare iir 

de åtgärder som görs inom förskolan. grundskolan och gymnasieskolan för 

att barnen skall kunna ut veckla kunskaperna i det språk som talas i 

hemmet och i svenska spraket. Som chefen fiir socialdepartementet tidi

gare har anmält föreslås statsbidrag för hemspråksträning i förskolan utgå 

enligt oförändrade regler under nästa budgetår. Som har framgått av vad 

statsrådet Mogård tidigare har anmält beriikirns statens totala kostnader 

för hemspråksundervisning och stödundcrvisning i svenska för invandrar

elever i grundskolan och gymnasieskolan för budgetiiret 1981/82 uppgå till 

sammanlagt nära 550 milj. kr. För att förbättra lärarsituationen for in vand

rare lever har dels föreslagits viss utbildning som kan ge behörighet fiir nu 

yrkesverksamma obehöriga hemspråksliirare. dels en utökning med 24 

platser på lågstadielärarlinjen för sökande med finska som modersmål samt 

med 24 nybörjarplatser på hemspråkslärarlinjen. Stödet för liiromedelspro

duktion för invandrarundcrvisningen föreslas öka. 

Frågan om invandrarungdomarnas sysselsättningssituation har ägnats 
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stor uprmiirksamhet under senare år. hl. a. mot bakgrund av deras höga 

arhetslöshetstal och stora andel av de arbetslösa i illdern 16-24 år. Expert

grurpen IA 1975: 05) fiir invandringsforskning I El FOl. som har haft i upp

<lrng att analysera bakgrunden till de höga arbetslöshetstalen för uthin<lska 

ung<lomar. har nyligen sammanstiillt en ingi'1ende undersökning hiirum som 

bygger pil arbetskraftsundersökningarna. Efter förslag från delegationen 

<A 1978: 01) för ungdomens syssclsiittningsfriigor uprdrog statsriidet An

dersson i mars 1980 åt statens invan<lrarvcrk all karthigga samhiillets 

in:satscr för invandrarungdomar i syfte att föreslf1 effektiviscringar. 

lnvandrarverkets nyligen ;1vlämnadc förslag till iitgiirdsprogram utgör en 

värdefull grund för det fortsatta arbetet på detta omriide. Förslagen i 

rapporten bereds f. n. _inom regeringskansliet. 

Det iir av vikt att åtgiirder för invandrarungdomar differentieras med 

hänsyn till följande tre grupper: barn och ungdomar som har fötts i Sverige 

av utlandsfödda föräldrar. de som har invandrat före och under grundsko

lan samt ungdomar som har invandra! efter 16 års ålder. Tillgtinglig stati

stik om invandrarungdomar kan emellertid endast i liten utsträckning 

läggas till grund för si\dana differentierade åtgärder. Ett arbete päg;ir inom 

berörda myndigheter i syfte att förbättra statistiken över här aktuella 

grupper. 

Av avgörande betydelse för samtliga kategorier invandrarungdomar iir 

deras utbildningsrnöjligheter. De undersökningar som föreligger tyder rå 

att andelen invandrarungdomar som påbörjar gymnasieskolan ökar. men 

skillnaderna vad avser olika ·gn1pper och delar av landet är stora. Skol

överstyn::lsen I SÖ) har meddelat anvisningar angående invandrarelevernas 

intagning i gymnasieskolan samt sammanställt stirskilt scrvicematerial. 

Med anledning av det beslut som riksdagen fattade våren 1980 om skolans 

uppföijningsansvar för 16- och 17-åringar har SÖ utfärdat föreskrifter i 

vilka ungdomar med sociala och spr{\kliga problem ägnas siirskild upp

miirksamhet. De siirskilda introduktionskurserna för invandrarungdomar i 

gymnasieskolan. som försöksvis anordnats från våren 1977. har under 

innevarande budgetår n::glerats genom en särskild förordning. För inneva

rande budgeti\r har SÖ räknat med högst I 000 ilrsclevplatser. varav ca 800 

redan har tagits i anspråk. En motsvarande ram heriiknas för budgetiiret 

1981/82. 

Studie- och yrkesorientering 1SYO) är av siirskild vikt niir det giiller all 

underliitta övergången till arbetslivet för invandrarungdomar. Frilgan om 

SYO för invandrare kommer all behandlas i en särskild proposition om 

SYO som avses föreläggas riksdagen våren i 981. 

Många invandrarungdomar har särskilda svärigheter att fä en fast för

ankring i arbetslivet. Inom ramen för de förstärkta iltgiirdcrna mot ung

domsarbttslösheten ägnas dessa ungdomars situation ökad uppmärksam

het. Siirskilda beredskapsarbeten har under senare år anordnats för sam

manlagt 450 ungdomar som har tjänstgjort vid invandrarfi.ireningarna. 
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Även arhetsförmedlingsinsatserna för dessa ungdomar har utvidga\s. I 

detta sammanhang bör anmiilas a\\ tvä milj. kr. beräknas för arbetsmark

nadsvi:rkets tolkscrvice för hudgetarct 1981182. 

Arbetslösheten bland de u\liindska medborgarna är dubbelt så stor som 

för arbetskraften i dess helhet. och utliindska medborgare i i'ildcrsgruppen 

24-44 år svarar för s{1 mycket som IO'>i.· av samtliga arbetslösa i denna 

åldersgrupp. Det är nödviindigt a\\ vidga resurserna för vägledning och 

rehabilitering så att siirskilt utsatta grupper bland invandrarna. bl. a. kvin

norna. kan ges hä\\re möjligheter a\t hiivda sig på arhetsmarknaden. Mo\ 

denna hakgrund föreslås. som tidigare nämnts. en med hiinsyn till det 

statsfinansiella läget betydande satsning på en ny projekt verksamhet till en 

kostnad av 2.3 milj. kr. för budgetåret 1981/82 inom arhetsmarknadsinstitu

tens regi for arbetssökande invandrare med siirskilda sviirigheter. Tyngd

punkten i insatserna skall ligga i områden utanför Storstockholms kiirnom

riide med en stor andel invandrare. 

Inflyttningen från Finland svarar för hiilften av invandringen och mer än 

en kvarts miljon av befolkningen i Sverige är finsktalande. Det är uppen

bart all en stor del av de åtgärder som vidtas inom ramen för invandrarpoli

tiken bör anpassas till detta förhållande. Siirskilda åtgärder för att ge de 

finskspråkiga i Sverige s\örre möjligheter lill utbildning och service på 

finska utgör en del av de\ nordiska samarbetet. Det hör i detta samman

hang erinras om att frågan om samhällets möjlighe\er på längre sikt a\t 

erbjuda språkliga minoriteter i Sverige utbildning. vård och service på 

deras eget språk skall övervägas av den invandrarpolitiska kommitten. 

Undervisning på finska bedrivs i Sverige iiven för vuxna. Sådan undervis

ning förekommer bl. a. vid den finska folkhögskolan i Haparanda och på 

försök som grundskolekurser inom den kommunala vuxcnulbildningen. 

Vidare förekommer finskspråkiga kurser inom arhetsmarknadsu\bildning

cn. I delta sammanhang hör även niimnas att fråg<rn om linsksprilkiga 

yrkesvägledare i det följande tas upp av arbetsmarknadsministern. 

Undervisningen i svenska för invandrare ses f. n. över av en särskild 

kommittc (A 1978: 07). som väntas lägga fram sill betiinkande iir 1981. 

Frågan om bidrag till studieförbunden för deras medverkan vid svenskun

dervisning för invandrare under budgetåret 1981/8~ kommer att prövas i 

samband med regeringens proposition om folkbildning m. m .. som senare 

kommer a\t föreläggas riksdagen. För grundutbildning för vuxna och för 

studiestöd till deltagarna har beräknats medel med hänsyn till i>kningen av 

verksamheten. En förenkling av statsbidragssystemet genomförs. Grund

utbildningen för vuxna omfattas inte av den tvåprocentiga nedskärningen 

av den kommunala vuxenutbildningen i övrigt. 

För kontakttolkutbildning samt för godkännande och auktorisation av 

tolkar och översättare beräknas medel för verksamhet i oförändrad omfatt

ning. 
Chefen för utbildningsdepar\cmen\e\ har tidigare denna dag anmlih för-
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slag till kulturpolitiska insatser för invandrare och språkliga minoriteter. 

En del av insatserna avser barn. Stöd föreslås i viss utsträckning kunna ges 

för översättning till invandrarspråk av svenska barnböcker. Reglerna för 

stöd till kulturtidskrifter föreslås bli ändrade så att bidrag kan ges till 

tidskrifter för invandrarbarn. Det bör även nämnas att utbildningsminis

tern har framhållit att en satsning på program för och om invandrare är 

angelägen inom ramen för utbildningsradions verksamhet. 

1 det följande beräknas medel för invandrarverkets verksamhetsbidrag 

till invandrarorganisationer och för projektbidrag utgå i huvudsakligen 

oförändrad omfattning. 

Den av invandrarverket initierade verksamheten med inriktning på ökad 

invandrarkunskap beräknas kunna bedrivas i oförändrad omfattning. Disk

rimineringsutredningen (A 1978: 06) väntas under år 1981 avge förslag om 

ändring i den lagstiftning som har till syfte att motverka diskriminering på 

etnisk grund. 

I kommunalvalen i september 1979 deltog unga invandrare i större 

utsträckning än äldre. Valdeltagandet bland invandrarna i såväl folkom

röstningen om kärnkraft som i kommunalvalen år 1979 var emellertid lägre 

än i kommunalvalen år 1976. Utvärdering av invandrarnas deltagande i 

kommunalvalen görs av statistiska centralbyrån och EIFO. Som har fram

gått av vad justitieministern tidigare har meddelat har 1.5 milj. kr. beräk

nats för särskild information till invandrare inför 1982 års kommunalval. 

Det rådgivande organ i invandrarfrågor som är knutet till arbetsmark

nadsdepartementet har år 1980 omorganiserats. Det iir numera sammansatt 

av enbart företrädare för invandrar- och minoritetsorganisationerna. 

Sammanfattningsvis kan framhållas att flera av de f1tgärder för invandra

re för vilka medel beräknas i statsbudgeten bör kunna bidra till att förbättra 

den andra generationens situation. Ett bättre underlag för långsiktigt arbe

te med denna inriktning kommer att föreligga när resultat finns frän p~1-

gående utvärderingar av hemspråksträningen i förskolan och hemspråks

undervisningen i grundskolan samt från EIFO:s och SÖ:s forskningspro

jekt med särskilt inriktning på den andra generationen invandrare. 

Jiimstiilldhet mellan kvinnor och män 

Jämställdhet mellan kvinnor och män är alltjämt en fråga som står i 

fokus för samhällsdebatten. Även om viktiga delresultat har uppnåtts 

återstår mycket innan reell jämställdhet har vunnits. Det handlar ytterst 

om varje människas rätt till utveckling. utbildning och arbete efter sin 

läggning och sina förutsättningar. Rätten till arbete. för kvinnor såväl som 

för män. är en viktig förutsättning för jämställdhetsarbetet. 

Arbetet med att undanröja förvärvshinder fortsätter. En utbyggd barn

omsorg. en samhällsplanering där boendeområden och arbetsplatser inte

greras och med väl fungerande kommunikation~r. iir viktiga förutsättning

ar för att kvinnor och män skall kunna arbeta och verka pf1 lika villkor. 

::! Ri/.:.l'(/<1ge111980/8/. I sam/. Nr /(JO. Bilaga 15 

Il' 
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Alltsedan mitten av 1970-talet har en rad familjepolitiska reformer ge

nomförts för att underlätta för kvinnor och män att kombinera förviirvsar

bete med omsorgen om barnen. Det är nödvändigt att kvinnor och män 

delar del praktiska ansvaret för familj. hem och harn liksom försörjnings

ansvaret. Det innebär all männens traditionella roll mäste förändras och 

att männen stimuleras att dela ansvaret i hemmet och ges möjlighet till att 

bl. a. genom större kontakt med barnen få del av nya värden och erfarenhe

ter. 

Regeringen fastställde i juni 1980 riktlinjer för sitt fortsatta 

jämställdhetsarbete. Dessa riktlinjer har överlämnats till riksdagen i form 

av en regeringsskrivclse ( 1979/80: 168). Underlag för denna är jämsutlld

hetskommittens betänkande !SOU 1979: 561 Steg på väg. I skrivelsen redo

visas riktlinjerna och organisationsformerna för regeringens fortsatta jiim

ställdhetsarbcte med avseende på ubildning. arbetsliv. familjepolitik. 

boende- och samhällsplanering. hälsa och sociala problem. representation 

i beslutande församlingar. opinionsbildning samt internationellt samarbe

te. 

Kvinnor och män !flickor och pojkar) fortsätter all välja utbildningsvii

gar som är traditionellt könsbundna. Eleverna måste uppmuntras att ifn'1-

gasälla könsbundna värderingar samt stimuleras att välja utbildning och 

sysselsättning efter intresse och förutsättningar. Därmed vidgas också den 

enskildes arbetsmarknad. Grundskolans nya läroplan betonar särskilt jäm

ställdhetsfrågornas betydelse.· 

Arbetsmarknaden är fortfarande mycket könsuppdelad. även i interna

tionell jämförelse. vilket bekräftas av en OECD-rapport frän vären 1980. 

Mer än hälften av kvinnorna finns på den offentliga sektorn. främst inom 

hälso- och sjukvård, socialvård och undervisning. mot endast en fjärdedel 

av männen. Inom tillverkningsindustrin är förhttllandet det omvända - där 

utgör männen tre fjärdedelar av de sysselsatta. Den offentliga sektorn 

beräknas inte växa i samma takt som tidigare. Kvinnornas arbetsmarknad 

måste breddas. Ett aktivt arbete mäste bedrivas för att ta in ner kvinnor på 

mansdominerade arbetsplatser på alla nivaer i arbetslivet. siirskilt inom 

den mansdominerade industrisektorn. 

Lagen ( 1979: 1118. omtryckt 1980: 412) om jämställdhet mellan kvinnor 

och män i arbetslivet trädde i kraft den I juli 1980. I anslutning hiirtill har i 

enlighet med lagen inrättats en jämställdhetsombudsman med kansli samt 

en jämställdhetsnämnd. 

Den nya lagen utgör ytterligare ett instrument för att praktiskt verka för 

jämställdhet i arbetslivet. Lagen förbjuder diskriminering på grund av kön 

vid anställning. befordran och vid utbildning till befordran. Det är enligt 

lagen också förbjudet att tillämpa olika anställningsvillkor för kvinnor och 

män när de utför enligt kollektivavtal lika eller likvärdigt arbete. liksom att 

leda och fördela arbetet på ett könsdiskriminerande sätt. Lagen ålägger 

vidare alla arbetsgivare att arbeta aktivt för jämställdhet. Dessa senare 
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regler kan ersättas av kollektivavtal om jämställdhet. Lagreglerna om 

aktiva jämställdhctsåtgärder bygger pft att det jämställdhetsarbete som 

redan har börjat utvecklas in()m ramen för olika kollektivavtal skall fortsät

ta och utvecklas vidare över hela arbetsmarknaden. 

Kollektivavtalen om jiimsHilldhet har särskild betydelse niir lagens 

regler om aktiva åtgärder skall tilHimpas eftersom avtalen skall ange nivån 

för vad som kan krävas med stöd av lagen. 

Även om jiimställdhetslagcn förhoppningsvis kommer att påverka ambi

tionsnivån i kollektivavtalen om jämstiilldhet kommer lagens n:gler om 

aktiva f1tgärder sjlilvfallet att få sin viisentliga effekt på den del av arbets

marknaden som inte täcks av sädanl kollektivavtal. 

Jämställdhetsombudsmannen ·och jämställdhetsniimnden har som upp

gift att tillse att lagen efterlevs. Ett konstruktivt samarbete i frivillighetens 

anda ska eftersträvas. Ombudsmannens tillsynsskyldighet niir det giiller 

aktiva jämställdhetsi\tgärder liksom niimndens verksamhet begränsar sig 

till den del av arbetsmarknaden där det inte finns kollektivavtal om jäm

ställdhet. I övrigt har ombudsmannen att för arbetsmarknaden i dess 

helhet lämna enskilda stöd i diskrimineringstvistcr niir de inte bitriids av 

sina-fackliga organisationer eller är oorganiserade. 

Ombudsmannen ska vidare verka pädrivande på det aktiva jiimstiilld

hetsarbetet inom arbetslive_t som helhet och diirvid särskilt beakta grupper 

med svagt utgångsläge pä arbetsmarknaden. Ombudsmannen ska slutligen 

genom information sprida kunskap om jiimställdhetslagen och p{i annat 

siitt medverka i strävandena att främja jämstiilldheten inom samhället. 

En jämstiilldhetsheredning inriittades i regeringskansliet under hösten 

1980. I beredningen finns företrädare frän samtliga departement. Den leds 

av det för jiimställdhetsarbetet ansvariga statsddet. Dess syfte fö" att ge 

jämstiilldhetsfrågorna en starkare stiillning och en mer framskjuten plats i 

regeringsarbetet samt att bevaka att regeringens riktlinjer fi.ir det fortsatta 

jämstiilldhetsarbetet följs. I arbetsmarknadsdepartementet. som h<ir dd 

samordnande ansvaret för jiimstiilldhetsarbetet. har siirskilda tjänster här

för inriittats. 

För det fortsatta jämstiilldhelsarhetet har också den parlamentariska 

jämställdhetskommittcn en central roll. Med anledning av den nya organi

sationen av regeringensjämstiilldhetsarbete häller nya direktiv till kommit

ten på att utarbetas. Dessa innebiir att kommitten liksom hittills skall 

bevaka jiimstiilldhetsaspekterna på alla områden och ta initiativ till prak

tiska försök. Vissa frågor har lyfts fram i direktiven. De kommunala 

jiimställdhetskommilleerna har viktiga uppgifter i att bevaka boende- och 

samhällsplanering. daghemsutbyggnad samt se till att jiimstiilldhetsaspek

terna genomsyrar all kommunal verksamhet. Kommitten bör följa. stimu

lera och stödja kommunerna i deras jiimstiilldhetsarbete. Detta bör ske i 

nära kontakt med kommunförbunden. 

En förutsättning för allt .itimstiilldhetsarbete ~ir en förändring i attity-
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derna. Vid sidan av iitgärdcr fiir att nä målet jiimstiilldhet m~istc ett inten

sivt opinionsarhetc bedrivas. Opinionsbildning kring könsrnllsfriigor iir ett 

av de viktigaste medlen i att bekämpa fördomar. Kommitten hör därför 

intensifiera opinionshildningsarbetet. Den bör diirvid samarbeta med stu

dieförbunden. men ocksi1 med andra organisationer. Ett mer aktivt opi

nionshildningsarbete ·pil bred front kräver ett stort antal personer med 

grundläggande kunskaper i könsrollsfrågor. Kommitten skall i kontakt 

med studieförhund. fackliga och andra organisationer initiera och stimule

ra till utbildning av inflHmatörer och opinionsbildarc i könsrollsfrågor. 

Kommitten skall ocksil kontinuerligt bevaka denna utbildning och över

viiga egen medverkan och stöd till denna. 

Jämställdhet iir inte bara en kvinnofrfiga. Männens levnadsvillkor och 

roll i samhiillets jiimställdhetsarbcte har fött en alltför undanskymd plats. 

Kommitkn skall göra en kartläggning av miins situation. av miins attityder 

och medvetenhet om sin egen roll och om kvinnornas villkor. Kommittens 

studie skall ocks:I omfatta miins inställning till föriindringar ijiimstiilldhets

syfte samt deras benägenhet att i1ktivt medverka till dessa. 

Kommitten kommer även fortsättningsvis att arbeta med mern långsik

tiga projekt inornjiimstiilldhetsomrf1dct och med friigor av större principiell 

räckvidd. Kommittens uppgifter rör alla områden i samhället. Detta till 

skillnad friln jiimsWlldhetsombudsmannens verksamhet som gäller arbets

marknadsomriidet. 

Jiimställdhetskommitten slutförde <'ir 1979 undersökningen om Kvinnors 

arbete I SO lJ 1979: 87). Atgiirdsförslag i anslutning till utredningen vtintas 

under ftr 1981. Under år 1979 p<tbör:iade jiimstiilldhetskommitten en utred

ning om fiirutstittningar för att lagstifta mot könsdiskriminering i reklam. 

Denna väntas bli klar under fö· 1981. Kommitten har vidare startat ett 

projekt inom idrottsomriidet i samarbete med Giivlc kommun och Giistrik

lands idrottsförbund. 

Under år 1980 har kommitten fött i uppdrag att giira en studie av 

invandrarkvinnornas situation. Studien skall utgöra underlag för det fort

satta arbetet med att förbättra invandrarkvinnornas möjligheter att bygga 

upp en identitet baserad sil väl pä det egna kulturarvet. som pt1 norm.:r och 

viirderingar i det svenska samhiillet. 

År 1975 höll FN sin första kvinnokonferens i Mexico. Vid denna antogs 

en världsaktionsplan. Vidare beslöts att en ny konferens skulle hftllas om 

f'em iir. Oenna ägde rum den 14-JO juli 1980 i Köpenhamn. I konferensen 

deltog 147 rnedlcmsnationer med sammanlagt I 326 delegater. I anslutning 

till den officiella konferensen hölls en parallellkonferens som var livligt 

besökt av bl. a. representanter fdn kvinnoorganisationer. 

Huvudsyftet med konferensen var att under temat sysselsiittning. utbild

ning nch hiilsa behandla förändringar i kvinnors ställning sedan kvinnokon

f'erensc.n i Mexico City {1r 1975. En annan huvudfrftga var hur olika hinder 

skall kunna undanröjas si'i att· kvinnor och miin pa lika villkor skall kunna 
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vara aktiva i arbetslivet. i hemmet. som föräldrar samt i samhiillet i övrigt. 

Ett handlingsprogram utarbetades som komplement till den viirldsaktions

plan som antogs vid Mexico-konferensen. På dagordningen stod ocksa 

effekterna av apartheid på kvinnor i södra Afrika. effekterna på· pale

stinska kvinnor i och utanför av Israel ockuperade omraden samt kvinnliga 

flyktingars svårigheter. 

Sverige tog i samband med utarbetandet av handlingsprogrammet till

sammans med de andra nordiska länderna med framgång upp bl. a. man

nens roll. rätten för kvinnor och män att kombinera förvärvsarbete med 

ansvar för barn samt vikten av att den nya tekniken utvecklas på ett sätt 

som stärker kvinnors medverkan i samhällsutvecklingen. 

Ett uppföljningsseminarium för svenska deltagare i kvinnokonferensen. 

såväl enskilda som representanter frän kvinnoorganisationerna. arrangera

des av jämställdhetskommitten i Stockholm höskn 1980. 

lntemationdlt samarbete 

I arbetsmarknadsdepartementet handläggs ärenden som rör förhållandet 

till internationella arbetsorganisationen !ILOl. Under perioden 1978-1981 

ingår Sverige som suppleant på en regeringsplats i styrelsen för internatio

nella arbetsbyrån. Sedan år 1978 är Sverige medlem i sex av ILO:s tio 

industrikommitteer. nämligen i kommitteerna för inlandssamfärdsel. järn

oeh stålindustri. byggnads-. anläggnings- och offentliga arbeten och ke

misk industri samt i kommitten för tjänstemän och utövare av fria yrken. 

Beslut om inrättande av tre nya industrikommitteer har nyligen fattats av 

ILO:s styrelse. 

Sverige har under det gångna året med trepartsdelegationer. dvs. före

trädare för regering. arbetsgivare och arbetstagare. bl. a. deltagit i interna

tiondla arbetskonferensens scxtiosjätte möte. Arbetskonferensen revide

rade bl. a. organisationens program och budget för perioden 1980- 1981. 

För Sverige innebiir konferensens beslut i denna del en sänkning av det 

årliga bidraget från närmare I. 7 milj. dollar år 1980 till ca 1.25 milj. dollar år 

1981. Sänkningen beror på att USA har återinträtt som medlem i organisa

tionen. Arbetskonferensen antog en rekommendation !nr 162) om äldre 

arbetstagare och en reviderad lista över yrkessjukdomar vilken hör tiH den 

av Sverige ratificerade konventionen (nr 121) om förmåner vid yrkcsskada. 

Dessa texter kommer att föreläggas riksdagen. 

Sverige har som första land tillträtt ILO:s konvention (nr 152) om 

arbetarskydd vid hamnarbete (prop. 1979/80: 133. SoU 1979/80: 40. rskr 

1979/80: 311). Den andra av arbetskonferensen år 1979 antagna konven

tionen (nr 1.53) om arbetstider och viloperioder inom vägtransportområdet 

med tillhörande rekommendation (nr 161) har nyligen förelagts riksdagen. 

ILO och Europarådet har gemensamt utarbetat en europeisk överens-
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kommelse om sjukvf\rd för personer som tillfälligt vistas utomlands. Över

enskommelsen antogs av en siirskild regeringskonfercns i oktober 1980. 

Frilgan om Sveriges anslutning till överenskommelsen bereds f. n. i social

departementet. 
I Europar{1det har thlgor som rör migration och invandrares ställning ff1tt 

allt större utrymme. I maj 1980 genomfördes en av Sverige före:-.lagen 

konferens med deltagande av ministrar som svarar för invandrarfrilgor. 

Konferensen antog slutsatser av stor hetydelse för framför allt Europarå

dets arbete med migrationsfr?igor. Konkreta insatser.till förmån för utveck

lingen. särskilt syssclsiittningsutvecklingen. i utvandringsregioner kan gö

ras av Europaddets s. k. Resettlement Fund. Fondens roll har nyligen 

förstiirkts genom beslut dels i Europarådets mini~terkommitte. dels i fond

styrelsen. 

Ett förslag från den europeiska fackliga samorganisationen ( EFSJ att 

inom Europarådets ram sammankalla en trepartskonferens om sysselshtt

ningsfrågor har beretts under äret. bl. a. genom kontakter med den gemen

samma organisationen för EU-ländernas arbetsgivareföreningar och indu

striförbund 1UNICEJ. Framför allt de senares ringa intresse för den före

slagna konfrrensen ledde till att fr:igan numera har avförts friin dagord

ningen. 

Inom OECD har sysselsiittningslhigorna ägnats fortsatt stor uppmärk

samhet. Uppföljningen av 1977 års ministerkonferens om ungdomsarhets

löshet förs vidare i säväl utbildningskommittcn som arbetskrafts- och 

socialkommitten. Den senare höll i december 1980 ett nytt högnivåmöte 

om sysselsiittningsfr~1gor för ungdomar, I april 1980 hölls en högnivåkon

fcrens om kvinnors sysselsättning och till är 1981 planeras en ministerkon

ferens om allmänna arbetsmarknadspolitiska problem. 

Sverige ddtar. som redovisats tidigare, pil skilda siitt i internationellt 

samarbete som rör skydd och omhändertagande av flyktingar. Huvudsakli

gen behandl;1s dessa frägor inom ramen för FN-samarbetet. siirskilt i FN:s 

llyktingkommissaries exekutivkommittc. Europarådet antog i oktober 

1980 en överenskommelse om överförande av ansvaret för llyktingar till 

vilken Sverige har anslutit sig. Överenskommelsen innebär bl. a. en närma

re reglering <IV tidpunkten dfl den stat till vilken en flykting med resedoku

mcnt har flyttat har att svara för förnyelse av hans resedokument. Den 

reglerar ocks{i vissa frägor om återtagningsskyldighet för asyllandet. För 

att bättre kunna följa samarbetet i bl. a. flyktingfrågor i den mellanstatliga 

kommitten för europeisk migration OCEM l har regeringen ansökt om 

observatörsstatus för Sverige i organisationen. Ansökan bifölls av ICEM:s 

råd i november 1980. Rådet beslöt vid samma möte att i fortsättningen 

kalla organisationen Intergovernmental Committee for Migration OCMJ. 

Det giingna firet har inneburit mittpunkten på det av FN utropade inter

nationella kvinnoårtiondet, markerad genom den världskonfercns som 

ägde rum i Köpenhamn i juli 1980. Konferensen reviderade bl. a. den 
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handlingsplan som antagits av motsvarande konferens i Mexico City år 

1975. Den av FN:s generalförsamling lir 1979 antagna konventionen om 

avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor !prnp. 1979/80: 147. AU 

1979/80: 30, rskr 1979/80: 327) har ratificerats av Sverige. 

Nordiska samarbetsprogram finns inom tre av arbetsmarknadsdeparte

mentets sakområden. niimligcn arbetsmarknad. arbetsmiljö och jämställd

het mellan kvinnor och miin. I januari 1980 beslöt de nordiska 

arbetsministrarna att en arbetsgrupp skulle tillsättas med uppgift att grans

ka 1954 års överenskommelse om gemensam nordisk arbetsmarknad och 

lämna .säuana förslag till komplettering av överenskommelsen som gransk

ningen kan föranleda. Detta arhete har pf1bö1:iats. I oktober 1980 hehand

lade de nordiska arhetsmiljöministrarna ett förslag till reviderat handlings

program på arbctsmiljöomriidet som kommer att föreläggas Nordiska rt1-

dets 29:e session i mars 1981. Vad slutligen beträffar jiimställdhetssamar

betet kan niimnas att regeringarna på förslag av Nordiska rådet har beslu

tat att dessa frågor i fortsättningen skall behandlas av nordiska ministerr{1-

det;jämstiilldhetsministrarna och att jiimsliilldhelsutskot!et skall vara di

rekt understiillt jiimsliilldhetsministrarna. 

För att bevaka frågor som rör arbetsmarknads- och socialdepartemen

tens v1:rksamhetsomriiden finns vid vissa utlandsmyndigheter arbetsmark

nadsriid eller motsvarande befattning. S{1dana tjiinster finns f. n. i Bonn. 

Bryssel, Geneve. London. Ottawa och Washington. 

Den av arbetarskyddsfonden i samarhete med lngenjörsvetenskapsaka

demien ((VAJ sedan nilgra är bedrivna försöksverksamhcten med särskilda 

miljöbevakare placerade vid ambassaderna i Washington och Tokyo upp

hörde under ii.ret. Regeringen har fattat beslut om en motsvarande verk

samhet meu tvf1 arhetsmiljöattachcer placerade vid ambassaden i Washing

ton och delegationen i Bryssel ( SFS 1980: h Ini. Finansieringen av verk

samheten sker i sin helhet med medel som avriiknas fd1n arbctarskydds

fonden. Överläggningar har inletts om samarhetsavtal p<'t arbetsmiljöområ

det med dels USA, dels EG-kommissioncn. 

Sa111111a11stii/l 11i ng 

Anslagsförändringarna inom arbetsmarknadsdepartementets verksam

hetsområde i förhållande till motsvarande anslag pä statsbudgeten för 

budgetåret 1980/81 framgår av följande sammanställning !milj. kr. I. 

Statshu<lget Förslag Fiiriind-
1980/81 1981/82 ring 

A Arbetsmarknadsdepartementet m. m. 45.8 48.7 + 2.9 
H Arbetsmarknad m. m. 6 735.'i 7 068,3 + 332,8 
c Arbetsmiljö 3 733.4 4390.6 + 657.:! 
D Invandring m. m. 148.5 173.3 + 24,7 

Totalt för arhetsmarknadsde-
partcmentet 10663,2 11680,9 +1017,6 
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Utdrag 

ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLi, 

vid rcgeringssammanträde 

1980-12-23 

Föredragande: statsrådet Eliasson såvitt avser fr{1gor under littera A (utom 

A 6). 13 och C; 

statsrådet Andersson såvitt avser fr{1gor unckr A 6 samt littera D. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981182 savitt avser arbetsmark

nadsdepartementets ,·erksamhetsområde.· 

To(ltc lwrudtitcln 

A. ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET M. M. 

·A 1. Arbetsmarknadsdepartementet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

16459126 

18!B I 000 

19970000 

Till arbetsmarknadsdepartementet hör frågor om arbetsmarknad. ar

betsmiljö. invandring och svenskt medborgarskap. jämställdhet mellan 

kvinnor och m~in samt internationellt samarbete som berör dessa frågor. 

Vidare hör till departementet i administrativt hänseende folkpartiets sam

ordningskansli. 

Personal 

I landliiggande personal 
Ovrig personal 

Ansla~ 

Liinekostnader 
Resccrsiittningar 

\liven utrikes resorl 
Expenser 

1980/81 

61 
47 

108 

16431000 

483000 
I 117000 

18031000 

Beräknad ändring 
1981/82 

+1681000 

+ 169000 
+ 89000 

+1939000 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 19970000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arhetsmarknadsdepartementet för budgetåret 1981/82 anvisa 

ett förslagsanslag av 19 970 000 kr. 

A 2. Kommitteer m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

14 865 529 

I 12 072 ()0() 

13 584000 

Reservation 8779393 

1 Ursprungligen anvisades 15072000 kr. Härav har 3000000 kr. tillförts anslaget A 
6. Jämställdhet mellan kvinnor och män (prop. 1979/80: 93. AU 1979/80: JO. rskr 
1979/80: 3:!7 J. Härutöver sparas I 000 000 kr. under anslags posten forskning och 
utveckling enligt regeringens proposition (1980/81: :!O bil. 11. All 1980/81: 11. rskr 
1980/81: 56) om besparingar i statsverksamheten m. m. Disponibelt under anslaget 
för budgetåret 1980/81 iir således 11 072 000 kr. 

För budgetåret l 98 li82 förordar jag att anslaget förs upp med 13 584 000 

kr. Jag räknar med 2584000 kr. till forskning och utveckling vad avser 

arbetsmarknadsfrågor samt andra frågor inom departementets ansvarsom

råde. För övrig utredningsverksamhet räknar jag med ett medelsbehov av 

11 000000 kr. 

Chefen för utbildningsdepartementet har under nionde huvudtiteln an

mält frågan om den framtida ställningen för institutet för social forskning 

(SOFI). Expertgruppen (ln 1968: 14) för utredningsverksamhet i arbets

marknadsfrågor, som är en av arbetsmarknadsdepartementets kommitteer 

avses bli samlokaliserad med SOFI och ombildas till en delegation. Kost

naderna för delegationen beräknas betalas från kommitteanslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommillt'er m. m. för budgetåret 1981/82 anvisa ett reserva

tionsanslag av 13 584000 kr. 

A J. Extra utgifter m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

323 787 

220 000 

220000 

Reservation 19605 

För budgetåret 1981182 förordar jag att anslaget förs upp med oförändrat 

220000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föresl<'tr riksdagen 

att till Extra 11tgifier för budgetåret 1981/82 anvisa ett rcservations

anslag av 220000 kr. 
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A 4. Internationellt samarbete 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

8 027 ()()() 

8281000 

6825000 

Fr;'m anslaget skall betalas kostnader för Sveriges deltagande i interna

liondla arbetsorganisationens <IL()) verksamhet \Kh för ILO-k1rn11nitt0n 

(SFS 1977: 987). Kostnader for annat internationellt samarbete inom de

partementets ansvarsområde hetalas ockst1 frfm anslaget liksom kostnader 

för st.dana internationella kongresser i Sverige för vilka Sverige ålar sig 

viirdskapet. bl. a. inom FN-samarbetet. Medelsbehovet under anslaget 

minskar under budgetäret 1981/82 till följd av alt dels Sveriges mandattid i 

ILO:s styrelse utgår. dds Förenta Staterna har föerintriitl i ILO som 

betalamlc medlem. 

Jag hemstiiller att regeringen förslår riksdagen 

att till /11t1·m11tio11dlt sa111arhete för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 6 825 000 kr. 

A 5. Arbetsmarknadsråd 

1979/80 Utgift 3 389722 

1980/81 Anslag 3175000 

1981/82 Förslag 3655000 

F. n. finns fem arbetsmarknadsråd. som iir stationerade i Bonn. Bryssel. 

London. Ottawa och Washington och en motsvarande tjiinsteman vid 

delegationen i liencve. Deras arbetsuppgifter anges i förordningen 

( 1977: 575) med instruktion för arbetsmarknadsråd Uindrad 1977: 1103). 

Personal 

Ansla~ 

I ,iim:kostnader 
Uostad,knstnadcr 
Sj 11 k v ;·ml 
Resecrsiittningar 

t resor lill lK"h fran Sverige vid 
tjiinsteuppdrag och semester) 

Expenser l inkl. reseersättningar 
inom verksamhelsomrildenal 

Vissa kostnader för biträden m. m. 

1980/HI 

12 

I 709000 
5.~2 000 

12000 

95000 

192000 
6.15 000 

3175000 

Bcriiknad iindrini; 
l9Kl/H2 

+266000 
+ 92000 
+ I 000 

+ 70000 

+ 15000 
+ 36000 

Hl!OOOO 

Med hiinvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

3655000 kr. 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslär riksdagen 

att till Arhets11111rk1wd.mld för budgetåret 1981/82 anvisa ett för

slagsanslag av 3 655 000 kr. 
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A 6. Jämställdhet mellan kvinnor och män 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

14 000 000 

4425000 
1 Hiirutiiver har pi1 tilliiggsbudget Il till statsbudgeten för budgetiiret 1980/81 före
slagits 200 000 kr. 

Från anslaget betalas kostnader för j~imstiilldhctsomhu Jsmannen med 

kansli, jämställdhetsnämnclcn samt kostnader för forskning och utveckling 

vad avser jämställdhet mellan kvinnor och män. JiimstiilldhetskPmmittens 

(Ju 1976: 08l verksamhet finansieras också frftn förevarande anslag. 

Jiimstiilldhctsombudsmannens verksamhet håller pil att byggas upp. La

gen ( 1979: 1118) om jämstiillclhet mellan kvinnor och miin i arbetslivet 

kräver aktiva insatser från ombudsmannens sida. Med hiinsyn härtill har 

jag riiknat upp anslaget med 425 000 kr. 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till .liim.1·tälldhl'I mellan f..Ti1111"r och miin flir budgetärct 1981/82 

anvisa ett rcscrvationsanslag av 4 425 000 kr. 
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B. ARBETSMARKNAD M. M. 

Arn1't.1·111ark11ade11 1111da tir 1980 

År 1980 har präglats av relativt god balans pf1 arbetsmarknaden. Antalet 

sysselsalta har fortsatt att öka och arbetslösheten har legat på en förhilllan

devis låg nivå. Beredskapsarbetena och arbetsmarknadsutbildningen har 

kunnat begriinsas kraftigt. 

Antalet sy.1·.1·1drntta ökade under de tre första kvartalen 1980 med c<1 

70000 jiimfört med motsvarande tid år 1979 enligt arbetskraftsundersök

ningarna (AKUl. Totalt sysselsattes över 4,2 milj. personer. Ökningen 

jämfört med förra året gällde såväl män som kvinnor samt både heltidsar

betande och ddtidsarbetande. Andelen av de sysselsatta som arbetar pii. 

deltid fortsatte att öka: omkring 1/4 av de sysselsatta arbetar nu mindre än 

35 timmar per vecka. Bland de sysselsatta kvinnorna tillhör drygt 4.5 (fr 

denna grupp. 

Antal sysselsuttu efter kiin och älder. ~enomsnitt .fi'ir de tre .fi'irsta harta

Je11 1976-1980 (I 000-talJ 

1976 1977 1978 1979 1980 

Kvinmir umler 20 ilr 113 107 106 110 114 
l\1iin unuer 20 år 127 119 114 117 12.• 
Kvinnor 20-24 :ir 201) 205 203 209 21.' 
\fan 20- 24 iir 2.13 234 228 229 234 
Kvinnor 25-34 år 444 460 471 478 485 
Män 25- 34 ~tr 627 ti26 618 f.08 f.02 
Kvinnor Yi-44 är J'il 364 368 407 43fl 
Miin _l_'i-44 ilr 454 464 480 504 52'! 
Kvinnor 45-54 är 36fl 36fl 3fl9 J70 369 
M~in 45-54 är 545 443 443 427 421 
Kvinmir 55-M Ctr 248 256 262 267 270 
l\fan 5.'i-64 <ir 392 386 377 '1,76 '1,73 
Kvinnor 65- 74 i\r 26 21 19 17 15 
\fan 65- 74 ~ir 55 48 52 52 55 

Summa kvinnor 1746 1780 I 813 1851\ 1904 
Summa m:in 2 343 2 321 2 300 2 313 2 337 

Totalt 4089 4100 4114 4170 4241 

Kiilla: AKU 

Yrke.1T1'rks11111hetsgrade11 (den andel av befolkningen som är sysselsatt) 

har för kvinnornas del fortsatt att öka under år 1980. Ökningen gäller 

siirskilt kvinnor i åldrarna 20 - .54 år. vilkas yrkesverksamhetsgrad under 

~lret var omkring 80 C.·r·. För män i motsvarande åldrar var andelen syssel

satta oföriindrat ca 95 ~:·(. 

Ökningen av antalet sysselsatta skedde under år 1980 liksom under de 

föregi1ende iiren hurndsakligen inom tjiinstescktorn. särskilt de offentliga 

tjiinsterna. Industrisysselsättningen ökade svagt fram till sommaren och 

har diirefter börjat minska något. Inom byggsektorn. vars sysselsättning 

avtog under större delen av 1970-talet, noterades en svag ökning under t1r 

1980. 
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Till arhet.1förmedlingen nyanställda lediga platser 

1978-1980 

1 OOJ-ta~-

·0 

Antalet nyanmälda lediga platser hos arbetsförmedlingen ökade fram 

t. o. m. första kvartalet 1980 och har därefter varit något lägre än föregåen

de år. Antalet kvarstående lediga platser var ännu under tredje kvartalet 

något högre än året före. Tendensen under hösten var dock att antalet 

lediga platser minskade. Antalet rnrsel om uppsägningar och permitte

ringar har ökat något under andra halvåret 1980. 

Arhetsliisheten har under år 1980 varit förhållandevis låg - omkring 2 q-, 

enligt AKU. Högst relativ arbetslöshet har liksom tidigare åldersgruppen 

under 20 år. för sistnämnda grupp har den öppna arbetslösheten ökat 

något jämfört med förcgåi:nde år. Den ökning av den öppna ungdomsar

betslösheten som har inträffat är dock relativt liten jämfört med ökningen 

av antalet sysselsatta i dessa åldrar liksom också vid jämförelse med 

ökningen av antalet antagna elever i gymnasieskolan. 
Större delen av år 1980 präglades av en relativt gynnsam industrikon

junktur. Efterfrågan på industrins produkter ökade från mitten av år 1978 

till mitten av år 1980. Konjunkturen nådde under sommaren 1980 en 

vändpunkt och har därefter försämrats. Något verkligt högkonjunkturlägc 

med starka tecken på ekonomisk överhettning såsom förlängda leveransti

der och snabbt minskad lagerhållning inträffade aldrig denna gång. Också 

på arbetsmarknaden rådde under sommarhalvåret ett relativt balanserat 

läge: bara under en månad (april) var antalet kvarstående lediga platser vid 
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Krarstdende ledig11 p/11/scr 

Kvartalsgcnomsnitt av mittmånadsdata 

·1 000-tal 

ilO 

70 

60 

50 

50 

20 

10 

."\ 
/ 

/ 
/ 

/ 

I
• I 

_:· I 
.· I 

(
,' I 

I 
I 

I 
I 

1 :a kv 

\ 

2:a kv 

77 

3:e kv 4:e kv 

7•.; 
77 
F 
7) 
'lO 

förmedlingskontoren större än antalet kvarstående arbetslösa arbetssökan

de. Redan under hösten 1980 minskade antalet kvarstående lediga platser 

till ungefär en tredjedel av antalet arbetslösa. I juni och september 1980 

uppgav enligt konjunkturinstitutets konjunkturbarometrar ca hälften av 

företagen att de hade brist på yrkesarbetare: ca 20~>(> av företagen bedömde 

arbetskraftstillgången som trängsta sektor i deras verksamhet. Dessa pro

centtal framstår som relativt höga mot bakgrund av att det enligt övriga 

ekonomiska indikatorer inte var fråga om någon verklig högkonjunktur. 

Svårigheterna att passa ihop de arbetssökande och de lediga platser som 
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Arhl'tsliishl't l'.ffer kc"in och tlldl'r i fi/"OCl'lll 111· 11rhetskr1!fil'11. ge1111111.1·11i11.fi'ir 

dl' lrc.fi"irs111 h11r111ll'11 1976--1980 

1976 1977 1978 1979 1980 

Kvinnor under 20 ar 6.9 8,2 8.8 8.4 8.1 
Miin under 20 ilr 4.1 5.5 7.5 7.1> 6.J 
Kvinnor 20-24 :ir J.4 J.J -1.4 J.8 J.8 
Miin 20-·2-I <ir 2.1 "2.7 -1,-1 J.-1 J.J 
Kvinnor 25-.q år 1.9 1.9 , , 

2.1 2.3 
~län 2'i- .~-I fir 1.0 u 2.0 1.8 1.-1 
Kvinnor 35- -14 <ir I.I 1.3 1.5 l.'i u 
\fan 35-44 itr 0.7 0.K 1.2 11,9 l.O 
K\·innor -15-5-1 år 0.9 u 1.2 I. I 1.0 
Miin 45-54 ~ir 0.8 0,9 u 0.9 IU< 
Kvinnor 'i'i-6-1 <'ir l.o 1.6 2.0 1.9 l.<i 
Miin 55- M itr 1.-1 I. I 1.8 2.0 1.5 
Kvinnor 65- 7-1 iir 1.9 
Miin h5- 74 <'ir ~.5 0.-1 

Summa kvinnor 2.0 2.1 2.'i 2.3 
, , 

Summa miin u 1.-1 2.1 1.9 1.6 

Totalt 1,6 1,7 2.3 2,1 1.9 

Kiilla: t\KU 

finns iir betydande. och det kan inte uteslutas att brist pä arbetskraft i vissa 

företag kan ha bidragit till att bromsa produktionsökningcn. 

Di::t relativt gynnsamma konjunkturlägel under stiirre delen av år 1980 

jiimfört med de närmast forcgi1cnde åren medförde liigre arbetslöshet och 

minskat behov av beredskapsarbeten i hela landet. Ändå kvarstilr avse

viirda skillnader mellan olika län. Högst arbetslöshet hade liksom tidigare 

Norrbottens liin. Högre arbetslöshet än genomsnittet för landet hade under 

hösten 1980 också bl. a. Värmlands, Västerbottens. Viistmanlands och 

Södcrmanlands län samt Malmö kommun. Klart liign: arbetslöshet iin 

genomsnittligt hade samtidigt bl. a. Stockholms och Uppsala liin samt 

Smt1land. 

Arhet.1·mark1111dspolitikc11 inriktades under år 1980 i ökad utstrih:kning pa 

den egentliga platsförmedlingen. Beredskapsarbetena och arbetsmark

nadsutbildningen reducerades så att de under hösten berörde närmare 

40000 färre samtidigt som fler arbetslösa placerades pti den öppna markna

den. Ett intensivt arbete pågtlr inom arbetsmarknadsverket med alt för

biitlra arbetsförmedlingens metoder. samtidigt som datorsystem för sök

ning av lediga platser byggs ut efter hand. 

Under fjärde kvartalet 1980 har antalet nyanmälda lediga platser minskat 

avsevärt samtidigt som utbudet av arbetskraft har fortsatt att öka. Arbets

lösheten ökade något och uppgick till 2.2 t;{ i november 1980. Regeringen 

avser därför all senare denna dag. med stöd av sin finansfullmakt. anvisa 

ytterligare 350 milj. kr. för beredskapsarbeten under budgetåret 1980/81. 

Regeringen kommer vidare att uppdra åt AMS att öka arbetsmarknadsut

bildningens omfattning s:I all upp till 65 000 personer kan utbildas samtidigt 

under första halvåret 1981. 
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Beträffande ungdom under 18 ilr heslöt riksdagen vi\ren 1980 (prop. 

1979/80: 145. AU 1979180: 45. rskr 1979/80: 364) om nya riktlinjer för ar

hetsmarknadsmyndigheternas och gymnasieskolans olika insatser. För ar

hetsfiirmedlingens del innehiir de nya riktlinjerna att den nu kan koncen

trera en större del av sina resurser på all förmedla arheten pii den öppna 

marknaden åt de unga. vilket har gett pätagliga resultat. En ny nedre 

[lldersgriins på 18 ilr för tillträde till beredskapsarbeten infördes fdn den I 

juli 1980. Från den gränsen har AMS dock med stöd av bemyndigandi:: fr[m 

regeringen lämnat dispi::ns i ett antal fall (ca 5001. Huvudprincipen iir att 

sådana arhetsmarknadspolitiska åtgärder som bcredskapsarhcten och ar

betsmarknadsutbildning skall komma i fr~1ga för 16- och 17-åringar hara niir 

arbetsförmedlingen efter ingående prövning har funnit det omöjligt att 

placera vederbörande i arhcte pi1 öppna marknaden eller i reguljiir utbild

ning. Gymnasieskolan har fr. o. m. liisi"irct 1980/81 fatt viisentligt ökade 

möjligheter att erhjuda utbildning at dem som av niig,rn anledning inte 

kommer med i den ordinarie gymnasieintagningen vid grundskolans slut. I 

första hand har ytterligare utbildningsplatser ställts till gymnasii::skolans 

förfogande f"ör utbildning pä linjer och specialkurser. Möjligheterna att 

förlägga såda:1 utbildning till arbetsplatser såsom inbyggd utbildning for

biittrades viisentligt genom nya statsbidragsreglcr fr. o. m den I juli 1980. 

Vidare förbättrades villkoren för lärlingsutbildning. vilken knöts till gym

nasieskolans planering. Samtidigt infördes på försök två verksamheter i 

gymnasieskolans regi för ungdomar som har särskilt stora wärigheter att 

linna lämplig uthildning eller annan sysselsiittning. nämligen upp till fyra 

veckors introduktionsprogram för uthildning samt yrkcsintroduktinn p[t 

upp till 40 veckor. Den sistniimnda verksamheten förläggs huvudsakligen 

till arbetsplatser. 

Arhet.rnwrk11t1drntsiktl'l"fi"ir tir 1981 

Det är sannolikt att hela ~tr 1981 kommer att priiglas av en klart siimri:: 

industrikonjunktur än år 1980. Det är dock ännu osiikert hur snabbt och i 

vilken grad konjunkturnedg{ingen kan komma att slii igenom pä arbets

marknaden. Antalet lediga platser har som nämnts minskat avsevärt. men 

fortfarande råder efterfrågan på yrkesarbetare. siirskilt i verkstadsindu

strin. Antalet varsel om uppsägningar och permitteringar har ökat men iir 

fortfarande liigre än under tir 1977. Flera företag infi_irde korttidsvecka 

under hösten 1980 till följd av försämrad avsättning för produkterna. 

Industrisysselsättningens utveckling under den närmaste tiden väntas 

bl. a. bero på företagens bedömningar av den väntade lågkonjunkturens 

liingd och djup. Vissa tecken tyder pi1 att den förestiiende konjunktur

diimpningen kan komma att bli relativt kortvarig med måttliga hegriins

ningar av nyanställningarna. Behovet av företagsinriktade stödiitgiirder 

med syfte att överhrygga konjunktursvackan skulle under sfalana förut

siittningar bli relativt litet. Det kan emellertid bdaras att kon_junkturdämp-
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ningen i kombination med strukturella förändringar för vissa företag och 

branscher resulterar i en mera långsiktig minskning av arbetsstyrkan. 

Skulle detta inträffa i väsentligt ökad omfattning kan det bli nödvändigt att 

åter vidta relativt omfattande åtgärder för att stödja industrisysselsätt

ningen. 
Inom byggnadsverksamheten är arbetskraftsefterfrågan på många håll 

fortfarande relativt hög för säsongen. I några län - främst Stockholms -

finns ett betydande antal planerade byggprojekt som har senarelagts av 

hänsyn till bristen på arbetskraft. Hög byggarbetslöshet har å andra sidan 

Norrbottens, Jämtlands och Värmlands län. För riket som helhet ger nu 

föreliggande planer vid handen att sysselsättningen kan komma att förbli 

relativt hög under hela år 1981 även om en begränsad konjunkturförsvag

ning sker. Det råder dock f. n. en betydande osäkerhet inom byggbran

schen, inte minst beträffande bostadsbyggandet där antalet igångsatta byg

gen har minskat mer än väntat. En eventuell starkare allmän konjunktur

nedgång under år 1981 befaras inom branschen kunna leda till en sådan 

minskning av efterfrågan att många av d_e byggen som planeras inte kom

mer till stånd. 

Inom den offentliga sektorn väntas sysselsättningsökningen bli lägre i 

början av 1980-talet än under inledningen av 1970-talet. Av statsfinansiella 

skäl iakttas stor restriktivitet med nya tjänster inom statsförvaltningen. 

Inom kommuner och landsting förutses en ökning av antalet anställda. 

främst inom vårdsektorn, dock i dämpad takt. Detta innebär bl. a. att 

sysselsättningssvårigheterna för kvinnor kan komma att öka om inte rekry

teringen av kvinnor till traditionellt manliga yrken får väsentligt större 

omfattning än under 1970-talet. Inom handel, samfärdsel och övriga pri

vata tjänster förutses relativt små sysselsättningsförändringar under år 

1981. 

AMS rapport om arbetsmarknadspolitiken i en ko1!j11nkt11rdiimpning 

AMS överlämnade den 26 augusti 1980 till regeringen en inom styrelsen 

upprättad utredningsrapport med titeln "Arbetsmarknadspolitiken i en 

konjunkturdämpning". I rapporten redovisas resultat av en uppföljning av 

de arbetsmarknadspolitiska insatserna vid konjunkturdämpningen under 

andra hälften av 1970-talet. Vidare diskuteras behov av åtgärder i en 

eventuell kommande konjunkturnedgång. 

I rapporten konstateras att den ekonomiska ut vecklingen under 1970-

talet präglades av stora konjunktursvängningar jiimfört med decennierna 

närmast före. samtidigt som betydande strukturella problem visade sig i 

viktiga industribranscher. Behoven av åtgärder för konjunkturstabilisering 

av sysselsättningen blev av dessa skäl allt större. Arbetsmarknadspolitiken 

pålades avsevärda stabiliseringspolitiska uppgifter. 

I rapporten framhålls att de konjunkturella förändringarna av arht:tslös

heten har drabbat ungdomar i större omfattning än vuxna. De konjunktu-

3 Riksdagen /Wi018/. I sam/. Nr /OU. Bilaga 15 
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rella förändringarna kan huvudsak hänföras till ändringar av 

arbetslöshetstiderna - antalet personer som drabbas ändras inte lika myc

ket. Det har dock åtminstone för ungdomarna skett en viss trendmiissig 

ökning av antalet arbetslöshetstillfällen. samtidigt som ungdomarna ge

nomsnittligt sett har väsentligt kortare arbetslöshetstider än de äldre till 

följd av bl. a. de omfattande arbetsmarknadspolitiska insatserna för ungdo-

mar. 

Även om de arbetsmarknadspolitiska insatserna var framgångsrika när 

det gällde att begränsa den öppna arbetslösheten var de inte utan problem. 

Det krävdes stora resurser för att administrera de många åtgärderna. vilket 

begränsade utrymmet för platsförmedling. Detta var särskilt allvarligt med 

tanke på att 1970-talets utveckling medförde en tilltagande obalans mellan 

arbetssökandes yrkcsönskemål och de lediga platsernas sammansiittning. 

Utvecklingen stiilldc sälcdcs ökade krav på individuellt inriktade platsför

medlingsåtgärder. vilka var svåra att tillgodose samtidigt som omfattande 

företagsinriktade ätgfö·der skulle administreras. 

I rapporten framhålls vidan: att de regionala obalanse_rna på arbetsmark

naden var stora. Varken de regionalpolitiska insatserna eller det arbets

marknadspolitiska stödet till geografisk rörlighet kunde päverka dessa 

obalanser i någon större utsträckning. Därför fick sysselsättningsskapande 

åtgärder väsentligen svara för den regionala utjämningen. 

Arbetsmarknadsutbildningen har successivt blivit en allt viktigare åtgärd 

inom arbetsmarknadspolitiken. Antalet elever vid jämförbara konjunktur

lägen fördubblades under 1970-talet. De uppföljningsundersökningar som 

AMS har genomfört pekar på att arhetsmarknadsutbildningen har haft 

avsedda effekter: en stor del av dcverna har kunnat placeras i arbete efter 

fullföljd yrkesutbildning. De genomsnittliga kurstiderna har ökat. vilket 

medförde att det förbiittrade konjunkturläget 1979 inte omedelbart kunde 

leda till någon minskning av antalet elever i arbetsmarknadsutbildning. 

Arbctsmarknadspolitiken inriktades under andra hiilften av 1970-talet så 

längt möjligt på att möta arbetslöshetsriskerna med åtgärder inom företa

gen. Till följd av bl. a. att lågkonjunkturen blev så utdragen fick dock de 

företagsinriktade stödt1tgiirderna inte i alla avseenden avsedda effekter. 

Detta gäller framför allt lagerstödet, som kom att sättas in alltför tidigt. 

Lagerstödet hade emellertid i konjunkturnedgångens inledande skede en 

betydande sysselsättningsmiissig omfattning. Hiirtill bidrog bl. a. kravet på 

att sysselsättningen skulle hållas på en oförändrad nivi:t i företagen och att 

sålcde~ ersättningsrekrytering måste ske för personal som avgått. Bidraget 

för utbildning av permitteringshotad personal (25-kronan) medverkade 

under de påföljande åren till att begränsa antalet uppsägningar och permit

teringar. I motsats till lagerstödet var 25-kronan inte förenad med krav på 

att natllrlig avgång skulle ersättas. Det tillfälliga sysselsiiltningsbidrag som 

utgick i vissa fall för att senarelägga en definitiv avveckling av företag med 

dominerande stiillning pil orten kunde anpassas snabbt till rädande situa-
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tion och även avvecklas snabbt när konjunkturen vändi:. Det tillfälliga 

nyrekryteringsbidraget. som avsäg alt stimulera tidigarcliiggning av nyre

kryteringar inför en väntande konjunktuntppgiing, fick mycket begriinsad 

effekt. Bidragskonstruktioncn visade sig alltför komplicerad. 

Beredskapsarbetena utnyttjades till stor del för att möta ungdomsarhets

löshetcn. Dessa arbeten hade dock pfitagliga nackdelar som åtgärd mot 

ungdomsarbctslöshet, främst genom att de blev en alltför tillfällig lösning. 

Vid en kommande konjunkturdämpning är det - enligt vad som anförs i 

rapporten - nödviindigt att den reguljära skolan. som har ett huvudansvar 

för att ungdomarnas ställning inte försvagas på grund av utbildningsmäs

siga brister, kan fånga upp ungdomar utan yrkesutbildning hättre än under 

andra hiilften av 1970-talet. Det gäller siirskilt ungdom under 18 [ir. 

Den föriindrade volym och tonvikt som arbetsmarknadspolitiken fär vid 

en konjunkturavmattning berör i särskilt stor utsträckning de f1tgiirder som 

påverkar efterfrågan på arbetskraft. Hur dessa åtgärder bör utformas vid 

en kommande konjunkturdämpning sammanhiinger bl. a. med hur stor den 

t()tala atgärdsvolymen hör vara. En mycket stor <ttgiirdsvolym - som vid 

konjunkturdämpningen under andra hiilften av 1970-talet - fordrar en 

generell och lättadministrerad utformning av åtgiirderna. medan en mer 

begränsad åtgiirdsvolym underlättar ett selektivt utnyttjande. 

En kommande avmattning i den totala efterfriigan väntas i första hand 

drabba nytillträdande arbetskraft, dvs mest ungdomar. Även om platsfiir

medlings- och utbildningsinsatscr bör ges prioritet är det enligt AMS 

mening nödvändigt med en beredskap för syssclsiittningsskapande fttgär

der även för dessa grupper. För en del av de arbetslösa ungdomarna kan 

beredskapsarbeten behövas vid en konjunkturdämpning. För siirskilt svar

placerade ungdomar hör dock mot bakgrund av erfarenheterna från den 

senaste konjunkturnedgången andra alternativ som kan leda till mer lting

siktig lösning övervägas. Ett rekryteringsbidrag till arbetsgivare som ger 

fast arbete åt ungdomar som arbetsförmedlingen anvisar kan vara en sfadan 

fttgärd. framhåller AMS i rapporten. 

Ätgiirder för att hiivda industrisyssclsiittningen väntas ocksii i en kom-. 

mandc konjunkturavmattning spela en central roll. Erfarenheterna av bl. a. 

25-kronan pekar på att det inte är tillräckligt att förhindra upps~igningar 

och permitteringar. Det giiller ocksä att upprälthålla personalrekryte

ringen. Även av andra skäl är det viiscntligt att sysselsättning och perso

nalrekrytering i industrin så långt möjligt kan utjiimnas över konjunkturcy

keln. Industrins rekryteringsproblem vid en konjunkturuppgång beror del

vis på den inverkan på utbildningsintresse och arbetssökande som en 

relativt stor konjunkturvariation i sysselsättning och rekrytering for med 

sig. För att behovet av resurskrävande individinriktade fngiirdcr inte skall 

hli alltför stort bör därför alla möjligheter att stabilisera sysselsiittning och 

personalrekrytering inom industrin tillvaratas. Åtgiirderna bör ocksii ges 

en sådan inriktning att de bidrar till att på sikt stärka industrins konkur

renskraft. 
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Av ci:ntral betydelse är därvid generella åtgärder för att uppriitthillla den 

inhemska investeringsefterfragan. I rapporten niimns bl. a. industriella in

vesteringar. lagerinvesteringar och bostadsbygganckt. Detta bedöms dock 

inte vara tillräckligt för att upprätthålla industrisyssdsiittningen med tanke 

på industrins starka internationella konjunkturberoende. Liksom under 

den senaste konjunkturnedgången kommer det sannolikt att behövas 1rn:ra 

direkt företagsinriktade åtgärder för att påverka sysselsättningen. Av de 

åtgiirder som prövades under den senaste konjunkturnedgfmgen var utbild

ningsstödct av särskilt stor betydelse. Ett sådant stöd kan ocksii siigas ha 

en offensiv karaktär såtillvida att en höjning av arbetskraftens kvalifika

tioner på sikt bör göra företagen mer konkurrenskraftiga. En inviimlning 

mot utbildningsstödet i sin hittillsvarande utformning har varit att det 

endast syftat till att undvika uppsägningar och permitteringar. Sl>m tidigare 

framhållits är det av största vikt att också rekryteringen uppriitthålls. Det 

ifri'igasätts därför i rapporten om inte utbildningsstödet liksom lagerstödet 

borde förbindas med villkor om att sysselsättningen under bidragspi:rioden 

skall upprätthållas på minst oförändrad nivå. Det skulle innebiira att utbild

ningsstödet skulle omfatta också den arbetskraft som behiiver nyanstiillas 

för att ersiilla den naturliga avg[mgen. Ett stöd med s;idan utformning 

skulle dock aktualisera en översyn av bidragskonstruktionen. Mera !,!ene

rella bidragsvillkor skulle kunna underlätta administrationen. Ett villkor· 

bör dock vara att det föreligger en utbildningsplan som har tagits fram i 

samverkan med de fackliga organisationerna. 

Slutligen påpekas i rapporten att den offentliga sektorns utbyggnad 

under 1970-talet har spelat en central roll för att stabilisera syssclsiittning

en. Även om denna utbyggnad inte kan fortsätta i hittillsvarande takt bör 

utbyggnadstakten sii långt möjligt anpassas med hiinsyn till arbetsmark

nadsliiget. Den offentliga upphandlingen kan ocksä ha relativt stor betydel

se för sysselsättningen. 

Arhet.rnwrkn1ufsrolitikl'11 under hudgt'ltlret 1981181 

Som jag nyss har framhilllit är det iinnu sviirt att bedöma hur djup och 

långvarig den kommande lågkonjunkturen kan förväntas bli. Det är dock 

uppenbart att tendensen f. n. innebär en klar konjunkturförsämring. Ar

betsmarknadspolitiken inriktas just nu främst pi\ all nu hfilla en hög bered

skap. 

Jag kommer senare att föreslå regeringen alt förelägga riksdagen en 

siirskild proposition om sysselsiittningspolitiken. Jag kommer diirvid all ge 

förslag till riktlinjer för arbetsmarknadspolitikens utformning under 1980-

talct. I del sammanhanget kommer jag ocksä att göra en mera utförlig och 

aktualiserad bedömning av arbetsmarknadsutsikterna inför budgetåret 

1981/82. Jag kommer samtidigt att mot bakgrund av bl. a. vad AMS har 

anfört i sin rapport. som jag nyss har redovisat. mera utförligt diskutera de 

olika åtgärder som står till buds inför en lågkonjunktur. Diirför hegriinsar 
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jag mig här till att ge en preliminär redovisning av arbetsmarknadspolitiken 

under nästa budgetår. 

Arhetsmarknadspolitikens tyngdpunkt har som nämnts allt mer förskju

tits mot den egentliga platsförmedlingcn. Förmedlingskontoren har fött 

kraftigt ökade resurser i form av personal och teknisk utrustning. Arbets

metoderna ses över fortlöpande. Målet iir att varje arbetssökande skall fä 

individuellt avpassad service och att arbetsgivare skall få ett kompetent 

stöd i sina ansträngningar att finna den personal de behöver. Denna inrikt

ning bör enligt min mening bibehållas även under nästa budgetftr. Ett led i 

förbättringen av arbetsförmedlingens funktionssätt är den reform av ar

betsförmedlingens arbetsmetoder som genomförs p~1 grundval av förslag 

av en utredning inom AMS benämnd '"PLOG'". Reformen innebär bl. a. 

att förmedlingskontorens handläggande personal i framtiden skall fördelas 

pil endast två kategorier. nämligen platsförmedlarc och arbetsviigledare. 

Reformen ingår i ett omfattande arbete med syfte att förenkla och effektivi

sera den egentliga platsförmedlingen. 

Även om efterfrågan på arbetskraft allmänt sett har försvagats är det av 

största vikt att de arbetslösa noga prövar olika möjligheter till arbete p<I 

den öppna marknaden innan förmedlingen vidtar andra åtgärder. Även 

under lågkonjunkturer finns normalt en betydande efterl"rågan på utbildad 

personal inom ett antal yrken. bäde i industrin och i den offentliga sektorn. 

Alla möjligheter att tillsätta dessa platser med dem som är arbetslösa måste 

prövas. Jag förordar därför i denna proposition att medlen för arbetsmark

nads verkets personalkostnader och övriga gemensamma förvahningskost

nader skall beräknas med utgångspunkt i en oförändrad volym under nästa 

budgetår och inte i enlighet med budgetens huvudalternativ. som innebär 

att flertalet myndigheter förutsätts minska sina personalkostnader m. m. 

med två procent i reala termer. Arbetsmarknadsverket bör således trots 

det ytterst ansträngda budgetläget fä medel för att bibehålla sin personal i 

nuvarande omfattning. Den effektivisering av den egentliga platsförmed

lingen som jag nyss har berört skall samtidigt drivas vidare med kraft. 

vilket bör leda till att förmedlingens möjligheter att passa samman de 

arbetssökande med de lediga platserna successivt ökar. 

I den mån som efterfrågan på den öppna marknaden inte räcker till för 

att de arbetslösa skall kunna placeras kommer andra åtgärder att vidtas. 

Arbetsmarknadsverkcts beredskap för att med relativt kort varsel öka 

antalet beredskapsarbeten liksom antalet elever i arbetsmarknadsutbild

ning är god. 

En väsentlig del av arbetsmarknadspolitiken under I 970-talet bestod 

som tidigare har redovisats av åtgärder som syftade till att motverka 

uppsägningar i främst industrin. Dessa åtgärder hade tidvis mycket stor 

omfattning och hade också avsevärda framgångar när det gällde att upp

rätthålla sysselsättningen. De hade samtidigt vissa nackdelar. Som AMS 

har anfört var det svårt all hindra att den omfattande administration som 
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dessa fön:tagsinriktadc ~ttgärdcr medförde gick ut över den egentliga plats

förmedlingen. vilken är arbetsmarknadsverkets huvuduppgift. Likafullt iir 

det i vissa Higen motiverat att vidta ätgiirder av dessa slag för all motverka 

uppsiigningar och - om möjligt - stimulera industriföretagen att upprätt

hillla sin personalrekrytering även under li'1gkonjunktur. Bidraget till ut

bildning vid hot om permittering eller uppsägning !f. n. 20 kr. per utbild

ningstimme) utnyttjas nu i liten omfattning. men det kan tas i bruk med 

kort varsel om det skulle behövas. Enligt nuvarande regler kan detta 

bidrag utga om siirskilda skäl föreligger och då bara till företag som annars 

måste permittera eller siiga upp pi:rsonal. förutsall att företaget avstår från 

detta. AMS har i den nyss redovisade rapporten förordat att reglerna 

ändras sil att de företag som fitr bidrag skall vara skyldiga att inte bara 

avstä från uppsägningar och permilleringar utan också ersälla avgång med 

nyrekryteringar. Jag avser att äterkomma till detta i den nyss aviserade 

sysselsättningspolitiska propositionen. Jag vill dock i detta sammanhang 

pf1peka att det ligger i sakens natur att reglerna för detta slags fogfö·der kan 

behöva anpassas från tid till annan allt efter vilka problem som för tillfället 

bedöms vara de dominerande i arbetslivet. 

För arbetslös ungdom utan g{mgbar yrkesutbildning måste samhället i 

första hand kunna erbjuda en lämplig utbildning. Ntir det gäller ungdom 

under 18 ftr ankommer det på gymnasieskolan all svara för detta. Även för 

de niigot iildre ungdomarna framstilr ofta en gymnasial utbildning som det 

bästa siittet att ltmgsiktigt lösa sysselsiillningsproblemen. För dem som har 

fyllt 18 är stitr dock beredskapsarbeten och AMU-kurser till buds i den 

män det visar sig omöjligt att placera vederbörande i arbete på öppna 

marknaden. Eftersom en viisentlig del av arbetslösheten bland de unga 

niirmast beror på att det normalt tar viss tid att söka arbete eller utbildning. 

bör insatser för alt finna fast anstiillning eller plats i gymnasieskolan 

komma i första hand. Beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning 

bör således inte siittas in omedelbart för ungdomar utan arbete. Dessa 

fttgärder är i första hand avsedda för dem ~om trots avslutad ungdomsut

bildning och en tids aktivt sökande inte har lyckats finna nftgon lösning på 

sitt problem. 

Särskild uppmärksamhet skall iignas kvinnornas situation pii arbets

marknaden. eftersom arbetslösheten bland kvinnorna visat·en tendens all 

öka snabbare iin männens. Det har också varit svärare att placera flickor i 

åldern 16- 17 år i mera differentierad yrkesförberedande utbildning. Att 

trygga rätt och möjlighet till förvärvsarbete för kvinnorna är ett viktigt led i 

arbctsmarknadspolitikcn och järristiilldhetsarbetet. 

I en särskild proposition kommer förslag att liiggas fram om två nya 

dagpenningklasscr inom arbetslöshetsförsiikringen på 200 och 210 kr. från 

den I april 1981. Medelsberiikningen för ersättningar vid arbetslöshet 

bygger i övrigt bl. a. på antagandet att kassamedlemmarna är arbetslösa i 

gcnomsnitl 3.7 dagar under budgetåret. 
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Beriikningen av medelsbehovet för de arbetsmarknadspolitiska åtgiir

derna iir bara delvis uttryck för en egentlig konjunkturbedömning. Som jag 

tidigare har framhilllit är det f. n. inte mi~jligt att med nägon siikerhet 

bedöma behovet av medel för sildana atgärder under niista budgctftr. 

Anslagsberäkningcn förutsätter att arbetsmarknads verket hela tiden hfllkr 

hög beredskap för att snabbt kunna anpassa verksamheten på olik<\ sill! 

efter arbetsmarknadens ut veckling. Jag utgår därvid från att regeringen 

liksom under innevarande budgcti"lr får disponera en siirskild finansfull

makt som gör del möjligt att med kort varsel anvisa medel som behövs för 

extra arbetsmarknadspolitiska insatser. 

Vid sin behandling av det reviderade budgetförslaget för budgetåret 

1980/81 ( kompletteringspropositionen. prop. 1979/80: 150 bil. 2. FiU 1979/ 

80: 40. rskr 1979180: 421) godkiinde riksdagen i princip ett förslag till sam

manslagning av tre fonder vilka finansierar olika delar av arbetsmarknads

politikcn. nämligen arbetsrnarknadsutbildningsfondcn. arbetslöshetsfon

dcn och fonden för statlig lönegaranti vid konkur~. Arhetsmarknadsutskot

tet hade diirvid - med instämmande av finansutskottet - anfört att riksda

gen vid detta tillfälle endast kunde göra ett principiellt ställningstagande. 

och att rq;eringen förutsattes ;iterkomma till riksdagen när detaljerna för 

fondens anv~lndning hade blivit mera klarlagda. Jag avser att återkomma 

till denna fråga senare under innevarande budgetår. Jag klm1111er diirvid att 

föreslå vissa ändringar av anslagskonstruktionen och reglerna för fonde

ring av medlen för främst arbetsmarknadsutbildning och arhetslöshetser

s~ittningar. Detta påverkar dock inte de beriikningar av resursbehovet som 

redovisas i budgetpropo5itioncn. 

Programindelning 

AMS får sina anslag i programtermer. F. n. gäller följande programin

delning. 

I. Arbetsmarknadsinformation 

2. Yrkc,~mässig och geografisk rörlighet 

3. Sysselsättningsskapandc åtgärder 

4. Regionalpolitiska stödfttgilrder 

5. Särskilda iitgiirder för arbetsanpassning och sysselsättning 

6. Yrkesinriktad rehabilitering 

7. Åtgärder för flyktingar 

8. Kontant stöd vid arbetslöshet 

9. Total för~ vars verksamhet 

JO. Förvaltning av utrustning 

Programmet Arbetsmarknads information omfattar insamling. 

bearbetning och spridning av sådan information som underlättar för arbets

sökande att finna lämplig sysselsättning eller för arbetsgivare att finna 
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erforderlig arhetskrah. Det omfattar vägledning vid val av yrke. utbildning 

och upplysning om iitgärder som ·iir iignade att fiirbiittra vederbörandes 

möjligheter p[1 arbetsmarknaden. 

Programmet Yrkesmässig och geografisk rörlighet omfattar 

dels hidrag till deltagare i arhetsmarknadsuthildning och statens kostnader 

för att anordna s~irskilda AMU-kurser. dels ekonomiskt stöd ftt flyttande 

arbetskraft. 

I programmet ingår delprogrammen Arhetsmarknadsutbildning. Flytt

ningshidrag och Inlösen av egnahem m. m. 

Programmet Sysselsättningsskapande åtgärder omfattar pla

nering och drift av arbetsmarknadsvcrkets beredskapsarbeten samt stats

bidrag till motsvarande arbeten i annan regi och andra åtgärder med syfte 

att direkt pilverka efterfrågan på arbetskraft hos olika arbetsgivare. 

I programmet ingår delprogrammen Beredskapsarbeten. Industribeställ

ningar. Detaljplaneringsbidrag. Invesleringsfondsiirenden och Stöd till la

geruppbyggnad. 

Programmet Regionalpolitiska stödåtgiirder omfattar åtgär

der för att främja lokaliseringen av företag till regioner där en expansion 

bör främjas enligt de riktlinjer som har dragits upp i den regionalpolitiska 

planeringen. 

I programmet ingår delprogrammen Avskrivningslån. Utbildningsstöd. 

Syssclsiittningsstöd. Offertstöd och Lokaliseringslån. 

Programmet S är sk i 1 d a [1 t gärd er för a r bet sa n p as s ni n g o c h 

sys se Is ii t t ni n g omfattar bidrag till arbctshjiilpmedel bl. a. arbetstek

niska hjiilpmedcl och arbetsbiträde. samt bidrag och lån till motorfordon. 

Det omfattar vidare bidrag till handikappade m. tl. för verksamhet som 

egen företagare samt lönehidrag till arbetsgivare som anställer en arbetssö

kande som pii grund av nedsatt arbetsförmåga annars inte skulle kunna. 

beredas arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

I programmet ingår delprogrammen Arbetshjälpmedel åt handikappade, 

Näringshjiilp och Arkivarbete/Anställning med lönebidrag. 

Programmet Yrkesinriktad rehabilitering omfattar utredande. 

v;igledande och arbetsförberedande verksamhet för yrkesobcstämda och 

arbetshandikappade jämte utvecklingsarbete inom området yrkesinriktad 

rehabilitering. 

I programmet ingår delprogrammen Arbctsmarknadsinstitut och Institu

tet för metodutveckling och forskning. 

Programmet A t gärd c r för flyktingar omfattar överföring till Sve

rige och omhändertagande av flyktingar och vissa andra grupper av utlän

ningar tills de kan placeras på arbetsmarknaden. 

I programmet ingår ddprogrammen Överföring av flyktingar och Om

händertagande av flyktingar. 

Programmet Kontant stöd vid arbetslöshet omfattar tillsyn av 

och stöd till erkända arbetslöshetskassor samt bidrag till arbetslösa som 

inte har riitt till ersättning genoin arbetslöshetsförsiikringen. 
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I programmet ingår delprogrammen Ersättning till arbetslösht:tskassor. 

Omställningsbidrag och Kontant arbetsmarknadsstöd. 

Programmet Totalförsvarsverksamhet omfattar kartläggning av 

arbetskraftsförhållandena i krig, upprättande av en krigsorganisation för 

arbetsmarknads verket, personalplanläggning för det ekonomiska försvaret 

och handläggning av ansökningar om anstånd med militär tjänstgöring. Del 

omfattar också tillsyn av utbildning för vapenfria ~jänstepliktiga samt pla

cering och registrering av de vapenfria. 

I programmet ingår delprogrammen Försvars- och beredskapsplanering 

samt Vapenfria tjänstepliktiga. 

Programmet Förvaltning av utrustning avser förvaltning av mer 

kapitalkrävande utrustning, t. ex. förläggningsbyggnader och vägmaski

ner. Sådan utrustning får hyras ut inom eller utom arbetsmarknadsverket, 

varvid hyran skall beräknas så att alla uppkommande kostnader täcks. 

I programmet ingår delprogrammen Förläggningsbyggnader samt Maski

ner och fordon m. m. 

Den redovisade programindelningen kommer fr. o. m. budgetåret 1981/ 

82 att ändras så att det inom programmet Sysselsättningsskapande åtgär

der ingående delprogrammet Stöd till lageruppbyggnad upphör. Vidare 

kommer delprogrammet Institut för metodutveckling och forskning inom 

programmet Yrkesinriktad rehabilitering att benämnas Metodutveckling, 

forskning och utbildning. 

Flertalet av programmen finansieras från anslag som behandlas i det 

följande under förevarande avsnitt B. Arbetsmarknad m. m. Programmen 

Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och syssclsätlning samt Yrkesin

riktad rehabilitering finansieras från anslag som behandlas under avsnittet 

C. Arbetsmiljö. Programmet Regionalpolitiska stödåtgärder finansieras 

från anslag under fjortonde huvudtiteln, benämnda dels Regionalpolitiskt 

stöd: Bidragsverksamhet. dels Regionalpolitiskt stöd: Lokaliscringslån. 
Programmet Åtgärder för flyktingar slutligen finansieras frän ett anslag 

som behandlas under avsnittet D. Invandring m. m. 

Investeringar i utrustning finansieras från reservationsanslaget B 6. Ar

betsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning. 

Arhetsmarknadsrerket, 11t1<(fier och a11sla1< m. m. fördelade på pmgram <kr.I 

Program 1979/80 1980/81 lkriiknad ändring 1981/82 
Utgift Anvisat 

AMS Föredraganden 

Arbetsmarknadsinformation 831746000 801712000 +295 928000 + 80834000 
Yrkesmässig och geografisk rörlighet 3 04 2 946 000 2 385 601000 +6!0035000 - 17092000 
Sysselsiittningsskapandc åtgiirder 3 290441 000 2125000000 + 17920000 + 68900000 
Regionalpolitiska stödåtg~irdcr 775 81J000 1406500000 + 95200000 404300 
Särskilda åtgärder för arbets-

anpassning och syssclsiittning 1639512000 I 316 500000 +245 760000 + 187 530000 
Yrkesinriktad rehabilitering 224 100000 428500000 + 153 200000 + 158900000 
Åtgärder för llyktingar 173815000 90 120000 + 20 180000 + 20240000 
Kontant stöd vid arbetslöshet I 100483000 I 333 800000 + 180415000 +188T!.7000 
Totalförsvarsverksamhet 71542000 79912 000 + 20598000 + 6466000 
förvaltning av utrustning 6926000 I 000 
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A r/Jetsmar/.:.11ads1·erf...e t.1 j(in ·alt 11i11i.;skos t 11ader 

AMS är central förvaltningsmyndighet för allmänna arhetsmarknadsfril

gor. AMS är även chefsmyndighet för liinsarhetsniimnderna och arhetsför

medlingen. I styrelsens uppgifter ingiir att leda planläggning av och själv 

vidta åtgiirder som hetingas av arbetslöshet eller brist på arbetskraft. 

Styrelsen skall leda verksamheten i fr;'.1ga om regionalpolitiskt stöd och 

bedriva rftdgivning och upplysning rörande näringslivets lokalisering. Sty

relsen handlägger ärenden om investcringsfonder. ersättning vid arbetslös

het och utliinningars deltagande i det svenska arbetslivet. Styrelsen skall 

också ha överinseende över den offentliga arhetsförmcdlingcn samt öva 

tillsyn över annan arbetsförmedling iin den offentliga och över de erkända 

arbetslöshetskassorna. Ärenden rörande utnyttjande av landets arbets

kraft vid krig eller krigsfara. uppskov eller anst~ind med militiirtjänstgöring 

samt vapenfria tjänstepliktiga handliiggs ocksii av AMS. 

Chef för AMS är en generaldirektör med en öwrdirektör som stiillföre

trädare. Inom styrelsen finns tre :wdelningar, nämligen avdelningen för 

arhelsmarknadsservice. avdelningen för sysselsättningsplanering och av

delningen för ekonomi och administration. Inom avdelningarna för arbcts

marknad~serviec och syssebättningsplanering finns vardera sex enheter 

och inom avdelningen för ekonomi och administration finns fem .:nheter. 

Under AMS är länsarbetsniimndcrna länsmyndighcler för allmiinna ar

betsmarknadsfrilgor. De leder arbetsförmedlingen i länen. De har (dagis 

vissa uppgifter enligt lagen ( 1974: 13 I om vissa ansUillningsfriimjandc <'itgiir

der rn.:h än:nden om ersättning vid arbt:'lslöshet. De skall bitriida AMS vid 

planering för försvarsberedskap. 
Var:je länsarbetsnämnd har ett kansli som bestiir av l:n förmedlingsav

dclning. en planeringsavdelning 01.:h en admini-;trativ avdelning. Arbetet 

hos länsarbetsniimnden leds av en länsarbetsdirektör. 

Lokal myndighet för allmänna arbetsmarknadsfd1gor iir arbetsförmed

lingen. Den skall inom sitt område utöva den offentliga arhetsförmedlings

verksamheten. vari ingår yrkesvägledning och arbelsvi'1rd. Den skall diir

vid pröva fr;lgor rörande enskilda personers arbetsmarknad-;utbildning. 

arbetsv(trd och hjiilp vid arbetslöshet samt st(id vid llyttning och andra 

åtgärder som vidtas av sysselsiittningsskiil. i den miin si\dana fri'1gor ej skall 

pröva~ av AMS eller länsarbetsniimnden. 

Landet är indelat i 79 arbetsförmedlingsdistrikt. I vai:je distrikt finns en 

arbetsfö1:medling. som beslår av ett dislriktskontor och etl antal lokalkon

tor. samt en distriktsarbetsniimnd. Förmedlingsarbetet i ett distrikt leds av 

dislriktskontorschefen. Större förmedlingskontor iir uppdelade i kundmot

tagning samt förmedlings- och utredningssektioner med \'ardaa ett ti(ltal 

handläggare. 

Förvaltningskostnadcrna avser i huvudsak lönekostnader och andra om

kostnader för personalen vid AMS. länsarbetsniimndcrna och arbetsför

medlingen samt kostnader l'ör lokaler och automatisk databehandling 
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(ADB). Förvaltningskostnaderna belastar programmen. Mcuel för att tiic

ka dessa kostnader tas upp under samma anslag som övriga kostnader för 

resp. program. Liksom tidigare har AMS dock redovisat förvaltningskost

nader gemensamt för alla programmen. 

Personal 

Handläggande per,onal 
Övrig personal' 

lltgiftsposter 

Lönekosl nadi:r 
l\:rsonaluthildning 
Re,eersiiltningar 
E.xpenser 
ADH. administration 
Lokalkoslnader 

a/ AMS 
hl Linsarbelsniimnderna 

och arbetsförmed
lingen 

Arvoden 
~juk vftrdskostnader 
Postavgifter 
Kapitalkostnader 

1980181 

·D24 
I 361.'> 

5690 

h! 1625 001) 
12069000 
14 97' 000 
35 8340011 

7 07.5 000 

17042000 

99114000 
46290011 
2 045 000 

H42000 
2 100000 

807950000 

1 Inkl. hydassistcntcr och assistenler 

A 1· AMS ii1·erliimnade l'llfJ{J11rter 

13eriiknad iindring 198 l/K2 

A~IS 

+I 000 
+ 3.50 

+1350 

+207127000 
+ 16256000 
+ 5 690000 
+ 24926000 
+ 2625000 

+ I 3~8000 

+ 44 766000 
+ 2 471 000 
+ 65 000 
+ 361 ()()() 
+ 3 150000 

+308 795000 

Fön:
draganden 

+h51127 000 
+ %hOOU 
+ 750000 
+ I 071000 
+ .570000 

+ I 358000 

+217hf1000 

+ 60000 
+ ~112000 

+91770000 

l\frd skrivdse den 22 augusti 1980 har AMS övcrhimnat en rapport av en 

arbetsgrupp I PLOG) inom AMS som efter slutfört utrcdningsarbete lagt 

fram konkreta förslag till fl'irilndringar i arbetsförmedlingens organisation. 

De frågor som har behandlats gäller arhetsfordclningen inom förmedling

en. kontorens inre organisation och kontorsn~itet samt principerna för 

distriktsindelning. Syftet med utredningen har varit att genom förändringar 

hetr~ilfonde organisation och arbetsfördelning rn till ständ en försliirkning 

av platsförmedlingen. Detta anses nödvändigt med hiinsyn till de krav som 

nu ställs och sannolikt i ökande omfattning kommer att ställas pil arbetsför

meLllingen under 1980-talct. 

Representanter i AMS plenum företrädande TCO. SACO/SR. LO och 

SAF samt ST-AMS har deltagit i utrcdningsarbetet silsom ledamöter. 

Dessutom har en representant för statskontoret ingått i arbetsgruppen. 

Gruppen har tidigare utarbetat ett principförslag med ett omfattande un

derlagsmaterial. som AMS i slutet av år 1979 rcmilterade till liinsarhcts-
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nämnderna och till centralorganisationerna pii arbetsmarknaden. P<t grund

val av principförslagt:l m:h de inkomna remissvaren har PLOG utarhctat 

sin nu framlagda huvudrapport. 

PLOG förordar att en tydlig gr~insdragning gi.irs mellan ii ena sidan 

platsförmedling och il andra sidan arhetsforbcredande llCh sysselsiitt

ning~skapande insatser. Vidare innebiir PI.OG:s förslag att minst .'i(l'.·; av 

den handliiggande personalen avdelas för platsfl1rmedling och all resteran

Je handliiggarc inkl. nuvarande yrkesviigledare lJCh arbetsviirdarc avdelas 

för arbetsförheredande och sysselsiittningsskapande insatser. Dessa hand

läggare kallas arhetsviigledare. Tyngdpunkten i pl;1tsförrncdlarnas upp

gifter hör enligt PLOG ·1igga pii individuell platsri.inrn:dling. Det innehiir all 

siiviil aktivt arbete mcu en-;kilda slikandc som aktiva förctagskontakter 

ingär i varje enskild platsformedlares uppgifter. Varje platsrlirmedlarc 

skall fullfölja sina egna iirenden vad avser platsförmedling. Ett viktigt 

inslag i arbetet med en Slikandc iir att förmedlaren mi.:d den siikande ringar 

in prohlemställningen och kommer överens om vad som skall göras. Lika 

viktigt är att platsförmcdlarcn i varje i.:nskilt fall följer upp vilket resultat 

insatserna får. Gemensamt for alla arbi.:tsvägledare iir enligt flirslagi.:t i 

PLOG att de skall viigleua sökande som inte utan arhi.:tsförbi.:redande eller 

sysselsiittningsskapande f1tgiinkr kan arhetsplaceras. Behovet av spi.:ciali

sering tillgodoses genom att arhetsviigledarna kan ha olika bevakningsom

r[1den. Personaluthildningi.:n anpassas till de nya gruppi.:r av handliiggare 

som PLOG foresl<\r både vad gäller grundutbiklning och fortbildning . .Även 

utbildningen for arbetsledare m:h biträucspersonal skall ses över. Vad 

bctriiffar kontorens inre organisation foreslfir PLOG att den iippna kunu

mottagningen främst skall anviindas som reception för kontoret och ha 

begriinsad sjiilvinskrivning samt mycket bcgriinsadc fiirrncdlingsuppgifter. 

Vidare skall den centrala ordermottagningi.:n avvecklas vilket komma att 

inncbiira att mottaganue av anmtilan om lediga platser och samtal med 

arbetsgivare i sarnbanu därmed skall ingi\ i varje platsförmedlares uppgift 

liksom uppföljning av vad som händer med de lediga platserna. Vidare 

föreslår PLOG att ett kontor med färre iin ~.'i handliigganjiinstcr inte hör 

scktionsindelas och att en sektion i förekommande fall hör ha minst I I 

handläggare. PLOG föreslår ocks;'t en delning av vissa större arhetsfor

mcdlingskontor och att ett kontor hör ha högst .'i.'i tjiinster varav I .'i hiträ

den. Undantag kan bchiiva göras för citykontoren i Je tre storstadsomril

dcna. PLOG föreslår ocksii att i.:n utbyggnad av arbctsförmedlingskontor 

sker till kommuna som idag saknar arhetsformeuling. Av dessa kom

muner bör i första hand de bcfolkningsmiissigt största fä arhetsförmedling. 

Vidare hör smti konwr byggas ut till all omfatta rninst sju tjiinster -- km 

handliiggare och tvf1 hitriidcn. Föriindringcn av kontorsniitet hör enligt 

PLOG genomföras under i.:n fcm~irsperiod. Distriktsimklningcn bör ocksä 

iindras si\ att antalet arbetsförmedlingsdistrikt utökas rrt111 79 till 86. 

AMS ansluter sig i alla delar till de i PLOG:s huvudrapport framlagda 

forslagi.:n och anser det angdäget att de genomfors. 
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Med skrivelse den 22 augusti 1980 har AMS vidare - sedan regeringen i 

heslut den 25 maj och den 18 oktober 1979 uppdragit ilt AMS att i samver

kan med statskontorct och i nära kontakt med herörda fackliga organisatio

ner se över styrelsens centrala organisation - till regeringen med tillstyr

kan överlämnat en rapport frän Arbetsgruppen för översyn av AMS orga

nisation. l arbetsgruppen har ingått hl. a. representanter för parterna i 

AMS plenum; en representant för statskontoret samt representanter för 

berörda personalorganisationer inom verket. Statskontoret har i skrivelse 

den 9 septemher 1980 anslutit sig till de förslag till iindringar i AMS 

organisation som föreslås i rapporten och bedömt att huvuddelen av försla

gen är nödvändiga för att AMS skall uppnå önskvärda effektivitets

ökningar. 

Arbetsgruppen föreslår att en markering av platsförmedlingsfunktionens 

hetydelse skall ske genom att AMS inrättar ett särskilts. k. pleniutskott för 

behandling i särskild ordning av frågor som rör platsförmedlingen. Detta 

utskott (arbetsgrupp> hör hestf1 av generaldirektören. ordförande. överdi

rektören. en ledamot i arhetsmarknadsstyclsen för vardaa SAF. LO. TCO 

och SACO/SR samt chefen för avdelningen för arhctsmarknadsscrvice. 

Utskottet skall ha ett särskilt ansvar for platsförmedlingcns funktion och 

utveckling och skall till styrelsens plenum initiera resp. förbereda ärenden 

som hör bli föremål för behandling diir. 
Arbetsgruppen föreslår att nuvarande indelning av AMS i tre avdelning

ar bibehålls. Samordningen förstärks mellan enheter och avdelningar. 

Även samordningen gentemot fältet skall förhättras. Utanför avdelningar

na skall finnas ett revisionskontor som under generaldirektören svarar för 

intern revision för verket i enlighet med särskilda föreskrifter och anvis

nmgar. 

Vad gäller fö1:dclningen av arbetsuppgifterna inom avdelningarna före

slås vissa ändringar. efter vilkas genomförande följande enheter skulle 

finnas inom AMS. 

På avdelningen för arhetsmarknadsservice skall finnas enheter for 
I. platsförmedling 
2. arhetsförberedande åtgärder 
3. vägledning 
4. arbetsmarknadsutbildning 
5. arbetslöshetsförsäkring och KAS 

På avdelningen för sysselsättningsplanering skall finnas enheter för 
I. utredningsverksamhet 
2. planering m. m. av sysselsättningsskapande åtgärder 
3. produktion 
4. lokaliseringsverksamhct 
5. till verket hörande totalförsvarsfrägor 
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På avdelningen för ekonomi och administration skall finnas enheter för 
I. ekonomi 
2. personaladministration 
3. utbildning och information 
4. intendentur 
5. juridiska frågor 
6. organisations- och systemutvecklingsfrågor 

Inom avdelningen för arbetsmarknadsservice kriiver dessutom vissa 

verksamhetsområden en organiserad samverkan mellan enhet.:rna. Exem

pel härpå är frågor angående ungdomar. invandrare och handikappade 

samt jämställdhetsfrilgor. Därför föreslils att formerna för en s:\dan sam

verkan sker i projektform. 

Till avdelningen för sysselsättningsplanering föresl:\s i administrativt 

hänseende knytas ett vapenfrikontor för de uppgifter som i\vilar styrelsen 

för verksamheten med vapenfria tjiinstepliktiga. 

Det är dock arbetsgruppens uppfattning att ett genomfiirande av försla

gen i enlighet med givna direktiv inte skall behöva innebiira krav pii 

personalförstiirkningar utöver de personalresurser som styrelsen f. n. för

fogar över. Ökningar inom en del av organisationen synes kunna motsva

ras av minskningar inom andra delar. 

AMS anslag.1framstiil/11ing 

I. Pris- och löneomräkning utgör 95.1 milj. kr. 

2. Besparingsaltcrnativet (det s. k. huvudförslaget) skulle innebiira en 

minskning av medlen för gemensamma förvaltningskostnader med 18.·l 

milj. kr. 

3. Liinekosmacler. Under denna utgiftspost faller dels avlöningsför

måner för personal inkl. praktikanter vid AMS. länsarbetsnämnderna och 

arbetsförmedlingen. dels ersättningar till expert<'!r och sakkunniga, dels 

arvoden till läkare. kontaktmän för yrkesviigledning. arbetsfiirmcdlings

oinbud och särskilda mönstringsförriittare. 

Enligt AMS bedömning finns det behov av betydande ökning av perso

nalresurserna för att arbetsmarknadsverket pii ett riktigt siitt ska kunna 

klara nuvarande och tillkommande uppgifter. Utbyggnaden m~1ste ske 

etappvis och främst avse platsförmcdling. För budgetäret 1981/82 föreslår 

diirför AMS inrättande av I 350 nya tji1nster. 

Personalkostnaderna utgör under den senaste tioårsperioden en mindre 

del - i genomsnitt knappt 8 o/r - av de samlade utgifterna för arbetsmark

nadspolitiska åtgärder. Under de närmaste åren står vi inför llmfattande 

omstilllningar inom näringlivet. Den internationella ekonomiska utveck

lingen i kombination med snabbt införande av ny teknik inom vis-;a bran

scher kommer att leda till begriinsningar av sysselsättningen inom vissa 

delar av näringslivet och samtidigt expansion inom andra. Den föreslagna 

utgiftsökningen för personal till platsförmedlingen måste ses i detta sam-
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manhang. Förstärkta platsl'örmedlingsinsatser iir alltsil rationellare alterna

tiv till andra mera kostsamma arhetsmarknadspolitiska iitgiirda. t. ex. 

arhehmarknadsutbildning. heredskapsarbete el!cr kontant stöd i olika 

former. Aven marginella fliriindringar av den genomsnittliga arhetsli.isheh

tidens liingd och diirmed ep;iittningstiderna i arheblöshctskassor och KAS 

har stora ekonomiska konsekvenser. 

Behovet av alt bygga ut rlatsformc-dlingen iir mo1ivcrat inre minst med 

utg~111gspunkt friin grupper med en svag stiillning pi\ arhelsmarknaden. 

t. ex. handikappade. diir omsorgsfullt genomförda plaisförmedlingsf1t

gärder iir av avgörande betydelse. Olika försök har gl~nomgi\ende visat att 

försliirkta platsförmedlingsinsatser kan ge möjligheter till arbete pil den 

reguljära arbetsmarknaden for grupper diir alternativen annars kan vara 

arbete i skyddade former eller förtidspensionering. Den kampanj med 

intensifierad platsförrnedling och prioritering av insatser för handikappade 

och äldre som genomförts under hösten 1979 l)Ch våren 1980 har visat 

detta. 

För administrativa uppgifter behövs personalförstiirkningar biidc vid 

länsarbetsniimnderna och vid distriktskonloren. För bnsarhetsniimndcr

nas del beräknas behovet till sammanlagt 300 tjänster varav 120 handli\gga

re och 180 tjänster för övrig personal. Därutöver behövs ca 70 tjänster för 

att forstiirka de administrativa avdelningarna efter tillkomsten av arhcts

marknadsinstiruten med sina 2 500 tjänster. Genom inriittandc av distrikts

arhctsniimnder (DAN) med tillsammans I 300 ledamöter och suppleanter 

stiills ökade anspråk på distriktskontoren. Den utredning om distriktsar

bctsnämnderna som föregick beslutet att dessa skulle permanentas. pe

kade pit ett behov av personaltillskott pil i genomsnitt en halv handläggar

tjänst och en halv hiträdestjänst per distriktsarbetsnämnd. dvs samman

lagt 80 tjiinstt:r. Innan dessa personalbehov har 1 illgodosctl s miiste perso

nal från förmcdlingsverksamhetcn avdelas för arbete med distrikf.~arbch

nämnden. 

Vad gäller behovet av mcdclstillskott för genomförandet av PLOG:s 

förslag delar AMS arhetsgruprcns bedömningar. PLOG menar att det 

hehövs en fortsatt betydande förstärkning av arbetsförmedlingens perso

nal. Med en sådan forstiirkning bör en grundorganisation kunna byggas 

upp efter de av PLOG angivna principerna. vilken kan fungera viil lH:h 

hesti1 iiven vid fortsatt stora förändringar pfi arbctsnwrknaden. AMS vill 

s!irskilt n:imna behovel av atl personellt hygga upp de miinga små kontor 

som finns inom arbetsförmcdlingsorganisationen i alla delar av landet. 

kontor som har alltför smil resurser för att kunna ge erforderlig service till 

arhetssökande och arhetsgivare. 

AMS som bl. a. mot hakgrund hiirav anser att ~tarka sk~il föreligger för 

en kraftig utbyggnad av platsförmedlande insatser hemställer att liinemed

len räknas upp med 142.1 milj. kr. vilket medger inriittande av I 350 nya 
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tjänster under budgehiret 1981/82. Av hegiirda tjänster bör 900 avsiittas för 

egentlig platsförmedling. 

AMS bcriiknar det sammanlagda medelsbchovet för lönekostnader till 

818.8 milj. kr.(+ 207.1 milj. kr.). Av ökningen iir o5.0 milj. kr. löneom

räkning. 

4. Perso11al11thi/d11i11g. PLOG har behandlat frägan om erforderliga fiir

ändringar av personaluthildningen för handliiggare vid arbdsförmcdlingcn. 

Föreslagna föriindringar giiller s{1viil grundutbildningcns som fortbildning

ens innehåll och förutsiitter omdispositioner av uthildningsmedlen. PLOG 

har vidare påtalat nödvändigheten av ökade n:surser för personalutbild

ning. Grundutbildningen av arbetsförmedlare. som omfattar ett år. genom

förs till största delen lokalt genom styrd praktiktjänstgöring. varvad med 

förcliisningar. seminarier och studiebesök. Tre internatkurser om vardera 

en vecka ingftr i grundutbildningen. Ett beriiknat tillskott av I .~00 aspi

ranter. inkl. ersiittningsrekrytering av 300. inncbiir enligt AMS en utbild

ningskostnad av 10.1 milj. kr. 

För utbildning i förvaltningskunskap och orientering om arbetsmark

nad!>frågor för nyanstiilld kanslipersonal vid arbetsförmedlingar. länsar

betsnämnder och AMS beräknar AMS drygt 2 milj. kr. Beräkningen byg

ger på omsiittningsrckrytering samt en nyrekrytering av 350 personer. 

Central och lokal fortbildning genomförs i ett linjebundet och ett linje

obundet block samt i speciella fortbil<lningskurscr. Framställning av ut

bildningspakct till stöd för ckn lokala fortbildningen kostar 0.5 milj. kr. 

F. n. finns skilda fortbildningslinjer för arbetsförmedlare. arbetsvårdare 

och yrkcsviigledare. St1dan forthildning iir ohligatorisk för de arhctsför

medlare som rekryteras fr. o. m. hösten 1977 och timfattar tvi\ vecko

kurser. 

Fortbildning av personal med i huvudsak administrativa uppgifter riktar 

sig idag till både handläggare och personal i hitriideskarriiiren. Fortbild

ningen sker i huvudsak genom intcrnatkurscr och omfattar iimnen som 

förvaltningsrätt, föredragningsteknik. ekonomi- Ol:h redovisningsfrågor 

samt löne- och personaladministration. Vidare ingilr utbildning av registra

torer liksom utbildning av byråassistenter med uppgift att avlasta arbets

förmedlare vissa administrativa rutiner. Under budgetåret l 9~ l /~2 beräk

nas fortbildningen omfatta l 500 personer. 

Vidare har beräknats vissa kostnader för bl. a. lokal utbildning och 

fritidsstudier. Den totala kostnaden för personalutbildning beräknar Al'v1S 

mot bakgrund hiirav uppgå till 28.3 milj. kr.(+ lo.2 milj. kr.) för budget

året 1981/82. 
5. Expenser. Anslagsposten omfattar förutom möbler och inventarier. 

telefon och telex. Vidare omfattar anslagsposten kostnader för bl. a. kon

torsutrustning, kopiering, böcker och tidskrifter. Av ökningen av medels

behovet på 24.9 milj. kr. avser 3.7 milj. kr. prisomriikning. 21.1 milj. kr. 

avser ökade följdkostnader till den hcgiirda personalökningen samt övrig 

förändrad verksamhet. 
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6. Lokaler. Beträffande arbetsförmedlingens yttre kontorsorganisation 

föreslår PLOG bl. a .. att de mycket stora kontoren bör delas upp och 

enheter inom dem lokaliseras ut i resp. kommun. AMS anser att detta 

förslag bör leda till att åtta nya lokalkontor (stadsdelskontor) upprättas 

under budgetåret 1981/82, fördelade på följande fem områden: Stockholm. 

Uppsala, Göteborg, Västerås och Luleå. 

Av de 41 kommuner som i dag inte har arbetsförmedling bör vidare, som 

PLOG föreslår, de befolkningsmässigt största i första hand få arbetsför

medling. AMS föreslår därför att under budgetåret 1981 /82 inrättas arbets

förmedlingar i åtta kommuner, nämligen Vellinge. Lomma, Burlövs. Staf

fanstorps och Kävlinge kommuner i Malmöhus län. Härryda kommun i 

Göteborgs och Bohuslän samt Hammarö och Forshaga kommuner i Värm

lands län. 

Vidare har flera arbetsförmedlingslokaler låg standard i olika avseenden. 

I en del fall måste snabba förändringar ske redan på grund av arbetsmiljö

bestämmelser. Många lokaler är heller inte ändamålsenliga och medger 

alltså inte en rationell planering av arbetet. Många lokaler behöver handi

kappanpassas. AMS beräknar kostnaderna för här redovisade lokalbehov 

till ca 8,5 milj. kr. Den förstärkning av kontorsorganisationen som föresla

gits av PLOG förutsätter för sitt realiserande för budgetåret 1981/82 5 ,0 

milj. kr., varav 3.8 milj. kr. för s. k. stadsdels- eller kommundelskontor 

och 1.2 milj. kr. för kontor i kommuner som saknar fast arbetsförmedling. 

Vid bifall till AMS framställning om personalförstärkningar behövs ytterli

gare 15,5 milj. kr. Behovet av medel för lokaltillskott och inredning av 

lokaler för budgetåret 1981/82 uppgår således till sammanlagt 29 milj. kr. 

7. SammanfattninR. Medelsbehovet för de gemensamma förvaltnings

kostnaderna uppgår under budgetåret 1981/82 till totalt I 116 milj. kr. ( + 
308,8 milj. kr.). Av ökningen utgör 95.1 milj. kr. pris- och löneomräkning. 

Fiiredraganden 

Under senare år har en upprustning skett av arbetsmarknadsverket både 

vad avser personal och modern datateknik inom platsförmedlingen. Resur

serna för egentlig platsförmedling har emellertid i viss mån begränsats av 

att andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder har krävt mycket stora arbets

insatser. Mot bakgrund av detta tillsatte AMS i december 1978 en arbets

grupp (PLOG) med representanter från AMS styrelse för arbetsmarkna

dens parter som fick i uppdrag att se över platsförmedlingens organisation 

och arbetsmetoder. Arbetsgruppens huvuduppgift har varit att analysera 

arbetsförmedlingens uppgifter och ge förslag till hur den framtida platsför

medlingen skall arbeta och organiseras samt i samband därmed säkerställa 

utrymmet för den egentliga platsförmcdlingen. Arbetsgruppens förslag har 

remitterats till länsarbetsnämnderna och till centralorganisationerna på 

arbetsmarknaden. AMS har i augusti 1980 behandlat PLOG:s slutrapport i 

styrelsen. Innan jag för riksdagens kännedom redovisar de olika förslagen i 

4 Rihd11Re11 /980/8/. I sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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rapporten skall jag kort redogöra for de förändringar som skett av förmed

lingskontorens organisation under 1970-talet. 

På grundval av en av statskontoret verkställd utredning angående ar

betsmarknadsverkets organisation och uppgifter beslöt 1970 års riksdag 

(prop. 1970: 01 bil. 13 s. 23) om riktlinjer för arbetsmarknadsverkets orga

nisation i stort. Därefter utformade AMS ett detaljerat förslag till ny 

organisation för arbetsförmedlingens kontor som förelades 1971 års riks

dag (prop. 1971: 01 bil. 13 s. 44l. Landet delades då in i distrikt med var sitt 

distriktskontor. Till varje distriktskontor skulle knytas ett lämpligt antal 

lokalkontor. Dessutom skulle viss ambulerande verksamhet förekomma. 

Arbetsförmedling, arbetsvård och yrkesvägledning ställdes under gemen

sam ledning av chefen för kontoret. Försök bedrevs med s. k. öppen 

förmedling som innebar fri spridning av platslistor och mindre omfattande 

inskrivning av arbetssökande. År 1973 beslöt riksdagen emellertid (prop. 

1973:01bil.13) om ytterligare förändringar i förmedlingskontorens organi

sation och arbetsformer. varvid försöken med öppen förmedling avsluta

des i sin dittillsvarande form. Den s. k. modifierade öppna förmedling som 

i stället infördes innebar att alla arbdssökande registrerades om inte ve

derbörande undanbad sig detta. Kundmottagningen på alla distriktskontor 

och på de större lokalkontoren fick vidgade uppgifter. Vidare fördes de 

s. k._ fackexpeditionerna för specifika yrkesgrupper samman till förmed

lings- och utredningssektioner som skulle täcka relativt breda yrkesområ

den. Till sektionerna fördes också arbetsvårdare och yrkesvägledare. Un

der våren 1977 startade AMS försök med s. k. fasta arbetsformer för 

individuell platsförmedling på ncra förmedlingar. Sådana fasta arbets

former har idag införts vid samtliga kontor. Syftet är att ge alla arbetssö

kande en individuellt anpassad service. stärka kontakterna med arbetsgi

varna och att systematisera olika arbetsmoment som tidigare hade utförts 

på olika sätt vid olika kontor och av olika förmedlare. 

Med skrivelse den 22 augusti 1980 har AMS överlämnat PLOG:s rap

port. Arbetsförmedlingens framtida organisation. och anslutit sig_, i alla 

delar till förslagen i rapporten, 

Rapporten innehåller bl. a. förslag om ändrade arbetsmetoder inom för

medlingskontoren där tyngdpunkten skall ligga på individudl platsförmed

ling. Den öppna kundmottagningen skall fungera som reception med en

dast begränsad platsförmedling. Arbetsfördelningen inom förmedlingskon

toren skall ändras så att minst 50% av den handläggande personalen 

avdelas för platsförmedling och benämns platsförmedlare. Den övriga 

handläggande personalen skall avdelas för arbetsförberedande och syssel

sättningsskapande åtgärder och benämnas arbdsvägledare. Varje platsför

medlare skall fullfölja sina ärenden och följa upp de resultat insatserna får. 
I platsförmedlarens uppgifter skall också ingå regelbundna företagskon

takter. Den centrala ordermottagningen av lediga platser föreslås försvinna 

och denr·1 funktion skall ingå som en naturlig del i varje platsförmedlares 
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företagskontakter. Arbetsvägledarna skall vägleda sökande som inte utan 

arbetsförberedande eller sysselsättningsskapande (1tgärder kan arbetspla

ceras. Viss specialisering föreslås för arbetsvägledarna. Vidare föreslås 

vissa organisatoriska förändringar som bl. a. innebär att vissa större ar

betsförmcdlingskontor delas och att ett antal nya förmedlingskontor inrät

tas i kommuner som i dag saknar arbetsförmedling. 

För egen del ser jag de förslag AMS nu presenterat om arbetsfördelning 

och arbetsmetoder som mycket viktiga. De liigger tyngdpunkten på den 

egentliga platsförmedlingen och hör bidra till en ytterligare effektivisering 

av platsförmedlingsarbetet. Det är därför angeläget att förslagen genom

förs så långt det är möjligt inom de medclsramar som anvisas. Jag återkom

mer strax till hur jag ser på förändringar av arbetsförmedlingsorganisa

tionen. 

Arhetsmarknadsutskottet t AU 1978179: 20 s. 431 har anfört att det på 

något längre sikt linns skäl for en mer genomgående parlamentarisk utred

ning om arbetsmarknadsverkets organisation och arbetsformer samt att 

det kunde vara anledning att närmare överväga detta sedan 

syssclsättningsutredningen slutfört sitt arbete och remissyttrandena över 

utredningen hearbctats. I förra årets budgetproposition anförde min före

trädare att han avsåg att återkomma till regeringen angående en sådan 

utredning. Vidare har AMS i anslagsframställningen påtalat att vissa verk

samheter som bl. a. flyktingförläggningar och vapenfrifrågor som AMS i 

dag bedriver med fördel borde kunna överföras till annan huvudman. Mot 

bakgrund härav och för att uppnå ett ännu effektivare utnyttjande av 

resurserna inom arbctsmarknädspolitikens omrildc där platsförmedlingen 

1-;kall stå i centrum anser jag att översynen av arbetsmarknadsverkct hu

vudsakligen bör inriktas pil verkets framtida ansvarsområde och organisa

tion. Som jag anfört i prop. 1980/81: 20 bil. 11 s. I om besparingar i statens 

verksamhet m. m. avser jag att återkomma i detta ärende senare i samband 

med den sysselsättningspolitiska propositionen. I avvaktan härpå förutsät

ter jag att AMS inte vidtar någon mera väsentlig ändring i den nuvarande 

organisationen av arbetsförmedlingen. Jag vill vidare i detta sammanhang 

nämna att regeringen den 20 november 1980 tillkallat en arbetsgrupp med 

uppgift att pröva frågan om huvudmannaskap för överföring och omhän

dertagande av flyktingar i Sverige. 

Med anledning av att den nya stiftelseorganisationen för skyddat arbete 

samt den nya organisationen för yrkesinriktad rehabilitering skulle starta 

sin resp. verksamhet fr. o. m. I januari 1980 uppdrog regeringen åt AMS att 

i samverkan med statskontoret se över AMS centrala organisation. Med 

skrivelse den 22 augusti 1980 har AMS överlämnat en rapport från arbets

gruppen för översyn av AMS organisation. AMS har tillstyrkt arbetsgrup

pens förslag och statskontoret har i en särskild skrivelse bedömt att huvud

delen av de förslag som redovisas i rapporten är nödvändiga att genomföra 

för att uppnå önskade effcktivitetsökningar. För egen del är jag f. n. inte 
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beredd att ta ställning till förslaget i dess helhet. Som jag nyss har anmält 

avser jag att senare återkomma till regeringen angående en översyn av 

arbctsmarknadsvcrket. I avvaktan härpå anser jag att endast vissa smärre 

justeringar av enhetsuppdelningen på AMS bör ske. AMS föreslår att 

arbctsvårdscnheten som idag handlägger bl. a. frågor om skyddad syssel

sättning, arbetshjälpmedel åt handikappade. näringshjälp och ansHillning 

med lönebidrag omvandlas till en enhet för arbetsförberedande åtgärder. 

Jag tillstyrker förslaget och förordar mot bakgrund av vad jag senare 

kommer att föreslå vid behandlingen av anslaget C 5. Bidrag till yrkesinrik

tad rehabilitering att det s. k. Ami-kansliet får provisoriskt. i avvaktan på 

utredningen för översyn av arbetsmarknadsverket. inordnas i en ny enhet 

för arbetsförberedande åtgärder. Ifrågavarande enhet bör vidare handha 

de uppgifter som idag åvilar arbetsvårdsenheten. Jag avser att överlämna 

rapporten från arbetsgruppen för översyn av AMS organisation till niimnda 

utredning. 

Under 1970-talet och hitintills har arbetsmarknadsverket tillförts ca 

2 200 nya tji-inster för att i huvudsak förstärka den egentliga platsförmed

lingen. AMS har för budgetåret 1981/82 begiirt ytterligare I .350 tjänster för 

att i huvudsak förstärka de platsformedlande insatserna och de.administra

tiva avdelningarna vid länsarbetsnämnderna efter tillkomsten av arbets

marknadsin~tituten. För egen del anser jag att de arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder som kan bli aktuella mltste ges en sådan uppläggning att de inte 

äventyrar den samhällsekonomiska balansen på längre sikt. Jag har emel

lertid bedömt arbetsmarknadsverkets ansvarsområde som särskilt angelä

get. Jag har därför vid beräkningen av verkets förvaltningskostnader förut

satt en oförändrad volym och således inte följt det huvudalternativ som i 

övrigt gäller för flertalet statsmyndigheter. enligt vilket medlen för förvalt

ningskostnaderna skulle ha minskats med 2 r;-~ i reala termer. Jag har vidare 

nyligen tagit ställning för ett förslag av AMS om bl. a. nya arbetsmetoder 

inom arbetsförmedlingen och jag kommer senare att behandla en fortsatt 

utbyggnad av terminalsystemet. Jag räknar med att detta kommer att 

innebära en effektivisering av platsförmcdlingsarbetet. Vad jag inlednings

vis anfört om det kärva statsfinansiella läget och det förhållandet att jag 

senare kommer att tillsätta en utredning för översyn av arbetsmarknads

verket har gjort att jag för nästa budgetår inte förordar några nya tjänster. 

Jag har räknat upp posterna personalutbildning. expenser och rescer

sättningar med under budgetåret inträffade prisstegringar. 

Posten ADB-administration har jag räknat upp med ett belopp som 

utiiver prisomräkning motsvaras av de kostnader för SLÖR som tillkoms

ten av arbetsmarknadsinstituten innebär. 

AMS ansvarar idag for lokalförsör:iningen för länsarbetsnämndernas 

kanslier m:h arbetsförmedlingskontoren. I regleringsbrcv fastställs va1je 

budgetiir inom vilket belopp AMS får förhyra nya lokaler m. m. Samråd 

skall emellertid alltid ske med byggnadsstyrelsen. AMS har i sin anslags-
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framställning under flera år begärt att nämnda ram skall fastställas för 

längre tid än ett budgetår. Detta har AMS begärt mot bakgrund av den 

långa planeringstiden från tecknande av avtal tills inflyttning kan ske. 

AMS har för nästa budgetår begärt en kraftig ökning av nämnda lokalram 

för dels upprustning av lokalerna. dels viss utbyggnad med anledning av 

PLOG:s förslag dels ock viss utbyggnad på grund av den begärda personal

förstärkningen. 

För lokalförsörjningen för civila statliga myndigheter gäller att bygg

nadsstyrelsen. som är regeringens expertorgan för bl. a. lokalförsörjning. 

sköter lokalanskaffningen. Byggnadsstyrelsen har också överblick över 

det statliga lokalbeståndet och hyresmarknaden. För att klara de plane

ringsproblem som AMS har vid anskaffande av lokaler pågår f. n. ett 

arbete inom regeringskansliet att pröva om det är möjligt att i likhet med 

vad som gäller för andra myndigheter låta byggnadsstyrelscn fr. o. m. 

budgetåret 1981/82 sköta lokalförsörjningen när det gäller lokaler för läns

arbetsnämndernas kanslier och arbetsförmedlingskontoren. Jag avser att 

återkomma till regeringen i denna fråga så snart utredningsarbetet har 

slutförts. 
Med hänvisning i övrigt till den tidigare redovisade sammanställningen 

beräknar jag de gemensamma förvaltingskostnaderna under budgetåret 

1981/82 till 899.7 milj. kr. att fördelas mellan programmen. Som har nämnts 

i det föregående tas medel för förvaltningskostnader upp under samma 

anslag som övriga kostnader för resp. program. Kostnaderna under pro

grammet Förvaltning av utrustning skall täckas av hyra som debiteras de 

program som använder utrustningen. 

Följande tablå visar hur de gemensamma förvaltningskostnaderna förde

lar sig mellan programmen. 

Program 

Arbetsmarknadsinformation 
Yrkesmässig och geografisk rörlighet 
Sysselsättningsskapande åtgärder 
Regionalpolitiska stödåtgärder 
Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och 

sysselsättning 
Yrkesinriktad rehabilitering 
Åtgärder för flyktingar 
Kontant stöd vid arbetslöshet 
Totalförsvars verksamhet 
Förvaltning av utrustning 

1981/82 
Beriiknat 

762020000 
41400000 
27900000 

7200000 

22500000 
6300000 
4500000 
9900000 

16200000 
1800000 

899720000 
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B I. Arbetsmarknadssenice 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

997024000 

955913000 

I 055 873 000 

Från anslaget bestrids utgifterna för programmet Arbetsmarknadsinfor

mation samt delar av programmet Yrkesm;i.ssig och geografisk rörlighet. 

Programmet Arbetsmarknadsinformation är inte uppdelat på delpro

gram. I programmet Yrkesmässig och geografisk rörlighet ingf1r delpro

grammen Arbetsmarknadsutbildning. som redovisas under ett separat an

slag ( 8 2. Bidrag till arbetsmarknadsutbildning). Flyttningsbidrag och Inlii

sen av egnahem m. m. 

Programmet Arbetsmarknadsinformation omfattar olika verksamheter 

som syftar till att ge arbetssökande stöd för bästa mQjliga utbyte av sitt 

arbctskraftsutbud och att medverka till att arbetsgivare inom de arbets

kraftstillgångar som finns eller kan ut vecklas finner erforderlig personal. 

Avdelningen för arbetsmarknadsservice vid AMS handhar wrksamhcten 

centralt. Länsvis och lokalt är länsarbetsn;\.mnderna resp. arbetsförmed-

tingen ansvariga. 

1979/80 1980/81 1981/82 
Utgift Anslag Beräknad ändring 

AMS 

Programmet Arhets-
markfladsit(/i.>rma-
tiofl 831 746000 801712000 +295928000 

Progrtw1m<'I Yrkes-
miissig och geo-
grqfisk riir/ighet 165 278000 154201000 + 39535000 

Flyttningsbidrag 163 568000 152600000 + 38900000 
Inlösen av egna 

hem m.m. 9000 I 000 
Förvaltningskost-

nader I 701 000 1600000 + 635000 

997024000 955913000 +335463000 

Arbetsförmedlingens verksamhet kan delas upp i en informationsfunk

tion. en platsförmedlande funktion och en arbetsförberedande funktion. 

Till informationsfunktionen hör alla allmänna upplysningar, muntliga, 

skriftliga eller via andra informationsmedia, som arbetsförmedlingen läm

nar. 

Arbetsförmedlingens platsförmedlande funktion avser den hjälp som 

lämnas till arbetssökande vid plat~valet och till arbetsgivare som söker 

arbetskraft. Denna hjälp kan lämnas under relativt enkla former men också 

kräva stora insatser av tid och personal. Hjälpen till arbetssökande kan 

bestå i alt förmedlingen lämnar individuella förslag på lediga platser. för 

Föredraganden 

+80834000 

+ 19126000 
+ 18926000 

+ 200000 

+99960000 
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sökandes räkning kontaktar arbetsgivare om lediganm~ild plats eller an

skaffar plats som inte har anmälts till förmedlingen. För att underlätta att 

anställning kommer till stånd kan förmedlingen ge bidrag till flyttning eller 

olika slags arbetshjälpmedel. Arbetsgivarna kan få individuell hjälp genom 

att förmedlingen föreslår viss sökande till ledig plats. söker arbetskraft 

som inte finns anmäld hos förmedlingen eller ger bidrag till utbildning eller 

till särskilda anordningar på arbetsplatsen. Ackvisition av platser genom

förs ofta i samband med besök av förmedlare på företagen. Därvid disku

tera~ bl. a. frågor rörande arbetstidens omfattning. arbetsplatsernas ut

formning. möjligheter till anställning för kvinnlig arbetskraft. handikappa

de och äldre samt företagens personalpolitik. 

Arbetsförmedlingens arbetsförberedande funktion inriktar sig på sökan

de som inte direkt kan få arbete på hemorten eller annan ort. För att en 

anställning skall komma till stånd kan skilda åtgärder behövas. Det kan 

gälla yrkesbyte. ändrade arbetsuppgifter, flyttning, yrkesutbildning. an

ställning i skyddat arbete eller särskilt löncbidrag. 

Arbetsförmedlingens användning av de rörlighetsfrämjande och syssel

sättningsskapande åtgärderna liksom särskilda åtgärder för arbetsanpass

ning och sysselsättning utgör särskilda program och det sistnämnda be

handlas under avsnittet C. Arbetsmiljö. 

Programmet A rbct s marknads i nformat io n 

AlvfS 1111s/ag.1framstiillning 

Arbetsförmedlingens yttre kontorsorganisation bestod den 1 juli 1979 av 

totalt 251 kontor. varav 79 distriktskontor och 172 lokalkontor. Under 

budgetåret 1979/80 har ett antal nya kontor inrättats. Vid utgången av 

budgetåret fanns därmed 79 distriktskontor och 186 lokalkontor. samman

lagt 265. Fri'm distrikts- och lokalkontoren sker dessutom regelbunden 

ambulatorisk arbetsförmedling till omkring 130 platser som saknar förmed

lingskontor. 

En omorganisation av sjömansförmedlingen har påbörjats i enlighet med 

ett beslut av regeringen. Inom kulturarbetsförmedlingen har nya tjänster 

inrättats i Örebro och Luleå. Kulturarbetarsektioncn i Stockholm har 

förstärkts för samordning av förmedlingsåtgärdcr för kulturarbetare bland 

invandrare. Planering pågår för genomförande av en ADB-baserad bok

ningscentral för samtliga förmedlingar inom kultursektorn. 

Fasta arbetsformer för platsförmedling har den I april 1979 införts vid 

samtliga arbctsförmedlingskontor. Vissa justeringar i den hittills tilläm

pade ordningen kommer att göras med sikte på en ytterligare uppstramning 

av arbetsformerna. 

Försöken med s. k. modellkontor i Södermanlands län startade våren 

1980 efter omfattande förberedelser avseende organisation, metoder och 

personalutbildning. Erfarenheterna från de hittillsvarande försöken visar 
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alt n:surser för ADB inom arbetsförmedlingen kan bidra till en nödv~indig 

effektivisering av platsförmedlingsarbetet. 

Allmän platsanmälan kommer under hösten 1980 alt vara infört i hela 

landet: 

Under budgetåret 1979/80 har jämstiilldhetsarbetet förts vidare. bl. a. 

genom intensifierad platsförmedling. Den ökade efterfrågan pil arbetskraft 

främst till verkstadsindustrin har samordnats med aktiviteter för att intres

sera kvinnorna för industriarbete och företagen för att vidga sin rekryte

ring till alt i vidare omfattning avse kvinnor. 

Sökande med arbetshandikapp har i ökad utsträckning kunnat få arbete 

på den reguljära arbetsmarknaden. Under budgetåret 1979/80 fick omkring 

12000 personer arbete. Detta sammanhänger delvis med den allmänt för

bättrade arbetskraftseftcli"rågan men ocksf1 med att en särskild kampanj 

bedrivits för att öka antalet arbetsplaeeringar av äldre och handikappade 

sökande. I en av AMS i juni 1980 redovisad rapport Platsförmedling för 

äldre och handikappade framgick att under kampanjtiden november 1979 -

april 1980 fick ca 7 000 personer arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

vilket var en ökning från 4 700 samma period ett år tidigare. Ökningen 

uppgick alltså till ca 2 400 personer eller 50 %·. Rapporten visar all ökning

en i första hand gäller yrkesområden som tillverkningsarbete. lager och 

diversearbeten. Lägsta andelen arbetsplaceringar visar yrkesområden 

inom den offentliga sektorn. Överläggningar med stöd av främjandelagen 

har genomförts såväl centralt av AMS som regionalt av länsarbetsnämn

derna. Fortsatt prioritering av förmedlingsinsatserna för denna· grupp av 

arbetssökande kommer att behövas. 

Inslaget av invandrare bland de arbetssökande har fortsatt att öka. Av 

222 000 invandrare i arbetskraften var 3.6~1(. arbetslösa fjärde kvartalet 

1979 mot 1.8% i hela arbetskraften. Många invandrares sociala situation iir 

också otillfredsställande vilket förstärker deras svårigheter. 

Antalet nyanmälda lediga platser till arbetsförmedlingen var under första 

halvåret 1980 ca 7 % högre än vid motsvarande tid 1979. En del av ökning

en beror dock på att allmän platsanmälan införts i ytterligare åtta län vilken 

därmed omfattar sammanlagt arton län. 

Anskaffandet av platser för arbetslivsorientering för elever i grundskola 

och gymnasium har vuxit mycket starkt. Platsanskaffningen är mycket 

tidskrävande och fordrar en omfattande samverkan med skolan. 

/'.1 edelsheriikning 

AMS beräknar i sin anslagsframställning medelsbehovet för programmet 

Arbetsmarknadsinformation under budgetäret 1981/82 till I 097,6 milj. kr., 

varav 957.1 milj. kr. avser s. k. förvaltningskostnadcr. 
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Ändamål 1980/81 1981/82 
AMS budge- AMS bcräk-
tering ning 

Extern information 6100000 8 355 000 
Platslistor, (ej ADB-baserade) 5700000 3 985000 
AF/ ADB-platslistor 58 730000 60000000 
AF/ ADB-utveckling 38950000 52400000 
Planeringsinformations-

statistik 3050000 4 750000 
Reseräkningar för inställelse 

till arbetsförmedlingen 240000 310000 
Läkarundersökningar 550000 800000 
Tryckning av blanketter m. m. 2900000 3 300000 
AMS trvckeri 950000 1215 000 
Tjänstebilar 900000 I 075000 
Tolkservice 4400000 

118070000 140590000 

Förvaltningskostnader 683 550000 957050000 

801620000 I 097640000 

Huvuddelen av utgifterna för programmet avser gemensamma förvalt

ningskostnader. I det följande återges AMS redovisning i anslagsframställ

ningen av medelsbehovet för de övriga posterna under programmet. 

Under budgetåret 1981 /82 beräknas de sammanlagda kostnaderna för 

ADB i arbetsförmedlingen uppgå till 112.4 milj. kr. 

För att ytterligare effektivisera platsförmedlingsarbetet föreslår AMS att 

antalet terminaler för sökning och bevakningsmatchning ökas med IOO i 

storstadsområdena och vid distriktskontoren i övrigt med 119. Till delta 

kommer 21 terminaler för sjömansförmedlingens nya organisation. Totalt 

föreslås således ett tillskott med 240 sökterminaler. Tillsammans med 

redan beslutade sökterminaler skulle förslaget göra det möjligt att förse i 

stort sett varje sektion vid större kontor och varje mindre kontor med e_n 
terminal för platsförmedling. En slutlig utvärdering av modellkontorsför

söken kommer enligt nuvarande planer att lämnas hösten 1982. Kostnaden 

för drift av ADB-platslistor beräknas uppgå till 60 milj. kr. För övriga 

ADB-insatser inom arbetsförmedlingen beräknas 52.4 miij. kr. 
Kostnaderna för den externa informationsverksamheten beräknas öka 

från 6.1 milj. kr. för budgetåret 1980/81 till 8,4 milj. kr. för budgetåret 1981/ 

82 främst till följd av utvidgad produktion av TV-kassetter. Användning av 

TV-kassetter sparar tid och effektiviserar den kollektiva informationen till 

olika målgrupper. 

De största posterna inom programmet avser som tidigare kostnader för 

allmän arbetsmarknadsinformation och information om arbetsmarknads

politiska åtg~irder. information om arbetsmarknadsutbildning samt yrkes

viigledningens tryL:kta yrkesinformation. Till övriga större poster hör infor

mations- och konferens verksamhet avseende anpassningsgrupper ochjäm

ställdhctsiitgärder liksom kostnader för information om kulturarbetsmark

naden. 
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Kostnaderna för de centrala platslistorna beräknas minska från 5.7 milj. 

kr. för budgetåret 1980/81 till 4.0 milj. kr. för budgetåret 1981/82. Detta 

heror på att platslistedelen i tidningen Arbetsmarknaden föreslås utgå 

fr. o. m. ingången av budgetåret 1981182 och ersättas med en till omfänget 

hegränsad företagslista. 

Den statistiska planeringsinformationen beräknas öka till 4.8 milj. kr. l"ör 

budgetaret 1981/82. 
I samband med platsförmedling för invandrare behövs många gånger 

tolk. AMS räknar med att hälften av de ca 18000 invandrare per månad 

som besöker arbetsförmedlingen behöver sådan tolkhjiilp. För budgetilret 

1981/82 beräknar AMS för denna tolkservice 4,4 milj. kr. 

Programmet yrkesmässig och geografisk rörlighet 

AMS 

Flyttningsbidrag. Utgifterna för verksamheten. exkl. förvaltningskost

naderna. uppgick under budgetåret 1979/80 till 163.2 milj. kr. Utgiftt:rna 

fördelade sig på de olika bidragsformerna enligt följande. 

Bi dragsform Antal Kostnader Kostnader 
beviljade I 000-tals per bidrag 
bidrag kr. i kr. 

Sökande resor 26842 7237 270 
Tillträdesresor 15721 1969 125 
Dagligu resor 6032 5 576 924 
Månadsresor 9453 14583 1543 
Bohugstransport 13416 35 189 2623 
Starthjälp 23126 77 555 3 354 
Traktamente vid 

dubbel bosättning 5 417 21 124 3900 
Återresor till hemorten 97 13 134 

Summa 100104 163246 

Hiirutöver har hjälp till hemvändande utlandssvenskar lämnats med 

321 ()()() kr. 

AMS föreslår att återflyttningsbidrag i form av resekostnads.~rsättning 

och bohagstransport under vissa förutsättningar ska kunna utgä till arhets

tagare som vid flyttningen till anställningsorten fick starthjiilp. Bidraget ger 

ökad trygghet åt den som måste flytta och underlättar en geografisk om

ställning. 

I syfte att vidga de lokala arbetsmarknadernas pendlingsområde föreslår 

AMS vidare att flyttningsbidrag i form av dagliga resor bör kunna utgå 

under tolv månader i stället som f. n. under sex månader. samt att kostna

derna även i fortsättningen ersätts till den del som överstiger 70 kr. per 

månad. 
Vidare bör de personer som efter avslutad arbetsmarknadsutbildning 

och som tidigare fått flyttningsbidrag i form av bohagstransport för att 
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flytta till utbildningsorten kunna fä starthjälp då de tillträder en anslii!lning 

på utbildningsorten. 

AMS föreslår ocksä att reseersättning bör kunna få utgå till studerande 

pil högskolcnivil då de tillträder praktik- eller feriearbete. 

Si.ikanderesor bör i fortsättningen beviljas samtliga hushftllsmedlemmar 

som avser att medfölja vid flyttningen och som också •;ökcr arbete pä den 

nya orten. 

Till arbetssökande utgitr traktamente vid dubbel bosiittning endast om 

arbetstagaren söker men inte kan fä stadigvarande bostad i eller i närheten 

av den nya anställningsorten. AMS föreslår att ifrågavarande traktamente 

får utgå pf1 samma sätt som giillcr för de som är arbetslösa. 

Slutligen föreslår AMS att traktamente vid dubbel bosättning bör fa utgä 

till personer inom byggnads- och anläggningsbranschcn under hela ansWll

ningstiden då de anställts för ett visst arbete s. k. objcktanställning. dock 

högst under 24 månader. 

/11/iiscn <Il' egna hem m. m. Under budgetåret 1979/80 såldes en bostads

rätt för 1500 kr. Inlösen av någon bostadsrätt skedde inte under budget

året. AMS bedömer att endast ett fåtal egnahem kommer att lösas in under 

budgetåret 1981182 varför ett formellt anslag om oförändrat 1 000 kr. före

slås. 

Föredraganden 

Medclsbchovet und1.:r programmet Arbetsmarknadsinformation avs1.:r 

huvudsaklig1.:n programmets andel av de för programmen gemensamma 

förvaltningskostnaderna. Förvaltningskostnaderna bestiir till överviigande 

delen av löner och andra kostnader för arbetsförmedlingen. 

Med skrivelse den 20 augusti 1980 har AMS överhimnat en slutrapport 

över den försöksverksamhet med yrkesviigledningsservice för finsktalande 

arbetssökande som enligt beslut av regeringen den 14 september 1978 har 

iigt rum genom tillfällig tjänstgöring i Sverige av tvftspri'1kiga yrkcsviigleda

re l"riln Finland. Enligt regeringsbeslutet skulle i utviirderingen av försi.iks

verksamheten bl. a. bedömas huruvida verksamheten i fortsiittningen 

lämpligen borde bedrivas i denna form eller genom rekrytering av tvtispd

kiga svenska yrkesviiglcdare. Av rapporten framgår att verksamheten. 

som skulle syfta till att förbättra yrkesviiglcdningss1.:rvicen för linska ar

betssökande och kartlägga d1.:ras vägledningsbehov och problem i samband 

med yrkes- och utbildningsvaf, har omfottat ittta finska yrkesvägledares 

tjänstgöring i Sverige. Vidare framgifr att det i dag behövs tler yrkesviigle

dare som talar finska och att det f. n. endast finns ett tiotal s~idana yrkes

vägledare inom fältorganisationen samt att behovet av dem inte kan tillgo

doses genom tillfällig inlåning från Finland eftersom ing[1ende kännedom 

om svenskt utbildningsviisende och arbetsmarknadsförhållanden i Sverige 

måste vara en förutsiittning för dessa yrkesvägledare. AMS anför att man 

därför avser att vidta åtgärder för att erbjuda tväspräkiga finsktalande 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 60 

arhetsförrneJlare uthildning till yrkesvägledare. För egen del ser jag det 

som en angeliigen uppgift att dessa åtgärder vidtas och att behovet av 

tv;ispråkiga yrkesvägledare i fortsättningen också beaktas i samband med 

nyanställningar. Kostnader for ifrägavarande fortbildning får emellertid 

rymmas inom givna anslagsramar. 

AMS har i skrivelser den 21 oktober 1977 och den l.'i juni 1979 begärt att 

frågan om statsbidrag till sädan förmedlingsverksamhet inom kulturområ

det som bedrivs med särskilt tillstånd av AMS närmare utreds. Vidare har 

Svenska musikerförhundct i skrivelser den 8 maj 1979 och den 15 septem

ber 1980 begärt statsbidrag for sin fömedlingsverksamhet. Jag har tidigare 

anmiilt att jag avser att senare i samband med den sysselsättningspolitiska 

propositionen återkomma angäende en översyn av arbetsmarknadsverkct. 

I det sammanhanget kommer jag att behandla frågan om arbetsförmedling 

inom kulturområdet. I avvaktan hiirp{1 är jag inte beredd att ta ställning till 

ifriigavarande förslag. 

lJ nder hösten 1980 har allmän platsanmälan införts i hela landet. En 

utvidgning av bestämmelserna om allm;in platsanmälan får ekonomisk 

betydelse i frt1ga om kostnaderna för framställning av ADB-platslistor i och 

med att antalet lediga platser ökar och därmed platslistornas omfång. 

Regeringen har i prop. 1980181: 20 bil. 11 om besparingar i statsverksamhc

tcn m. m. anmält att inskriinkning bör kunna göras i platslistutgivningen 

motsvarande en hcsparing på .'i milj. kr. för helt budgetår och att det får 

ankomma pä AMS att avgöra hur en stldan begränsning skall ske. Utöver 

detta har AMS i sin anslagsframstiillning föreslagit ytterligare besparingar i 

platslistutgivningcn motsvarande ett belopp av 4,6 milj. kr. Mot bakgrund 

härav bcriiknar jag för nästa budgetår medelshehovet för framställning av 

ADB-platslistor till 54.9 milj. kr. 

Vad gäller de platsEstor som inte framställs med hjälp av datateknik 

förordar AMS att platslistdelen i tidningen Arbetsmarknaden utgår och 

crsiitts med en till omfongct begränsad företagslista. Jag beräknar med 

hänsyn härtill kostnaderna för centrala platslistor till 3.8 milj. kr. AMS har 

vidare begiirt ökade resurser för extern informationsverksamhet. Jag kan 

inte hitriida förslaget. När det gäller centrala platslistor och extern infor

mationsverksamhet beräknar jag det sammanlagda medelsbehovet till 

9.6 milj. kr. 

AMS har för de fortsatta försöken med sökning och bevakningsmatch

ning av lediga platser via terminal begärt ytterligare 240 terminaler. varav 

100 terminaler föreslås för utbyggnad i storstadsområdena. 119 terminaler 

till distriktskontoren och 21 terminaler till sjömansförmedlingen. AMS har 

vidare med skrivelse den 26 november 1980 överlämnat en redovisning av 

försöken med ADB inom arbetsförmedlingen som avser den försöksverk

samhet och planering som har genomförts under budgetåret 1979180. Rikt

linjerna för försöks verksamheten med ADB i arbetsförmedlingen har lagts 

fast i prop. 1978/79: 131. AU 1978179: 34. rskr 1978179: 304. AMS har i dag 



Prop. 1980/81: IOO Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 61 

bemyndig;mde att disponera sammanlagt 202 terminaler. Av dessa har 

över 100 terminaler ännu ej levererats på grund av förseningar hos termi

nalleverantören vilket har inneburit stora förseningar i utvärderingen av de 

pågående försöksverksamheterna. Den pågående försöksverksamheten 
med s. k. modellkontor i Södermanlands län har kommit igång först i juni 

månad i år vilket är nästan ett år senare än beräknat. Leveransen av de 

återstående terminalerna beräknar AMS emellertid kunna ske under inne

varande budgetår. Jag anser mot bakgrund av detta att den pågående 

försöksverksamheten med sökning och bevakningsmatchning för nästa 

budgetår endast bör tillföras de 21 terminaler som AMS begärt för sjö

mansförmedlingen. Jag beräknar medelsbehovet till 43,4 milj. kr. för fort

satt utrednings- och utvecklingsarbete avseende ett ADB-system för ar

betsförmedlingen samt terminalsökning och bevakningsmatchning av ledi

ga platser med hjälp av ADB-teknik inkl. de s. k. modellkontorsförsökcn i 

Södermanlands län. 

AMS har begärt 4,4 milj. kr. för tolkservice vid arbetsförmedlingar. Jag 

biträder förslaget, men beräknar medelsbehovet till 2 milj. kr. 

AMS har föreslagit ett flertal ändringar i bidragsreglerna för delprogram

met Flyttningsbidrag. Jag avser att återkomma till dessa förslag i samband 

med den sysselsättningspolitiska propositionen. 

Om en arbetstagare får anställning i en ort utom hemorten och kan resa 

mellan dessa orter varje dag kan viss resekostnadsersättning utgå. Den 

kostnad arbetstagaren får betala vid dessa resor utgör enligt 36 ~ arbets

marknadskungörelsen ( 1966: 368) i dag 70 kr./månad. Jag avser föreslå 

regeringen att detta belopp höjs till 90 kr ./månad i likhet med vad som 

gäller inom arbetsmarknadsutbildningen. Detta innebär en besparing på ca 

120000kr. per år. I min medelsberäkning har jag tagit hänsyn till detta och 

beräknar medelsbehovet för flyttningsbidrag till 171,6milj. kr. 
Enligt bestämmelser i kungörelsen (1950: 383) angående bistånd åt ut

landssvenskar som återvänder till Sverige m. m. kan svensk medborgare 

som har vistats längre tid utomlands och vid ankomsten till Sverige är 

medellös och i behov av hjälp, få bistånd från AMS i form av starthjälp och 

rörelselån. Starthjälp beviljas i samband med tillträdande av den första 

anställningen och avser kostnader för resa eller flyttning, uppehälle under 

tiden intill första löneutbetalningen, arbetskläder och bohag. Viss återbe

talningsskyldighet föreligger. Rörelselån får beviljas den som är arbetsför 

men på grund av ålder eller annan omständighet inte kan erhålla lämpligt 

arbete. Ifrågavarande bidrag tas i anspråk i mycket ringa omfattning och 

den totala årskostnaden uppgår till ca 300000 kr. 

När den nya socialtjänstlagen träder i kraft den I januari 1982 får även 

arbetsföra personer rätt till bistånd av den kommunala socialnämnden för 

sin försörjning om deras behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Det 

innebär bl. a. att de medellösa personer som omfattas av bestämmelserna i 

kungörelsen ( 1950: 383) angående bistånd till utlandssvenskar som åter-
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vänder till Sverige m. m .. far rätt till socialbidrag. Det finns mot denna 

bakgrund och med hänsyn till den ringa omfattning som bidragen har hart. 

enligt min mening. inte liingre några skiil för att bchMla dem. Den hj~-ilp 

som kan an<;es behövlig i samband med tillträdande av en anställning får 

tillgodoses genom att llyttningsbidrag och näringshjiilp kan liimnas enligt 

reglerna hiirom i arbetsmarknadskungörelsen ( 1966: 368). 

Jag föreslår därför efter samräd med chefen för socialdepartementet att 

ifrågavarande bestämmel~er om starthjiilp och rörelselån till utlandssvens

kar som :ltervänder till Sverige avskaffas den I januari 1982. 

För inlösen av egna hem 111.111. har AMS föreslagit oförändrat belopp av 

I 000 kr. Jag anslutt:r mig till detta. 

Med hiinvisning till vad jag har anfört och sammanställningen i det 

föregående hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkiinna vad jag har förordat i fråga om avveckling av starthjälp 

och rörelselån till svenska medborgare som ätervänder frän ut

landet 

2. till Arbctsmark11ads.1·<'1Tice för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av I 055 873 000 kr. 

8 2. Bidrag till arbetsmarknadsutbildning 

1979i80 Utgift 13714478000 

1980/81 Anslag 2231400000 

1981182 Förslag 2195182000 

1 varav 2 877 668 000 kr. utgör anslags medel och iiterstoden influtna arhctsgivarav
gifter. Utgifterna för wrksamheten under budget{tret uppgilr till 3 638 milj. kr. 
Resterande del avser överskjutande uthctalningar från budget~iret 1978179. 

Utgifterna för delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning under pro

grammet Yrkesmässig och geogralisk rörlighet bestrids från en särskild 

arbetsmarknadsutbilJningsfond. Denna finansieras genom medel som dels 

anvisas under anslaget B 2. Bidrag till arbetsmarknadsutbildning, dels 

inflyter som avgifter från arbetsgivare enligt lagen ( 1975: 335) om arbetsgi

varavgift till arbetsmarknadsutbildning. 

1979/80 
Utgift 

1980/81 
Anslag 

1981/82 
Beräknad ändring 

AMS och SÖ Föredraganden 

Arbetsmarknadsutbildning 
Fi.irvaltningskostnad.:r 

2 839 387 000 
38281000 

2195000000 
36400000 

+I 0.'\9 700000 -39418 000 
+ 3 800000 + 3 200000 

2877668000 2231400000 +I 063500000 -36 218000 
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Delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning omfattar sådan utbildning 

som någon genomgår av arbetsmarknadsskäl i enlighet med arbetsmark

nadskungörclsen ( 1966: 368. omtryckt 1979: 528). Arbetsmarknadsmyn

digheterna bedömer om arbetsmarknadsskäl föreligger för att bevilja ar

betsmarknadsutbildning. Enligt kungörelsen får personer som är eller 

löper risk att bli arbetslösa eller är svårplacerade på arbetsmarknaden 

beviljas sådan utbildning. Den sökande skall i allmänhet ha fyllt 20 år och 

utbildningen skall dessutom vara lämplig från arbetsmarknadssynpunkt. 

För vissa s. k. bristyrken kan arbetsmarknadsutbildning beviljas utan att 

den enskilde iir arbetslös. 

Utbildningen avser i första hand yrkesutbildning. men kan även omfatta 

grundläggande. förberedande och orienterande utbildning som bedöms 

nödvändig för en yrkesutbildning eller arbete. Arbetsmarknadsutbildning 

sker i av skolöverstyrel<>en <SÖJ särskilt anordnade kurser <AMU-kurser). 

inom det reguljära uthildningsviisendet samt vid kurser anordnade av 

studieförhund m. fl. Till programmet hänförs dessutom bidrag till företag 

för bl. a. utbildning vid hot om permittering eller uppsägning 120-kronan). 

Al11S o('lt SÖ 

Under budgetåret 1979/80 deltog totalt 120000 personer i arbetsmark

nadsutbildning. Trots en uppåtgående konjunktur med ökad efterfrågan pi'1 

arbetskraft har det kriivts en omfattande arbetsmarknadsutbildning främst 

för att tillgodose uthildningsbehov hos ny- och återinträdande kvinnor. 

ungdomar och invandrare. Antalet deltagare under budgetåret 1978/79 var 

186000 personer. Minskningen beror till största delen på att utbildningen 

av permitteringshotad p.:rsonal i företag har sjunkit friln ca 50000 deltagare 

under budgetåret 1978/79 till 4 500 under budget;!ret 1979/80. 

Av följande sammanställning framgår hur antalet personer i arbetsmark

nadsutbildning under budgetilret 1979/80 har fördelat sig på skilda kurs-

anordnare. 

Antal kurs- Proc. för- Antal ut-
deltagare delning bildnings-

veckor 

SÖ-kurser 78000 65.0 1248000 
Företag~utbildning vid 

pcrmiltcringshot 4600 3.8 33000 
Annan förctagsutbildning 2400 2.0 27 750 
Utbildning inom del re-

guljära skolväsendet 
Övriga kurser lkorrespon-

-~2 000 26.7 532000 

denskurscr. kurser i regi 
av studicförbund m. m_) 3000 2.5 2KOOO 

Summa 120000 IOO,O 1868750 

Genomsnittlig 
utbildnings-
tid i vc~kor 

16 

7 
Il 

17 

l) 
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De totala utgifterna budgetåret 1979/80 för arbetsmarknadsutbildning 

har för arbetsmarknadsstyrelsen <AMSJ och SÖ uppg~1tt till 2260 resp. 

I 378 milj. kr. 1 dessa utgifter ingår inte kostnader för kurserna Omstiill

ning-Träning (0T) för handikappade vilka t. o. m. 1979-12-31 hekostades 

av medel som anvisats under delprogrammet Utbildning av svårplacerade. 

Efter den I januari 1980 ingt1r ej heller kostnader för kursen Arbetsliv och 

utbildning som i samband med inrättande av arbetsmarknadsinstitut har 

överförts till delprogrammet Arbetsmarknadsinstitut. 

Under budgetåret har den övervägande delen av arbetsmarknadsutbild

ningen skett vid AMU-center och filialer. Arbetsmarknadsutbildningen 

inom det reguljära skolväsendet har minskat såväl i absoluta som i relativa 

tal. vilket kan ses som ett resultat av AMS nya tillämpningsföreskriftcr för 

beviljande av arhetsmarknadsutbildning. Dessa innebär bl. a. att stor re

striktivitet skall iakttas när det gäller beviljande av förberedande iåe 

yrkesinriktade utbilJningar inom det reguljära skolviisendet. 

Behovet av förberedande utbildning före yrkesuthildning har doå i 
likhet med tidigare år varit stort. Den förberedande utbildningen sker i stor 

utsträckning vid SÖ:s preparandkurser. De omfattar i allmänhet 8-24 

veckor. Under en tvMi.rig försöksperiod har behovet av preparandkurser 

undersökts sii.rskilt. Därvid framkom att det är nödvändigt att komma fram 

till en förbcrcdandt: utbildning som bättre motsvarar den kommande yrkes

utbildningens krav. 

Några större förskjutningar i utbildningens inriktning har inte skett un

der budgetåret med undantag av utbildning inom sjuk- och h~ilsovård samt 

kontorstekniskt. arhetc vilka procentuellt scll har ökat i omfattning. 

YrkcsområJc Procent 

Miin Kvinnllr Total\ 

Tekniskt arbete 7.0 I.:" 4.0 
Arbete inom hälso- och sjukvard 4.0 25.5 16.0 
Kameralt och kontorstekniskl 4.0 22.5 14.5 
Tillverkningsarbete 36.0 3.5 18.0 
Byggnads och anläggningsarbcte 5.5 2.5 
Service 2.5 5.0 4.0 
Övriga yrkesområdcn 12.0 7.0 9.5 
FörebereJanJe kursvcrksamhet 29.0 35.0 31.5 

100,0 100,0 100,0 

Även under budgetåret 1979/80 har särskilda insatser för ungdmnar 

anordnats. Bl. a. har det varit nödvändigt att köpa uthildningskapacitet i 

företag. Sedan denna verksamhet bö1jade under hösten 1977 har 3 500 

ungdomar deltagit i utbildning i företag inom dl 20-tal olika yrkcslinjer. 

Gymnasieskolan har dessutom fått utnyttja ledig uthildningskapacitct vid 

AMU-ct:nter. 
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Inom ramen för en försöks verksamhet med utbildning av icke arbetslösa 
personer till arbetsområden som domineras av motsatt kön har 80 kvinnor 
på fyra kursorter deltagit. Försöket har begränsats till kontorsområdet. 
Verksamheten utvärderas av SÖ. 

Under budgetåret påbörjade ca 5 800 personer bristyrkesutbildning. 
Överläggningar pågår mellan AMS och arbetsmarknadens parter bl. a. i 
syfte att göra bristyrkesutbildningen bättre anpassad till de behov som kan 
finnas regionalt. 

I den förbättrade industrikonjunkturen har utbildning i företag vid per
mitteringshot haft begränsad omfattning. Under budgetåret 1979/80 har 239 
företag beviljats bidrag med 27,2 milj. kr. Antalet personer för vilka bidrag 
har beviljats har minskat från 35 517 tidigare budgetår till 2 419 under 1979/ 

80. Den genomsnittliga utbildningstiden per person har dock ökat från 280 
timmar budgetåret 1978/79 tiH562 budgetåret 1979/80. Av det totala antalet 
utbildningstimmar under budgetåret har näringsgrenarna samfärdsel. bygg
nadsverksamhet, metall- och maskintillverkning samt trävaruindustrin de 

största andelarna. 
Bidrag för utbildning av redan anställda i kombination med anställning 

av ersättare har under budgetåret 1979/80 beviljats 50 företag för utbildning 
av 367 personer till en kostnad av 5,7 milj. kr. Utbildning inom näringsgre

narna metall-. varv- och maskintillverkning har dominerat. 266 arbetslösa 
personer - varav 68 kvinnor - har beretts arbete som ersättare för dem 
som genomgått utbildning. Fler än hälften av ersättarna har varit under 25 

år. 
Jämställdhets bidrag har under budgetåret beviljats 289 företag för utbild

ning av 1840 personer. Bidragsformen har i 16 fall utnyttjats för utbildning 
av män till yrken som domineras av kvinnor. Den totala bidragskostnaden 
uppgick till 14,2 milj. kr. Jämfört med budgetåret 1978/79 har utbildnings
volymen blivit ca 4 ggr större vilket enligt AMS torde kunna förklaras av 
ändrade bidragsbestämmelser. Tidigare gällde som förutsättning för bidra
get att det på orten skulle råda brist på arbetskraft i det aktuella utbild
ningsyrket. Denna bestämmelser upphörde att gälla den I juli 1979. 

Behovet av arbetsmarknadsutbildning väntas förbli stort även under 
innevarande budgetår bl. a. beroende på obalans mellan arbetsgivarnas 
krav på arbetskraften och de arbetslösas kvalifikationer. Utbildning kom

mer att behövas främst för kvinnor. arbetshandikappade och invandrare. 

Dock väntas en minskning av SÖ-kurserna vilket sammanhänger med att 
kurserna Arbetsliv och utbildning och Omställning och träning har över

förts till arbetsmarknadsinstituten. Antalet deltagare i det reguljära skolvä
sendet väntas minska till följd av AMS nya tillämpningsföreskrifter. Före
tagsutbildning vid permitteringshot går ej att exakt förutse då konjunktur
utvecklingen är avgörande. AMS räknar med ca 15000 deltagare. 

För budgetåret 1981/82 har AMS räknat med en uppgång av antalet 

deltagare till totalt 149000. Utbildning i samband med permitteringshot 

5 Riksdagen 1980181. I .l'aml. Nr 100. BiillRa 15 
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väntas öka till ca 25 000 deltagare. Uttryckt i antalet kursdeltagare och 

utbildningsveckor räknar AMS med följande fördelning under budgetåret 

1981/81. 

Kursområde Antal Proc. Antal ut-
kursdel- fördel- bildnings-
tagare ning veckor 

SÖ-kurser 85000 57 1560000 
Fön:tagsutbildning vid permitteringshot 25000 17 300000 
Annan företagsutbildning 4500 3 45000 
Utbildning inom det reguljära skol-

väsende! 30000 20 616000 
Övriga kurser 4500 3 56000 

149000 100 2577000 

Vad gäller utbildningsbidragen förutsätter AMS att de fortlöpande an

passas till ersättningen från arbetslöshetskassor och det kontanta arbets

marknadsstödet. Elever som inte uppfyller villkoren för ersättning från 

arbetslöshetskassa bör enligt AMS få dagpenningen anpassad efter pris

och löneutvecklingen. 

AMS framhåller att sådant utbildningsbidrag i form av särskilt bidrag, 

som enligt föreskrifter i regleringsbrev kan utgåjämsides med studicmedel 

främst kan anses utbildningspolitiskt motiverat. AMS anser därför att det 

bör övervägas att föra över dessa bidragsformer till det ordinarie studiestö

det. De bidragsformer det här är fråga om är dels det särskilda bidrag till 

familjebostad. som utgår till ensamstående förälder som önskar återgå till 

förvärvsarbete efter längre tids uppehåll. dels det särskilda bidrag till 

handikappad för merkostnader för utbildning som kan anses förorsakade 

av handikappet t. ex. kostnader för talböcker och punktskriftsböcker. 

Även det särskilda bidrag som utgår till invandrarungdomar som deltar i 

introduktionskurs för gymnasieskola bör enligt AMS kunna bevilja!> inom 

ramen för det ordinarie studiestödet. 

SÖ framhåller att konjunkturuppgången under budgetårt:t 1979/80 mt:d

fört att behovet av AMU varit mindre än under föregående budgetår. vilket 

i sin tur medfört en lägre utnyttjandegrad - i genomsnitt 74% mot 80% 

under lmdgetåret 1978179. SÖ har dock trots outnyttjade resurser under 

budgetåret 1979/80 köpt viss utbildning. som inte utan kostnadskrävande 

investeringar kunnat anordnas vid AMLJ-·centren. Kostnaderna för den 

köpta utbildningen uppgick till ca 54 milj. kr. vilket jiimfört med motsva

rande kostnader under hudgetåret 1978/79 innebär en ökning med ca 10%. 

Den totala hyreskostnaden för AMU-center och filialer uppgick under 

hudgetilret 1979/80 till ca 300 milj. kr. För att bibehålla nuvarande kapaci

tet räknar SÖ med att hetydande investeringar kommer att bli nödvändiga 

bl. a. hiir yrkesinspektionen gett vissa förelägganden om åtgärder som är 

nödvänd:~a av arbetsmiljöskäl. 
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SÖ bedömer att det pågående arbetet med översyn och revidering av 

läroplaner i syfte att bredda grundutbildningen samt öka möjligheterna till 

återkommande utbildning till största delen skall vara avslutat till utgången 

av budgetåret 1980/81. Vårdutbildning och utbildning inom den sociala 

sektorn kommer även fortsättningsvis i stor utsträckning att bedrivas som 

köpt utbildning. 

Behovet av särskilda insatser för invandrare inom AMU har liksom 

tidigare år varit mycket stort. Försöksverksamhet med varvning av dels 

undervisning i svenska som främmande språk med samhällsorientering och 

dels yrkesutbildning har bedrivits vid två AMU-center. I det sammanhang

et kan nämnas att Sveriges AMU-elevers riksförbund vid uppvaktning och 

i skrivelse till regeringen har framfört krav på åtgärder i syfte att bl. a. 

förbättra undervisningen i svenska för invandrare inom AMU. Försöks

verksamhet med viss yrkesutbildning på finska och svenska har avslutats 

under budgetåret 1979/80 och SÖ planerar att vidga försöksverksamheten 

med utbildning av tvåspråkiga barnskötare. 

SÖ framhåller att antalet svagpresterande kursdeltagare inom AMU 

ökar. På vissa AMU-center har försök bedrivits med preparandkurs på en 

mer elementär nivå. Av utvärderingen framgår att denna typ av utbildning 

är värdefull som komplement till de ordinarie kurserna. Inom ramen för ett 

planerat åtgärdsprogram för handikappade inom AMU budgetåret 1981/82 

avser SÖ att vid behov kunna ge varje handikappad kursdeltagare stödun

dervisning och utbildning i individuell studietakt. 

Det uppföljnings- och utvärderingsarbete som bedrivs för att utveckla 

och förbättra undervisningen sker dels inom SÖ. dels inom projektet 

Forskning inom AMU (fAMUl. För budgetåret 1979/80 uppgick kostna

derna för denna verksamhet till sammanlagt ca 4 milj. kr. Uppläggnings

och utvärderingsverksamheten avseende AMU kommer under innevaran

de och nästföljande budgetår i huvudsak att bedrivas enligt de riktlinjer 

som gällt tidigare. Tyngdpunkten i uppföljningsarbetet kommer dock att 

förskjutas från forskaruppdrag till lokala utvecklings- och uppföljningspro

jekt med AMU:s fältpersonal och med forskare som konsulter. Diirigenom 

förväntas den kompetens som finns inom AMU bättre kunna tas till vara i 

utvecklingsarbetet. FoU-verksamheten som hittills varit förbehållen peda

gogiska frågor bör enligt SÖ vidgas till planering, ekonomi och -personalad

ministration. SÖ framhåller att även byrå V 3 bör tillförsäkras resurser att 

följa upp byråns administration. bl. a. utveckling av dawrprogram för 

kursdeltagarstatistik, kontorslokaler. investering m. m. SÖ anser att så

dana program skulle kunna utvecklas under innevarande budgetiir och 

prövas och revideras under budgetåret 1981/82. SÖ uppskattar initialkost

nader för utveckling och prövning av föreslagna program till 0,4 milj. kr. 

Kostnaderna för uppföljnings- och utviirdcringsverksamhctcn beräknas av 

SÖ för budgetåret 1981/82 till totalt 5,9 milj. kr. varav 2.2 milj. kr. till 

FAMU. 
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Personalpolitiskt utvecklingsarbete har bedrivits inom det lokala utveck

lings- rn.:h föriindringsarbetet benämnt Bra AMU vars längsiktiga mål iir att 

tillvarata de anstiilldas resurser och erfarenheter för att i vid mening 

effektivisera AMU-verksamheten. SÖ beräknar kostnader för projektet 

under innevarande budgetår till ca 2.5 milj. kr. och under budgetåret 1981 I 

82 till samma belopp. Kostnader för personalutbildningen inom AMU 

under budgetåret 1981182 beräknas uppgå till ca 30 milj. kr. 

Skyddsverksamheten med avseende på anställda inom AMU bedrivs 

enligt arbetsmiljöavtal <AMLA. SAV cirk 54. 1978) vilket emellertid inte är 

tillämpligt för kursdeltagare. För att tillvarata kursdeltagarnas intressen i 

fråga om skyddsfrågor och ge dem möjlighet att delta i skyddsarbetct inom 

AMU har SÖ meddelat bestämmelser om kursdeltagarnas medverkan i den 

lokala skyddsorganisationen vid varje AMU-center. Utbildning i skydds

frågor har genomförts och planeras fortsätta umlt:r innevarande budgetår. 

SÖ framhäller att den nuvarande AMU-organisationen för att kunna för

verkliga arbetsmiljölagens intention skulle behöva förstärkas med sam

manlagt nio tjänster för skyddsingenjörer med regionala verksamhetsom

råden. Skyddsingenjören skall bistå AMU-centren inom resp. region med 

råd och anvisningar i fråga om arbetsmiljön. SÖ planerar att under inneva

rande budgetår som försöksverksamhet anställa en till två skyddsingenjö

rer samt begär att om försöksverksamheten utfaller positivt fä inrätta 

ytterligare tjänster under budgetäret 1981/82. 

SÖ:s elevsoci<tla verksamhet omfattar f. n. viss hälsovård. fritidsverk

samhet samt lunch och kaffeservering vid AMU-center. AMS svarar för 

boendeservice. på vissa orter kompletterad med barntillsyn. vissa kurativa 

funktioner samt hälsovård. Personalkostnaderna för S(h del uppgick 

under budgetåret 1979/80 till 3.5 milj. kr. För innevarande budgetår bcriik

nas personalkostnaderna till 4,3 milj. kr. och för budgetåret 1981/82 till 5.7 

milj. kr. SÖ betonar all behovet av elevsocial verksamhet iir stort men 

framhåller dock dels att förutsättningar f. n. saknas att överta hela det 

elevsociala ansvaret. dels att frågan om fördelningen av huvudmannaska

pet inom AMU f. n. är föremål för utredning. 

SÖ har under budgetåret 1979/80 förbättrat den interna informationen till 

anställda inom AMU och avser att utveckla informationsinsatser angående 

AMU till arbetsgivare. kursdeltagare m. tl. SÖ beräknar kostnaderna här

för till ca 1.5 milj. kr. 
Under budgetåret 1979180 har SÖ. byrå V 3. förberett genomförande av 

internbudgetering för hela AMU-organisationen. En stor del av byråns 

arbetskapacitet har tagits i anspråk för detta arbete. Bearbetning och 

uppföljning kommer även fortsättningsvis att kräva stora personalinsatser. 

Regeringen har för att underlätta den ansträngda arbetssituationen med

givit utlåning av högst 16 anställda från AMUs lokala organisation för 

tillfälliga arbetsuppgifter hos SÖ. Behov att få utnyttja denna möjlighet till 
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personalförstärkning kan väntas föreligga även fortsättningsvis. SÖ beriik

nar behovet av sådan personal till högst 20 för budgetåret 1981 /82. 

Under budgetåret 1979/80 genomförde SÖ en utbildningsvolym av ca 

I 250000 utbildnings veckor till en kostnad av I 378 milj. kr. För innevaran

de budgetår har AMS i sin anslagsframställning räknat med oförändrad 

utbildningsvolym. men med hänsyn till det under.första hälften av budget

äret rådande konjunktur- och budgetläget har AMS tills vidare beslutat att 

uttaget ur denna ramplan inte skall överstiga 90% av de under budgetåret 

1979/80 genomförda kursveckorna dvs ca I 123 000 ut bildnings veckor. SÖ 

kan för denna utbildningsvolym disponera I 120 milj. kr. Besparingsät

gärder kommer ändå att bli nödvändiga. men SÖ bedömer mot bakgrund 

av den höga andelen fasta kostnader för bl. a. lokaler och personal att 

endast en begränsad besparingseffekt kan uppnås under innevarande bud

getår. SÖ har fr. o. m. budgetåret 1980/81 infört internbudgetering för de 

ramplanerade kurserna. Eftersom innevarande budgetår är det första då 

internbudgetering förekommit kan resultaten av denna komma till anviind

ning tidigast vid nästa anslagsframställning. För budgetåret 1981/82 har SÖ 

grundat kostnadsberäkningarna dels på utfallet för budgetåret 1979/80. dels 

på den preliminära internbudgeten för innevarande budgetår samt på upp

skattning av antalet kursdeltagare och utbildningsveckor under budgetåret 

1981/82. 

Med dessa förutsättningar beräknar SÖ i sin anslagsframställning. vilken 

lämnats direkt till regeringen. ett totalt. medelsbehov för budgetåret 1981/ 

82 till 1686 milj. kr. 

För budgetåret 1981/82 räknar AMS med ett ökat behov av arbetsmark

nadsutbildning. Med utgångspunkt i totalt 149000 deltagare under budget

året 1981/82 beräknar AMS och SÖ det totala medelsbehovet för AMU till 

4 314,9 milj. kr. och föreslår en ökning av anslagsmedlen med I 063.5 milj. 

kr. till 3 294.9 milj. kr. 

Föredraganden 

Arbetsmarknadsutbildningen har ökat starkt under 1970-talets senare 

hälft till följd av konjunkturnedgång med liigre efterfrågan på arbetskraft 

och begränsad rörlighet på arbetsmarknaden samtidigt som nya grupper 

sökt sig ut på arbetsmarknaden. Även då konjunkturen förbättrades under 

år 1979 har arbetsmarknadsutbildningen haft en betydande roll inom ar

betsmarknadspolitiken för att komma tillrätta med obalansen mellan utbud 

och efterfrågan på arbetskraft. Den har samtidigt kunnat tillgodose utbild

ningsbehov hos nytillträdande kvinnor. ungdomar. arbetshandikappade 

och invandrare med begränsad eller ringa yrkeserfarenhet eller bristande 

yrkesutbildning. Jag vill sålunda understryka arbetsmarknadsutbildning

ens roll som arbetsmarknadspolitiskt instrument såväl i tider med lägre 

efterfrågan på arbetskraft dä arbetsmarknadsutbildningen medverkar till 

att hålla arbetslösheten nere samtidigt som man tillför arbetsmarknaden 

utbildad arbetskraft, som i tider med god efterfrågan på arbetskraft då 
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arbetsmarknadsutbildningen medverkar till att anpassa de arbetssökandes 

förutsättningar till de krav och önskemål som arbetsgivarna ställer. Jag vill 

också erinra om de utjämnande effekter som utbildningen har pil inkomst

fördelningen till följd av all den riktas in på de svagaste på arbetsmarkna

den. 
Utbildning i företag vid risk för permittering <20-kronanl som de närmast 

föregående åren haft stor omfattning har under det senaste budgetåret inte 

behövt utnyttjas i lika stor utsträckning. 

Under 1970-talcl har arbetsmarknadsutbildningens inriktning föränd

rats. Utbildningar mot yrken inom tjänstesektorn har tillkommit medan 

utbildningar mot tillverkningsyrken har minskat sin andel. Dessa utbild

ningar svarar dock för drygt en tredjedel av kursdeltagarna. 

Behovet av förberedande utbildning är stort och tenderar alt öka. Efter

som AMU i första hand syftar till alt öka möjligheterna till arbete bör dock 

utbildningen vara målinriktad och den förberedande utbildningen.inte vara 

mer omfattande än den planerade yrkesutbildningen kräver. Jag delar 

AMS uppfattning all arbetsförmedlingen i ett förbättrat sysselsättningsläge 

mer ingående och under längre lid skall pröva den arbetssökandes möjlig

heter att få stadigvarande arbete utan föregående utbildning. Det är enligt 

min mening i varje läge angeläget att arbetsmarknadsutbildningen inte 

utnyttjas mer än just i den utsträckning som situationen på arbetsmarkna

den kräver. Därför måste arbetsförmedlinge'n ingående pröva varje arbets

sökandes möjligheter att fä arbete pf1 hemorten eller på annan ort innan 

arbetsmarknadsutbildning föreslås. Även utbildningens inriktning och 

längd bör avvägas mot tillgången på arbeten. 

Jag stöder således AMS uppfattning att individuella önskemäl som går 

längre än vad som iir arbetsmarknadspolitiskt motiverat skall tillgodoses 

genom samhällets övriga vuxenutbildning och med ordinarie studiestöd 

och all reguljär ungdomsutbildning som regel inte skall beviljas som ar

betsmarknadsutbildning. Arbetsmarknadsutbildningen måste i högre grad 

iin hittills inriktas mot arbetsmarknadens och i synnerhet näringslivets 

behov av personal. Huvuddelen av arbetsmarknadsutbildningen bör därför 

ske vid de särskilt anordnade A M Li-kurserna. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om riksdagens beslut i anledning av 

regeringens proposition 1979/80: 145 om åtgärder för att främja ungdomars 

utbildning i gymnasieskolan. varigenom skolan har givits utökat ansvar 

och nya möjligheter att tillgodose 16-17-åringars behov av utbildning. 

Som en följd härav begränsades tillträdet till arbetsmarknadsutbildning för 

denna grupp och gränsen mellan arbetsmarknadsutbildning och gymnasie

skolan fick en klarare kontur. 

Genom riksdagens beslut i anled11ing av regeringens proposition ( 1980/ 

81: :!O bil. 11. AU 1980/81: 11. rskr 1980/81: 56) om besparingar i statsverk

samheten m. m. kommer stimulansbidraget på 10 kr. per dag att slopas från 

den 1 januari 1981 för de vuxna deltagare som ej är berättigade till ersätt

ning från arbetslöshetskassa.I samband härmed har reglerna för reduktion 
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av dagpenningen ändrats för de elever som uppbär pension. sjukpenning 

eller liknande förmåner så att dagpenningen för denna grupp inte reduceras 

till lägre belopp än IO kr. Jag kommer senare i dag att förelägga regeringen 

förslag om att i en särskild proposition föreslå riksdagen två nya dagpen

ningklasser i arbetslöshetsförsäkringen fr. o. m. den I april 1981. Jag kom

mer i det sammanhanget även att anmäla höjning av det högsta dagpen

ningbeloppet för kassaberättigade deltagare i arbetsmarknadsutbildning till 

210 kr. och föreslå en slutlig avveckling av stimulansbidraget. 

AMS har föreslagit all sädant utbildningsbidrag som enligt föreskrifter i 

regleringsbrev kan utgå jämsides med studiemedel. dels som sarskilt bi

drag i form av hyresbidrag till ensamstående föräldrar. dels som särskilt 

bidrag till handikappade för merkostnader i samband med utbildningen 

skall överföras till det ordinarie studiestödet. Eftersom statligt och stats

kommunalt bostadsbidrag kan utgå till ensamstående med barn avser jag 

föreslå regeringen att det särskilda hyresbidraget inom AMU bör avveck

las. Vad gäller det särskilda bidraget till handikappade för merkostnader i 

samband med studier bör det tills vidare bibehållas inom AMU i avvaktan 

på överväganden och förslag av studiestödsutredningen som bl. a. har i 

uppgift att inom studiestödets ram föreslå förändringar så att handikappa

de elever - på grund av sitt handikapp - inte förorsakas större skuldbörda 

för sin utbildning än andra. Inte heller !inner jag anledning all biträda AMS 

förslag att överföra det särskilda bidrag som utgår till invandrarungdomar 

som deltar i introduktionskurs/sommarkurs för gymnasieskola till det ordi

narie studiestödet. I likhet med tidigare år har jag beräknat 500000 kr. för 

bidrag till utbildning i svenska för finska ungdomar som skall feriearbeta i 

Sverige. 

Jag har erfarit att reglerna i 2) ~ 21 arbetsmarknadskungörelsen 

( 1966: 368. omtryckt 1979: 528) om ersättning vid studieresa inom landet i 

form av resekostnadsersättning och traktamente har tolkats sä att ersätt

ning kan utgå för individuella studiebesök. fältstudier m. m. Enligt min 

uppfattning hör elever med utbildningsbidrag. vilka deltar i kurser inom 

det reguljära skolväsendet. naturligtvis ha möjlighet att delta i för kursen 

gemensamma och för utbildningen obligatoriska studieresor. Ett överut

nyttjande av denna förmån för andra ändamål hör emellertid stävjas. Jag 

anser också att traktamente vid studieresa bör likställas med sådant trakta

mente som utgår vid tillfällig bosättning på annan ort i samband . med 

arbetsmarknadsutbildning. Det bör ankomma på regeringen att meddela 

föreskrifter om detta. 

SÖ har i sin anslagsframställning framhållit att konjunkturuppgången 

under föregående budgetår medfört att behovet av arbetsmarknadsutbild

ning varit mindre än tidigare. Vakanser har inom vissa utbildningsområden 

varit betydande och kapacitetsutnyttjandet har sjunkit till i genomsnitt 

74'/( mot 80% under budgetåret 1978/79. I likhet med vad min företrädare 

underströk i 1980 års budgetproposition (1979/80: 100 bil. 15 s. 59) vill jag 
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framhålla att de utbildningsresurscr som finns vid AM U-ccntren i görli

gaste mån rniistc tillvaratas. 

Som jag tidigare framhållit bör arbetsmarknadsutbildningen inriktas mot 

arbetsmarknadens och särskilt industrins och den konkurrensutsatta sek

torns behov av arbetskraft. Kurserna vid AMU-center bör utnyttjas i 

första hand. I den mån vakanser uppstår inom AMU-center har kommu

nerna givits möjlighet att för gymnasieskolan utnyttja ledig utbildningska

pm:itct. Vid konjunkturdämpning. då behovet av arbetsmarknadsutbild

ning ökar kan det vara lämpligt att i stället för kostnadskrävande nyinve

steringar köpa ledig uthildningskapacitet från företagen. 

Jag anser det angeläget att arbetsmarknadsutbildningen även i övrigt 

bedrivs på ett sådant sätt att befintliga resurser utnyttjas rationellt och 

ekonomiskt. Den under år 1980 tillsatta kommitten för översyn av arbets

marknadsutbildning och utbildning i företag <A 1980: 02) har som en hu

vud uppgift att pröva i vad mån den nuvarande inriktningen av arbetsmark

nadsutbildningen svarar mot de mål som fastställdes genom riksdagens 

beslut (prop. 1975: 45. lnU 1975: 14. rskr 1975: 178) eller behöver ändras. 

Kommitten skall därvid analysera vilka åtgärder som behövs för att säker

ställa en sådan flexibilitet att resursinsatserna kan anpassas efter rådande 

konjunkturläge. 

Kommitten har även fått i uppdrag att med förtur pröva frågan om hur 

ett utvecklat system för planering och budgetering kan byggas upp. Jag har 

med tillfredsställelse noterat att SÖ under innevarande budgetår har påbör

jat införande av internbudgetering for AMU-verksamheten. Utredningsar

betct har diirmed underlättats och kommitten avser att under våren 1981 

liigga fram ett förslag om ett mer utvecklat planerings-, budgeterings- och 

uppföljningssystem för AMU-verksamheten. 

Kostnaderna för verksamheten vid AMU-centra bestäms i hög grad av 

de läroplaner som fastställs för olika utbildningar. bl. a. genom de krav på 

lärarkapacitet, läromedel och övrig utrustning som ställs i dessa planer. 

Med hänsyn till det begränsade ekonomiska utrymme som f. n. finns be

dömer jag att endast mycket angelägna önskemål på detta område kan 

tillgodoses. Alla möjligheter till besparingar måste tillvaratas. Det är min 

avsikt att senare föreslå regeringen att utfärda sådana föreskrifter för 

liiroplansarbetet som behövs för att detta syfte i görligaste mån skall bli 

tillgodosett. I detta sammanhang vill jag dock understryka det väsentliga i 

att det påbörjade arbetet med läroplan för utbildning av tvåspråkiga barn

skötare fullföljs. 

I avvaktan på kommittens överväganden och förslag i fråga om budget

system och ansvarsfördelning mellan AMS och SÖ anser jag det lämpligt 

att i likhet med vad som gäller för tlertalet myndigheter ange medelsramar 

för vissa utgiftspostcr inom arbetsmarknadsutbildningen. Det bör ankom

ma på regeringen alt närmare fastställa sådana medelsramar. 

Frågan om formerna för upphandlingen inom den av SÖ bedrivna kurs-



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 73 

verksamheten är för närvarande under prövning vid överläggningar mellan 

SÖ, RRV och utbildningsdepartementet. Jag väntar mig att denna pröv

ning kommer att resultera i en ökad konkurrens i sådana sammanhang och 

därmed till ett bättre utnyttjande av tillgängliga resurser. 

Jag kan inte biträda SÖ:s förslag om inrättande av .nio tjänster för 

skyddsingenjörer med regionala verksamhetsområden. Skyddsfrågorna 

bör kunna bedrivas effektivt och i enlighet med arbetsmiljölagens inten

tioner inom ramen för den nuvarande organisationen vid AMU-center. 

Däremot finner jag skäl att biträda SÖ:s förslag om förstärkning av byrå 

V 3 under budgetåret 1981 /82 med högst 20 personer genom inlåning från 

AMU :s lokala organisation. Jag avser föreslå regeringen att denna för

stärkning av byrå V 3 tillvaratas så att en systematisk planering med mer 

långsiktigt perspektiv av kostnader för personal. lokaler och övriga inves

teringar kan genomföras samt att en sådan planering och förbättringar av 

rutiner vidtas så att uppföljning och utveckling av gjorda insatser kan 

genomföras under nästa budgetår. 

För budgetåret 1981/82 räknar jag med ett minimibehov av arbetsmark

nadsutbildning omfattande 98000 deltagare, varav 70500 i SÖ-kurser. Mot 

bakgrund härav beräknar jag att de totala utgifterna för arbetsmarknadsut

bildningen kommer att uppgå till 3 225. I milj. kr. varav 1846,6 milj. kr. för 

AMS kostnader och I 378,5 milj. kr. för SÖ:s kostnader. 

Över anslaget finansieras 2195,1 milj. kr. Återstoden finansieras med 

inflytande arbetsgivaravgifter. Vid beräkningarna har jag tagit hänsyn till 

de höjningar av dagpenningen i utbildningbidraget som jag senare i dag 

kommer att anmäla i en särskild proposition om höjning av dagpenning

klasserna i arbetslöshetsförsäkringen. 

Jag vill slutligen erinra om riksdagens beslut i anledning av prop. 1979/ 

80: 150 bil. 2 i vilken dåvarande chefen för budgetdepartementet redovi

sade ett förslag till sammanslagning av arbetsmarknadsutbildningsfonden, 

arbetslöshetsfonden och fonden för statlig lönegaranti vid konkurs. Ar

betsmarknadsutskottet (FiU 1979/80: 40) underströk med instämmande av 

finansutskottet att riksdagen vid detta tillfälle endast kunde göra ett princi

piellt uttalande. Regeringen förutsattes återkomma till riksdagen när detal

jerna för fondens användning hade blivit mera klarlagda och jag avser att 

under våren 1981 återkomma till regeringen i denna fråga. AMS har anmält 

att de för innevarande budgetår anvisade medlen för arbetsmarknadsut

bildning ej kommer att räcka. Jag räknar emellertid med att det eventuellt 

utökade medelsbehovet kan tillgodoses genom en sådan fondsamman

slagning. 

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

föreslår rihd<igen 

att till Bidrag till arbetsmarknadsutbildning för budgetåret 1981 /82 

anvisa ett anslag av 2 195 182 000 kr. 
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B 3. Sysselsättningsskapande åtgärder 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

3290441000 

2125000000 

1981/82 Förslag 2193900000 

Reservation 1567693000* 

* Vid utgången av lmdgetåret 1979/80 fanns beslut/ beställningar om ca I 568 milj. 
kr. som ännu inte hade utbetalats. Beloppet är det slutligt redovisade och avviker 
diirför från det i AMS petita preliminärt angivna belopp. 

Från anslaget bestrids utgifterna för programmet Sysselsättningsska

pande åtgärder. 

Programmet Sysselsättningsskapande åtgärder består av delprogram

men Beredskapsarbeten. Industribeställningar. Detaljplarieringsbidrag och 

lnvesteringsfondsärenden. 

1979/80 1980/81 1981/82 
Utgirt Anslag Beräknad iindring 

AMS 

Beredskapsarbeten 3 130 583 000 2050000000 - 5000000 
Industribeställningar 87 704000 10000000 + 10000000 
Detaljplaneringsbidrag 45 7fUOOO 40000000 + 10000000 
Förvaltningskostnader 26371000 25000000 + 2920000 

3290441000 2125000000 +17920000 

Delprogrammet Beredskapsarbden omfattar statliga beredskapsarbeten 

samt statsbidrag till kommunala och enskilda beredskapsarbeten. ävensom 

statligt stöd till tidsbegränsad fortsatt drift vid nedläggningshotade företag. 

Beredskapsarbeten syftar till att mot verka arbetslöshd till följd av säsong

och konjunkturnedgång eller när arbetstillgången av andra skäl iir otillräck

lig. 
Vidare ges genom beredskapsarbeten sysselsättning åt iildri.:. lokalt hun

den eller handikappad arbetskraft. som har svårigheter att få arbete på 

öppna marknaden även i goda konjukturcr. Bestämmelser om beredskaps

arbeten återfinns i arbetsmarknadskungön:lsen ( 1966: 368. omtryckt senast 

1979: 528). Till detta delprogram hänförs också företagsstöd enligt kungö

relsen ( 1972: 302) om statsbidrag i vissa fall till nedläggningshotade företag 

(ändrad 1974: 370). 

Under delprogrammen Industribeställningar och Detaljplaneringsbidrag 

faller kostnader för statliga industrihestii.llningar som läggs ut av syssclsiitt

ningsskiii samt kostnader för projektering av vissa allmänna arbeten i syfte 

att öka beredskapen mot arbetslöshet. 

Delprogrammet lnvesteringsfondsärenden bch1stas av administrations

kostnader. vilka ingår i förvaltningskostnadcrm1. 

Föredraganden 

+ 70000000 

- 4000000 
+ 2900000 

+68900000 
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AMS 

Beredskapsarbeten 

För budgetåret 1979/80 anvisades till beredskapsarbeten 1882.5 milj. kr. 

på statsbudgeten samt 479 milj. kr. med utnyttjande av den finansfullmakt 

enligt vilken regeringen av riksdagen bemyndigats besluta om utgifter till 

ett belopp av 2500 milj. kr., sammanlagt 2361,5 milj. kr. 

Beredskapsarbetenas fördelning på olika ändamål har under senare år 

utvecklats pii sätt som framgår av följande tabeller. 

Sysselsiittnin,;sdaRar i heredskapsarheten (I 000-tall 

l:fodgetår 1975/76 1976/77 1977178 1978/79 
Andamål och 
slag av arbete Antal t;·(. Antal ~/(· Antal 7l Antal 

Vägar 603 13 450 7 513 6 384 
Vatten och avlopp 324 7 300 5 315 4 242 
Hushyggnad 205 4 151 3 300 3 362 
Skogsvård 719 15 648 Il 733 9 689 
Natur- och land-

skapsvärd 237 5 250 4 333 4 371 
Kultur- och fornv{ird 77 2 76 I 83 I 77 
Turism och fritid 50 41 I 68 I 90 
Industriella be-

rcdskapsarbeten 366 8 382 6 319 4 279 
Tjänste- och 

vårdsektorerna 1220 25 2 216 36 3 769 45 5951 
Övriga arbeten 954 20 1604 26 1957 23 2700 

Summa 4755 IOO 6118 100 8390 100 11145 

• avserendast tiden 1979-07-01-12-31. 
1 Antalet dagar för budgetåret 1979/80 är det faktiska utfallet enligt bokslut och 
avviker därför något från de preliminära uppgifterna i AMS petita. 

Det förbättrade konjukturläget under budgetåret 1979/80 har gjort att 

volymen beredskapsarbeten har kunnat minska betydligt. eller till ca 7,7 

milj. syssclsättningsdagar mot ca 11, I milj. budgetåret 1978179 och ca 8,4 

milj. budgetåret 1977/78. Den största minskningen har skett inom tjänste

och vårdsektorerna. Dessutom redovisas ett lägre antal syssclsättningsda

gar för industriella beredskapsarbeten beroende på att dessa övergick till 

Stiftelsen Samhällsföretag den I januari 1980. Antalet i beredskapsarbeten 

sysselsatta personer var i medeltal under budgetåret ca 34000 per månad. 

Under föregående budgetär var antalet ca 52 000. 

1979/80 1 

t;; Antal '7c 

3 281 4 
2 175 2 
3 212 3 
6 640 8 

3 31'7 5 
I 94 I 
I 76 I 

3 125" 2 

54 3 785 49 
24 1916 25 

IOO 7691 100 
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Sysse/siittningsdagar och ko.1·t11ader 1·id olika slag.1· heredskapsarhcten 

under budgettlret 1979180 

I 000-tal Nedlagda kostnader Kostnad per sysscl-
sysscl- i milj. kr. siittningsdag i kr. 
sättnings-
dagar Totalt AMS andel Totalt AMS andd 

Viigar 281 347 308 I 233 I 09.~ 
Vatten och avlopp 175 264 101 I 515 580 
Husbyggnad 212 417 159 1916 751 
Skogsvård 640 343 2'i0 'i35 391 
Natur- lKh land-

skapsvård 387 174 133 450 .'45 
Kullurminnesviird 1 94 54 48 57h 512 
Turism och fritid 76 105 56 I 371 730 
Industriella bered-

skapsarbcten2 125 8h 45 694 360 
Tjänster och vård 3 785 1208 92_l 319 244 
Övrigt 1916 791 531 4Ll 277 

Summa 7691 3789 2554 493 332 

Därav: 
Statliga arbeten 2093 I 341 I 089 640 520 
Kommunala arbeten 4643 2044 1207 440 260 
Enskilda arbeten 955 404 258 424 272 

De redovisade siffrorna är de faktiska utfallen och dessa avviker nagot från de 
uppgifter som lämnades i AMS petita. 
1 Objekt av kulturhistorisk karaktär kan ingå även i andra lindumålsgrupper. förc
triidesvis husbyggnad. 
2 Avser endast tiden 1979-07-0 I 12-31. 

För ungdom har beredskapsarbete anordnats dels hos statliga myndighe

ter och institutioner i form av praktikarbete. dels hos kommuner och 

landsting inom framför allt tjänste- och viirdsektorn. dels hos enskilda 

företag och organisationer. Under 1979/80 var i medeltal 19900 ungdomar 

under 25 år per månad sysselsatta i beredskapsarbeten. Som mest var 

30 207 ungdomar sysselsatta i olika typer av beredskapsarbeten i december 

1979 mot 44 395 i april 1979. 
Av den nyss redovisade tabellen där antalet sysclsättningsdagar under 

senaste femårsperioden i beredskapsarbeten fördelats. framgår att tjänste

och vårdsektorerna under budgetåret 1979/80 svarade för 49% av den 

totala sysselsättningen mot 25 '-''~· budgetåret 1975/76. Resterande 51 %. ut

gör byggnads- och anläggningsarbeten. skogs- och naturvårsarheten samt 

övriga arbeten. Av tabellen framgår vidare att en förskjutning skett från 

investeringsarbeten till tjänste- och vårdarbeten, En anpassning har där

med skett till arbetslöshetens struktur. 

Av tabdlen framgår också att den totala dagsverkskostnadcn varierar 

mellan I 966 kr. för husbyggnadsarhcten och 319 kr. för arbeten inom 

tjänste~ och vårdsektorn. 
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Antalet anl'isadi· arhetsliisa 1·id hcrcdskap.rnrhctcn och deras ålders- och 

kiifl.l:f(Jrdelning l'id mitten a1· l'is.rn månader 

År/Mimad Antal Heredskapsarhete 
Totalt 
- miin Antal Därav <:f 
- kvinnor anvisade 

arbetslösa 17 år och 24 år 11ch 45 är och 
yngre yngre äldre 

1978 
Februari Totalt 41990 18.4 66.4 16.2 

- miin 25093 15.6 54.0 2J.J 
- kvinnor 16897 22.1 85.0 'i,8 

Maj Totalt 46383 15.1 65.3 15.9 
- män 28123 12.7 53.2 22.5 
- kvinnor 18260 18.8 83.9 5.6 

September Totalt 26664 30.4 60.I 20.5 
- män 17 674 23.6 49.9 26. I 
- kvinnor 8990 43,6 80.2 9.4 

November Totalt 53 947 21.3 73.5 11.0 
- miin 30866 19.2 64.3 15.8 
- kvinnor 23 081 24, I 8'i.9 4.h 

1979 
Februari Totalt 57 732 19.4 72.4 10,9 

- miin 32503 17.6 62.2 16.0 
- kvinnor 25n9 21.8 85.5 4 . .J 

Maj Totalt 57 161 15,4 68.8 12.2 
- m~in 31927 IJ,7 57.9 18.1 
- kvinnor 25 234 17.5 82.6 4,7 

September Totalt 21651 24.5 52.0 23.6 
- män 14565 18.4 41.9 28,9 
- kvinnor 7086 _37. I T!..6 12.8 

November Totalt 39226 21.8 66.9 13.'J 
- män 21 122 18,5 53.9 20.9 
- kvinnor 18 104 25.7 82.0 5.9 

1980 
Februari· Totalt 34278 22.7 67.8 12.0 

- män 17988 19.3 52.9 20.5 
- kvinnor 16290 26.5 ö4.3 2.5 

Maj Totalt 22036 IJ.5 5.U 19.0 
- män 128h9 9.5 34.9 29.3 
- kvinnor 9167 19.I 79.0 4 .. "i 

Tillfälligt sysselsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom tekoindustrin 

har för budgetåret 1979/80 beviljats 768 fördag med ca 39900 anstiillda. 

varav ca 11 900 var fyllda 50 år. Det beräknade bidragsbeloppct för peri
oden uppgår till 363 milj. kr. varav 46',:( faller på företag i Älvsborgs län. 

Under budgetåret 1979/80 utfördes som tidigare redovisats 7,7 milj. 

sysselsättningsdagar i beredskapsarbete. I det konjukturlägc som nu för

väntas råda under större delen av budgetåret 1980/81 bör enligt AMS 

strukturella förändringar inom näringslivet i första hand mötas med fttgär

der som underlättar arbetskraftens omställning till andra arbeten på den 

öppna arbetsmarknaden. Härigenom begränsas också anspråken på bered

skapsarbeten. Sådana rörlighetsfrämjande insatser förutsätter dock en för

stärkning av de resurser som står till förfogande för ändamfilct da det råder 

ett nära samband mellan å ena sidan de satsningar som görs för att under-
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lätta anpassningen på arbetsmarknaden och ä andra sidan helaslningen pä 

bered skapsanslaget. 

Även med begränsningar i anslagsbelastningen som kan följa av bl. a. 

förstiirkta rörlighetsfrämjande insatser kommer dock beredskapsarbeten 

att behövas i väsentlig omfattning. Det gäller äldre och handikappade och 

lokale bunden arbetskraft som inte kan beredas arbete på den öppna 

arbetsmarknaden liksom ungdomar med begränsade förutsättningar att 

konkurrera om tillgängliga arbeten. 

Under de senaste budgetåren har regeringen i sysselstittningstödjande 

syfte medgivit tidigareläggning av statliga byggnads- och anläggningsarbe

ten samt statsbidragsberättigade kommunala byggnadsprojekt. Dessa ar

beten har finansierats genom att myndigheternas ordinarie anslag har 

ökats. Erfarenheterna av denna ordning har varit goda. AMS anser det 

dä1för angeläget att medel också i fortsättningen. efter för~lag i varje 

särskilt fall. kan lämnas till myndigheter för att i samråd med AMS använ

das i sysselsättningsstödjande syfte. 

Enligt AMS finns det skäl att räkna med möjligheten av en försiimrad 

konjunktur under budgetåret 1981/82. Med tanke på detta. strukturföränd

ringarna i näringslivet och problemen for vissa grupper av arbetssökande 

räknar AMS med ett påtagligt behov av beredskapsarbeten iiven under 

budgetåret 1981/82. Behovet av medel för beredskapsarbeten blir i viss 

mån avhängigt insatserna på andra områden. främst åtgärderna för att 

underlätta den ömsesidiga anpassningen på arbetsmarknaden. 

De av riksdagen beslutade åtgärderna i anledning av regeringens propo

sition 1979/80: 145 om åtgiirder för att främja ungdomars utbildning i gym

nasieskolan m. m. innebär ett minskat behov av beredskapsarbeten för 

ungdomar i åldern 16- 17 år. 

Kostnaden per syssclsättningsdag i beredskapsarbeten är starkt beroen

de av valet av objekt dvs om det gäller statliga eller kommunala och 

enskilda arbeten. resp. investcringsarbeten eller andra arbeten. AMS kal

kylerar med hänsyn till arbetslöshetens struktur och objcktvalet under 

budgetåret med en oförändrad kostnad l"ör staten. 400 kr. per syssclsäll

ningsdag. 

För budgetåret 1981/82 bedömer AMS behovet av beredskapsarbeten till 

5.1 milj. sysselsättningsdagar. Vid en beräknad dagsverkskostnad av ca 

400 kr. erfordras 2045 milj. kr. För vägarbeten beräknar AMS ett rnedels

behov av 300 milj. kr. 

Industribeställningar 
Under budgetåret 1979/80 har hos företag som varslat om driftinskränk

ning eller driftnedläggelse lagts ut statliga industribeställningar till ett vär

de av 13.3 milj. kr. Sysselsättningseffckten beräknas till ca 11500 syssel

sätlningsdagar. varav ca 7 500 faller på budgetåret 1980/81. Huvuddelen av 

beställningarna avser verkstadsindustrin. Dessutom har på regeringens 
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uppdrag lagts ut industribesrnllningar f1)r försvarets materielverk om 12 

milj. kr. motsvarande en sysselsättningseffekt av ca 3 000 syssck-ittnings

dagar. varav huvudparten faller pil budgetilrct 1980/81. 

AMS räknar med att det även i fortsättningen kan finnas behov att 

punktvis lägga ut industribestilllningar för att överbrygga tillfälliga stör

ningar i sysselsiittningen eller för att ge rådrum för att lösa akuta syssel

sättningsproblem. Medelsbehovet för budgetåret 1981/82 beräknas till 20 

milj. kr. motsvarande ca 12 000 sysselsättningsdagar. 

De tafj pi a ne rings bidrag 

Under budget{lret 1979/80 meddelade AMS beslut om detaljplaneringsbi

drag till kommunala byggnads- och anläggningsarbeten (exkl. bostäder) för 

en total projekteringskostnaJ av 36.8 milj. kr. Hiirav utgjorde statsbidraget 

17. 7 milj. kr. Byggnads- och anläggningsko~tnaden beräknas totalt uppgå 

till ca 610 milj. kr. Utförandet av dessa kommunala objekt beräknas 

medföra ett sysselsiittningstillskot( av ca 450000 sysselsiittningsdagar. 

På skogs- och naturvårdsområdet har inventering och planering av sys

sclsiittningsobjekt samt projektering av skogs vägar utförts till en samman

lagd projekteringskostnad av 9,0 milj. kr. (bidrag med 100 t;f) vilket mot

svarar en beredskap av ca 650000 sysselsättningsdagar. Härtill kommer 

beslut om projektering av bostadshus och förbättring av boendemiljöer till 

en total projekteringskostnad av 4,6 milj. kr. och en bidragskostnad av 2.5 

milj. kr. vilket heräknas kunna ge ca 60000 sysselsättningsdagar. Samman

lagt beräknas de projekterade objekten kunna ge 1 200000 sysselsättnings

dagar vid utförandet. 

Under delprogrammet detaljplaneringsbidrag har under budgctiiret 1980/ 

81 anvisats 40 milj. kr. Den härigenom stimulerade projekteringsvolymen 

hcräknas till ca I 400000 syssclsättningsdagar. 

Under budgetåret 1981/82 beriiknas med hjälp av dctaljplancringsbidrag 

kommunala och statliga objekt tillskapas som genomförda skall ge 

1600000 sysselsättningsdagar. Medelsbchovet heräknas till 50 milj. kr. 

En del av de medel som styrelsen årligen liimnar naturvårdsverket för 

inventering av naturvårdsobjekt avsiitts centralt för utredningar. Efter 

hand har vissa tjänster permanentats för utredningsuppgifter. Samma för

hållande råder inom riksantikvarieämbetet där tjänster för planering och 

projektering av objekt inom kultur- och fornminnesvården bekostas ·från 

anslaget sysselsättningsskapande åtgärder. Styrelsen finner för sin del 

denna situation principiellt otillfredsställande och föreslår att myndigheter

na direkt anvisas lönemedel för detta slag av arbete. 

In ve s te rings fond säre nd en 

Under år 1979 utfärdades en lag om allmän investeringsfond som ersät

ter lagen om investeringsfonder för ko11j11nkturutjämning. Beslut om ian

språktagande av investeringsfonder under budgetåret har lämnats med 

stöd av båda lagarna. 
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Antalet ansökningar att få ta i anspråk medel ur investcringsfonder för 

konjunkturutjämning för hyggnads-. mark- och maskininvesteringar har 

uppgått till ca 4 200. Under hudgetårct 1979/80 har ca 3 800 hes lut fattats 

för investeringar uppgående till sammanlagt 4 750 milj. kr. 

Antalet ansökningar att få ta i anspråk medel som avsatts till arhetsmiljö

fond har uppgått till ca 570. Under budgetåret har lämnats 570 beslut med 

en beräknad investeringskostnad av 110 milj. kr. samt ett heräknat ian

språktagande av fondmedel på 64 milj. kr. 

Antalet ansökningar om att fä ta i anspråk medel som avsatts till särskild 

invcsteringsfond har uppgått till ca 85. Under budgetåret har 70 beslut 

lämnats med en beräknad invcstcringskostnad av 20 milj. kr. samt ett 

beräknat ianspråktagande av fondmedel på 14 milj. kr. 

Beräknade im·estcringskostnader, ji"ir.fbret11g som h11dgetåret 1979180 hc

l'i/jats medel ur im·e.1·tering.1:fondema, fördelade pil hranschcr och regio-

ner. 

Bransch Byggnads- och maskininvcstcringar 

lnvestcringsfond Arhetsmiljöfond Särskild 
för konjunkturut- invesle-
jämning (IOO'.fl ringsfonJ 

Gruvor och mineralbrott !07.1 4.1 
Livsmedel. dryckesvaror, 

tobak 161,8 2.9 0.8 
Textil. beklädnad. läder 118,5 1.4 
Trä varu 219,7 7.0 I. I 
Massa, papper. grafisk 

industri 866.7 6.9 0.6 
Kemisk. gummivaror. plast 258.6 5,5 0.7 
Jord och sten 106.9 !U 
Järn. stål och metall 12.6 4.1 ll.6 
Verkstadsvaruindustri 1111,7 14.2 4.5 
Annan tillverknings-

industri 6,0 

(Summa industri) 12969,6) 154.4) 18,.,, 

Byggnadsverksamhet 72.9 1.9 0.3 
Handel 612, I 34,3 6.5 
Övriga I 099.9 19,6 5.1 

Summa 4 754,5 110,2 20,2 

Storstads län 1582.0 42.5 6.4 
Skogs län I 743.4 35.8 7.0 
Övriga län 1429,I 31.9 6.8 

Regeringen har beslutat att invcstcringsfonderna får tas i anspråk för 

byggnads- och markarbeten t.o.m. mars månad 1981 samt för maskiner 

och inventarier t. o. m. utgången av år 1980. Inom stödomrädet och Borås

och Eskilstunaområdena är användningen av investeringsfonder liksom 

tidigare inte tidsbegränsad. AMS äger även under budgetåret 1980/81 rätt 

att meddela beslut rörande arbetsmiljöfonder och särskilda investerings

fonder. 
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Frågan om de skilda investeringsfondernas administration aktualiseras 

av AMS. I ett tidigare skede var användningen av fonderna starkt knuten 

till konjunkturutvecklingen och behovet att jämna ut sysselsättningsvaria

tionerna inom byggnadsverksamheten och den varutillverkande industrin. 

Det var då lämpligt att övervakningen av fonderna och deras effektiva 

användning var förlagd till AMS. Fondsystemet har dock ändrat karaktär 

med i stort sett fortlöpande möjligheter att ta fonderna i anspråk. AMS 

anser att fonderna nu tillgodoser andra intressen än dem AMS har till 

uppgift att bevaka och att det med hänsyn till det stora behovet av medel 

inom stabiliseringspolitiken och till fondernas roll inom regionalpolitiken 

är motiverat med ett återupprättande av fondernas ursprungliga roll. 

Om investcringsfonderna även i fortsättningen skall ha karaktären av ett 

allmänt investeringsstimulerande medel bör man av rationalitetsskäl pröva 

frågan om överföring av fondernas administration till annan myndighet 

med mera omedelbart ansvar för därvid tillgodosedda intressen. 

Enligt en särskild lag kan fysiska personer och handelsbolag avsätta 

medel till allmän investeringsreserv. Enligt lagen åligger det AMS att föra 

register över denna reserv. F. n. är inte något frisläpp aktuellt. då systemet 

är under uppbyggnad. 

Avskrivningar av fordringar 

För budgetåret 1979/80 har styrelsen bemyndigats att under vissa förut

sättningar avskriva inom arbetsmarknadsverket uppkommande fordringar 

till belopp ej överstigande 10000 kr. Under våren 1980 höjdes detta belopp 

till 50000 kr. 

I enlighet med bemyndigandet har under budgetåret 1979/80 beslut fat

tats om avskrivningar av fordringar till ett sammanlagt belopp av 900 101 

kr. Avskrivningarna avser till största delen fordringar på personer som 

erhållit lån till egen rörelse samt på flyktingar. 

Det totala medelsbehovet under budgetåret 1981/82 för programmet 

sysselsättningsskapande åtgärder beräknas till 2 142 920 000 kr. ( + 
17920000). 

Föredraganden 

Innan jag behandlar medelsbehovet under detta anslag vill jag anmäla 

vissa skrivelser som kommit in till regeringen. 

I regleringsbrev för budgetåret 1979/80 uppdrog regeringen åt AMS att i 

samråd med statskontoret och i nära kontakt med berörda personalorgani

sationer se över administration och organisation av beredskapsarbeten. 

Översynen skulle inte beröra egenregiverksamheten utan ta sikte på re

gionkontorens ställning i arbetsmarknadsverkets organisation. En särskild 

arbetsgrupp har utfört översynsarbetet. AMS har med skrivelse den 5 

september 1980 överlämnat gruppens rapport till regeringen. I rapporten 

föreslås vissa organisatoriska förändringar. Bl. a. föreslås att två av de 

6 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 100. Bil<1Rll 15 
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nuvarande sju regionerna (nr 2 och 31 läggs samman och att regionkontoret 

i Härnösand blir kontor för den nya regionen. För egen del anser jag, mot 

bakgnmd av vad jag tidigare anfört, att dessa frågor bör behandlas av den 

utredning som jag tidigare har aviserat för översyn av arbetsmarknads ver

ket. Jag förutsätter att AMS i avvaktan härpå inte vidtar någon åtgärd som 

innebär en mera väsentlig ändring i den nuvarande organisationen och 

administrationen av beredskapsarbeten. 

Våren 1980 gav regeringen riksrevisionsverket (RRVJ i uppdrag att se 

över konstruktionen av detta anslag med tanke på en eventuell omläggning 

till förslagsanslag. RRV:s redovisning, som inkom till regeringen under 

hösten !980, innehåller förslag om bibehållande av nuvarande anslagskon

struktion med vissa ändringar som syftar till att förbättra informationen om 

hur anslaget förbrukas under året. Jag avser att senare föreslå regeringen 

att utfärda föreskrifter på grundval av RRV:s förslag. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län har i skrivelse den 2 februari 1979 

hemställt att statliga myndigheter i liinet skall m medel för att inrälla fasta 

tjänster eller projektanställningar för arbetsuppgifter vilka f. n. utförs som 

beredskapsarbeten. Med skrivelse den 9 juni 1980 överlämnade arbets

marknadsstyrelsen en ansökan av länsarbetsnämnden i Norrbottens län 

om ett särskilt sysselsättningsbidrag inom den offentliga sektorn i länet. 

Enligt förslaget skall primär- och landstingskommuner samt statliga myn

digheter i länet beviljas särskilda medel för att anställa personer som nu 

sysselsätts i beredskapsarbeten hos myndigheterna. Härigenom kan enligt 

nämnden ca 2 000 nya arbetstillfällen skapas. Finansiering föreslås ske 
genom att statliga myndigheter får bidrag med hela lönekostnaden under 

ett år medan primär- och landstingskommunerna fär bidrag med 75 t;{ av 

kostnaden under det första året, 50 7c under det andra och 25 % under det 

tredje året varefter bidraget skulle upphöra. Kostnaderna har beräknats till 

totalt 300 milj. kr. 
AMS har vidare överlämnat ett förslag från länsarbetsnämnden i Norr

bottens län om tidigareläggning av investeringar i Kiruna kommun. Enligt 

förslaget skall utbyggnad av daghem, fritidshem m. m. för 81,5 milj. kr. 

tidigareläggas. Statsbidrag bör enlig förslaget utgå enligt reglerna om kom

munala beredskapsarbeten. Dessutom bör enligt förslaget driftbidrag be

viljas resp. projekt för den tid tidigareläggningen av anställningarna avser. 

För egen del vill jag anföra följande. Riksdagen har våren 1979 på 

regeringens förslag ( prop. 1979/80: 98. AU 1979/80: 17. rskr 1979/80: 251) 

beviljat Norrbottens läns landsting ett lån om 500 milj. kr. i enlighet med en 

av staten och landstinget träffad överenskommelse. Enligt överenskom

melsen har landstinget förbundit sig att tidigarelägga vissa byggnadsinves

tcringar inom vårdsektorn till en kostnad av 505 milj. kr. Investeringskost

naden beräknas ge en sysselsiittningseffekt om ca 6 70 manår i byggnads

skedet och ca 530 nya sysselsättningstillfällen vid full drift. Arbetsmark

nadsutskottet underströk vid riksdagsbehandlingen att denna åtgärd var att 
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betrakta som en extraordiniir satsning som skulle ses mot bakgrund av det 

särskilt waga sysselsätlningsläget i länet. Det kan naturligtvis inte uteslu

tas atl det även i framtiden kan uppstfa behov av speciella insatser i länet. I 

så fall måste emellertid enligt utskottet beaktas att sysselsiittningsprohle

men i ett längre perspektiv inte kan lösas genom en ständig utbyggnad av 

den offentliga verksamheten. Avgörande är om man kan få till ständ en 

expansion inom industrin och andra näringsgrenar. Det iir dä11'i.ir inom 

s:'tdana sektorer framtida långsiktiga satsningar hör ske. framhåller utskot

tet. Akuta sysselsätlningsproblcm i övrigt får man söka lösa med gängse 

arbetsmarknadspolitiska medel. Mol bakgrund av vad utskottet anfört kan 

jag inte biträda de framförda förslagen. 

Innan jag redovisar mina heriikningar av medc:lsbehovet för beredskaps

arbeten vill jag särskilt behandla sysselsättningsstödet till tekoindustrin. 

Tillfälligt sysselsättningshidrag för äldre arbetskraft inom tekoindustrin 

!det s. k. äldrestödet) infördes genom beslut av riksdagen vilren 1977 

lprop. 1976/77: 105. AU 1976/77: JO. rskr 1977/77: 306). Ursprungligen vai· 

bidrngsformen avsedd att gälla endast är 1977. men stödformens giltighds

tid har successivt förlängts. F. n. utgår bidraget med 25 kr. per timme för 

anställd över 50 år som iir sysselsatt med tillverkningsarhete under förut

siittning att företaget inte varslar om driftinskränkning. Bidragssumman är 

dock maximerad till 15 r,'; .. av företagets totala lönekostnader. Kostnaderna 

för äldrestödet uppgick under budget faret 1977/78 till 17 i milj. kr. och 

under budgetåret 1978/79 till 257 milj. kr. 

I 1980 års budgetproposition !prop. 1979/80: 100 bil. 15. AU 1979/80: 21. 

rskr 1979/80: 197) beriiknades kostnaderna för ett på oförändrade villkor 

utgående äldrestöd till 250 milj. kr. Som en följd av minskade antal varsel. 

vidgade möjligheter till dispens frftn varselvillkoret samt ökade lönekost

nader inom tekoindustrin ökade emellertid kostnaderna för äldrestödet 

kraftigt under budgetåret 1979180. De slutliga kostnaderna för detta bud

getiir uppgick enligt de redovisningar som nu föreligger till ca 320 milj. kr. 

Mot denna bakgrund kan nu kostnaderna även för innevarande hudgetfir 

beriiknas komma att uppg{t till c;! 320 milj. kr. Det innebär således <itl 

äldrestödet kommer att utgii med ca 70 milj. kr. utöver vad som tidigare 

har beräknats. 

Riksdagen beslutade i samband med behandlingen av propositionen om 

åtgärder inom tekoindustrin !prop. 1978/79: 145. NU 1978/79: 48. rskr 1978/ 

79: 390) att bidraget skulle utgå med oförändrade villkor under budgetåret 

1979/80. I samband härmed uttalade riksdagen att äldrestödet eller något 

annat stöd med liknande innebörd skall utgå fram t. o. m. budgetåret 1981/ 

82. Samtidigt uppmanades regeringen att utan dröjsmål se över frågan om 

stödformernas konstruktion. Med anledning härav har en studie rörande 

stödformernas konstruktion genomförts inom regeringskansliet. En sam

manfattning av studien har redovisats i promemorian !Ds H 1980: 08) Stat

ligt stöd till tekoindustrin. 
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Regeringen uppdrog i juli 1979 åt överstyrelsen för ekonomiskt försvar. 

AMS och statens industriverk 1SINO) att inom ramen för sina resp. an

svarsområden utreda och lämna underlag för den fortsatta långsiktiga 

planeringen av de statliga åtgärderna för tekoindustrin. AMS har i sin 

rapport hl. a. gjort en ingående kartläggning av tekoindustrins hetydelse 

för sysselsättningen i olika kommuner. I vissa kommuner är tekoindustrin 

av helt avgörande hetydclse för den lokala arbetsmarknaden. Sålunda 

motsvarar antalet tekosysselsatta i Mark. Vingåker, Ulricehamn. Tranemo 

och Boras kommuner mellan 10 och 20t:{. av den totala befolkningen i 

åldrarna 16-64 år. I Älvsborgs län svarar tekoindustrin fortfarande - trots 

den snahha nedgf\ngen under I 970-talet - för drygt 1/4 av hela industrisys

selsättningen. 

AMS framhftller att en sysselsättningsminskning inom branschen iiven 

fortsiittningsvis kommer att leda till sysselsättningsstörningar i regioner 

där tekoindustrin svarar för en hetydande del av den totala sysselsättning

en. Det gäller i första hand Älvshorgs län. men även vissa regioner i övriga 

södra och västra Sverige. samt flera orter i mellansverige och Norrland. 

Chefen för handclsdepartementet har tidigare denna dag efter samråd 

med mig och chefen för industridepartementet redovisat förslag om inrikt

ningen av den fortsatta statliga tekopolitiken. För egen del vill jag i fråga 

om äldrestödet anföra följande. 

Syftet med äldrestödet angavs när förslaget förelades riksdagen (prop. 

1976177: 105) vara att hålla tillbaka utslagningen av tekoföretag med stor 

andel äldre arbetskraft i ett konjunkturläge med mycket få alternativa 

sysselsättningsmöjligheter fiir den berörda personalen. Behovet av bi

dragsformen förstärktes av branschens starka regionala koncentration och 

den stora andelen kvinnor bland de anställda. 

Trots att det allmänna konjunkturliiget förbättrades under är 1979 be

dömdes det inte vara möjligt att avveckla bidraget. Under iir 1979 stabili

serades sysselsättningen iiven inom tekobranschcn och andelen arbetslösa 

i beklädnadsarbetarnas arbetslöshctskassa har successivt sjunkit frän 

5.4% i oktober 1978 till 4.3c.'~ i oktober 1979 och 3.4'.i'(, i oktoher 1980. En 

undersökning som industridepartementet låtit utföra om äldrestödets bety

delse för företagens ekonomiska ställning tyder emellertid på att det för

biittrade sysselsättningsläget inte hade kommit till stånd utan fortsatt äl

drestöd. Resultaten av undersökningen visar att företag representerande 

ungefär 1/3 av sysselsättningen i hela branschen haft en företagsekono

miskt otillfredsslällandc situation under år 1979 trots statligt stöd och 

förhättrat konjunkturläge. och att företag representerande ytterligare l/3 

av branschen ffttt ett. åtminstone pi\ kort sikt, acceptabelt resultat endast 

med hjälp av det statliga stödet. 

Som chekn för handclsdepartementet tidigare har framhållit iir det angc

liigct att de samlade statliga titgärderna för tekoindustrin får en mer offen

siv prägel lin vad de f. n. har. En måbättning bör vara att bryta den 
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nuvarande utvecklingen mot allt större andel driftstöd. och istället flytta 

tyngdpunkten mot sådana effektivitetsfrämjande och marknadsstödjande 

åtgärder som på sikt kan göra branschen mer konkurrenskraftig. En för

ändring av stöd profilen måste dock ske successivt och med hänsynstagan

de till den aktuella arbetsmarknadssituationen och till företagens behov av 

goda planeringsförutsättningar. Vi är nu på väg in i ett konjunkturskede 

med allmänt försvagad efterfrågan på arbetskraft. Tillgängliga prognoser 

tyder vidare på att en snabb avveckling av det statliga tekostödet skulle 

medföra stora sysselsättningsminskningar inom branschen. Det stora -

och i vissa fall ensidiga - beroende av tekobranschen som fortfarande 

finns i. många regioner och kommuner gör att sådana snabba sysselsätt

ningsminskningar i detta konjunkturläge skulle få svåra arbetsmarknads

och regionalpolitiska konsekvenser. Ett fortsatt driftstöd till tekobran

schen är därför enligt min bedömning f. n. nödvändigt. 

Såväl branschorganisationerna som de fackliga organisationerna har 

vitsordat äldrestödets betydelse. Tekodclegationen har i skrivelse till rege

ringen den 20 oktober 1980 begärt förlängning av stödformen. i första hand 

t. o. m. budgetåret 1981/82. I de underhandskontakter som regeringskan

sliet haft med företrädare för företag och anställda inom branschen har 

emellertid också framkommit vissa kritiska synpunkter i fråga om stödets 

utformning. Enligt min egen mening är äldrestödets konstruktion behäftad 

med vissa svagheter som vid stödets införande var av underordnad bety

delse. men vars negativa effekter har förstärkts genom den successiva 

förlängningen av stödformen. 

En icke avsedd effekt av sysselsättningsvillkoret i bestämmelserna. som 

innebär att företaget inte får varsla om driftinskränkning. har varit att 

äldrestödet utgått med högre totalt belopp under konjunkturuppgången år 

· 1979 än under år 1978. Sysselsättnings villkoret har också kritiserats för att 

det i vissa fall kan komma i motsatsställning till strävanden att skapa 

långsiktigt livskraftiga företag. Frågan om det totala stödbeloppets anpass

ning till konjunkturläget bör enligt min uppfattning lösas genom att den 

successiva avtrappningen av äldrestödet genomförs med hänsynstagande 

till det allmänna efterfrågeläget på arbetsmarknaden. 

När det gäller frågan om sysselsättningsvillkorets strukturbevarande 

effekter vill jag erinra om de vidgade dispensmöjligheter som har gällt 

fr. o. m. budgetåret 1979/80, och som innebär att företagen i samband med 

uppsägning av personal kan få dispens från sysselsättningsvillkoret om 

sysselsättningsminskningen vidtas som en följd av statsunderstödda ra

tionaliseringsåtgärdcr eller i övrigt bedöms vara nödvändig för att trygga 

företagets fortsatta existens. Någon motsvarande dispensmöjlighet har 

tidigare inte förelegat i samband med tillfällig permittering av personal. 

Jag vill i detta sammanhang anmäla att tekodclegationen i skrivelse till 

regeringen den 13 november 1980 har hemställt att reglerna för äldrestödet 

ändras så att dispens från sysselsättningsvillkoret skall kunna ges vid 
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permittering under samma förutsättningar som nu gäller i fräga om uppsäg

ning. Jag finm:r del angeläget alt företag inom tekoinduslrin ges ungefär 

samma förutsättningar for anpassning av produktionen med hiinsyn till 

tillfälliga variationer i efterl'rägan som företag inom övriga delar av niiring

livct. Regeringen har därför på mitt förslag genom beslut den 11 del:embt:r 

1980 iindral dispensreglerna i enlighet med tekodelegationens hems::illan. 

Jag är däremot inte beredd att tillstyrka en ytlerligarc uppmjukning av 

sysselsilttningsvillkoret. Jag anser det dessutom. särskilt med hänsyn till 

önskemälet att motverka onödiga driftinskränkningar under den lågkon

junktur vi nu är pil väg in i. rimligt att bidraget i dispensfallen utgi!r med ett 

något liigre belopp än niir sysselsiittningsvillkoret uppfylls helt. Den möj

lighet som f. n. ges alt i särskilda fall medge undantag från reducering av 

bidraget i dispensfall medför enligt min uppfattning risk för att företag med 

samma förutsiiltningar behandlas olika. I detta sammanhang vill jag erinra 

om att särskilda försörjningsberedskapsltln i vis~a fall kan användas för att 

ge stöd åt företag i orter där detta av arbetsmarknads- och regionalpolitiska 

skäl iir särskilt angeläget. iiven inom delbranscher diir den försörjningsbe

redskapsmässigt kritiska nivi\n ännu inte har underskridits. Jag föreslttr 

därför att reducering av bidragsniv[rn fr. o. m. den I juli 1981 skall göras för 

alla företag som beviljas dispens från äldrestödets sysselsättningsvillkor. 

Aldrestödet utgår f. n. med 25 kr. per arbetstimme för äldre ansUilld i 

produktionsarbcte. dock sammanlagt högst 15'::>(. av företagets totala löne

kostnader. A vsiktcn med denna dubhla beräkningsgrund iir att på ell 

relativt enkelt sätt skapa konkurrensneutralitet mellan företag som har en 

för branschen normal andel äldre anställda. Genom de avtalsmiissiga löne

höjningarna under de håda senaste åren har relationen mellan de b;ida 

beräkningsgrunderna förändrats. D~trmed har ocks<°1 den avsedda konkur

rensneutraliteten i viss mån urholkats. Den genomsnittliga niviin pii äldre

stödet motsvarade under år 1979 drygt 11 <;:;.av stödfi.iretagens totala löne

kostnader. Variationen kring detta medelvärde var dock relativt stor. Den 

här utvel:klingcn har medfört två typer av icke avsedda effekter. Dels 

riskerar en allt större andel av tekoföretag med för branschen normal 

ålderssammansättning att komma under den maximala bidragsnivån. Dels 

innebär utvecklingen att företag med hög andel äldre men med relativt 

stort antal sysselsatta utanför produktionsverksamheten kan få högre utbe

talt bidrag per äldre produktionsanställd än företag med samma ålderssam

mansättning men med liten verksamhet utanför produktionen. Detta gyn

nar framförallt företag med stor egen importverksamhet. Dessa konkur

renssnedvridande effekter bör kunna undvikas om också .bidragets maxi

mal nivå beräknas på företagets lönekostnader för produktionsarbete. För 

att förhindra att företag överutnyttjar äldre arhetskraft i syfte att få högre 

bidrag bör vidare stödet endast utgå för anställda upp till 65 års ålder och 

för normal veckoarbetstid. 

Enligt de nuvarande bestämmelserna är en förutsättning för att stöd skall 
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kunna utgå att de berörda arbetstagarorganisationerna tillstyrka frireta

gets ansökan. Denna bestämmelse skall ses mot bakgrund av den korta tid 

som stod till förfögande vid utformning av regler och kontrollmiijligheter 

vid stödets införande. Genom ett avgörande fackligt inflytande skapades 

en garanti mot uppenbart missbruk av en mycket snabbt införd stödform. 

Enligt vad jag inhämtat från arbetsmarknadsmyndigheterna har organi

sationerna anviint sitt inflytande pa ett ansvarsfullt sätt. Det har emellertid 

i vissa fall uppstått situationer. t. ex. i fråga om dispensprövning. diir de 

olika berörda arbetstagarorganisationerna företrätt skilda uppfattningar. I 

dessa fall har reglerna ansetts hindra arbetsmarknadsmyndigheterna från 

att själva fatta beslut efter egen prövning av sakförhållandena. I niigra fall 

har AMS överlämnat ärenden till regeringen for avgörande. Jag finner 

denna on.lning principidlt otillfredsställande. Arbetsmarknadwerket mås

te ges möjlighet att utöva sitt myndighetsansvar efter prövning i sakfrågan. 

Arbetstagarorganisationernas legitima intresse av inflytande i bidragspriiv

ningen bör i detta liksom i andra sammanhang väl kunna tillgodoses genom 

att Je ges tillfälle att yttra sig över företagens ansökningar. 

Regeringen uppdrog i juli ftr 1979 f\t tekodelegationen att kartlägga 

tillgången på yrkesutbildad arbetskraft samt att utreda tekoindustrins lång

siktiga behov av sådan arbetskraft och möjligheten att tillgodose detta 

behov. Resultat från denna utredning kommer att föreläggas regeringen 

inom kort. I de nuvarande bestämmelserna för äldrestödet ges länsarbets

nämnden möjlighet att knyta vissa utbildningsaktiviteter till stödformen. 

Denna möjlighet har i praktiken inte utnyttjats och borde därför kunna 

utgå. Innan jag tar ställning i denna fråga vill jag emellertid avvakta de 

förslag som kan komma att aktualiseras i tekodelegationens utredning. 

När det gäller fastställandet av äldrestödet för budgetåret 1981182 bör en 

utgångspunkt vara att stödet under den nu väntade försvagninge·n på 

arbetsmarknaden skall ligga kvar på en i stort oförändrad ekonomisk nivå. 

Med hänsyn till att konkurrensneutralitet i möjligaste mån bör råda mellan 

företag· med för branschen normal ålderssammansättning på personalen 

bör vidare den nuvarande spridningen i utfall för olika företag minskas så 

att företag som tidigare fått mest stöd får något mindre. och att företag som 

tidigare fått minst stöd får något mer. 

Som jag tidigare redovisat utgick äldrestödet- under år 1979 genomsnitt

ligt med ca 11 lJc av lönekostnaderna för de stödberättigade företagen. Jag 

beräknar att denna stödnivå för ett genomsnittligt tekoföretag utan import

verksamhct svarar mot ungefär 15 s-;, av de totala lönekostnaderna, inkl. 

sociala avgifter. för produktionspersonal. 

Med hänvisning till vad jag nu anfört föreslår jag att äldrestödet under 

budgetåret 1981/82 skall utgå med 28 kr. per timme för normal veckoar

betstid för anställda i produktionsverksamhet i åldern 50-64 år, dock 

högst 15 % av företagets totala lönekostnader för anställda i produktions

verksamhet. För företag som beviljas dispens från syssclsättningsvillkoret 

bör bidraget utgå med högst 10%'. 
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Som jag redan har framhållit mäste en framtida avveckling av d.:t tillfäl

ligt införda iildrestödct ske med hänsynstagande till hl. a. det allmänna 

syssclsättningslägct. Det är vidare av hdydelse för branschen all stödet 

trappas ner successivt. Det iir nu inte möjligt all göra någon niirmare 

bedömning av konjunktursituationen för perioden 1982/83- 1983/84. Ett 

riktmärke för planeringen av de statliga stödinsatserna o<.:h ett underlag för 

fördagens egen planering bör dock enligt min mening vara att avveckling

en skall inledas under budgetåret 1982/83. Planeringen bör utgå ifrån att 

äldrestödet under budgetåret 1982/83 skall uppgå till högst 12 S·(; o<.:h under 

budgetåret 1983/84 till högst 9%· av de totala lönekostnaderna för anställua 

i produktionsverksamhet. 

Jag beräknar att kostnaden för äldrestödet med de föränuringar jag här 

har förordat under budgetåret 1981/82 kommer att uppgå till högst 320 milj. 

kr. 

Beredskapsarbeten 

Del förbättrade konjunkturläget under budgetåret. 1979/80 har medfört 

att volymen beredskapsarbeten har kunnat minska betydligt, eller till ca 

7. 7 milj. syssclsättningsdagar mot ca 11.1 milj. budgetåret 1978/79 och ca 

8.4 milj. budgetåret 1977/78. En mindre del av nedgången förklaras av att 

de industriella beredskapsarbetena övergick till Stiftelsen Samhällsföretag 

den 1 januari 1980. 

En stor del av beredskapsarbetena har inriktats på att sysselsätta arbets

lösa ungdomar och andra nytillträdande på arbetsmarknaden vilka har 

särskilda svårigheter att få arbete. Antalet persont:!r sysselsatta i bered

skapsarbete var ca 34000 per månad under hudgetäret. Under föregående 

budgetår var antalet ca 52 000. Under vintern 1979-1980 syssdsattes som 

mest 30 207 ungdomar under 25 år i beredskapsarbeten. Härav var U 472 

under 20 är. Arbeten har anordnats hos statliga och kommunala myndighe

ter. men också i viss utsträckning hos organisationer och enskilda företag. 

Genom regeringens proposition ( 1979/80: 145) om åtgärder för att främja 

ungdomars utbildning i gymnasieskolan har ansvaret för de yngsta ungdo

marnas situation efter grundskolan förskjutits från arbetsmarknadsverket 

till skolan. De nya utbildningsmöjligheterna inom gymnasieskolans ram 

gör att behovet av beredskapsarbeten för de yngsta ungdomarna minskar. 

Som påpekades i propositionen kan det doå visa sig nödvändigt att för en 

begränsad grupp 16-17-åringar Liven i fortsättningen utnyttja beredskaps

arbeten. AMS har i enlighet härmed genom dispenser medgivit att i dessa 

åldrar ca 500 ungdomar med bl. a. so1:iala problem har beretts beredskaps

arbete. För ungdomar över 18 år kommer utve1:klingen på arbetsmarkna

den att vara avgörande för behovet av beredskapsarbeten. Även för dessa 

är det väsentligt att noga pröva möjligheterna till arbete på öppna markna

den eller utbildning innan beredskapsarbete aktualiseras. I november 1980 

hade således ca 7 000 ungdomar över 18 år beredskapsarbete och detta 
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antal kommer troligen att säsongsmässigt växa något under vintermåna
derna. 

För innevarande år har anvisats 2 050 milj. kr. för beredskapsarbeten. 

Därav har beräknats ett medelsbehov av 250 milj. kr. för det s. k. äldrestö

det till tekoindustrin. Härigenom beräknas 4,5 milj. sysselsättningsdagar 

kunna genomföras som beredskapsarbete. Den genomsnittliga dagsverks

kostnaden har beräknats till 400 kr. I likhet med vad som har beräknats för 

innevarande år bör enligt min uppfattning medel på statsbudgeten för 

budgetåret 1981/82 beräknas efter behovet under ett normalt år med rela

tivt goda k.onjunkturförhållanden. Detta förutsätter att regeringen liksom 

tidigare får disponera en finansfullmakt för den händelse att arbetsmark

nadsutvecldingen skulle motivera ytterligare åtgärder. Jag förordar att 

medelsbehovet för beredskapsarbeten därför beräknas till I 800 milj. kr. 

Detta motsvarar 4,5 milj. dagsverken med en genomsnittlig dagsverkskost

nad på 400 kr. Beredskapsarbeten på vägar bör få be~:lrivas i en omfattning 

som motsvarar en upparbetad kostnad av högst 300 milj. kr. I enlighet med 

min tidigare redovisning föreslår jag vidare att 320 milj. kr. anslås under 

delprogrammet förs. k. äldrestöd. Det sammanlagda medelsbehovet under 

delprogrammet Beredskapsarbeten skulle således uppgå till 2 120 milj. kr. 

Industri bes täl 1 ni ngar 

Inom ramen för detta delprogram får AMS lägga ut beställningar av 

förnödenheter som behövs i statlig verksamhet hos industriföretag som har 

varslat om nedläggning eller större driftinskränkning om de anställda inte 

kan beredas sysselsättning på annat sätt. Härigenom kan sysselsättningen 

för begränsad tid upprätthållas inom ett företag för att bereda rådrum för 

omplacering av personalen. 

För innevarande budgetår har anvisats 10 milj. kr. för industribeställ
ningar. Jag förordar att anslagsposten förs upp med oförändrat belopp JO 
milj. kr. 

Detalj pi a ne rings bidrag 

Bidragen inom detta delprogram utgår främst till offentlig projektering 

av sådana anläggnings- och husbyggnadsarbeten som kan utföras för att 

mot verka urbetslöshet. 

Under budgetåret 1979/80 har. som AMS anfört. detaljplaneringsbidtag 

beviljats för kommunala byggnads- och anläggningsarbeten till en total 

projekteringskostnad av 36.8 milj. kr. avseende projekt med en total bygg

nads- och anläggningskostnad av ca 610 milj. kr. Härtill kommer bl. a. 

beslut om projektering av bostadshus och förbättring av boendemiljöer till 

en total projekteringskostnad av 4.6 milj. kr. och en bidragskostnad av 2,5 
milj. kr. 

Enligt beslut av riksdagen med anledning av regeringens proposition 

( prop. 1980/8 l: 20 bil. 11, AU 1980/81 : 56, rskr 1980/81 : 11 J om besparingar 
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i statsverksamhcten. m. m. kommer efter den I januari 1981 inte längre 

detaljplaneringsbidrag för projektering inom bostadssektorn att utgtl. Detta 

innebär ett minskat medclsbehov under budgetåret 1981/82 med 4 milj. kr. 

Budgetåret 1979/80 anvisades totalt 40 milj. kr. under detta delprogram. 

Utfallet under budgetåret blev 45.8 milj. kr. ·skillnaden mellan anvisat 

belopp och utfall beror på att reservationen tagits i anspråk. 

För innevarande budgetår har 40 milj. kr. anvisats för detaljplaneringsbi

drag. Jag förordar att anslagsposten för budgetilret 1981/82 beräkrrns till 36 

milj. kr. 

Frågan om de skilda investeringsfondernas administration tas upp av 

AMS. Styrelsen anser att fonderna nu tillgodoser andra intressen än dem 

AMS har till uppgift att bevaka och att ett i"iterupprättande av fondernas 

ursprungliga roll är motiverad med hänsyn till det stora behovet av medel i 

stabiliseringspolitiken och med hänsyn till fondernas roll inom regionalpo

litiken. Om investeringsfonderna även i fortsättningen skall ha karakliiren 

av ett allmänt investeringsstimulerande medel bör man av rationalitetsskäl 

enligt styrelsen pröva frågan om överföring av fomkrnas administration till 

annan myndighet. 

För egen del anser jag, mot bakgrund av vad jag tidigare anfört. att dessa 

frågor bör behandlas av den utredning som jag tidigare har aviserat för 

översyn av arhetsmarknadsverket. 

För innevarande budgetår har AMS bemyndigats att på oförändrade 

villkor besluta om avskrivning av lånefordran uppkommen inom arbets

marknadsverket. Jag förordar att AMS även för nästa budgetår får bemyn

digande att på oförändrade villkor avskriva lånefordringar. 

Jag beräknar det sammanlagda medelsbehovet för anslaget Sysselsätt

ningsskapande åtgärder till 2193900 000 kr. varav 27900000 kr. avser 

förvaltningskostnader. 
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
I. godkänna de av mig förordade förändringarna av bestämmelser

na för tillfälligt syssclsättningsbidrag för äldre arbetskraft inom 

tekoindustrin . 
., medge att regeringen får bemyndiga AMS att under budgetåret 

1981/82 besluta om avskrivning av lånefordran uppkommcn inom 

arhetsmarknadsverket under de förutsättningar jag angivit i det 

föregående, 

3. till Sysselsiittnin!{sskapande åt!{iirder för budgetåret 1981/82 an

visa ett reservationsanslag av 2193900000 kr. 
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8 4. Kontant stöd vid arbetslöshet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

I 100483 000 

I 333 800000 

1522527000 

Från amlagt:t bestrids utgifter för programmet Knntant stöd vid arbets

löshet. I programmet ingiir delprogrammen Ersättning till arbetslöshets

kassor, Omställningsbidrag och Kontant arbetsmarknadsstöd. 

Ersiittning till 
arhetsliishcts
kassor 

Omstiillningshidrag 
Kontant arbets

marknadsstöd 
Fiirvaltnings

kostnader 

Summa 

1979/80 
Utgift 

993 869000 
204000 

97 052 000 

9 -158 000 

1100483000 

1980/81 
Anslag 

I 223 670000 

101230000 

8900000 

13.\3800000 

1981/82 
Beräknad iindring 

AMS Föredraganden 

+159330000 + 182otCOOO 
+ 65000 

+ 19870000 + 5645000 

+ I 150000 + I 000000 

+18041.5000 +188727000 

Delprogrammet Ersättning till arbctslöshdskassl)r avser verksamhet en

ligt lagen ( 1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring (lindrad senast 1979: .~85). 

Oe erkända arbctslöshctskassorna för genom AMS statsbidrag fiir del av 

utbetalade ersättningar och förvaltningskostnader. Kassor med siirskilt 

stora ersiittningsutbetalningar och otillräckliga ekonomiska resurser kan 

genom särskilt bidrag fri nödviindiga förstärkningar. Fr[rn delprogrammet 

båostas iiven särskilda utbetalningar till medlemmar i Sveriges fiskares 

erkiinda arbetslöshetskassa sorn följd av internatirn1ella överenskom

mdser om ffmgstbegriinsning. 

Delprogrammet OmstiHlningbidrag avser arbetslöshetshjiilp för äldre ar

betslösa vilket tidigare liimnades som omstiillningsbidrag enligt arbcts

marknadskungörelscn. Nägra nya sådana bidrag utgiir inte. 

Delprogrammet Kontant arbetsmarknadsstöd avser verksamhet enligt 

lagen ( 1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd (iindrad senast 

1979: 386). Stödet utgör ett komplement till arhetslöshetsförsiikringen och 

ger ekonomiskt stöd för vissa grupper av nytillkomna pi't arbetsmarknaden 

samt till arbetslösa som inte är anslutna till arbetslöshetsförsäkringen. 

Al\JS 

Ers;ittning till arbetslöshctskassor 

Till erkänd arbetslöshetskassa utgår gnmdbidrag, progrcssivbidrag och 

förvaltningsbidrag. A rnntoutbetalningar görs av AMS vid vissa bestämda 

tidpunkter samt när siirskilda skäl föreligger vid annan tidpunkt. Bidragen 
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beräknas för kalenderår och utbetalas i efterskott. Medclsbehovet för 

budgetåret 1981/82 bestäms således dels av storleken p:i bidraget verksam

hetsåret den 1januari-den31december1981 exkl. de a conloutbetalning

ar som sker under tiden den 1 januari-den 30 juni 1981. dels de a eontout

betalningar som sker under tiden den I januari- den 30juni 1982. Medels

behovet kommer således att baseras på utvecklingen under såväl försäk

ringsåret 1981 som 1982. Avgörande för kostnadsberäkningen är det ge

nomsnittliga antalet crsiittningsdagar per kassamedlem och år. 

Under en följd av år h<~r medlemsantalet i arbetslöshetsförsäkringen 

ökat rlled ca I 00 000 per år. U ndcr år 1979 var ökningen dock bara ca 60 000 

medlemmar. Uppskattningsvis kommer ökningen under de närmaste åren 

att ligga runt 70000. Medelsbehovet för budgetåret 1981/82 bör därför 

enligt AMS grundas på ett medlemsantal av 3200000. 

Den genomsnittligt tillförsiikradc dagpenningen var den I januari 1980 

190 kr. Enligt arbetslöshetskassorna uppgår överförsäkrings- och pen

sionsavdraget till i genomsnitt 13 C:'c av den tillförsäkrade ersättningen. 

Ersättningsbeloppet har inte höjts sedan den 1 juli 1979 då två nya dagpen

ningklasser. 190 och 195 kr.. infördes. Samtidigt faststiilldes den lägsta 

dagpenningklassen till 80 kr. 

Med hänvisning till tidigare framställningar av Arbeslöshctskassornas 

samorganisation samt den allmiinna pris- och löneutvecklingen förestar 

AMS en omprövning av dagpenningens ersättningsbelopp. Samtidigt före

slås en höjning av grundbidraget från 75 kr. till 85 kr. 

Antalet ersiHtningsdagar per medlem och år har under kalenderåren 

1975-1979 varit 3.2. 2.9. 2.8. 3.7 och 3,6. Under år 1979 har antalet 

ersiittningsdagar legat på en nivå av 3.8-3.6. AMS har mot bakgrund av 

detta rliknal medclsbchovet för budgetåret 1981/82 på 3.7 ersällningsdagar 

per medlem och år. Den genomsnittligt tillförsäkrade dagpenningen har 

antagits hli 210 kr. Anslagsbehovct skulle därmed uppgå till 1383 milj. kr. 

Medelsbehovet och fördelningen av kostnaderna framgår av följande 

tabell (kr.). 

Statens kostnad för grundbidragct 
Progressivbidrag 
Förvaltningsbidrag 
Särskilt stöd. inkl. ersiittning pi1 

grund av internationella överens
kommelser om föngstbcgriinsningar 

Omställningsbidrag 

335 466 700 
I 016535040 

24960000 

I 000000 

1382961740 

Genom den successiva avwcklingen av omställningsbidraget hade anta

let personer med sådant bidrag minskat till 33 i november 1979. För 

budgetåret 1981/82 beräknar AMS att omställningsbidragen skall kosta 

65000 kr. 
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Kontant arbetsmarknadsstöd 

Antalet personer som under år 1979 erhöll kontant arbetsmarknadsstöd 

var 101776 jämfört med 101 593 för år 1978. Antalet stöddagar under år 

1979 sjönk dock något jämfört med år 1978 eller från 4.75 milj. dagar till 

4,54 milj. dagar. Av de personer som under år 1979 erhöll kontant arbets

marknadsstöd var 61 % kvinnor och 64 % var under 25 år. AMS beräkning

ar av medelsbehovet under hudgetåret 1981/82 för kontant arbetsmark

nadsstöd baseras på en höjning av ersättningsbeloppet med 10 kr. till 85 kr. 

per dag och 4.75 milj. ersättningsdagar. Statens utgiftsandel - en tredjedel 

av totalkostnaden - beräknar AMS till 121.l milj. kr. 

Föredraganden 

Ersättningen från arbctslöshetskassorna höjdes senast den I juli 1979 då 

två nya dagpcnningklasscr om 190 och 195 kr. infördes i försäkringen. 

Samtidigt höjdes grundbidraget till arbetslöshetskassorna och det kontanta 

arbetsmarknadsstödet från 65 kr. till 75 kr. per dag. Arbetslöshetskassor

nas samorganisation har i skrivelse i december 1979 begärt att tre nya 

dagpenningklasser - 200. 210 och 220 kr. - införs i arbetslöshetsförsäk

ringen fr. o. m. den I juli 1980. Därefter har organisationen i skrivelse i 

september 1980 begärt att ytterligare en dagpenningklass på 230 kr. införs 

fr. o. m. den 1 januari 1981. För att minska belastningen på budgetsaldot 

föreslår samorganisationen vidare att finansieringen av en höjning skulle 

kunna ske genom ett större uttag från arbetslöshetsfonden. AMS har för 

sin del också föreslagit en uppjustering av dagpenningklasserna, samt att 

det kontanta arbetsmarknadsstödet höjs med 10 kr. 

Ersättningen från arbetslöshetskassorna bör. såvitt möjligt. följa den 

allmänna löneutvecklingen. Med hänsyn härtill finner jag nu en höjning av 

dagersättningen motiverad. Jag kommer senare i dag att förelägga rege
ringen förslag om att i särskild proposition föreslå riksdagen att två nya 

dagpenningklasser om 200 och 210 kr. införs i försäkringen fr. o. m. den I 

april 1981. Däremot är jag inte beredd att biträda AMS förslag till en 

höjning av det kontanta arbetsmarknadsstödet. I fråga om finansieringen 

av ersättningen till arbetslöshetskassorna kommer jag som jag tidigare har 

anfört att senare under våren 1981 återkomma till regeringen med förslag 

till vissa förändringar av anslagskonstruktionen och reglerna för fondering 

av medlen för bl. a. arbetslöshetsersättningen. 

För budgetåret 1981/82 beräknar jag med hänsyn till att jag senare idag 

kommer att föreslå regeringen två nya dagpenningklasser i arbetslöshets

försäkringen. kostnaderna för ersättning till arbetslöshctskassorna till 

2 053 milj. kr. varav I 406 milj. kr. finansieras över statsbudgeten och 647 

milj. kr. från arbetslöshetsfonden. 

Med stöd av AMS antagande om 4,75 milj. ersättningsdagar beräknar jag 

kostnaderna för det kontanta arbetsmarknadsstödet till 321 milj. kr., varav 
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en tredjedel. 107 milj. kr. tas över statsbudgeten medan resten belastar 

arbetslöshetsfonden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kontant sti.id l'id arbetslöshet för budgetåret 1981/82 anvisa 

ett förslagsanslag av I 522 527 000 kr. 

B 5. Totalförsvarsverksamhet 

1979/80 utgift 

J 980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

71542000 

79912 000 

86378000 

Från anslaget bestrids utgifter för programmet Totalförsvarsverksam

het. I programmet ingiir delprogrammen Försvars- och beredskapsplane

ring samt Vapenfria tjänstepliktiga. 

rörsvars- och bered-
skapsplancring 

Vapenfria tjänstepliktiga 
Förvaltningskostnader 

Summa 

1979i80 
Utgift 

5 100000 
51 130000 
15312000 

715420110 

1980/81 
Anslag 

5 350000 
ti0062000 
14500000 

79912000 

1981/82 
Beräknad iindring 

AMS Föredra-

+ 2 260000 
+ 17203000 
+ I 135000 

+205980011 

ganden 

+ 200000 
+45ti6000 
+I 700000 

+6466000 

Delprogrammet Försvars- och beredskapsplanering omfattar planering 

dels av hur landets arbetskraft skall utnyttjas under beredskaps- och krigs

tillstånd. dels av arbetsmarknadsverkets krigsorganisation samt statsbi

drag till frivilliga försvarsorganisationer som är engagerade i utbildning av 

personal för arbete i krigstid inom totalförsvarets civila delar. 

Delprogrammet Vapenfria tjänstepliktiga omfattar utbildning. redovis

ning och registrering av värnpliktiga som har fått tillstiind att fullgöra 

vapenfri tjänst. Utbildningen syftar till att de vapenfria skall kunna fullgöra 

en för samhället betydelsefull tjänst inom totalförsvaret. Redovisning och 

registrering av de vapenfria görs av AMS som oeksf1 bestämmer vilken 

tjänst de skall fullgöra och när. Delprogrammet belastas av kostnader för 

ekonomiska och sociala förmåner åt vapenfria tjänstepliktiga samt ersätt-
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ning~tr för vissa uthildningskostnader m. m. till kommuner. organisationer 

och affärsdrivande verk som tilldelas vapenfria tjänstepliktiga. 

AMS 

Försvars- och beredskapsplancring 

Inom ramen för det ckonomiska försvarets långsiktsplan har en pro

gramplan för AMS försvarsplanering faststiillts för 1980/81 - 1984/8.'.i. Dcn 

personalbehovsstudie för hela det ekonomiska försvaret som tidigare far

digstiillts har integrerats i en mera omfatcande översyn av totalförsvarets 

personalbehov och dc regler som styr personalplancringen inom totalför

svaret. Denna ÖB/ AMS-utredning har bl. a. redovisats i ekonomiska 

försvarets långsiktsplanering. 

Personalplanläggning och uppskovshankring för nLiringslivets företag 

har under budgetåret överförts helt till länsarbetsnämnderna iiven vad 

avser heslutsprocessen. Antalet personalplanlagda företag uppgick under 

budgetåret 1979/80 till 1470 mot 1260 ilret innan. 

U ndcr hudgctftret 1979/80 har tillsammans ca .52 000 män. i huvudsak 

3.'.i-4.'.i-åringar som senast om tva år skall lämna värnplikten eller tills 

vidare ställs till länsarbetsnämndernas disposition fördelats till övriga delar 

av försvaret. Hela fördelningen har i år för första gången p<I försök delege

rats till liinsarhetsnämnderna. Antalet överföringar från försvarsmakten. 

ca 42000 män. kommer under budgetäret 1980/81 att utökas med ca 11000 

genom att s. k. merhehovsutbildade överförs till den civila delen av total

försvaret. Den totala 47-åringsfördelningen kommer därmed att omfatta 

.53 000 miin. 

AMS anser att det med hiinsyn till kostnadsutvecklingen inte iir möjligt 

att för budgetåret 1980/81 vidmakthålla den frivilliga försvarsverksamhe

ten på oförändrad utbildningsnivi\. Enligt en utredning som gjorts inom 

AMS angående totalförsvarets personalbehov vid beredskap och i krig 

föreligger dessutom stora brister inom bl. a. transporter och jordbruket. 

Inte heller har repetitionsutbildningen kunnat genomföras i erforderlig 

utsträckning. 

För att efter hand nå de beräknade malen för krigsarbetsmarknadens 

behov och för all kunna genomföra erforderlig repetitionsutbildning. före

slår AMS att statsbidraget för frivilligförsvaret för budgetåret 1981/82 

räknas upp till 7610000 kr. varav 300000 kr. avser kostnader för ökad 

repetitionsutbildning och 700000 kr. avser kostnadsfördyringar. 

Vapenfria tjiinstepliktiga 

För vapenfriverksamheten anslogs budgetåret 1979/80 medel för 600 000 

utbildningsdagar för vapenfria tjänstepliktiga. Dessa har utnyttjats dels för 

grundutbildning av de I 900 vapenfria som inkallats under budgetåret ~amt 

för repctitionsutbildning av 7.50 vapenfria. dels för att slutföra tidigare 

pfibörjade utbildningar. För innevarande budgetår disponerar AMS medel 
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motsvarande 650000 utbildningsdagar vilket medger inkallande av 2 IOO 

vapenfria till grundutbildning och 800 till repetitionsutbildning. Under 

budgetperioden har i stort sett uppnåtts jämvikt mellan antal utbildnings

platser och tillströmningen av vapenfria från vapenfrinämnden. Att vänte

tiden vid inkallelse till grunduthildning trots detta är ca I är beror dels på 

att handläggningen kräver viss tid. dels på att kallelse sker ett halvt år före 

det att utbildningen påbörjas. 

AMS uppskattar att ökningen av antalet vapenfria som följd av den nya 

vapenfrilagen från år 1978 kommer att kriiva ett tillskott på 50000 utbild

ningsdagar per år under en femårsperiod. För budgetåret 1981/82 beräknar 

AMS att behovet av tjänstgöringsdagar kommer att uppgå till 700000 vilket 

skulle medge grunduthildning av 2 300 vapenfria och att 800 kan kallas in 

till repetitionsuthildning. 

Medelsbehovet för vapenfriverksamheten. inkl. AMS och utbildnings

anordnarnas kostnader ,for utbildning och administration om 4.2 milj. kr.. 

heriiknar styrelsen till 77.3 milj. kr. I detta belopp ingår en beräknad 

kostnad av 1.5 milj. kr. för flyttning av Bagartorpsförläggningen. 

Fiiredragam/p 11 

Chefen för handelsdepartementet har tidigare denna dag anmält bl. a. 

programplaner för det ekonomiska försvaret och därvid redovisat sin syn 

på den programplan för Arbetskraft som AMS lagt fram. Jag ansluter mig 

till hans ställningstaganden och beräknar medclsbehovet för budgetåret 

1981/82 enligt följande. 

Statsbidraget till de frivilliga försvarsorganisationcrna uppgår för inne

varande budgetår till 5 .35 milj. kr. För budgetåret 1981/82 beriiknar jag en 

ökning av statsbidraget till 5.55 milj. kr. för att medge en nödviindig ökning 

av repctitionsutbildningen. 

Sedan den nya vapenfrilagstiftningen trädde i kraft den I juli 1978. har 

andelen beviljade ansökningar om vapenfri tjänst ökat betydligt. För att 

möta den ökade tillströmningen av vapenfria tjänstepliktiga har även anta

let utbildningsdagar ökats väsentligt under de senaste budgetåren. För 

innevarande budgetår uppgår antalet utbildningsdagar till 650000. Viinteti

derna för inkallelse till grundutbildningen har därigenom kunnat reduceras 

och AMS har f. n. ingen egentlig kö av vapenfria tjänstepliktiga som väntar 

på inkallelse. Då utbildningen av de vapenfria tjänstepliktiga nu har nått l.!n 

volym som i huvudsak motsvarar tillströmningen kan jag f. n. inte biträda 

AMS förslag om en ökning av antalet utbildningsdagar till 700000 utan 

förordar ett i förhållande till innevarande budgetår oförändrat antal dagar. 

Jag beräknar anslaget till AMS vapenfrivcrksamhet till 64,6 milj. kr.. varav 

3.0 milj. kr. för ersättning till utbildningsanordnare. 

Med hänvisning till sammanställningen i det föregående beräknar jag det 

totala medclsbehovet under anslaget till 86378000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tota(f'ör.1·1·ar.1·1·erksamhet för budgetäret 1981182 anvisa ett 

förslagsanslag av 86378000 kr. 
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B 6. Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

I I 140000 

4070000 

3000000 

Reservation 3303000 

Från anslaget bestrids arbetsmarknadsverkcts utgifter för anskaffning av 

utrustningsföremål med ett inköpspris överstigande 10000 kr. och med en 

beräknad livslängd av minst tre år. Även engångsanskaffningar kan göras 

med medel från detta anslag; genom omedelbar avskrivning belastas avnä

maren därvid direkt med hela kostnaden. Annan utrustning anskaffas med 

anlitande av resp. programanslag. 

Investeringsobjekten utgörs till största delen av maskinutrustning för 

beredskapsarbeten och inventarier för arbetsförmedlingarna. 

AMS 

Utrustningskapitalets omfattning samt anskaffning under budgetåren 

1980/81 -1981/82 framgår av följande sammanställning. 

Utrustningens rärde efter m·skrirningar sumt anskc~ffningar (I 000-tal kr.) 

Slag av utrustning Värde Planerade Beräknat Planerade lkräknat 
80-07-01 inköp värde inköp viirde 

Byggnader 7 I 35 
Aske gård 3 205 
Entreprenadmaskiner 

och fordon I 765 
Vagnar och bodar 840 
Maskiner för industriella 

beredskapsarbeten 55 
Maskiner för kontors-

arbetscentraler I 0 
Tjänstebilar och tryckeri-

maskiner 340 

E11gångsansk1!(Ji1i11gar 
Telcutrustning 
Kontorsinventarier 
\entralregister 
Ovriga engångsanskaffningar 

13350 

1980/81 81-07-01 1981/82 82-07-01 

500 

500 

3 555 
180 
610 

1885 

7230 

3 895 
2885 

1625 
510 

() 

0 

635 

0 
() 

0 
0 

9550 

500 

450 

3 850 

1400 

6200 

1590 
2595 

1525 
330 

795 

() 

() 

6835 

Den I januari 1980 överfördes de industriella beredskapsarbetena och 

kontorsarbetscentralerna till Stiftelsen Samhällsföretag. AMS behov av 

medel för anskaffning av utrustning för beredskapsarbeten avser därför i 

fortsättningen endast arbeten av traditionellt slag. 

Totalt behövs 0,5 milj. kr. för att förnya behovet av främst mindre 

entreprenadmaskiner för AMS egenregiverksamhet. Med hänsyn till de 

7 Riksdagcn /9110181. I sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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strama budgetdirektiv som gäller har AMS sökt begränsa sitt medelsbehov 

genom leasing av utrustning bl. a. personalvagnar. 

För budgetåret 1981/82 beräknas ersättningsanskaffning ske av nio tjän

stebilar (0.45 milj. kr.). Behov föreligger också av ny- och ersättningsan

skaffning av televäxlar (68 st) och snabbtelefonanläggningar (15 si). Hu

vuddelen av dessa anläggningar har samband med nyanskaffning av lokaler 

(3,85 milj. kr.). 

För att erhålla en rationell kundmottagning vid arbetsförmedlingen er

fordras centralregister ur vilka erforderliga personuppgifter snabbt kan tas 

fram. AMS har för detta ändamål påbörjat utrustning av arbetsförmedling

en med s. k. kortautomater. vilka uppfyller högt ställda krav på snabb och 

effektiv hantering. Medelsbehovet för denna utrustning inkl. kösystem 

beräknas till I. I milj. kr. För övriga kontorsinventarier erfordras 0.3 milj. 

kr. 

Förcdm1:ande11 

Till Anskaffning av utrustning har innevarande budgetår anvisats 4.07 

milj. kr. som till största delen har tagits i anspräk för införande av maski

nell tiddatautrustning vid länsarbetsnämnder. arbetsförmedlingar och re

gionkontor samt för anskaffande av maskiner för de fortsatta restaure

rings- och underhållsarbetena vid Hornborgasjön. 

För budgetåret 1981/82 har AMS begärt 6.2 milj. kr. Dessa medel är i 

huvudsak avsedda för telefonväxlar och snabbtclefonanläggningar i sam

band med förhyrning av nya arbetsförmedlingslokaler 0.85 milj. kr.) samt 

för anskaffning av s. k. kortautomater till arbetsförmedlingarna (I, I milj. 

kr.). 

rör egen del beräknar jag medelsbchovet för budgetåret 1981 /82 under 

ifrågavarande anslag till 3 milj. kr. Jag har därvid tagit hänsyn till behovet 

av utrustning till kontorslokalcr samt anskaffande av personalvagnar och 

tjänstebilar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arbetsmarknad.1Terket: Anskqf.f/1ing a1· utrustning för bud

getåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 3 000000 kr. 

B 7. Arbetsmarknadsverket: Förvaltning av utrustning 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I 000 

I 000 

Reservation 12849000 

1 Under budgetåret har intäkterna överstigit kostnaderna med h926000 kr. 

Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för programmet För

valtning av utrustning. vilket utgör ett serviceprogram för försö1jning av 

övriga program med mer kapitalkrävande utrustning. Sådan utrustning ffir 

hyras ut inom eller utom arbetsmarknadsverket. varvid hyran skall bcräk-
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nas så att samtliga uppkommande kostnader täcks. Programmet hestär av 

delprogrammen Förliiggningsbyggnader samt Maskiner och fordon m. m. 

Förläggningsbyggnader. förliiggningshehov skall i första hand 

tillgodoses genom förhyrning på den allmiinna bostadsmarknaden. Krav på 

snabba förliiggningsinsatser och lokala förläggningssvärighcter gör det 

dock nödvändigt för AMS att i viss omfattning själv kunna tillhandahålla 

förläggningsbyggnader. 

Sedan flera år tillbaka har behov•:~t av ti!lfalliga förläggningsplatser varit 

sjunkande och inom AMS pågiir en successiv anpassning av det egna 

förliiggningsbeståndct med hänsyn härtill. Under budget faret 1979/80 mins

kades förliiggningskapacitetcn med drygt 700 platser och uppgick i juni 

1980 till 4 052 platser. Kapacitetsutnyttjandet under perioden 1979/80 -

1981/82 redovisas i följande tabell. 

Antal.fi'irliigJ.{11i11gsp/a1.rcr 1·id 111.r;ången m· rc.1p. huJgt•ttlr 1979/80--1981/82 

Am.lamål 1979/80 1980/XI 1981/82 
Antal Antal Antal 
platser platser platser 

Arhetsrnarknadsutbildning 1963 1900* 1770·" 
Arbetsmarknadsinstitut 16 20 20 
Beredskapsarbeten 624 :'iOO 250 
Flyktingförliiggningar 250 250 250 
Vapenfria tjänstepliktiga 336 340 340 
!\ske 72 70 70 
Uthyrda till kommuner. företag rn. Il. 487 200 100 
Outhyrda byggnader I under försäljning) 304 20 

4052 JJOO 2800 

' 1-'iirhandlingar pågår om överlatande av platserna m. rn. pf1 S() 

Delrrogrammcts utgifter för budgetåret uppgick till 12.6 milj, kr. och 

inkomsterna till 19.1 milj. kr. Av inkomsterna var 6,6 milj. kr. försäl.inf~gs
inkomster for avyttrade byggnader. Den beräknade utvecklingen av ut

gifter och inkomster för perioden 1979/80-1981/82 framg{ir av följande 

tabell. 

Kostnader och illliikter m· fi'irhigg11i11g.1·l'l'f"krnmhcrc11 I mi(j. kr. J 

Slag av kostnader/intäkter 1979/80 19KOiXI 1981/K2 
L:tfall 

Kapiralkostnader 'i.5 4.::! ::!.8 
Reparationer och underhåll 5.1 6.5 li.5 
Driftkostnader för outhyrda byggnada 0.01 ll.01 !Ull 
Sam kostnader 0,9 0.6 0,6 
Administration I.I I. I 1.5 

Summa kostnader 12,6 12.4 11.4 

Intern uthyrning 8.4 4.8 7.5 
Extern uthyrning 4.1 0.6 0.3 
S:ilda byggnader 6.6 7.ll 3.6 

Summa intäkter 19,I 12.4 11.4 
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Delprogrammets intiikter har under en följd av år överstigit kostnadana, 

varför reservationen under anslaget har ökat. Till största delen kan intäk

terna hänföras till försiiljning av byggnader. En förhållandevis kraftig 

realisationsvinst har uppkommit genom att byggnadernas restvärde har 

varit lågt jämfört med marknadspriserna som stigit mycket snabbt de sista 

·åren. Mot den bakgrunden har AMS, gjort en översyn av hyressättningen 

vilket också avspeglas i tabelluppställningen. 

Maskiner och fordon m.m. Under delprogrammet Maskiner och 

fordon m. m. förvaltas AMS maskinpark vilken är avvägd och sammansatt 

så att den till huvudsaklig del fyller hasbchovet av maskiner för de arbeten 

styrelsen bedriver inom vägbyggnad. vatten och avlopp. skogsvärd och 

annan anHiggningsvcrksamhct. I övrigt tiicks behovet genom inhyrning. 

Under budgetåret 1979/80 har maskinanskaffningarna under utrustnings

anslagct främst avsett de industriella bercdskapsarbdena och kontorsar

betscentralerna samt restaurcringsarbetena i Hornborgasjön. Förändring

arna i maskinparken i övrigt har bestått av smärre kompletieringar i entre

prenadbeståndet. Därutöver har de viktigaste förändringarna bestått i om

byggnader och standardförb~ittringar av personalvagnar. Delprogrammets 

inkomster har överstigit utgifterna med .. uoooo kr. För budgetåret 1980/81 

beriiknas inkomsterna balansera utgifterna. 

Den beriiknade ut vecklingen av kostnader och intiiktcr framgår av föl

jande tabell. 

Kostnader och intiikterför 111askin11trust11i11g m. m. (mi(i. kr.) 

Slag av kostnader/intäkter 1979/8() 1980/81 1981/82 
Utfall 

Kapitalkostnader 1,7 t.2 t.2 
Reparationer och umlerh<°tll 6.3 6,7 6.7 
Förrildets drift m. m. 3,9 3.9 3.9 
Administration 0,6 0.5 o.7 

Summa kostnader 12.5 12,3 12.5 

Hyror fr{m intern uthyrning 11.2 10 . .'i 11.4 
Hyror från extern uthyrning 0.7 0.6 0.6 
Försiilj ni ngs in tiik ter 1.0 l.2 0,5 

Summa intäkter 12.9 12,3 12,5 

Fiiredraga11de11 

Intäkterna under anslagets delprogram Förläggningsbyggnader har un

der en följd av år överstigit de debiterade kostnaderna varför reservationen 

på anslaget har ökat. Reservationen uppgilr f. n. till 12.8 milj. kr. Detta iir 

en följd av att vinster har uppkommit vid försäljning av byggnader vars 

bokförda rcstv;irde har varit lågt jämfört med försiiljningspriscl. Mot bak

grund härnv förordar jag att 12 milj. kr. av ifrågavarande reservation förs 

över till inkomsttiteln Övriga inkomster av statens verksamhet. 
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Eftersom utgifterna i princip skall täckas av intäkter från de program 

under vilka kostnaderna uppkommer bör anslaget. i likhet med tidigare 

budgetår. föras upp med endast ett formellt belopp av I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till ArbetsmarknaJ.1·1·erket: Fi)r\'llltning lll' utrustning för budget

året 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

B 8. Arbetsdomstolen 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

4070783 

4389000 

5001000 

Arbetsdomstolen tar upp och avgör mål rörande kollektivavtal samt 

andra arbetstvister enligt särskilda bestämmelser. Domstolen består av tre 

ordförande, tre vice ordförande samt 16 andra ledamöter. Härtill kommer 

ett antal ersättare i domstolen. 

Personal 

Handläggande 
Övrig personal 

Summa 

Anslag 

Lönekostnader 
Ersättning till ledamöter 
Sjukvård 
Lokalkostnader 
Expenser inkl. reseer-

sättningar 

Arhetsdoms tolen 

1980/81 

13 
9 

22 

3096900 
530 100 

6000 
411500 

344500 

4389000 

Beräknad ändring 1981 /82 

Arbets
domstolen 

+262500 

+ 600 
+344000 

+ 84500 

+691600 

Föredra
ganden 

+240800 

+ 600 
+342000 

+ 28600 

+612000 

Efter reformerna på arbetsrättens område under mitten av 1970-talet fick 

arbetsdomstolen en jämfört med tidigare år mycket stark måltillströmning. 

Sedan år 1975 har domstolen fått in i genomsnitt 325 mål årligen. Efter att 

ha varit ständigt stigande inträffade år 1978 en nedgång av antalet inkomna 

mål. År 1979 var måltillströmningen dock åter i nivå med 1976 och 1977 års 

siffror. Med reservation för svårigheten att bedöma den framtida målut

vecklingen räknar arbetsdomstolen dock med att tillströmningen av nya 

mål skall stabilisera sig på de senaste årens nivå. 

Domstolens personal vid ingången av budgetåret 1980/81 omfattade 22 

personer varav 13 med handläggande uppgifter. Av dessa var sju sckrete-
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rare ocn två notarier. Domstolen framhf11ler att den nuvarande organisatio

nen är väi avpassad till arbetsbelastningen och föreslår diirför oföriindrat 

anslag i flirh{1llande till innevarande budgetår med korrigcring för pris- och 

löm:omriikningar. Domstolen föreslår vidare som bcsparingsaltcrnativ att 

löneanslaget minskas med 102 600 kr.. vilket utgör 2 c;; av dct redovisade 

anslagsbehovet men framhåller samtidigt att anslaget därigenom Lin bli 

otillräckligt eftersom nägon minskning av personalen inte är möjlig. Som 

alternativ till huvudförslaget föresl{1r arbetsdomstolen att expensanslaget 

ökas med 50000 kr. för inköp av ytterligare en skrivautomat. 

Fiiredraganden 

För nästa budgetiir bör medcl för arbetsdomstolens verksamhet beräk

nas med utgångspunkt i huvudförslaget. Med hänvisning till sammanstiill

ningcn beräknar jag anslaget till arbetsdomstolen till 5 00 I 000 kr. Jag har 

därvid beräknat 10000 kr. för viss teknisk utrustning i anslutning till 

domstolens ordbehandlingssystem m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Arhetsdomstolen för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslags

anslag av 5001000 kr. 

B 9. Förlikningsmannaexpeditioncn 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1343 840 

I 003 000 

I 394000 

Statens förlikningsmannacxpedition är central myndighet för det statliga 

förliknings väsendet och leds av en styrelse. Chef för förlikningsmannacx

peditionen iir f. n. en extra kanslichef. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Ersätlning till för-

likningsmän m. 11. 
Sjukvård 
Resecrslill ningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Ersättning till de fasta 

förlikningsmännens 
expenser 

1980/81 

2 
3 

569800 

318 300 
400 

43000 
50500 
16000 

5000 

1003000 

Beräknad [indring 1981/82 

Förliknings
mannaexpedi
tionen 

+ 130200 

+281700 
+ 200 
+ 1290 
+ 5500 

+4181190 

Föredra
ganden 

+ 120000 

+264100 
+ 200 
+ 1200 
+ 5500 

+391000 
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Fiir/ i kn i 11gs111a11 na cxp<'d it i onc 11 

För egen och för förlikningsmannaorganisationens del förutser förlik

ningsmannaexpeditionen inga större förändringar ur personal- och anslags

synpunkt under budgetåret 1981 /82. Avtalsrörelsen kan emellertid i oförut

sedd omfattning påkalla medverkan av särskilda förlikningsmän och förlik

ningskommissinner varvid kostnaderna för arvoden och reseersättningar 

kan komma att öka. År 1981 stär Sverige som arrangör för den återkom

mande Nordiska förlikningsmannakonfcrensen. 

Huvudalternativet på - 2 '!i.· har beräknats efter pris- och löneomriikning

ar på 5 S'.'i. Förlikningsmannaexpeditionen räknar dessutom med betydande 

ökningar av kostnaderna för ers~ittning till förlikningsmiin. Det totala me

delsbehovet för förlikningsmannaexpeditionens verksamhet under budgct

{1ret 1981/82 uppgår diirmed till 1421890 kr. (+419000). 

Fiiredraga11de11 

För chefen för förlikningsmannaexpeditionen föreslår jag att en ordina

rie tjänst med beteckningen Cr inriittas. För nästa budgetår bör medel för 

förlikningsmannaexpeditiom:ns verksamhet beräknas med utgångspunkt i 

huvudförslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att för chefen för Statens fi.irlik11i11gs111a11-

naexpedition inrätta en ordinarie tjänst med beteckningen Cr. 

2. till Statl'ns jiJrlikni11g.1·ma1111aexpedition för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av I 394 000 kr. 

B 10. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 

1979/80 Utgift 

J 980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

21584 

30000 

30000 

Statens niimnd för arbetstagares uppfinningar avger utlåtanden i frågor 

som avser tillämpningen av lagen ( 1949: 345) om riitten till arbetstagares 

uppfinningar (ändrad 1976: 191 J. Nämnden består av ordförande och sex 

ledamöter. Nämnden har en sekreterare som åtnjuter fast arvode. I övrigt 

har nämnden inte någon personal. 
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Fiired rag 11mle11 

Anslaget bör för budget{1ret 1981/82 föras upp med oförändrat belopp. 

:mooo kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslitr riksdagen 

att till Statens niimnd.fi"ir arhl'tstagares uppfinningar för budget[1ret 

1981182 anvisa ett förslagsanslag av 30000 kr. 

8 I I. Särskilt sysselsättningsbidrag till S\·cnska Rayon AB 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

5000000 

5000000 

För innevarande budgetår har under detta anslag anvisats 5 milj. kr. 

lprop. 1979/80: 138. FöU 1980/81:03, rskr 1980/81: 18). Enligt vad som 

anmäldes i nämnda proposition skall enligt avtal mellan staten och Svens

ka Rayon AB ytterligare 5 milj. kr. anvisas under budgetåret 198li82. 

Bidraget är avsett att utgöra ett bidrag för bolagets omstruktureringskost

nader. Det har beräknats så att det täcker en del av de personalkostnader 

som föranleds av att personalminskningen under tiden från den I oktober 

1979 har fördröjts i förhållande till vad som vore möjligt enligt giillande 

kollektivavtal och lagen ( 1974: 12) om anställningsskydd samt vad i övrigt 

skulle kunna förväntas med hänsyn till företagets ekonomi och sociala 

ansvar. Bolaget skall i särskild ordning redovisa dessa kostnader för rege

ringen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Siirski/t Sy.1·selsii1tni11Kshidni.1 till .'frenska Rawm AB för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett rescrvationsanslag av 5 000000 kr. 
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C. ARBETSMILJÖ 

Arbetarskydd 

Det lokala skyddsarbetet på arbetsplatserna har byggts ut och intensi

fierats kraftigt under den senaste tioårsperioden. En ny arbetsmiljölag

stiftning gäller sedan år 1978. Det närmare innehållet i lagens rambestäm

melser fastställs i hög grad genom de föreskrifter som arbetarskyddsstyrel

sen utfärdar och av den praktiska tillämpningen vid tillsynsarbetet. Detta 

ställer stora krav på arbetarskyddsverket men också på den lokala skydds

organisationen. Arbetsmiljölagstiftningens genomslagskraft är alltså bero

ende av vilka resurser som står till arbetarskyddsverkets förfogande, och 

hur dessa resurser används. Allt större krav på insatser från verket ställs 

också från arbetslivet. 

Det nordiska arbetsmiljösamarbetet fortgår och fördjupas inom ramen 

för Nordiska ministerrådets ämbctsmannakommitte för arbetsmiljöfrågor. 

Ett förslag om revidering av det nordiska samarbetsprogrammet på arbets

miljöområdet har antagits av arbetsmiljöministrarna vid ett möte i oktober 

1980 och planeras föreläggas Nordiska rådet som ministcrrådsförslag vid 

dess möte under år 1981. 

Förberedelser för FN:s internationella handikappår 1981 pågår. Syftet 

med handikappåret är att främja handikappades integrering i samhället. 

Åtgärderna skall avse rehabilitering, förebyggande av handikapp, forsk

ning inom handikappområdet och information till allmänheten om handi

kappade och deras rättigheter. 

Inom arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde förbereds 

handikappåret av en arbetsgrupp med företrädare för handikapporganisa

tionerna, parterna på arbetsmarknaden samt berörda myndigheter och 

andra organ inom departementets verksamhetsomräde. En av utgångs

punkterna för gruppens arbete är det starka sambandet mellan generella 

arbetsmiljöåtgärder och de åtgärder som vidtas inom arbetsmarknadspoli

tikens ram för anpassning av individuella arbetsplatser till arbetshandikap

pade människors särskilda krav. Här är det av vikt att inte bara finna 

former för fördjupat samarbete mellan arbetsmarknadsverket och arbetar

skyddsverket utan även för medverkan i företagen mellan å ena sidan 

skyddskommitteer, skyddsombud, företagshälsovård samt å andra sidan 

anpassningsgrupper och arbetsförmedlare. 

Utredningen IA 1979: 0 I) om information rörande arbetsmiljörisker fort

sätter sitt arbete. Utredningen har bl. a. till uppgift att lägga fram förslag 

hur en väl fungerande och kvalificerad bevakning samt en snabb och 

effektiv informationsspridning rörande arbetsmiljörisker skall genomföras. 

Utredningsarbetet beräknas bli avslutat under första halvåret 1981. 

En utredning (A 1979: 04) om arbctsmiljöinvesteringar i små och medel

stora företag m. m. arbetar med att se över de små och medelstora företa-
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gens möjligheter att kl<1ra sina arbetsmiljöinvesteringar inom ramen för 

befintliga krcditmöjlighett:r. Utredningen - som beräknas slutföra sitt 

arbete under år 1981 - skall också lämna förslag bl. a. till <ttgänlcr som 

underlättar sådana investeringar i framtiden. 

Sedan den I januari 1980 finns en delegation för hybrid-DNA-frågor vid 

arbetarskyddsstyrelsen. Delegationen iir rådgivande och skall främja sii

kerhctcn vid användningen av hybrid-DNA-tekniken och sprida kunskap 

om utvecklingen pii omrädet. Delegationen har avlämnat en vcrksamhets

berättelse för första halvilret 1980. De administrativa och juridiska konse

kvenserna av en särskild myndighet för kontroll av hybrid-DNA-ll:knikens 

användning utreds av en särskild utredare (A 1980: 03). Utredningsarbetet 

beräknas pågå under hela år 1981. 

Yrkl'sll/c'clici11sk 1·crk.rn m h1•t 

Utredningen (A 1976: 01) om företagshiilsov{trden och den yrkesmcdi

cinska verksamheten har under år 1980 avliimnat delbetiinkandct (SOU 

1980: 22i Utbyggnad av yrkesmedicinen. som därefter har remissbehand

lats. Ut.redningen fortsätter sitt arbete och beräknas under bö1jan av är 

1981 komma med ett delbetänkande som skall behandla behovet av yrkes

hygieniska mät- och analysresurser. 

Yttrande över det redan avgivna delbetänkandet har avgivits av social

styrelsen. sjukv~1rdens och socialvårdens planerings- och rationali5erings

institut <SPRIJ, niimnden för läkares vidareutbildning. riksförsiikringsver

ket (RFV). statens arbetsgivarverk (SA Yl. universitets- och högskolciim

betet (UHAl. arbetarskyddsstyrelsen efter hörande av samtliga yrkesin

spektionsdi'strikt. styrelsen för arbetarskyddsfonden. utr..:dningen om in

formation rörande arbetsmiijörisker. direktionen för karolinska sjukhuset. 

direktionen för akademiska sjukhuset. Stockholms. Uppsala. Söderman

lands. Östergiitlands. Jönköpings. Kronobergs. Kalmar. Blekinge. Kris

tianstads. Malmöhus. Hallands. Älvsborgs. Örebro. Yiistmanlands. Kop

parbergs. Gävleborgs. Yiislernorrlands. Västerbottens samt Norrbottens 

liins landsting. Gotlands. Malmö och Göteborgs kommuner. Svenska kom

munförbundet. Landstingsförbundct. 'ljiinstemiinnens centralorganisation 

<TCOJ. Centralorganisationen SACO/SR. Landsorganisationen i Sverige 

(LOJ. Svenska arbetsgivareförcningen (SAF). Transporthiilsan. Sveriges 

liikarförbund och Svenska Läkarsällskapet har vidare inkommit med skri

velse mt:d anledning av utredningens förslag. 

En sammanfattning av utredningens betiinkandt: samt en sammanst:ill

ning av remissyttrandena t1terfinns som bilaga 15.1. 

Jag vill erinra om att riksdag och regering redan tidigare har tagit stiill

ning för en utbyggnad av den yrkesmt:dicinska verksamheten. Frågan om 

utbyggnad behandlades av en är 1961 tillsatt särskild utredning. som re

dovisade sina förslag i betiinkandet rSOU 1963:46) Yrkesmedicinska sjuk

husenheter. Behov och organisation. Betiinkandet anmiildes i 1964 ilrs 
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statsverksproposition lbil. 7. Sll 1964: 11. rskr 1964: 129) och riksdagen 

anslöt sig då till regeringens bedömning. att förslaget var viil ägnat all ligga 

till grund för en i första hand för regionplanet avsedd utbyggnad av yrkes

medicinen. 

Företagshiilsovårdsutredningen har nu funnit att det föreligger beh~w av 

en utbyggnad av den yrkesmcdicinsk;i verksamheten. Bakgrunden är en

ligt utredningen de ökande kraven pii insatser frän föret:;gshiilsovärden. 

arbetarskydds verket. arbetsskadcförsiikringen och den högre utbildningen 

och forskningen. Vidare framhåller utredningt:n alt en utbyggnad av yrkes

medicinsk verksamhet med huvuduppgift alt förebygga ohiilsa ocksii torde 

ligga helt i linje med del hälsov{mlspolitiska synsiitt som Hiilso- och 

sjukvfardsutredningen deklarerar i sitt betänkande ISOLJ 1978: 78J M;ll nch 

medel för hälso- och sjukvården. 

Samtliga remissinstanser har vitsordat behovet av en titbyggd yrkesme

dicinsk verksamhet. 

För att bl. a. fä till stånd en bättre tillgänglighet. större bredd och biittre 

kvalitet i verksamheten. förordar utredningen en parallell utbyggnad på 

bilde liins- och rt:gionsjukvi\rdsnivå. Utredningen anger att mtilsiiltningen 

för utbyggnaden hör vara att det iir 1985 skall finnas fungerande regionkli

niker i samtliga sjukvärdsregioner. Vidare hör yrkesmedicinska liinskli

niker finnas i drift eller under planaing i samtliga sjuk v:'irdsomriiden utom 

Gotland. Inriktningen hör vara att den yrkesmedicinska vt:rksamheten 

skall vara fullt utbyggd före år 1990. 

En utbyggnad på liinsplanet tillstyrks av flertalet remissinstanser och 

även förslaget om en parallell utbyggnad har fiitt ett positivt gensvar. bl. a. 

l'riln LO. som finner att argumenten for en parallell utbyggnad iir starka 

och stödjer sf1ledes utredningens förslag. Arbetarskyddsstyrclsen ansluter 

sig till de av utredningen framförda skiilcn till att en uthyggnad bör ske 

parallellt såväl pft region- som Hinsnivå. Landstingsförbundet erinrar om 

den motion angiiende utbyggnad av den yrkcsmt:dieinska verksamheten 

som viicktes av Bo Holmberg vid förbundets kongn:ss år 1979. Motionen 

föranledde ett uttalande av förhundskongressen om vikten av all landsting

en tidigt förbereder utbyggnaden av yrkesmedicinen iiven pft liinsnivå. 

Förbundet framhWcr vidare att planeringen for den utbyggnad som fiire

slås även för länsplanet pf1 flera häll redan kommit i giing. Förslaget om en 

rarallcll utbyggnad stöds ocksii av flertalet landsting men har frfin n{1gra av 

dem mötts med viss tveksamhet. Bl. a. anser Uppsala liins landsting och 

Malmöhus liins landsting att det är osiikert om tillriickliga personella och 

finansiella resurser kan göras tillgängliga. Vidare framhf11ls att kliniker p~i 

liinsnivå inte torde fungera på avsett sätt med mindre regionala kliniker 

först linns etablerade. 

Jag noterar den vilja och stora beredskap för en liinsuthyggnad som 

huvudmännen har givit uttryck för i sina yttranden och anser att den 

länsvisa verksamheten mi'tste utgå fr[in resp. sjukvårdshuvudmans egna 
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bedömningar. Dessa iir givetvis beroende bl. a. på de samhällsekonomiska 

förutsättningarna uch av resp. landstings egna resurser samt av de hchov 

som föreligger med hänsyn till näringslivets struktur. bcfolkningsundcrlag. 

avstånd etc. 

Jag vill i frfiga om förhållandena i Stockholms liin framhålla att statens 

förhandlingsnämnd den 27 november 1980 slutfört förhandlingar med 

Stockholms läns landsting om ändrat huvudmannaskap för Karolinska 

sjukhuset. Överenskommelsen har nu underställts regeringen och Stock

holms liins landsting för godkännande. Enligt vad jag inhämtat från statsd

dct Holm beräknas den nu träffade uppgörelsen föreläggas riksdagen ge

nom proposition i bö1:ian av år 1981. Det torde därför fil ankomma p~i 

Stm:kholms liins landsting att i samråd med arhetarskyddsstyrelsens forsk

ningsavdclning pröva friigan om de yrkcsmedicinska n:surserna inom 

stockholmsregionen. 

Förctagshiilsovt1rdsutrcdningcn har berört fri\gan om yrkesmedicincn i 

relation till "miljömedicinska enheter". Bakgrunden är den uppsplittring 

som råder i samhiillet när det gäller ansvaret för hälso- uch miljövårdande 

uppgifter. Frågan om länsvisa miljöenheter som arbetar med både den 

yttre miljön och arbetsmiljön har uppm~irksammats ~skrift "'Hälsopoli

tik i praktiken - förutsättningar och krav"' som behandlades vid Lands

tingsförbundets kongress fli· 1979. Vidare har i prnp. 1979/80: 06 om social

styrelsens uppgifter och organisation frågan om miljömedicinska enheter 

berörts i samband med att en avveckling av länslilkarorganisationcn disku

teras. Miljömedicinska enheter anses i sådant fall kunna ta över vissa av 

liinsliikarna~ uppgifter. 

Företagshillsovftrdsutrcdningen anser emellertid att utvecklingen av mil

jömedicinen iir en fråga p{1 li111g sikt. Yrkcsmedicinens utbyggnad kan 

därför enligt utredningen inte anstil i avvaktan pii utredning.ir om miljöme

dicinska enheter. Några remissinstanser anser dock att utredningen horde 

ha belyst denna fråga niirmare. 

För egen del vill jag framhfdla att samordningsaspckter med en ev. 

framtida miljömedicinsk verksamhet får övervägas inom resp. landsting 

niir mer konkreta planer pil sådan verksamhet har utformats. Den yrkes

medicinska verksamhetens utveckling torde således inte hindra en ev. 

framtida miljömedicinsk verksamhet. Jag vill i detta sammanhang erinra 

om att regeringen genom beslut den 6 november 1980 har uppdragit åt 

statens förhandlingsnämnd att med berörda sjukvårdshuvudmän förhandla 

om samverkan inom det miljömedicinska området och om överförande av 

personal inom länsläkarorganisationen till sjukvårdshuvudmännen samt 

därmed sammanhängande frilgor. 

Utredningen har iiven belyst yrkcsmedicinens uppgifter och struktur i 

förhiillandc till annan hälso- och sjukvfird och till företagshälsovf1rden. 

Ni'tgra remissinstanser. bl. a. Svenska Uikarförbundet, framhäller att nå

gon klar definition av de yrkcsmcdicinska klinikernas verksamhet inte kan 

utliisas ur hetiinkandet. 
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Jag ddar Landstingsförbundets uppfattning att yrkesmedicinens roll och 

uppgifter samt avgränsningen till bl. a. företagshälsovård har ffttt en ingå

ende belysning i utredningen. 

Tillgången på utbildad personal, främst yrkesmedicinare och yrkeshy

gieniker. är enligt utredningen av avgörande betydelse för verksamhetens 

utbyggnad. Utredningen anser det möjligt att täcka detta behov under 

förutsättning att berörda sjukvårdshuvudmän bl. a. inrättar de vidareut

bildningstjänster för läkare som behövs samt övriga läkartjänster som kan 

verka rckryteringsfrämjande. En annan förutsättning är enligt utredningen 

att socialdepartementets sjukvårdsdelcgation och socialstyrelsen medger 

att erforderliga tjänster inrättas. 

Utredningen föreslår att nämnden för läkares vidareutbildning. i avvak

tan på resultatet av pågående allmänna översyn av vidareutbildningen för 

läkare, gör en begränsad översyn av specialistutbildningen i yrkesmedicin i 

syfte att bättre anpassa den till arbetsområdet. 

För att på kort sikt öka tillgången på utbildade yrkesmedicinare har 

utredningen vidare medverkat till att nämnden för läkares vidareutbildning 

utfärdat bestämmelser som gör det möjligt för bl. a. företagsliikarc att 

genomgå en förkort<td specialistutbildning i yrkcsmedicin. Denna dispens

regel för yrkesmedicin gäller t. o. m. den 30 juni 1981. Utredningen föreslår 

att dispensmöjligheterna finns kvar till dess nämnda översyn av specialist

utbildningen slutförts. 

Någon reguljär utbildning av yrkeshygieniker finns f. n. inte i Sverige. 

Utredningen anser att en sådan utbildning snarast bör komma till stånd. På 

förslag av utredningen utreder f. n. arbetarskyddsstyrelscn och UHÄ ge

mensamt denna fråga. I avvaktan på resultaten av detta arbete och med 

hänsyn till det akuta behovet av sådan arbetskraft anordnar arbetarskydds

styrelsen med början våren 1981 en försöksvis utbildning för yrkeshygie

niker. 

Vidare framhåller utredningen att sjukvårdshuvudmännen i samarbete 

med berörda fackliga organisationer närmare bör belysa behovet av efter

utbildning för personal vid yrkesmedicinska kliniker. 

Utredningens beräkningar av tillgången på yrkesmedicinare inom tänkt 

tidsram har mötts med tveksamhet bl. a. av Västerbottens läns landsting. 

Göteborgs kommun och Malmöhus läns landsting. Landstingsförbundet ft 
andra sidan framhåller att utredningens genomgång av behov av och till

gång på utbildad personal ger grund för en försiktig optimism. I fråga om 

behovet av dispensregler för yrkesmedicinare uppger nämnJen för läkares 

vidareutbildning att man under våren 1981 kommer att ta ställning till 

frågan om ytterligare förlängning är nödvändig. 

Efter samråd med statsrådet Holm vill jag framhålla att inga hinder 

föreligger ur läkarfördclningssynpunkt att öka de yrkesmedicinska spt:cia

litcterna. Av totalt ca I 100 tjänster som fördelas varje år skulle antalet 

tjänster för yrkesmedicinen behöva öka med ca fem per år. Antalet vida-
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rcutbildningsblock har under de senaste iiren uppg{1tt till mellan fem m:h 

tio per år. Det är således frf1ga om en my1.:kct liten del av den totala 

utbildningskapaciteten för liikare. I likhet med remissinstanserna ser jag 

också positivt på vad utredningen anfört angåcnde bl. a. yrkcshygicnisk 

utbildning. som nu utrcds gemensamt av arbetarskyddsstyrclscn och 

UHÄ. 

Planeringen av verksamheten inom resp. region bör enligt utredningen 

ligga hos ett regionalt samverkansorgan. Himpligcn regionsjukvårdsniimn

den eller dess motsvarighet. Vidare l'öresliir utredningen att någon form av 

samrådsgrupp knyts till rcgionsjukvårdsniimndcn. Gruppen bör innehiilla 

såviil politisk representation som företriidare för arbetsmarknadens parter. 

En sådan grupp menar utrcdningcn skall kunna tillföra hiilso- och sjukvår

den bl. a. värdefull fältinformation och medverka till att hiivda yrkcsmedi

cinens ställning inom hälso- och sjukviirdsorganisationen. 

Remissinstanserna är i allt väsentligt eniga med utredningens hcdöm

ningar. vilka även jag. efter samråd med statsrådet Holm. kan hitriida. Det 

bör dock i detta sammanhang påpckas att regeringen i proposition 1980/ 

81: 09 om rcgionsjukvilrden förcslilr en viltnmfattande planeringsskyl

dighet för sjukvårdshuvudm~innen. Bctriiffandc föreslagna samradsgrup

pcr vill jag särskilt betona angelägenheten av att arbctsmarknadcns parter 

knyts närmare till verksamheten. 

I sitt förslag har utredningen iivcn tagit hiinsyn till att framför allt 

regionklinikerna skall medverka i utbildning och forskning inom högsko

lan. UHA bör enligt utredningen lillsammans med berörda läraranstalter 

utreda och liigga fram förslag till plan för högre utbildning och forskning i 

yrkesmcdicin. U HÄ bör också klarliigga hur yrkesmedicincn organisato

riskt ska kunna knytas till högskolan. 

Av UHÄ:s remissvar framgår att en översyn av grundutbildningen av 

läkare f. n. pägär. I samband med de närmare övervägandena om yrkcsme

dicinens ställning finner UHÄ det naturligt att ocks:i yrkesmedicincns 

organisatoriska anknytning till högskolan diskuteras. I ett nära samarbete 

mellan översynsgruppen och planeringsbcredningen för vi'irdscktorn m. m. 

inom U 1-IÄ kan man även ta fram en plan för högrc utbildning och forsk

ning i yrkesmedicin. Frågan om profilering av den yrkesmedicinska verk

samheten liksom program för tillsättning av högre tjiinster torde ocksä bli 

aktuell i detta sammanhang. 

Mot utredningens förslag har jag inget all inv~inda och vill framhålla att 

det ankommer på U HA att handHigga dessa frftgor. 

För ;,tt friimja utbyggnaden och utvecklingen av yrkesmcdicinen föreslår 

utredningen att regeringen bör lä riksdagens uppdrag all i förhandlingar 

med landstingen ( Landstingsförbundel) söka träffa övcrenskommelsc om 

att yrkesmedicinen skall prioriteras vid fördelning av landstingens re

surser. 

Utredningen finner det liimpligt att frågan behandlas vidare i de av 
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kommunalekonomiska utredningen I KEL' l föreslagna ftrliga överbggning

arna mellan företrädare för regeringen och kommunförbunden där frågor 

om bl. a. hiilso- och sjukvårdens expansion stiims av mot de samhiillseko

nomiska forutsiittningarna. 

förslagt:t understryks som angebget a~ bl. a. LO. arbetarskyddsfomlen 

och landstingen i Östergötlands. Blekinge rn.:h Örebro län. 

För egen del vill jag efter samr~id med cheferna för ekonomi- och 

budgetdepartementen framhålla att del samhiillsekonomiska liiget inte 

medger att den kommunala verksamheten kan fri ta i ansprilk ett iikilt 

resursutrymme de närmaste åren utöver vad som följer av iindringar i 

hefolkningsstrukturen. Jag har inhämtat att chefen för budgetdepartemen

tet nvser att återkomma till regeringen under innevarande riksmöte med 

förslag till riktlinjer för de kommunala verksamheternas ut veckling efter 

över!iiggningar med konununförbunden. I det sammanhanget torde iiven 

utvecklingen av den yrkesmedicinska verksamhc.:ten fä behamllas. 

Utredningen har avslutningsvis uttryckt som sin mening att del bör vara 

en uppgift för arhetarskyddsfonden att. med hiinsyn till instruktionen för 

dess styrelse. bidra till utvecklingen av yrkesmedicinen. Utredningen pe

kar ocksii p{1 möjligheten för arbelars1<..yddsfonden att överviiga temporärt 

stöd till de yrkesmedicinska regionklinikerna i syfte att få en profilering av 

verksamheten. 

I sitt remissvar framhf1ller arhetarskyddsfondcns styrelse alt den är 

beredd att även i fortsättningen stödja forsknings- och utvecklingsprojekl 

vid de yrkesmcdicinska klinikerna om de kan anses utgii frän viil fastlagda 

forskningsbehov. Nligra mer generella utvecklingsbidrag iir man emellertid 

inte beredd alt liimna. Stöd till fortbildning. som är ett led i kvalitetsut

vecklingen av den yrkcsmedicinska verksamheten. kan dock överviigas. 

I likhet med utredningen och llertalet remissinstanser vill jag framhiilla 

det angelägna i all arhetarskyddsfonden sti.ider forsknings- och ulvcck

lingsrn~kkt samt fortbildning inom detta omrilde. Jag delar ocks{1 utred

ningens bedömning att man i samband med fondens bidragsgivning upp

miirksammar vikten av en regional profilering av verksamheten. Jag utgår 

frän att arbetarskyddsfonden samråder i denna fräga med arbetarskydds

styrelsens arbetsmedicinska avdelning. socialstyrelsen och U HÄ. 

Bidrag till 1·erk.rn111hetl'fl med regionala skycldso111h11d 

Genom regeringens beslut den 11december1980 gäller fr.o. m. år 1981 

ett nytt system för bidrag för verksamheten med regionala skyddsombud. 

Systemet bygger i huvudsak på den nämnda arbetsgruppens förslag och 

stöds av en i stort enhällig remissopinion. Bidragen fördelas efter ansökan i 

förskott till främst de fackliga centralorganisationerna. Fördelningen av 

bidragen grundas på en schahloniserad beräkning av de faktiska kostna

derna för verksamheten. Schablonen innebär att de faktiska kostnaderna 

beriiknas efter lönekostnaderna inkl. lönekostnadspål~igg. ett extra löne-
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kostnadspåliigg om IOS·~· av lönekostnaden för täckande av lokalkostnader 

m. m. samt resekostnader. Resekostnaderna beräknas per regionalt 

skyddsombud med utgångspunkt frän den genomsnittliga resekostnaden 

för inspektionsverksamhet som utförs av personal vid yrkesinspcktionen. 

Bidragen för verksamheten med regionala skyddsombud har för år 1981 

höjts till 35 milj. kr. 

Arbetstid och semester 

Den genomsnittliga veckoarbetstiden per sysselsatt har minskat betyd

ligt sedan genomförandet av den senaste arbetstidsförkortningen åren 

1970-1972. Enligt långtidsutredningens (SOU 1980: 52). syssclsättnings

kalkylcr förvänta~ denna utveckling fortsiitta fram till mitten av 1980-talet. 

Den successiva reduceringen av vt:ckoarbctstiden iir friimst en följd av 

ökat deltidsarbete. förändringar i sjukfrånvaron. minskat övertidsuttag. 

minskad arbetstid genom avtal etc. I dag deltidsarbctar drygt en miljon 

eller ca 25 0: av alla sysselsatta. Majoriteten eller niirmare 85 ''{av dessa iir 

kvinnor. Merparten av de deltidsarbetamk har en arbetstid överstigande 

20 timmar per vecka. Den senast tillgängliga statistiken över arbetstidens 

förläggning åh:rfinns i statistiska centralbyråns undersökningar om svens

karnas levnadsförhållanden. Dessa undersökningar visar att morgon-. 

kviills- och lördagsarbete har minskat påtagligt under de senaste åren. Ca 

30'J'( av alla anställda hade dock år 1977 obekviim arbetstid under alla 

arbetsdagar. 

Strävan att både förbättra arbetslivets villkor och ge möjlighet för nya 

grupper av arbetstagare att fä anstiillning p;1 <len reguljiirn arbetsmarkna

den har inneburit att frågan om eventuella fortsatta arbetstidsreformcr mu 
en ny innebörd. De rent hiilsomiissiga aspekterna har ersatts eller komplet

terats med en rad andra synpunkter som tillmäts allt större betydelse. bl. a 

politiska. ekonomiska och fackliga. Begreppet flexibel arbetstid har under 

andra hälften av 1970-talet fått en vidare mening. Lagstiftningen pil arbets

tidsomrildet har inriktats p:l att skapa regler som tillgodoser olika gruppers 

behov av ledighet för individuella ändamål. Studielcdighetslagen ger rätt 

till ledighet på hel- eller deltid för utbildning. Riitten till del pension tillkom

mer såväl arbetstagare som egenföretagare i åldern 60-64 år. Av de ca 

60000 som idag har delpension iir närmare 30'-'l· kvinnor. Föräldraledig

hetslagcn ger smiibarnsföriildrar riitt till ledighet tills barnet uppnått ett och 

ett halvt års ålder. Föräldrar kan också förkorta arbetstiden till tre ljärde

delar av normal arbetstid, tills barnet fyllt iitta år. Vidare har föräldrar rätt 

till ledighet för vård av sjukt barn. Fr. o. m. år 1979 kan arbetstagare vara 

ledig upp till 90 timmar per år för vissa föreningsuppdrag inom skolan. 

För en övergång till en mera flexibel livsarbetstid talar behov av åter

kommande utbildning. barnledighetsperioder. ledigheter for offentliga 

uppdrag m. m. En flexibel livsarbetstid kommer att diskuteras vidare i det 

åtgärdsförslag för ökad jämställdhet som jämstiilldhetskommittcn (Ju 
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1976: 08) kommer att presentera under våren 1981. Förslaget bygger på 
remissbehandlingen av kommittens betänkande (SOU 1979: 89) Kvinnors 
arbete. 

De senaste årens reformering av arbetslivet har bl. a. syftat till att göra 
det möjligt för löntagarna att engagera sig i planering och beslut som gäller 
arbetsplatsen och företaget. Förtroendemannalagen och arbetsmiljölagen 
reglerar arbetstagares rätt till ledighet för fackligt uppdrag resp. uppdrag i 

skyddskommitte, anpassningsgrupp etc. 
En allsidig översyn av den samlade ledighetslagstiftningen påbörjades 

hösten 1980. Översynen omfattar samhällsekonomiska. organisatoriska 

och rättstekniska aspekter. Syftet med översynen är bl. a. att förbättra 
samspelet mellan olika lagar och därmed arbetsmarknadens funktionssätt. 

Resultatet beräknas föreligga i slutet av år 1981. 
Reformerna på arbetstidsområdet har uppnåtts såväl genom lagstiftning 

som genom avtal. Delegationen för arbetstidsfrågor (DELF Al tillsattes år 
1974 bl. a. för att ge arbetsmarknadens parter underlag för bedömningar av 
möjligheterna att genomföra en generell arbetstidsförkortning. Det åligger i 

första hand avtalsparterna att bedöma takten och inriktningen av framtida 
generella arbetstidsförkortningar. År 1979 avlämnade delegationen sin 

andra rapport (SOU 1979: 48) Arbetstiderna inför 1980-talet. Remissinstan
sernas synpunkter ligger till grund för delegationens fortsatta arbete med 

att analysera under vilka förutsättningar en allmän arbetstidsförkortning 
kan genomföras. 

Nuvarande bestämmelser om arbetstidens längd regleras i 1970 års ar
betstidslag medan regler rörande arbetstidens förläggning återfinns i ar
betsmiljölagen. Utredningen (A 1978:03) om vissa arbetstidsfrågor kom

mer i början av år 1981 att presentera sitt förslag till en ny arbetstidslag. 
Utredningen har bl. a. som uppgift att pröva möjligheterna att samordna 
arbetstidsreglerna i de båda nämnda lagarna. Vidare skall utredningen 
belysa konsekvenserna av en dygnsmaximiregel och göra vissa övervägan
den i olika övertidsfrågor. En ny ordning för handläggning av dispensären
den rörande arbetstider ingår dessutom i utredningsuppdraget. 

Den lagstadgade semesterledigheten förlängdes från fyra till fem ve.ekor 
då den nya semesterlagen trädde i kraft år 1978. Samtidigt förbättrades 
också semestervillkoren för bl. a. deltids- och korttidsanställda samt för 
nytillträdande på arbetsmarknaden. För att möjliggöra ett flexibelt semes
teruttag över flera år ger lagen också arbetstagare rätt att spara en del av 

semesterledigheten. Hösten 1977 tillsatte regeringen en ny semesterkom
mitte (A 1977: 02) med uppgift att bl. a. följa lagens tillämpning samt 

undersöka vissa under det tidigare lagstiftningsarbetet aktualiserade frå
gor. 

8 Riksda~en 1980181. I sam/. Nr 100. Bi/11~1115 
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Ar het sanpassninR 

Arbetet har en central betydelse i de flesta människors liv. Det är inte 

bara ett medel att trygga individens försörjning utan också en väsentlig 

faktor för att uppnå social gemenskap och egenvärde. Ett viktigt mål för 

arbetsmarknadspolitiken är därför att alla människor skall ha rätt till arbete 

och att arbetshandikapp inte skall vara ett hinder för någon att få menings

full sysselsättning. 

Under de senaste åren har de arbetsmarknadspolitiska stödåtgärderna 

för arbetshandikappade reformerats i grunden. Bidragen till arbetstekniska 

hjälpmedel. arbetsbiträden och andra anpassningsåtgärder på arbetsplat

sen har i stort sett fördubblats från den 1 juli 1979. Näringshjiilpen till 

handikappade arhetssökande för att starta. eller i vissa fall fortsätta, verk

samhet som egen företagare har förbättrats. Arkivarbetet och den halv

skyddade sysselsättningen har reformerats, vilket bl. a. medfört att de som 

tidigare sysselsattes i arkivarhetc fått ökad anställningstrygghet och nor

maliserade arbetsvillkor. Omfattande organisationsförändringar har ge

nomförts för skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering. 

Det förbättrade konjunkturläget medförde bl. a. alt fler sökande med 

arbetshandikapp kunde få anställningar på den reguljära arbetsmarknaden 

under budgetåret 1979/80. En starkt bidragande orsak till detta var arbets

marknadsverkets särskilda kampanj för att med stöd av lagen ( 1974: 13 lom 

vissa anställningsfrämjande åtgärder (friimjandelagen) öka antalet arbets

placeringar för dessa sökande. 

Frågor om handikappades situation i arbetslivet och möjligheterna för 

dem att få meningsfullt arbete kommer i hög grad att uppmärksammas 

under det internationella handikappåret 1981. Myndigheter och organisa

tioner kommer under året att bredda och fördjupa arbetet med handikapp

frågorna. AMS har uttalat sin avsikt att bl. a. fortsätta med de intensifiera

de förmedlingsinsatserna för sökande med arbetshandikapp. 

Handikappinstitutet kommer med ekonomiskt stöd av arbetarskydds

fonden och arbetsmarknadsdepartementet att ge ut en "idebok" som visar 

på tekniska lösningar för att anpassa arbetsplatser till handikappade perso

ners individuella förutsätlningar och behov. Avsikten är att skriften skall 

spridas till skyddskommitteer. anpassningsgrupper. skyddsombud. före

tag, företagshälsovård, fackliga företrädare och andra berörda organ. 

Den I juli 1980 omvandlades arkivarbete och halvskyddad sysselsiittning 

till en ny sysselsiittningsform kallad anställning med lönebidrag. För denna 

gäller föreskrifter. som meddelas i förordningen (1980: 3381 om anställning 

med lönebidrag. 

Innan lönebidragsformen genomfördes fanns på vissa hall farhågor för 

att den skulle medföra svårigheter för dem som hade arkivarbete. främst 

hos allmännyttiga organisationer. Man hefarande att arbetsplatserna inte 

skulle ha möjlighet att ikläda sig arhetsgivaransvar och - på något längre 

sikt - kostnadsansvar för sina arkivarhetsanstiillda. Erfarenheterna hittills 
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ger emellertid, med några få undantag inte belägg för dessa farhågor. I 

stället väntas en fortsatt ökning av antalet personer som har anställning 

med lönebidrag. 

Ungdomar möter i många fall svårigheter vid övergången frfm skola till 

arbetsliv. Särskilt svår är situationen för ungdomar med grava handikapp. 

Arbetsmarknadsverket har sedan år 1977 bedrivit försök med ett förhöjt 

bidrag till arbetsgivare. som anställer gravt handikappade ungdomar under 

25 år. Försöksverksamheten upphörde vid slutet av budgetåret 1979/80. 

Förslag läggs fram om att motsvarande stöd skall kunna lämnas också 

fortsättningsvis. 

För arbetshandikappade som inte kan få anställning på den reguljära 

arbetsmarknaden med hjälp av lönebidrag och olika åtgärder för arbetsan

passning, måste samhället kunna erbjuda arbete i skyddade former. Efter

frågan på platser vid verkstäder för skyddat arbete är stor på många håll i 

landet. Stiftelsen Samhällsföretag föreslås därför få medel för investering

ar. som skall göra det möjligt att ta emot fler gravt handikappade arbetssö

kande vid verkstäderna och därigenom mera effektivt använda befintliga 

platser. 

Den nya organisationen med arbelsmarknadsinstitut för vägledning och 

yrkesinriktad rehabilitering (AmiJ. som tinns inom arbetsmarknadsverket. 

har successivt byggts upp sedan starten den I januari 1980. Genom att 

tidigare splittrade resurser nu samordnas i en gemensam organisation kan 

vägledning och rehabilitering erbjudas på fler orter i landet. där man 

tidigare bara haft tillgång till vissa delar av verksamheten. Under budget

året 1981/82 kan Ami-organisationen väntas bli fullt utbyggd och få full 

mottagningskapacitet. 

För projektverksamhet inom den yrkesinriktade rehabiliteringen före

slås en särskild anslagspost. Under budgetåret 1981/82 bör sådant utveck

lingsarbete inriktas på invandrare. som behöver väglednings- och rehabili

teringsinsatser. Syftet skall vara att utveckla melodik och arbetsformer för 

arbetet med dessa sökande. Ekonomiskt utrymme för projektverksamhe

ten skapas genom att det tidigare beslutade institutet för metodutveckling. 

forskning och personalutbildning föreslås inte bli inrättat. Därtill föresliis. 

att AMS skall få medel för att fortsätta med sådana uppgifter av myndig

hetskaraktär. som nu åvilar det tillfälligt inrättade Ami-kansliet vid styrel

sen. 

Nordiska arbetsmarknadsutskottets underutskott för arbetsmarknads

service tillsatle under år 1978 en projektgrupp för att undersöka möjlighe

terna att gemensamt utnyttja resurser för yrkesinriktad rehabilitering i de 

nordiska länderna. Arbetsgruppen har lagt fram förslag i en rapport (Nor

disk utredningsserie B 1980: 091 Nordiskt samarbele inom yrkesioriktad 

rehabilitering. Arbete pågår nu med att få till stånd en överenskommelse 

mellan de nordiska länderna om bl. a. de villkor som skall gälla för den som 

genomgår rehabilitering eller arbetsmarknadsutbildning i ett annnat nor

diskt land än bosättningslandet. 
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Arbetsmarknadsverket har sedan år 1979 bedrivit flera olika försöks

verksamhetcr som syftat till att· öka möjligheterna till rehabilitering och 

sysselsättning för arbetshandikappade. Så bedrivs försök med uppsökande 
I 

verksamhet bland unga förtidspensionärer samt försök med bidrag till 

handledare/fadder. Bidraget skall utgöra ersättning för insatser som hand

ledaren gör på och utanför arbetsplatsen för arbetshandikappade eller för 

unga personer som behöver stöd i introduktionen på arbetsplatsen. Som en 

försöksverksamhet kan också utbildning i företag av personer med grava 

handikapp få förlängas upp till ett år. Vidare bedrivs försök med kollektivt 

förberedande åtgärder för handikappanpassning av arbetsplatser. Verk

samheten syftar till att i förväg anpassa arbetsplatser. sä att arbetssökande 

med specifika handikapp kan anställas. Erfarenheterna av försöksverk

samheterna kommer att redovisas av AMS under våren 1981. 

I sitt delbetänkande (SOU 1978: 14) Arbete åt handikappade föreslog 

sysselsättningsutredningen vidgade möjligheter att fä vilande förtidspen

sion för förtidspensionerade. som vill pröva ett arbete. Utredningen före

slog också att ekonomisk kompensation skulle kunna lämnas till dem som 

riskerar att få sänkt pensionsnivå. om de återgår till förvärvsarbete. En 

interdepartemental arbetsgrupp har arbetat med dessa frågor under år 

1980. Arbetsgruppen samråder med bl. a. riksförsäkringsverket i frågor 

som rör förändrad praxis eller ändrade regler på de aktuella områdena. 

Forsk11inRsmedelfrc/11 arhetarskydd.~fo11de11 

I enlighet med riksdagens beslut med anledning av prop. 1978/79: 119 om 

vissa frågor rörande forskning och forskarutbildning (UbU 1978179: 44. 

rskr 1978179: 391 l har arbetarskyddsfonden fördelat 5 milj. kr. till löntagar

organisationerna för forskningsinitierande verksamhet för hudget:'tret 1979/ 

80. Stödet skulle enligt propositionen kunna användas för utarbetande av 

forskningsprogram. kunskapsöversikter. remissarbete inom områden som 

rör vetenskapliga frågor etc. Ingen begränsning i fråga om ämnes val eller 

forskningsinriktning skulle gälla för den arbetstagarinitierade forskningen. 

Riksdagens beslut med anledning av den forskningspolitiska propositio

nen innebär att arbetarskyddsfonden nu stöder forskningsiniticrande verk

samhet såväl inom som utanför sitt programområde. Detta stämmer do1.:k 

mindre väl med de riktlinjer riksdagen gav vid inrättandet av arhetar

skyddsfonden. och som avspeglas i dess instruktion. 

Det är emellertid enligt min mening viktigt att löntagarorganisationerna 

kan bygga upp kompetens och kunnande i sådan omfattning att de kan 

påverka. medverka i och initiera forskning inom alla forskningsfiilt. Det är 

därför riktigt att de får statligt stöd under en period dä deras resurser för 

verksamheten hyggs upp och organiseras. Jag anser däremot inte att ett 

sådant stöd skall vara permanent. Om sådan forskningsinitierande verk

samhet skall ingå i organisationernas arbete bör den ockst1 finansieras av 

dem själva. Med hänsyn till vad jag anfört förordar jag att stöd fftr utgå en 
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gång ytterligare. Därefter hör organisationerna klara finansieringen på 

egen hand. 
Stödet hör som tidigare anvisas ur arbctarskyddsfondcn. efter särskilt 

beslut av regeringen. Enligt min uppfattning utgör 5 milj. kr. ett rimligt 

bidrag. Jag vill i detta sammanhang erinra om att organisatiom:rna även i 

framtiden kan söka medel för enskilda projekt såväl hos arbetarskyddsfon

den som hos forskningsfinansierande organ inom andra sektorer. Jag har i 

dessa frågor samrått med chefen för utbildningsdepartcmentet. 

Hemställan 

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

låter riksdagen ta del av vad jag anfört om 

dels den yrkesmedicinska verksamheten. 

dels medel för forskningsinitierande verksamhet från arbctar

skyddsfonden. 

C I. Arbetarskyddsstyrelsen 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

116279000 

123229000 

133509000 

Arbetarskyddsstyrelsen är central myndighet för arbetarskydds- och 

arbetstidsfrågor, vartill räknas arbetsmedicinska frågor och frågor rörande 

den centrala tillsynen inom arbetslivet enligt produktkontrollagstiftningen. 

Styrelsen är chefsmyndighet för yrkesinspektionen. 

Arbetarskyddsstyrelsen leds av en styrelse. Denna utgörs av generaldi

rektören. överdirektören och nio ytterligare ledamöter. varav sju represen

terar parterna på arbetsmarknaden och två är riksdagsledamöter. I vcrks

styrclsen ingår vidare två personalföreträdare. Inom styrelsen finns tre 

avdelningar, nämligen tillsynsavdelningen. arbetsmedicinska avdelningen 

och administrativa avdelningen. 

Till arbetarskyddsstyrelsen är knuten en arbdstidsnämnd, som består 

av generaldirektören eller överdirektören. chefen för arbetstidsbyrån. en 

tjänsteman som generaldirektören utser samt sex ytterligare ledamöter 

som representerar parterna på arbetsmarknaden. 
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Personal 
Handläggande pcn;unal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Lokalkostnader 
Expenser 
därav al engångsutgiftt:r 

hl utomnordiska resor 
lnformationssystem om 

arbetsskador 
därav engångsanvisning 
Information m. m. på 

arbetarskyddets område 
Företagshälsovi\rdsut

hildning 
Personalutbildning 
Uppdragsvcrksamhet m. m. 

1980/81 

556 

71578000 
170000 

2fi033 000 
9412000 
!587000) 
( 195000) 

4234000 
1200000) 

6403000 

I 195 000 
894000 

.~310000 

*123229000 

Bcriiknad iindring 1981/82 

Arbetarskydds
styrdsen 

+2h 
+31 

+57 

+ 14448000 
+ 14000 
+ I 735 000 
+ 3 200000 

(+ 695000) 
(+ 24000) 

+ 1400000 
(+ 9000()()) 

+ 864000 

+ 114000 
+ 121 000 
+ JOOOOO 

+21996000 

Föredra
ganden 

+ 7900000 

+ I 154000 
+ 127000 

+ 145000 

+ 329000 

+ 88000 
+ 53000 
+ 484000 

+10280000 

• Under budgetåret 1980/81 skall av anslagsposten Lönekostnader I 000000 kr. och 
av anslagsposten Expenser 500000 kr. innehiillas och motsvarande kostnader i 
stället finansieras genom medel frän arbetarskyddsfonden enligt siirskilt regerings
beslut. Anslagsposten informationssystem om arbetsskador rår under budget[1ret 
1980/81 överskridas med högst 875000 kr. 

Inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen. som redovisas på statsbudgetens 

inkomstsida under Uppbörd i statens verksamhet. beräknas till 4 320 000 

kr. för nästa budgetår ( 1980/81 3 720 000 kr.). 

A rhe ta rs kyJJss ty re /sen 

En besparing med två procent bedöms inte kunna genomföras inom 

ramen för en oförändrad ambitionsnivå. En nedsatt och i och för sig även 

en oförändrad ambitionsnivå skulle stå i dftlig samklang med det mål för 

den framtida verksamheten som statsmakterna uppstiillt i anslutning till att 

den nya arbetsmiljölagstiftningen infördes. Styrelsen föreslår att utbyggna

den av arbetarskyddsverket fortsätter. Med hänsyn till rådande budgetläge 

vill styrelsen dock begränsa sina yrkanden. 

I. Pris- och löneornräkning m. m. 10159000 kr. 

2. Om alternativet med nedskärningar genomförs skulle det innebära att 

utnyttjandet av informationssystemet om arbetsskador måste minska. In

formationen om styrdsens föreskrifter och andra normer liksom rescverk

samhet, kontorsservice etc måste likaså dras ner. Totalt skulle styrelsen 

behöva vakanthålla sju tjänster. 

Arbetarskyddstyrelsen har på uppdrag av regeringen och i samarbete 
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med statskontoret och berörda personalorganisa.tioner genomfört en or

ganisationsöversyn IASSÖ) i syfte att få fram en samlad bedömning av 

resurs- och utvecklingsbehoven med avseende på arbetarskyddsverkets 

administrativa funktioner på såväl central som regional nivä. Resultatet 

ligger i enlighet med regeringsupp<lraget till grund för anslagsframställning

en. Av denna anledning är det naturligt att styrelsens faktiska huvudalter

nativ utgörs av den anslagsnivå som följer av att organisationsöversynen 

genomförs. Därutöver är vissa förstärkningar i övrigt nö<lviindiga. 

Övervägandena inom ramen för organisationsöversynen innebär att en 

rad åtgärder skall vidtas för att förbiittra verkets administration. Inom ett 

flertal områden behövs fortsatt utvecklingsarbete. Ett tjugotal projekt skall 

genomföras på kortare eller liingre sikt. De mer långsiktiga projekten avser 

verksamhetsplanering. författningsarbete. administration och ledning 

inom yrkesinspektionen. chefsutveckling. personalutveckling. regional ut

veckling samt registrators- och arkivfrågor m. m. 

Övervägandena inom ramen för översynen innebär vidare att styrelsen 

föreslår viss omorganisation av <len administrativa avdelningen inom sty

relsen och att administrativa funktioner förs över till enheter manför 

avdelningen. Sammanfattningsvis föreslår styrelsen följande ändringar i 

förhållande till nuläget. 

Ett direkt under verksledningen placerat planeringssekretariat inrättas. 

Inom administrativa avdelningen dras planerings- och utredningsbyrån 

in. Personalsektionen bryts ut och omvandlas till en fristående personalen

het (i anslagsframställningen upptagen som byrå). Inom kanslibyrån sam

manförs vissa uppgifter till en nyinrättad allmiin sektion. En fristående 

rationaliseringssektion inrättas. Den personal som arbetar med informa

tionssystemet om arbctsskador bildai· tills vidare en sammanhållen fristå

ende arbetsenhet. På sikt bör den föras över till tillsynsavdelningen. Först 

måste dock klarläggas vilken ADB-verksamhet tillsynsavdelningcn skall 

bedriva och hur dcn skall organiseras. 

Huvuddelen av de administrativa funktioncrna avser den administrativa 

avdelningen men även tillsynsavdelningen och arbetsmedicinska avdel

ningen herörs. Resultatet av den nu genomförda organisationsöversynen 

innebär en minskning av antalet ärsarbctskrafter för administration me<l ett 

tiotal. De administrativa funktionerna har emellertid blivit eftersatta vid 

den utbyggnad av arbetarskyddsverket som skett under 1970-talet och 

styrelsen har därför varit nödsakad att inrätta ett betydande antal tjänster 

utanför stat. Nu föreslås att totalt 44 nya fasta tjänster inrättas för admini

strativa funktioner. huvudsakligen som ersättning för redan inrättade extra 

tjänster. Tillsynsavdelningens och arbetsmedicinska avdelningens admini

strativa resurser förstärks utan att någon ny organisatorisk arbetsenhet 

inrättas. 

Personalorganisationerna - SACO/SR-föreningen samt Statstjänste

mannaförbundets avdelning 301 inom arbetarskyddsverket - har avgivit 
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ett särskilt uttalande i anslutning till styrelsens redovisning av organisa

tionsöversynen. 

Ytterligare ett regeringsuppdrag ligger till grund för anslagsframställ

ningen. Enligt detta skall styrelsen i samråd med statskontoret utarbeta 

och redovisa alternativa förslag till plan för successiv utbyggnad av infor

mationssystemt om arbetsskador ( ISAJ. I uppdraget ingår också att redovi

sa övrig pågftende och planerad utveckling av ADB-system inom arbetar

skyddsstyrclsen och yrkesinspektionen - bl. a. ett datorbaserat arbetsstäl

leregister (SARA) - samt att lämna alternativa förslag till fortsatt verk

samhet avseende utveckling och drift av ADB-system. 

I fråga om informationssystemet om arbetsskador föreslås en utbyggnad 

så att arbetarskyddsstyrelsens och andra avnämares behov av riktad stati

stik kan tillgodoses. Härigenom blir det möjligt att tillgodose det egentliga 

syftet med informationssystemet, nämligen att ge underlag för arbetar

skyddsverkets uppföljning av arbetsmiljölagen vad giiller föreskriftsarbetet 

och att ge underlag för tillsynsmyndigheternas och arbetsmarknadsparter

nas förebyggande arbete. Detta sker genom att möjligheterna förbättras till 

uppföljning av arbetsolycksfall och i viss miin arbetssjukdomar samt till 

jämförelser mellan t. ex. olika branscher. 

Ett datorbaserat arbetsställeregister vid yrkesinspektionen föreslås i 

stället för det nuvarande manuella, som är svårhanterligt och oöverskåd

ligt. Härigenom blir det möjligt att på ett enkelt och effektivt sätt få tillgång 

till aktuella uppgifter om samtliga arbetsställen som underlag för planering 

och uppföljning av yrkesinspektionens verksamhet, för riktade informa

tionsätgärder etc. Det datorbaserade arbetställeregistret behandlas ytterli

gare under anslaget C 2. Yrkesinspektionen. 

Mot bakgrund av den genomförda översynen förordar styrelsen att den 

ADB-stödda verksamheten inom arbetarskyddsverket samordnas med av

seende pft information. organisation och teknik. En ADB-organisation bör 

snarast byggas upp och bl. a. innefatta funktioner för informationssamonl

ning. eventuell datordrift och administrativ utveckling. En sådan ADB

teknisk lösning bör viiljas som ger möjlighet till användning av textskärmar 

för direkt registrering och uttag av information. Samordning med andra 

ADB-system inom verket mäste också vara möjlig. Med en ADB-verksam

het som omfattar minst informationssystemet om arbetsskador och ett 

datorbaserat arbetsställeregister medför egen dator en lägre totalkostnad 

än om servicebyrå anlitas. 

3. Merparten av de nya fasta tjänster som föreslås inrättade för admini

strativa funktioner avser administratil'a avdelningen. Sammanlagt föreslår 

styrelsen att 45 sådana nya tjänster inrättas. Samtidigt kan åtta tjänster 

dras in. Därutöver är det·angeläget att förstärka lagbyrån, internationella 

sekretariatet och utbildningssektionen med tre nya tjiinster. Totalt föreslås 

40 nya tjänster för administrativa avdelningen ( + 4 473 000 kr.). 

4. Styrelsens tillsynsardelning, som bl. a. utarbetar arbetsmiljöföre-
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skrifter, behöver förstärkas. Arbetsmiljölagen ger de grundläggande be

stämmelserna och styrelsen kompletterar lagen med de föreskrifter som 

närmare anger krav och skyldigheter beträffande arbetsmiljön. Förstärk

ningar föreslås för föreskriflsarbete och övriga tillsynsåtgärdcr samt för 

samordningsfrågor för tillsynsavdelningen och yrkesinspektionen. Sju nya 

tjänster föreslås. Samtidigt kan två extra tjänster dras in ( + 952 000 kr.). 

5. Den arbetsmedicinska ai·delningen har forskning och utbildning som 

sina huvuduppgifter. Den egna forskningen och utvärderingen av andras 

har stor betydelse som faktaunderlag i styrelsens föreskriftsarbete. För

stärkning av avdelningen behövs för att denna på ett tillfredsställande sätt 

skall kunna fylla sin funktion som landets centrala arbetsmedicinska forsk

ningsinstitution. I anslagsframställningen prioriteras den del av den arbets

fysiologiska forskningen som avser belastningssjukdomar. tex i rörelseor

ganen. I fråga om dessa sjukdomar krävs också ökade insatser inom 

området ergonomisk psykologi. Sammanlagt föreslås fem nya tjänster för 

forskningsverksamhcten och fem för administrativa funktioner inom av

delningen. Samtidigt kan tre extratjänster dras in ( + I 319 000 kr.). 

6. På basis av de förslag som lämnats i ADB-översynen föreslår styrel

sen en utveckling och utbyggnad av informationssystemet om arbetsska

dor ( + I 200 000 kr.). 

7. För lokalkostnader, vetenskaplig apparatur och andra expenser, in

formationsverksamhet m. m. behövs ytterligare medel ( + 3 893 000 kr. l. 

Till anslagsframställningen har fogats en skiljaktig mening av personal

företrädaren för medlemmar i Statstjänstemannaförbundets avdelning 301 

samt särskilt yttrande över styrelsens beslut beträffande anslagsframställ

ningen från SACO/SR-föreningen vid arbetarskyddsverkct. 

Statskontorets samråd.1)•ttra11de 

Översynen av arbetarskyddsstyrelsens administrativa funktioner 

(ASSÖ) skulle enligt uppdrag genomföras av arbctarskyddsstyrelsen i sam

arbete med bl. a. statskontoret. Efter att ha deltagit i översynsarbetet har 

statskontoret med utgångspunkt från uppdraget och på grundval av stats

kontorets observationer kommit fram till två alternativa handlingslinjer för 

det vidare utvecklingsarbetet inom styrelsen. Av dessa förordar statskon

toret en totalöversyn av arbetarskyddsverket framför allt med hänsyn till 

de nya eller ändrade arbetsuppgifter som arbetarskyddsstyrelsen fått eller 

får samt med hänsyn till att styrelsen ställs inför att i väsentligt större 

omfattning än f. n. ta ADB-tekniken i anspråk. En översyn bör enligt 

statskontoret behandla följande frågor. 

- Tillsynsavdelningens arbetsformer. i första hand författningsarbctet. 

- Yrkesinspektionens fält verksamhet. 

- Arbetarskyddsstyrelsens roll som chefsmyndighet åt yrkesinspektionen. 

- Den arbetsmedicinska forskningens organisation. 

Som alternativ till en totalöversyn har statskontoret även lämnat vissa 
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konkreta förslag på grundval av det genomförda utredningsarbetct. Försla

gen syftar till att åstadkomma ett samlat planeringssystem bl. a. genom 

införande av programbudgetering samt en ökad grad av delegering. För att 

uppnå bättre organisatoriska förutsättningar härför finner statskontoret att 

vissa av de verksamhetsinriktade arbetsuppgifter som i dag ligger på admi

nistrativa avdelningen bör föras över till tillsynsavdclningen där de mera 

naturligt passar in. Statskontoret syftar då på lagbyrån och arbctstids

byrån. Denna fråga bör emellertid uppmärksammas först vid en bredare 

översyn av arbetarskyddsverkets vc:rksamhet. Statskontoret understryker 

vidare vikten av att de olika enheterna inom verket svarar för planeringen 

av den egna verksamheten och föreslår i konsekvensens därmed att den 

nuvarande planeringsbyrån avskaffas. Istället föreslar statskontoret inrät

tandet av en särskild plancringssektion inom kanslibyrån för vissa övergri

pande planeringsfrågor. Huvuddelen av arbetet med petita- och budgetfrå

gor föreslås bedrivas inom kanslibyråns ekonomisektion. De frågor av 

allmän karaktiir. t. ex. vissa sekretariatsfunktioncr och juridiska frågor, 

som i dag handläggs centralt inom kanslibyrån bör föras till en allmän 

sektion inom byrån medan rationaliseringsfrågor llyttas till en ny enhet för 

administrativ utveckling. 

Statskontoret har bedömt att det finns ett behov av ytterligare admini

strativa tjänster motsvarande 25 årsarbetskrafter. 

Riksrel"isionsverket - utredningl"rapport om l'iss m·gijishcliiggning l'id 

arhetarskyddsstyrelsen 

Riksrevisionsverket (RRV) har på uppdrag av regeringen och i samråd 

med arbetarskyddsstyrelsen utrett förutsättningarna for att avgiftsbelägga 

granskningsverksamheten inom styrelsens tillsynsavdelning samt admini

strativa och andra konsekvenser av en sådan åtgärd. I uppdraget ingick 

vidare att föreslå ett system för avgiftsbeläggning av analyser av prover 

m. m. som utförs vid styrelsens arbetsmedicinska avdelning pä uppdrag av 

yrkesinspektioncn då proverna samlats som ett led i inspektionsvcrksam

heten. RRV har, efter hörande av arbetarskyddsstyrclsen. den 5 december 

1980 överlämnat sin utredningsrapport. 

RRV anser att det redan från den I juli 1981 bör vara möjligt att tillämpa 

en striktare avgiftsdebitering vid arbclarskyddsstyrelsens arbetsmedi

cinska avdelning. Det nuvarande avgiftssystemet vid avdelningen torde 

emellertid alltjämt kunna användas. Avgifterna bör dock snai·ast ses över 

genom samråd med RRV enligt avgiftsförordningen ( 1975: 586). Åtgärder 

behöver vidare .vidtas för att det skall bli möjligt att uppnf1 en större 

enhetlighet i yrkesinspcktionsdistriktens miitverksamhet. Begreppet upp

dragsgivare bör klargöras genom en komplettering av arbetsmiljöförord

ningen ( 1977: 1166!. 

När det gäller tillsynsavdelningens granskningsverksamhct anser RRV 

att principbeslut bör kunna fattas om avgiftsbeläggning av i vart fall den 
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föreskrivna granskningen men att ytterligare utredningsarbete är nödvän

digt för ett slutgiltigt ställningstagande beträffande den frivilliga gransk

ningen och formerna för avgiftsbeläggningen. Enligt RRV:s uppfattning 

bör arbetarskyddsstyrclsen efter ett principbeslut svara för det fortsatta 

utredningsarbetet. Det författningsmässiga stödet för att avgiftsbclägga 

granskningsärenden bör enligt RRV förstärkas genom en komplettering av 

17 § arbetsmiljöförordningen ( 1977: 1166). RRV bedömer att det inte är 

möjligt att införa avgifter i granskningsverksamheten förrän tidigast 

fr. o. m. den 1 juli 1982. Arbetarskyddsstyrelsen bör enligt RRV:s uppfatt

ning redovisa resultatet av det fortsatta utredningsarbetet i samband med 

anslagsframställningen för budgetåret 19lW83. 

Utm.1·111i11g.1·11äm11clen fi'ir 1111ii·ersitt'f och hiigskolor - särskild skri1·e/se 

Kostnaderna för sådan inredning och utrustning som behöver nyanskaf

fas till följd av att arbetarskyddsstyrelsen erhf111it lokaler i en nybyggnad i 

Västra Skogen i Solna bestrids frän ett särskilt anslag. Under anslaget 

beräknades iiven medel för motsvarande kostnader för styrelsens arbets

medicinska lilial i Umeå. 

På anslaget uppfördes bl. a. en delram av 1920000 kr. avseende telefon

växeln för lokalerna i Västra Skogen. Kostnadsramen har i sin helhet tagits 

i anspråk för detta ändamål. 

Regeringen har medgivit att arbetarskyddsstyrelsen utöver nybyggna

den i V[istra Skogen får disponera ytterligare lokaler i Stockholmsomrädet 

för högst 125 arbetsplatser. De telefoner som erfordras för lokalerna ifråga 

bör vara anslutna till telefonväxeln i V[istra Skogen. Utrustningsnämnden 

för universitet och högskolor har i en särskild skrivelse hemsrnllt att en ny 

delram Nybyggnad i Västra Skogen i Solna. utbyggnad av telefonväxeln 

m. m. på 310000 kr. uppförs i inrednings- och utrustningsplanen. 

Fc>redraganden 

Arbetarskyddsverkct har byggts ut kraftigt under den senaste tioärspe

rioden~ Verket har fått avscviirt ökade resurser för hl. a. föreskriftsarbete. 

forskning. tillsynsverksamhet och information. Av följande tabell framgår 

personalstatens utveckling sedan arbetarskyddsstyrelsens tillkomst år 

1949. 

Ar 

1949 
1960 
1970 
1972 
1974 
1980 

Tjänster enligt stat 

Arbetarskvddsstyrelscn 

59 
69 

105 
:!78" 
360 
566° 

rrk1·si11spekti1111e11 

143 
155.5 
237 
297 
385 
fil7 

" varav 14fi for den nya arbetsmedicinska avdelningen inkl. central administration 
" varav 229 avser arbelsmedicinska avdelningen och externuthildningen. Hånsyn 
har ej tagits till de centrala administrativa funktioner som kommer arbetsmedicinska 
avdelningen till del genom administrativa avdt:lningen. 
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Utbyggnaden som syftat till alt tillgodose den ökade efterfrågan av 

verkets tjänster måste nu anses i slorl sell fullföljd. En yllerligarc utbygg

nad skulle visserligen i och för sig vara försvarbar men även arbctar

skyddsverkct - som hittills varit förhållandevis gynnat i budget prövning

arna- måste nu genomföra besparingar och omprioriteringar. Oliti'ör lir jag 

inte beredd att förorda nftgra nya tjänster utan beräknar anslaget enligt 

huvudalternativet med vissa undantag. 

Utvecklingen inom arbctarskyddsverket mi\slc nu i än högre grad iin 

tidigare kännetecknas av insatser för all främja effektiviteten. Hårda prio

riteringar av verksamheten kom_ mer all bli nödvändiga liksom omdispone

ringar av befintliga resurser för att möta ny och ökad dterfrågan pil 

insatser fr{rn verkets sida som uppkommer till följd av den tekniska och 

sociala utvecklingen. Arhetarskyddsverkel torde enligt min mening ha 

goda förutsättningar att klara detta. 

Två omfattande översyner ingi'tr i del material som ligga till grund för 

arhetarskyddsvcrkels anslagsframställning för nlista hudgetär. De hör en

ligt min mening kunna utgöra viktiga utgångspunkter för de effeklivitetsbe

främjande åtgärderna inom verket under kommande år. 
Regeringen uppdrog den 21 juni 1979 åt arbetarskyddsstyrelscn all med 

utgångspunkt i styrelsens administrativa avdelning se över arbetarskydds

verkets administrativa funktioner och till regeringen inkomma med de 

förslag som föranleddes därav. Arbetet skulle bedrivas i samarbete med 

statskontoret och berörda personalorganisationer. Översynen har legal till 

grund för anslagsframställningen för budgetåret 1981 /82 och har redovisats 

i en särskild översynsrapport (ASSÖ-rapportcnl. I rapporten anges i före

kommande fall de lokala personalorganisationernas avvikande uppfatt

ning. Enligt vad jag har erfarit har del nyligen efter lokala medbestämman

deförhandlingar besliimts hur det fortsatta utvecklingsarbetet skall bcdri-

vas. 

Statskontoret har i ett särskilt samrfidsyttrande inkommit med verkets 

redovisning av regeringens uppdrag. 

Såväl ASSÖ-rapporten som statskontorets samrädsyttrandc pekar på 

behovet av en förbättrad verksamhctsplanering inom arhctarskyddsver

ket. Statskontoret menar att programbudgetering hör tillämpas som ell led 

i utvecklingen av en bättre planering. I ASSÖ-rapporten redovisas verk

snmhetsplancring som ett av de områden där fortsatt utvecklingsarbcte är 

nödvändigt. Jag delar helt denna uppfattning och menar att behovet av en 

förstärkt verksamhctsplanering accentueras ytterligare av det samhälls

ekonomiska li-ige vi f. n. befinner oss i. Vcrksamhetsplaneringcns funktion 

är att klarlägga hur myndigheten avser alt bedriva sin verksamhet och hur 

den vill använda sin personal och övriga resurser för att n:i de önskade 

resultaten. Under en period dt1 inga eller mycket smil resursförstärkningar 

är att viinta måste det vara synnerligen angeläget att myndigheterna noga 

avväger hur betintligil resurser skall användas pil mest ändamålsenliga 

siitl. 
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En viktig del av verksamhetsplancringen är hudgetcringen. Kravet på en 

ytterligare förbättrad hushållning med resurserna och prioritering mellan 

olika verksamhetsgrenar leder till att större uppmärksamhet måste ägnas 

åt budgetering och uppföljning. 
Styrelsen aviserar i ASSÖ-rapporten att ett utvccklingsarbete snarast 

skall sättas i gång i fråga om verksamhetsplanering och petitaarbete. Målet 

är att få fram en vcrksamhetsplanering som är praktiskt användbar. Vikten 

av att kunna göra en avstämning av de faktiskt uppnådda arbetsresultaten 

bör enligt ASSÖ-rapporten uppmärksammas. 

Enligt min uppfattning bör arbctarskyddsstyrclsen av skäl som jag 

nämnt utarbeta förslag till verksamhetsinriktad budgetering. Syftet med 

detta är att ge såväl statsmakterna som verket bättre beslutsundcrlag. Jag 

tänker bl. a. på prioriteringar mellan olika verksamhetsgrenar. Detta skulle 

t. ex. kunna ske i termer som resurser för forskning. tillsynsarbete samt 

utbildnings- och informationsverksamhet. Det mål som arbctarskyddssty

relsen satt upp för utvecklingen av vcrksamhetsplanering och petitaarbete 

bör naturligtvis utmynna i en verksamhctsinriktad budgetering. Utgångs

punkten bör vara att en verksamhetsinriktad hudgetering skall kunna till

lämpas fr. o. m. budgetåret 1983/84. Jag avser att inom kort ge arbctar

skyddsstyrelsen i uppdrag att komma in med ett sådant förslag. 

En annan viktig utvecklingsuppgift för styrelsen är decentralisering och 

delegering. Enligt ASSÖ-rapportcn är nu verket så stort att det är svårt att 

upprätthålla enkla, dagliga kontakter mellan direkt berörd personal i lin

jeorganisationen och den centrala administrationen. Huvudansvaret för 

administrationen måste därför ligga ute i linjen. Den centrala administra

tionens roll ändras samtidigt fortlöpande i riktning mot samordning och 

expertkunnande. 

Även jag ser denna utveckling som naturlig i ett stort och modernt 

arbetande ämbetsverk. Den pågående utvecklingen mot ökad delegering 

och decentralisering inom arbetarskydds verket är positiv. Styrelsen bör 

dock ytterligare överväga vilka möjligheter som finns att påskynda denna 

utveckling. Förutsättningarna för decentralisering och delegering bör en

ligt min mening bli väsentligt förbättrade också genom större delaktighet i 

verksamhctsplanering och budgetering från olika delar av verket samt 

genom det utvecklingsarbete i övrigt som jag redan har behandlat. 

Från yrkesinspektionens sida finns ett uttalat önskemål om bättre rikt

linjer för verksamheten. Det gäller såväl för den interna som den externa 

verksamheten. Frågan har tidigare behandlats av bl. a. RRV i rcvisionsrap

porten om verksamheten vid yrkesinspektionen (Dnr 1976: 1209). RRV 

framhöll däri att en väsentlig uppgift för arbetarskyddsstyrelsen är att öka 

stödet till yrkesinspektionen vad gäller administrativt utvecklingsarbete. 

En särskild "Yl-handbok'' borde enligt RRV utarbetas för att vägleda och 

stödja yrkesinspektionen i dess arbete. I en sådan "Yl-handbok" skulle 

också t. ex. riktlinjer för prioritering av olika typer av insatser kunna ges. 
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För egen del förutsätter jag att styrelsens roll gentemot yrkesinspektio

nen kommer att genomgå stora förändringar genom de åtgärder för bl. a. 

förbättrad verksamhetsplanering/budgetering. decentralisering och ut

byggnaden av den ADB-verksamhet som jag strax kommer att behandla. 

Jag menar att det i anslutning till alla dessa föriindringar är angeläget att 

stor uppmärksamhet ägnas åt polieyfrågor och gemensamma riktlinjer. I 

detta arbete bör RRV:s förslag om en särskild Yl-handbok noga prövas. 

I sin rapport rörande ADB-verksamheten har styrelsen lämnat förslag 

rörande utveckling och drift av ADB-systemen inom verket. Jag delar 

styrelsens uppfattning om värdet av en teknisk lösning som ger möjlighet 

till användning av textskärmar för direkt registrering och uttag av informa

tion. dvs den ADB-tekniska ambitionsnivå som motsvarar alternativet · 

steg 3 för informationssystemct om arbetsskador (ISA) och steg I för ett 

samordnat datoriserat . arbetsställeregister för arbetarskyddsverket 

<SARA). 

Utvecklingsarbetet bör bedrivas utifrån förutsättningen att ISA och 

SARA på sikt skall kunna byggas ut till de av styrelsen förordade ambi

tionsnivåerna. Detta medför också att ansvaret för projektet MI-08 tas 

över av arbctarskyddsstyrelsen fr. o. m. budgetåret I 981/82. Jag har i den

na fråga samrått med chefen för jordbruksdepartementet. Denna utveck

ling av ADB-verksamheten bör enligt min mening få stor betydelse för 

möjligheterna att effektivisera verket. 

I dag har yrkesinspektionen manuella kortregister över de arbetsställen 

som ligger direkt under yrkesinspcktioncns tillsyn. Registren används för 

anteckningar om besöksverksamheten och som diarier över skriftväxling 

med arbetsställen. 

Totala antalet registrerade arbetsställen är ca 93000 med en spridning 

inom distrikten från 2 600 till 11 800 arbetsstiillc:n. Inget samlat register 

finns och distrikcns register är inte enhetliga. Under år 1979 gjordes 44 000 
besök vid registrerade arbetsställen och 11 000 hesök vid arbetsställen av 

kortvarig natur, t. ex. byggarbetsplatser. som finns uppförda på särskilda 
samlingskort i registren. 

I och med att yrkesinspektionens arhetsställeregister datorbaseras får 

yrkesinspektionen betydligt bättre underlag för planering och uppföljning 

av verksamheten. Likaså ökar arhetstagarskyddsstyn:lsens möjligheter att 

leda, samordna och följa upp verksamheten vid yrkcsinspektionen. En 

bättre verksamhetsstatistik bör ge helt nya möjligheter att bedöma resurs

behov, styra resurser efter mest angelägna behov och följa upp distriktens 

insatser i förhållande till tidigare utarbetade planer. 

En utbyggnad av ISA och SARA bör också ge arbetarskyddsstyrelscn 

ett avsevärt förbättrat underlag för styrelsens författningsarbete. Det gäller 

både vid prioriteringar mellan olika författningsprojekt. vid utformningen 

av författningarna liksom vid insatser för att föra ut författningarna 

praktisk tillämpning ute i arbetslivet. Även uppföljningen bör bli lättare. 
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I förcskriftsarbetet görs konsekvensanalyser av olika slag. Genom så

dana analyser söker de pa11sammansatta grupper som deltar i föreskriftsar

bctet bedöma positiva och negativa konsekvenser som t. ex. minskat antal 

arbetsskador och yrkessjukdomar, minskad sjukfrånvaro och minskad per

sonalomsättning. ökade kostnader för inn:steringar m. m. Genom den 

förordade ADB-utvecklingen bör underlaget för sådana beräkningar för

bättras. Detta ser jag som en synnerligen viisentlig effekt. 

Utvecklingsarbetet skall bedrivas enligt de särskilda riktlinjer som be

skrivs i prop. 1978/79: 121 om användningen av ADB i statsförvaltningen 

och som riksdagen i princip godkänt (fi U 1978/79: 34. rskr 1978/79: 339 l. 

I propositionen framhålls bl. a. att beslutsproccssen skall utformas så att 

förändringar i förutsättningarna kan beaktas. Detta förutsätter att arbetet 

indelas i etapper och att man föi varje etapp omprövar och förbättrar 

bcslutsundcrlaget på grundval av det genomförda utredningsarbetet och 

med ledning av gjorda erfarenheter. Etapperna innebär i princip att man 

först genomför en förstudie. Pft grundval av den fattas ev. beslut om att 

genomföra en huvudstudie som underlag för konstruktion av systemet. 

Ytterligare en avstämningspunkt hör läggas in mellan systemkonstruk

tionen och systemets införande. Övergång från en etapp till nästa skall 

föregås av beslut av en ansvarig instans. När det gäller större projekt krävs 

statsmakternas direkta medverkan i beslutsprocessen. Arbetarskyddssty

rclsens tänkta ADB-verksamhet är exempel på ett sådant större projekt. 

Riksdagen har beslutat om införandet av ISA (prop. 1977178: 74, SoU 

1977178: 24. rskr 1977/78: 147) och arbctarsky<ldsstyrelsen har fått regering

ens uppdrag att utarbeta alternativa förslag till plan för successiv utbygg

nad av inforrnationssystemct. Styrelsen skall också redovisa övrig på

gfi..,nde och planerad utveckling av ADB-system och lämna förslag till 

fortsatt drift och utveckling. I och med att arhetarskyddsstyrelsen nu 

inkommit med ADB-rappol1en får den s. k. förstudien anses genomförd. 

Det fortsatta utvecklingsarbetet bör bedrivas med den inriktning som jag 

nyss har förordat. Med det beslutsunderlag som nu föreligger är jag dock 

inte beredd att ta sticillning till takten i utbyggnaden. Detta bör bli avhängigt 

resultatet av huvudstudien. Jag har för avsiki att inom kort föreslå rege

ringen att uppdr'.i åt arbetarskyddsstyrelsen att i samråd med statskontoret 

genomföra en s. k. huvudstudie för en samordnad lösning för ISA och 

SARA och därefter inkomma med de förslag till systemutformning. drift

lösning och genomförandeplan som föranleds diirav. För SARA bör hu

vudstudien utföras enligt steg I och för ISA enligt steg 2. Därvid bör 

samordning ske med arbetet inom den s. k. basregistautredningen. Vad 

gäller driften bör två lösningar utredas. Den ena bör baseras på en teknisk 

och organisatorisk samordning av ISA och SARA samt ev. utnyttjande av 

servicebyrå initialt. Den andra bör baseras pft att ISA hålls samlat med 

driften ev. initialt förlagd till servicebyrft. Däremot skall SARA i denna 

lösning utformas så att det kan förläggas till mindre datorer på yrkesin-



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 12~ 

spektionerna. Detta ökar ytterligare förutsättningarna för att bedöma möj

ligheterna till decentralisering m:h delegering. För övriga system bör för

slag lämnas till utvecklings- och genomförandeplaner samt samordning 

med ISA och SARA. Det är givetvis av stor vikt att ekonomiska kalkyler 

och effektbeskrivningar för föreslagna lösningar redovisas. Likaså skall 

resultatet av försöksverksamheten redovisas. 

Utvecklingskostnaderna för ISA har av arbetarskyddsstyrclsen beräk

nats till drygt 4 milj. kr. totalt och för SARA till nästan 3.2 milj. kr. Därtill 

kommer för SARA kostnader för att föra över uppgifter från nuvarande 

manuella register. Dessa kostnader har beräknats till knappt 4 milj. kr. 

Sammantaget skulle alltså de bägge systemen kosta drygt 11 milj. kr. i 

utvecklingskostnader dvs. engångskostnader. Vid full drift skulle kostna

derna enligt styrelsens beräkningar vara närmare 3 milj. kr. högre än i dag 

dvs mellan 7 ,5 och 8 milj. kr.lår. 

För budgetåret 1981/82 har styrelsen begärt 5634000kr. för ISA varav 

I 100000 kr. utgör engångsanvisning för utvecklingskostnader. För SARA 

har begärts 2 500000 kr. varav I 750000 kr. utgör engångsanvisning för 

ut vecklingskostnader. 

Enligt min mening bör kostnaderna under ut vecklingsperiodcn fördelas 

mellan statsbudgeten och fonden för arbetsmiljöförbättringar. Därefter bör 

medel för drift av verksamheten till fullo anvisas via statsbudgeten. 

Fonden för arbetsmiljöförbättringar inrättades år 1975 för att täcka sta

tens kostnader för garantilån för arbetsmiljöförbättringar (s. k. AG-lån). 

Systemet med garantilån för arbetsmiljöförbättringar innebar att staten 
gick i borgen för lån på sammanlagt 300 milj. kr. AG-lånen var ränte- och 

amorteringsfria i två år. AG-lån kunde tecknas under perioden september 

1975 t. o. m. december 1978. Fonden för arbetsmiljöförbättringar finansie

rades genom en tillfällig höjning av arbetarskyddsavgiften på 0.03 % åren 

1976, 1977 och 1979. Medlen skulle användas för att bekosta räntelätt

nader. garantiinfrianden och andra kostnader för AG-lånen. Fondens sam

manlagda inkomster hittills är drygt 155 milj. kr. Dess utgifter per oktober 

1980 uppgick till sammanlagt drygt 55 milj. kr. varav räntekostnaderna 

utgjort 43 milj. kr. och inlösta kreditgarantier drygt 6 milj. kr. Behållningen 

på fonden var vid utgången av oktober i år ca 100 milj. kr. Fondens 

framtida intäkter består av räntor och dess utgifter av kostnader för ränte

lättnader och infriande av_ garantiåtaganden. Enligt de beräkningar som 

gjorts inom arbetsmarknadsdepartementet bör återstående kostnader för 

räntor inte överstiga 15 milj. kr. Detta innebär att fonden kommer att ha 85 

milj. kr. för att täcka kostnader för kommande garantiinfrianden. Härtill 

kommer ränteinkomster på kapitalet. Som jag tidigare nämnt var den totala 

garantiramen för AG-lånen 300 milj. kr. 

Jag bedömer det inte som troligt att fondens medel kommer att behöva 

tas i anspråk i sådan omfattning att den riskerar att tömmas. Det finns 

tvärtom goda förutsättningar för att fonden kommer att uppvisa stor be-
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hållning då den skall slutredovisas. I den proposition vari fonden föreslogs 

bli inrättad anförde föredraganden att överblivna medel borde få användas 

för andra insatser på arbetsmiljöns område. Den utbyggnad av arbetar

skydds verkets ADB-verksamhet som jag förordat är en sådan viktig insats. 

Med hänsyn till det ansträngda budgetläget finner jag det därför rimligt att 

vissa kostnader för ADB-verksamhetens uppbyggnad finansieras med me

del från fonden. Som jag tidigare nämnt har arbetarskyddsstyrelsen beräk

nat dessa till ca 11 milj. kr. Med hänsyn till att utvecklingskostnaderna kan 

komma att förändras i det fortsatta utredningsarbetet anser jag att rege

ringen nu bör inhämta riksdagens godkännande att ur fonden för arbetsmil

jöförbättringar få disponera högst 15 milj. kr. Medlen bör av regeringen 

anvisas på så sätt att de täcker beräknade kostnader för ett år i taget. Jag 

bedömer behovet för år 1981 till ca 2.5 milj. kr. 

För informationssystemet om arbetsskador <ISAJ beräknar jag 4 379000 

kr. För det samordnade arbetsställeregistrct (SARAl föreslår jag efter 

samråd med chefen för jordbruksdepartementet att 515 000 kr. överförs 

från tionde huvudtiteln till denna huvudtitels anslag C 2. Medlen uppförs 

där på en särskild anslagspost. 

Genom beslut den 6 mars 1980 uppdrog regeringen åt RRV att se över 

frågan om avgiftsbeläggning av viss verksamhet inom arbetarskyddsstyrcl

sen. 

RRV har efter hörande av arbetarskyddsstyrelsen i en utrcdningsrapport 

den 5 december 1980 redovisat sitt uppdrag. 

Granskningsverksamheten vid arbetarskyddsstyrelsens tillsynsavdd

ning sker som officiell provning eller som frivillig granskning. 

Officiell provning är sådan teknisk provning, kontroll eller besiktning 

som är föreskriven i lag eller annan författning och som inte är egenkon

troll. Sådan provning som föreskrivs med stöd i arbetsmiljölagen kan -.;,ara 

typgranskning. första besiktning eller revisionsbcsiktning. 

Officiell provning utförs dels av riksprovplatser då sådan finns för det 

aktuella provningsområdet. dels av arbetarskyddsstyrelsen. Riksprovplat

serna fungerar således som en del av arbetsmiljöqrganisationen. Arbetar

skyddsstyrelscn strävar efter att så långt möjligt successivt överlämna den 
officiella provningen till riksprovplatscr. 

1 avvaktan på att riksprovplatser utses utförs officiell provning även av 

andra externa institutioner. Officiell provning som utförs av arbetar

skyddsstyrelsen och det till provningen kopplade godkännandet är i dag 

avgiftsfritt. Officiell provning som utförs av riksprovplats eller annan 

institution är däremot avgiftsbelagd. 

Den frivilliga granskningen är inte formaliserad och innebär inte något 

formellt godkännande från arbetarskyddsstyrelsen. Frivillig granskning 

utmynnar emellertid ofta i granskningsutlåtande från styrelsen. Sådana 

granskningsutlåtanden har inte getts någon enhetlig form och några rätts

verkningar är inte knutna till dem. Granskningen bidrar till en från arbcts-

9 Rihdage11 /Q80/8/. I sam/. Nr IVO. Bilaga 15 
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miljösynpunkt värdefull produktutveckling och underlättar för styrelsen 

att följa denna. Samtidigt har granskningsutlåtandena visat sig ha ett bety

dande kommersiellt värde. 

Enligt RRV:s bedömning består 10-15 % av tillsynsavdelningens aktivi

tet av granskning i olika former vilket skulle motsvara en kostnad av 4-5.5 

milj. kr. per år. 

Jag anser att starka skäl talar för att en avgiftsbeläggning av arbetar

skyddsstyrelsens granskningsverksamhet införs. Likaväl som riksprov

platserna och andra institutioner utför avgiftsbelagd provning hör även den 

provning som utförs av arbetarskydddsstyrelsen vara avgiftsbelagd. Som 

RR V emellertid påpekat i sin rapport återstår visst utredningsarbete be

träffande främst den frivilliga granskningen och formerna för avgiftsbc

läggningen innan denna kan komma till stånd. Jag avser därför att inom 

kort förslå regeringen att uppdra åt arbetarskyddsstyrelsen att utföra det 

utredningsarbete som är nödvändigt för att en väl fungerande avgiftsbe

läggning av granskningsverksamheten vid tillsynsavdelningcn skall kunna 

genomföras den I juli 1982. 

Den andra delen av regeringens uppdrag till RRV avsåg utarbetande av 

ett system för avgiftsbeläggning av sådana analyser m. m. som utförs vid 

arbetsmedicinska avdelningen på uppdrag av yrkesinspektionen. Proverna 

har då samlats in som ett led i inspektionsverksamheten. En striktare 

avgiftsdebitering bör i enlighet med RRV:s förslag införas. Detta bör ske 

senast fr. o. m. den I juli 1981. Närmare riktlinjer härför bör behandlas i 

samband med den årliga prövning av taxesättningen som RRV och styrel
sen tillsammans gör. Det ankommer sedan på arbetarskyddsstyrelsen att 

meddela erforderliga föreskrifter för den praktiska tillämpningen. 

De frågor ·om avgiftsbeläggning vid arbetarskyddsstyrelsen som jag nu 

har behandlat bör få en klarare författningsmässig reglering än f. n. Jag 

avser därför att inom kort föreslå regeringen att göra vissa kompletteringar 

i arbetsmiljöförordningen så att styrelsens rätt att avgiftsbclägga dessa 

typer av verksamhet klarare framgår. 
Jag räknar med att arbetarskyddsstyrelsen genom den nu förordade 

avgiftsbeläggningen - när den är helt genomförd - får ökade inkomster i 

storleksordningen 4.5-6 milj. kr. per år. Tillsammans med de åtg~irder som 

redan vidtagits för att få till stånd en mer enhetlig och bättre fungerande 

avgiftsbeläggning bör detta på sikt ge avsevärt större inkomster. 

I propositionen ( 1980/81: 20) om besparingar i statsverksamheten m. m. 

anmälde jag att jag räknade med en ökad finansiering av arbetsmedicinska 

avdelningens forsknings verksamhet över arbctarskyddsfondcn. Regering

en har nyligen beslutat att 1,5 milj. kr. skall utgå som bidrag ur arbetar

skyddsfonden under innevarande budgetår för finansiering av arbetsmedi

cinska avdelningens forskningsverksamhct. Därigenom kan utnyttjandet 

av anslaget begränsas i motsvarande mån. Jag har för avsikt att föreslå 
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regeringen att besluta om motsvarande åtgärd för budgetåret 1981/82 och 

jag har utgått från detta vid min medelsberiikning. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbchovet till 

133 509 000 kr. I enlighet med skrivelse från utrustnings nämnden för uni

versitet och högskolor har jag då bl. a. beräknat 310000 kr. för utbyggnad 

av telefonväxel m. m. i styrelsens nybyggda lokaler i Västra Skogen. Dessa 

medel bör få disponeras av arbetarskyddsstyrelsen efter utbetalnings

besked från utrustningsnämnden. 

Med hänsyn till det omfattande arbete som kommer att påbörjas inom 

arbetarskyddsverket för att förbättra förutsättningarna för samhiillsekono

miska bedömningar av förändrade ambitioner, verksamhetsplanering, de

legering. decentralisering m. m. anser jag att statskontorets förslag om 

totalöversyn nu inte skall genomföras. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att regeringen från fonden för arbetsmiljöförbättringar får 

disponera högst 15 000000 kr.för finansiering av ADB-utveckling 

vid arbetarskyddsverket. 

2. till Arbetarskyddsstyre/sen för budgetåret 1981 /82 anvisa ett förs

lagsanslag av 133 509000 kr. 

C 2. Yrkesinspektionen 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

89235000 

100 134000 

111 678000 

Yrkesinspektionen utövar tillsyn över efterlcvnauen av arbetsmiljö- och 

arbetstidslagstiftningen m. m. samt - inom sitt verksamhctsområuc -

prouuktkontrollagstiftningen. Den svarar även för att vägarhetstidslagstift

ningcn efterlevs. 

Yrkesinspektionen är organiserad p[\ 19 distrikt. I va~je distrikt finns en 

yrkesinspektionsnämnd som består av distriktschef och åtta ledamöter 

som represenerar bl. a. parterna på arbetsmarknaden. 
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Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

I .önekostnadcr 
Sjukvård 
l ,okalkostnader 
Expenser 

diirav engångsutgifter 
Utbildning och information 
Anskaffning och underhåll av 

instrument 
därav engångsutgifter 

Samordnar arbetsställeregister 
för arbetarsk vdd' verket 
därav engangsutgifler 

Ar/Je111rskyddsstyrelsen 

1980/81 

460 
151 
617 

76766000 . 
98000 

8594000 
9957000 
(223 000) 

3 785 000 

934000 
(100000) 

100134000 

Beräknad ändring 1981/82 

Arbetarskydds
styrdsen 

+14 
+ 7 
+21 

+ 11530000 
+ 44000 
+ 2586000 
+ 2 478 000 

(+ 848000) 
+ 410000 

+ 393 000 
(+ 280000) 

+ 2 500000 
I+ I 750000) 

+19941000 

Före
draganden 

+ 8 100000 
+ 38000 
+ 2 35.~ 000 
+ 325 000 

+ 221 000 

8000 

+ 515000 

+11544000 

Nedskärningsaltcrnativet innebär sänkt ambitionsniv[1 vilket står i dålig 

samklang med de mål för den framtida verksamheten som statsmakterna 

uppställt i anslutning till den nya arbetsmiljölagstiftningen. En minskning 

kommer i första hand att medföra negativa konsekvenser för verkets 

operativa funktioner. bl. a. tillsynen av arbetsställen. Styrelsen anser det 

viktigt med en fortsatt utbyggnad av arbetsskyddsverket. men begränsar 

sina yrkanden med hänsyn till rådande budgetläge. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 10905 000 kr. 

2. Alternativet med nedskärningar kommer att innebära minskad perso

nalutbildning. resevcrksamhet. konlorsservice etc. För yrkesinspektio

nens del skulle totalt elva tjänster behöva vakanthållas. 

3. De senaste [irens nyrekrytering till yrkesinspektionen har lett till att 

inspektionsarbetet ute i företag och förvaltningar blivit mera intensivt. Det 

iir emellertid fortfarande inte möjligt att både tillgodose den efterfrågan pil 

insatser i enskilda fall som kommer från arbetslivet och samtidigt bcdriva 

en systematisk tillsyn efter objektiva prioriteringsgrunda med önskvärd 

intensitet. Behovet av mera personal med god teknisk kompetens - såviil 

teoretisk som praktisk - framstår som mycket stort. En utökning med sju 

tjänster förslås nu. Det behövs också mera personal för juridisk-admini

strativa uppgifter och för att ta hand om arbetsskadeanmälningar för statis

tisk bearbetning. Sammanlagt föreslås 21 nya tjänster ( + 2702 000 kr.). 

4. För expenser. anskaffning och underhåll av instrument m. m. behövs 

ökade resurser ( + 2 478 000 kr.). 

5. De arbetsstiillcrcgistcr som f. n. finns på yrkesinspektioncn bör ersät-
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tas. F. n. har yrkesinspektionsdistriktcn sina arbetsställeuppgifter upp

lagda på registerkort. uppläggningen är inte lika för alla distrikt. Detta 

medför svårigheter att göra statistiska bearbetningar av materialet, liksom 

svårigheter att hålla materialet aktuellt m. m. Registren utgör inte heller 

plancringsun~erlag för verksamheten på ett sådant sätt som de borde 

kunna göra. Styrelsen föreslår nu att ett ADB-baserat samordnat arbets

ställeregister för arbetarskyddsverket, SARA införs. Härigenom blir det 

möjligt att på ett enkelt och effektivt sätt få tillgång till aktuella uppgifter 

om samtliga arbetsställen som underlag för planering och uppföljning av 

yrkcsinspektioncns verksamhet. Yrkandet behandlas under anslagsposten 

C I. Arbetarskyddstyrelsen ( + 2 500000 kr.). 

Till anslagsframställningcn har fogats en skiijaktig mening av personal

företrädaren för medlemmarna har i Statstjänstemannaförbundets avdel

ning 30 I samt särskilt yttrande över styrelsens beslut beträffande anslags

framställningcn från SACO/SR-föreningen vid arbetarskyddsverket. 

Föredraga11de11 

Jag har tidigare under anslaget C I. Arbetarskyddsstyrelsen översiktligt 

behandlat utvecklingen av arbetarskyddsverket under den senaste tioårs

perioden och i anslutning till detta redovisat min syn på den framtida 

resurstilldelningen till verket. Jag har därvid angett att det blir nödvändigt 

med omdisponeringar och hårda prioriteringar av befintliga resurser för att 

möta förändrade villkor för verksamheten. 

Under arbetarskyddsstyrelsens anslag har jag även behandlat översynen 

av arbetarskyddsverkets administrativa funktioner. Förutsättningen har 

därvid varit att yrkesinspektionen är en integrerad del av verket. Föränd

ringar av de administrativa funktionerna vid styrelsen påverkar således 
verksamheten vid yrkesinspektionen och vice versa. Flera av de förslag 

och ställningstaganden med anledning av översynen som jag tidigare re

dovisat berör således i hög grad yrkesinspektioncns verksamhet. 

Som jag också tidigare har anfört anser jag att den pågående utveckling

en i riktning mot ökad delegering och decentralisering inom verket är 

positiv. Det gäller enligt min mening i särskilt hög grad i förhållande till 

yrkesinspektionen. Likaså kommer givetvis de åtgärder jag förordar be

träffande planering inkl. verksamhetsinriktad budgetering och uppföljning 

att i hög grad involvera och påverka yrkesinspektionen. 

Också när det gäller utvecklingen av verkets ADB-verksamhet har de 

förslag som jag har fört fram under anslaget C I. Arbetarskyddsstyrelsen 

stor betydelse för yrkesinspektionen. 

Jag har således för avsikt att i början av år 1981 föreslå regeringen att 

uppdra åt arbetarskyddsstyrelsen att i samarbete med statskontoret utreda 

och inkomma med förslag till systemutformning, driftlösning och genom

förandeplan för bl. a. utveckling av informationssystemtet om arbetsska

dor OSAI och ett samordnat arbetsställeregister för arbetarskyddsverket 
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<SARA). Uppdraget bör utformas enligt de riktlinjer jag tidigare har re

dovisat. En utbyggnad av ADB-systemen inom arbetarskyddsverket fär 

betydande konsekvenser for yrkesinspektionen. Konsekvenserna avser 

dels själva kansliarhetet och dels planering. utförande och uppföljning av 

verksamheten. Jag räknar med att införandet av SARA på sikt kommer att 

ge yrkesinspcktionen väsentligt förbättrade möjligheter att planera. förbe

reda och följa upp inspektions verksamheten liksom för att samordna verk

samheten centralt och regionalt. Av betydelse är också att SARA kommer 

att utgöra ett underlag för bl. a. prioriteringar. utarbetande samt konse

kvensbedömningar i samband med styrelsens författningsarbete. Möjlighe

terna för yrkesinspektioncn att mer kontinuerligt utnyttja ISA kommer att 

öka i takt med att systemet utvecklas och möjligheterna för inspektionen 

att ta ut information förbättras. När det gäller de resursmässiga konse

kvenserna vill jag här erinra om att införandet av SARA enligt arbetar

skyddsstyelsens bedömning inte bör medföra nägot behov av förstärkning

ar av kanslipersonalen vid yrkesinspektioncn. I anslutning till utvärdering

en av försöksverksamhctcn har miljödatanämndens styrgrupp menat att 

tidsvinsten i inspektionsarbetet på grund av SARA på sikt skulle motsvara 

en yrkesinspektör per distrikt. Således sker på sikt en förstärkning av 

yrkcsinspcktionen utan att ytterligare nya tjänster erfordras. 

Utredningen med uppgift att göra en översyn av yrkesinspektionens 

disktriktsindelning överliimnade under år 1979 sina förslag. I betänkandet 

(Ds A 1979: 04) Y rkesinspektionens distriksindelning föreslog utredningen 

bl. a. en utökning av antalet yrkesinspektionsdistrikt genom ddning av 

Malmö-. Göteborgs- och Härnösamlsdistrikten. 

Flertalet remissinstanser ställer sig positiva till utredningens förslag. 

Flera remissinstanser. däribland arbetarskyddsstyrelsen. statskontoret. 

riksrevisionsverket. LO och TCO. menar dock att innan någon ny di

striktsindelning genomförs bör frågan om tillsynsverksamheten vid vissa 

mindre arbetsställen utredas. 
Socialutskottet uttalade i betänkandet <SoU 1979/80: 34) med anledning 

av moticm 1979/80: 845 att frågan om vem som skall ha ansvaret för till

synen av arbetsmiljön på de mindre arbetsställena bör bli föremål för en 

förutsättningslös och skyndsam utredning. 

Även om den kommunala tillsynen i många kommuner fungerar mindre 

väl har vissa kommuner genom administrativa reformer uppnått beaktans

värda effektivitetshöjningar i denna verksamhet. Detta ser jag som mycket 

positivt och menar att denna typ av åtgärder som initieras av kommunerna 

själva tillsammans med de åtgärder som arbetarskyddsverket vidtagit eller 

avser att vidta när det gäller den kommunala tillsynen kan förväntas få 
positiva effekter på tillsynen vid mindre arbetsställen. Arbctarskyddssty

relsen hart. ex. under år 1980 utfärdat nya föreskrifter för de kommunala 

tillsynsmännen. Vidare har styrelsen under år 1980 utfärdat nya riktlinjer 

för yrkesinspektionens roll i samarbetet med den kommunala tillsynen. 
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Utbildningen av kommunala tillsynsmiin skall förbiittras bl. a. genom att 

erbjuda de kommunala tillsynsmännen att delta i de fortbildningskurser 

som anordnas i anledning av att nya eller ändrade författningar utfärdas. 

Trots de positiva faktorer som jag hiir har pekat på när det giiller den 

kommunala tillsynen iirjag väl medveten om de brister och nackdelar som 

idag är förknippade med denna tillsynsverksamhet. Frågan berör i hög 

grad förhallandet mellan stat och kommun. Innan en ev. utredning tillsätts 

anser jag det därför naturligt att t. ex. de ekonomiska konsekvenserna av 

olika alternativ till huvudmannaskap först bör belysas vid överläggningar 

mellan regeringen m:h Svenska kommunförbundet. 

Med hiinvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet un

der anslaget till 111678000 kr. Jag har då ocksa beräknat vissa medel för 

ett samordnat arbetsställeregister för arbetarskyddsverket (SARAl. I en

lighet med vad jag har anfört under anslaget C 1. Arbetarskyddsstyrelsen 

räknar jag med att viss del av finansieringen av ADB-utvecklingen inom 

verket Hicks genom medel som genom särskilt regeringsbeslut tas frän 

fonden för arbetsmiljöförbättringar. Av samma skiil som under anslaget 

C I. Arbetarskyddsstyrelsen har jag inte räknat med några nya tjänster 

utan utgittt från huvudalternativet med vissa undantag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Yrkesi11spektio11e11 för budgetfiret 1981/82 anvisa ett förslags

anslag av 111678000 kr. 

C 3. Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

1639512000 

1316500000 

I 504030000 

Reservation 147 841 000 

Anslaget omfattar fr. o. m. budgetåret 1980/81 programmet Särskilda 

ätgiirder för arbetsanpassning och sysselsättning, vari ingår delprogram

men Arbetshjälpmedel åt handikappade. Niiringshjiilp, Anställning med 

lönebidrag samt Förvaltningskostnader.Tidigare har anslaget. som dä be

nämndes Särskilda åtgärder för arbetsanpassning. omfattat två program, 

Rehabiliterings- och stödåtgiirder för svårplacerade samt Sysselsättnings

skapande åtgärder för svårplacerade. I det förstnämnda programmet ingick 

delprogrammen Arbetsprövningiarbetsträning samt Utbildning av svårpla

cerade. Det andra programmet omfattade delprogrammen Arbetshjälpme

del åt handikappade och Niiringshjälp samt, t. o. m. utgången av budget

året 1979/80, Arkivarbete, Halvskyddad sysselsättning, Skyddad syssel

sättning samt Hemarbete. Delprogrammen Arkivarbete och Halvskyddad 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet U6 

sysselsättning har fr. o. m. bLidgetärct 1980/R I ersatts av Jelprogrammcl 

Anstiillning med lönebidrag. Fr. o. m. den I januari 1980 bekostas rehabili

terings- och stödåtgiirder för svårplacerade av medel som anvisas under 

anslaget C 5. Bidrag till yrkesinriktad rehabilitering. Skyddat arbete och 

Jet till Je skyddade verkstäderna tidigare anknutna hemarbetet bedrivs 

friln samma tidpunkt av stiftelseorganisationen för skyddat arbete. som 

finansieras med medel anvisade under anslaget C 4. Bidrag till Stiftelsen 

Sam häl I sföretag. 

1981/82 1979/80 
Utgift 

1980/81 
Anslag Heriiknad ändring 

AMS Fi\redragandcn 

Pr1igrnmme1 Rehabili1eri11gs
od1 s11'idcltgiirJa fi"ir .wtlr
p/acerade 
Arhctsprövning/arbctsträning 
Utbildning av svårplacerade 
Förvaltningskoslnader 

Programmet Siir.1kilda tltgiirder 
.fi"ir arhe1s1111pas.rnillg och 
sysselsiitt11i11g 
Arbetshjälpmedel at handikappade 
Niiringshjälp 
Anställning med lönebidrag 
Halvskyddad syssclsiittning 
Skyddad sysselsiittning/Hem-

arbctc 
Förvaltningskostnader 

51086000 
71391000 

2830000 

46 172000 
9027000 

938629000 
292 163 000 

206 94 7 ()\){\ 
21267000 

1639 512 000 

69 200000 + 213:!5000 
13 500000 + 600000 

1213600000 +2004~0000 

20200000 + 23Yi5000 

1316500000 +245760000 

Budgetåret 1979/80 anslogs medel endast för första hhlften av budgetftret 

för programmet Rehabiliterings- och stödåtgärder för svårplacerade samt 

för delprogrammen Skyddad sysselsättning och Hemarbete. 

Arbetshjälpmedel åt handikappade omfattar bidrag till arbetsbiträde. 

särskilda anordningar på arhetsplatsen. speciella arbetstekniska hjälpme

del samt bidrag och lån till motorfordon. Bidrag till arbetsbiträde skall göra 

det möjligt för arbetshandikappade att med hjälp av biträde kunna utföra i 

stort sett normala arbetsinsatser. Till arbetsgivare som anställer arbetsh<m

Jikappade utgår bidrag för särskilda anordningar på arbetsplatsen som 

möjliggör och underlättar arbetet för handikappade. Om särskilda skäl 

föreligger kan bidrag lämnas även för personer som blivit arbetshandikap

pade sedan de anställts. Bidrag utgår även till arbetshandikappade företa

gare eller fria yrkesutövare samt i samband med praktisk yrkesorientering 

för handikappade ungdomar. Bidrag kan lämnas till arbetshandikappad för 

inköp av speciella och nödvändiga arbetstekniska hjälpmedel som arbets

givaren normalt inte tillhandahåller. För att möjliggöra för arbetshandikap

pade alt få sin utkomst av arbete eller förvärva yrkesutbildning lämnas 

+ 11550000 
± 0 
+ 173680000 

+ 2300000 

+ 187 530000 
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bidrag och lån till anskaffning av motorfordon för färd mellan bostad och 

arbetsplats eller skola. 

Näringshjälp i form av bidrag eller lån skall ge handikappad, medelålders 

eller äldre arbetstagare, för vilken det inte finns någon annan lämpligare 

arbetsvårdsåtgärd. möjlighet att starta ett företag, eller beträffande handi

kappad, att på vissa villkor fortsätta sådan verksamhet. Som förutsättning 

gäller att personen i fråga inte kan erhålla lämpligt arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden men kan driva sin egen verksamhet .och därigenom helt 

eller delvis få sin utkomst. 

Anställning med lönebidrag är en stödform. som syftar till att stimulera 

arbetsgivare att bereda anställning åt arbetshandikappad för vilken andra 

åtgärder inte lämpligen kan vidtas för att underlätta en arbetsplacering. 

Om synnerliga skäl föreligger och om nedsättningen i den anställdes ar

betsförmåga är så stor att han annars inte skulle få behålla anställningen, 

kan lönebidrag lämnas även för arbetshandikappad som redan är anställd 

hos arbetsgivaren. Denna ordning förutsätter att annan arbetshandikap

pad. som anvisas av arbetsförmedlingen. samtidigt nyanställs. Stödformen 

ersätter fr. o. m. den I juli 1980 arkivarbete/musikcrhjälp och halvskyddad 

sysselsättning. 

AMS 

Programmet Särskilda åtgärder för arbetsanpassning 

och sysselsättning 

Utvecklingen på arbetsmarknaden har medfört att personer med handi

kapp har fått svårare att konkurrera om lediga arbetstillfällen. Svårigheter

na accentueras vid lågkonjunkturer. då också effekterna av strukturför

ändringarna blir mera märkbara. 

Kombinationer av handikapp har efter hand blivit vanligare. Insatser för 

de arbetshandikappade måste anpassas till förutsättningarna i varje enskilt 

fall. Ett villkor för att de arbetshandikappade skall kunna förvärvsarbeta är 

ofta att arbetsuppgifter och arbetsmiljö anpassas till deras förmåga. Ca 

28 000 sökande med arbetshandikapp finns varje månad vid arbetsförmed

lingen. Som regel behövs arbetsförberedande åtgärder innan platsförmed

ling kan påbörjas. I många fall behövs arbetsförmedlingens medverkan 

ända ut till arbetsplatsen. 

FN :s generalförsamling har antagit en resolution att år 1981 skall vara 

internationellt handikappår. Temat för handikappåret är "full delaktighet 

och jämlikhet". Åtgärderna under handikappåret bör bestå dels av konkre

ta insatser för handikappade. dels vara ett led i ett långsiktigt reform- och 

utvecklingsarbete. AMS planerar bl. a. en konferensserie riktad till arbets

givare och fackliga organisationer samt aktiva åtgärder för handikappade 

genom platsförmedlingen. 

Innan jag övergår till att redovisa AMS förslag ·under resp. delprogram 

vill jag kort redogöra för utvecklingen under det tidigare programmet 
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R e ha bi I it er in g s- och stöd åtgärd c r för svår p I a c era de. U n

der programmet Rehabiliterings- och stödåtgärder för svårplacerade har 

t. o. m. budgetåret 1979/80 medel beräknats för delprngrammt:t Arbets

prövning/arbetsträning samt Utbildning av svårplacerade. Det sistniimnda 

delprogrammet har bl. a. avsett kurser för oms.tällning och träning samt 

utbildning i företag. 

Vid utg~rngt:n av ~lf 1979 fanns 2 729 platser för arbetsprövning/arbt:ts

triining vid arbetsv[irdsinstitut. I 682 persont:r p<lbör:iade arbetsprövning/ 

arbetstriining under första hälften av budgt:tåret 1979/80. Kurser för om

stiillning/triining anordnades för I 000 synskadade. rörelsehindrade. hör

selskadade och döva. intellektuellt och psykiskt arbetshandikappade. 

Fr. o. m. den I januari 1980 övergick dessa verksamheter till arbetsrn<irk-· 

nadsinstituten. 

Ca I 150 personer deltog i introduktionsutbildning vid verkstäder för 

skyddat arbete. 

Företagsutbildning har. trots möjligheten att jiimka bidraget upp till 

100')(. av lönen. använts för endast 170 pt:rsoner under första hälften a~' 

budgetårt:t 1979/80. Yt:rksamhet fr. o. m. den I januari 1980 redovisas 

under anslaget B 2. Bidrag till arbt:tsmarknadsutbildning. 

Arbt:tshjiilpmedel åt handikappade. Att skaffa anställning iit 

en arbetshandikappad sökande är tidskrävande. E1farenheten visar. enligt 

AMS. att endast allmän information ger dåligt resultat om den inte kombi

nt:ras med direkt kontakt med arbetsgivaren i t:n konkret anställningssitua

tion. AMS framhåller därför att fler arbetsförmedlare behöver kunna iigna 

längre tid åt varje sökande. 

Arbetshjiilpmedel åt handikappade används fortfarande i liten omfatt

ning. Under budgt:tåret 1979/80 lämnades 893 bidrag till siirskilda anord

ningar på arbetsplatst:n och 2 086 bidrag till speciella arbetstekniska hjiilp

mcdel. viket innebar en ökning från föreg[1ende budgeti"tr med 66 resp. 371 

bidrag. 161 300 kr. har använts för att i förviig anpassa arbetsplatser till 

sökande med speciella handikapp. Antalet bidrag till motorfordon minska

de med 27 till I 349 bidrag medan länen ökade med 45 till 173. Bidrag till 

arbetsbitriidt: heviljades för-ca 565 personer. en ökning med 85. 

AMS heräknar att antalet bidrag till siirskilda anordningar skall öka till 

I 000 innevarande budgetår. I fråga om arbetstekniska hjälpmedel beriik

nas antalet bidrag öka till 2050. För budgetåret 1981/82 bcriiknas ökningen 

fortsätta. Bidragen till särskilda anordningar viinlas uppgii till I 125 Lll:h 

bidragen till arhetstekniska hjälpmedel till 2 300. 

Bidrag och lån till motorfordon beräknas öka till I 500 resp. 300 umler 

budgetåret 1980/81 och under budgetåret 1981/82 till 1600 resp. 350. Anta

let arhetsbitriidcn beräknas öka till ca 600 innevarande budgetfir och till 

900 under budgctärct 1981/8:!. 

Den övre beloppsgräns om 50000 kr. som finns för hidrag till arbetstek

niska hjälpmedel och siirskilda anordningar pft arbetsplatsen hör enligt 
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AMS få överskridas vid särskilt svåra handikapp. Bidraget bör inte heller 

reduceras om anordningen är till nytta även för annan än den handikappa

de. 

Bidrag till särskilda anordningar och hjälpmedel iir högst bestämt till den 

del bidraget överstiger 30000 kr. Beslutsramarna bör höjas kraftigt. efter

som antalet beviljade belopp över 30000 kr. ökat, bl. a. beroende på 

kostnadsutvecklingen. Vidare förordar AMS att försök med kolkktivt 

förberedande åtgärder för arbetsanpassning fär fortsätta inom en kostnads

ram om 0,8 milj. kr. samt att bidrag till arbetsbiträde bör kunna kombine

ras med lönebidrag, oavsett den sökandes ålder. om handikappet är så 

svårt att en anställning är utesluten utan kombinationen. Fortsatt bidrag till 

inläsning på ljudband av facklitteratur för anställd synskadad beräknas 

kosta 0.5 milj. kr. För utbildning av arbetsbiträden i teckenspråk beräknar 

AMS 0,2 milj. kr. 

Inkomstgränserna för bidrag och lån till motorfordon kan enligt AMS ha 

bidragit till alt stödet inte ökat i vHntad omfattning. Med hiinsyn till 

prishöjningarna på nya bilar bör det maximala bidraget höjas från 30000 

kr. till 38000 kr. Inkomstgränsen bör likaså höjas till 38000 kr. för helt 

bidrag. Övre inkomstgränsen för reducerat bidrag blir då 54000 kr. 

Näringshjälp. Under budgetåret 1979/80 lämnades inom ramen för 

näringshjiilp 297 bidrag och 158 lån. Antalet personer som tick näringshjälp 

var 303. vilket innebär en minskning med 57 jiimfört med 1978179. AMS 

föresl{tr att bidraget höjs från 15000 till 30000 kr. En höjning motiveras 

med bl. a. de ökade investeringskostnaderna. Särskilt utsatt blir gruppen 

medelålders och äldre sökande som inte kan fä näringshjiilp i form av Ian. 

AMS föreslår vidare att den försöksverksamhet med niiringshjälp till ge

mensamt startade företag som bedrivits sedan budgetåret 1971172 skall 

permanentas och att föreskrifter för den införs i arhetsmarknadskungörcl

sen. Verksamheten har ringa omfattning. men är av betydelse för dem det 

gäller. Ändringen påverkar inte kostnadsramen. 

Anställning med lönebidrag. Den I juli 1980 omvandlades halv

skyddat arbete, arkivarhete och musikcrhjiilp till anstiillning med lönebi

drag. Som ett resultat av den kampanj för anställning av arbetshandikap

pade som har bedrivits. har antalet personer som fätt anställning ökat mer 

än väntat. En ökning med ca 2 000 personer väntas ske under 1980/81. så 

att J I 000 personer har anställning med lönebidrag vid utgången av budget

året. Antalet platser hos arbetsgivare som fär lönebidrag mt:d hela löne

kostnaden har fastställts till 6 :!00. varav 5 900 hos statliga myndigheter och 

allmänna försäkringskassor. Ca 7 300 platser beräknas linnas hos arbetsgi

vare som fär 90% bidrag. 

Det linns enligt AMS hehov av en ökning under budgetåret 1981/82 av 

minst samma omfattning som under 1980/81. Antalet personer med lönebi

llrag i statlig anställning föreslås öka från 5 900 med minst 500. Den offent

liga sektorn bör vidare få ett klart uttalat krav på sig att kontinuerligt pröva 



Prop. 1980/81: IOO Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 140 

möjligheten att föra över den som anställts med lönebidrag till reguljär 

anställning. Prövningen bör ske senast inom fyra år från anställningstillfäl

let och därefter årligen. tills personen erhållit sådan tjänst. 

AMS föreslär att styrelsen under en övergångstid. tills berörda arbets

platser får egna medel. skall kunna fortsätta att bestrida kostnader för 

arbetsledning. rese- och traktamentsersättning för vissa arbetsplatser där 

ett större antal personer sysselsätts med lönebidrag. bl. a. arkivvårdare. 

Kostnaderna heriiknar AMS till 5 milj. kr. 

Möjligheten att ligga kvar på 50% i lönebidrag efter det andra året 

föreslås finnas även om alternativet inte är förtidspension. men där den 

fa.:kliga organisationen och arbetsförmedlingen är överens om att handi

kappets svårighetsgrad motiverar detta. Beslut i dessa iirenden bör. enligt 

AMS. få delegeras till distriktsarbetsnämnd. 

Vissa handikapp medför en försämring av arbetsförmf1gan över liden. 

För att inte anstiillning med lönebidrag skall förbehållas personer med 

"god prognos" bör bidraget enligt AMS kunna höjas från 25% till 50','(,, 

när särskilda skäl föreligger. Krav pft läkarintyg för förhöjt lönebidrag för 

ungdomar under 25 år med socialmedicinskt handikapp föreslås slopat. 

Den särskilda utbildningen vid arbetsplatser med personer anställda med 

lönebidrag hör fa fortsätta. Medelsbehovet beräknas till 0.8 milj. kr. 

AMS har slutligen i skrivelse den 13 oktober 1980 begärt att försöks verk

samheten med förhöjt lönebidrag till svårt handikappade ungdomar skall 

permanenta~. 

I-"iired rag t1ndc11 

Arbetshjiilpmedel åt handikappade 

Under delprogrammet Arbelshjiilpmedel åt handikappade bestrids kost

nader för bidrag till arbetsbiträde. särskilda anordningar"på arbetsplatsen 

samt speciella arbetstekniska hjiilpmedel. Därtill kommer bidrag och lån 

till motorfordon, som handikappad behöver för att kunna förvärvsarbeta 

eller genomgfi yrkesutbildning. 

Som ett led i insatserna under handikappårel 198 J kommer Handikapp

institutet med ekonomiskt stöd av arbetsmarknadsdepartementet och ar

betarskyddsfonden att ge ut en informationsskrift om tekniska lösningar 

för handikappanpassning i arbetslivet. Denna "idebok .. skall distribueras 

bl. a. till skyddskommittcer. anpassningsgrupper. personalansvariga. före

tagshiilsovård, handikapporganisationer och parterna på arbetsmarkna

den. 

I sin anslagsframstiillning inför budgetåret 1981/82 riiknar AMS med ett 

ökat utnyttjande av bidragen till arbetstekniska hjälpmedel, siirskilda an

ordningar på arbetsplatsen o.:h arbetsbiträden. Jag delar i huvudsak den 

uppfattningen. Enligt min bedömning kommer dock antalet arbetsbiträden 

inte att öka så snabbt som AMS har förutskickat. 

Stödformerna för arbetsanpassning har relativt nyligen - från den I juli 
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1979 - förbättrats kraftigt. Jag kan därför inte biträda AMS förslag om att 

de nuvarande högstbeloppen för bidragen skall få överskridas. Jag kan ej 

heller tillmötesgå AMS förslag om att nuvarande ramar för heslut översti

gande 30 000 kr. - i fråga om arbetsbiträden 15 000 kr. - skall höjas 

kraftigt. 

Vidare hegär AMS att kostnadsramen för försök med s. k. kollektivt 

förberedande åtgärder i syfte att i förväg anpassa arbetsplatser för sökande 

med specifika handikapp skall höjas från 500000 kr. till 800000 kr. AMS 

kommer under våren 1981 att redovisa sina erfarenheter av försöksverk

samheten. bl. a. dess sysselsättningsskapande effekt. Innan denna utvär

dering har kommit till stånd är jag inte beredd att öka omfattningen av 

verksamheten. 

Beträffande AMS förslag att bidrag till särskilda anordningar inte bör 

reduceras om anordningen är av värde även för annan arbetstagare än den 

handikappade för vilken bidraget har beviljats, ansluter jag mig till vad 

dåvarande chefen för arbetsmarknadsdepartementet uttalade i 1980 års 

budgetproposition (prop. 1979/80: 100 bil. 15 s. 113). l de fall anpassnings

åtgärderna förbättrar arbetsmiljö eller arbetsförhållanden för övriga an

ställda. bör arbetsgivaren ha ett kostnadsansvar. Det är enligt min mening 

av principiell betydelse att insatser. som innebär en allmän förbättring av 

arbetsmiljön. inte i sin helhet finansieras med medel för arbetsmarknads

politiska handikappåtgärder. 

De särskilda stöd som har kunnat lämnas för att ge anställda med syn

eller hörselhandikapp möjlighet att delta i utbildning på arbetsplatsen bör 

kunna lämnas också i fortsättningen. Bidrag till inläsning på ljudband av 

kurslitteratur till synskadad anställd bör därför kunna lämnas inom en 

kostnadsram om 500000 kr. under budgetåret 1981/82. En lika stor kost

nadsram bör finnas för bidrag till teckentolkar åt döva vid uthildning i 

företag. För utbildning i teckenspråk av arbetsbiträden åt döva beräknar 

j<lg 200000 kr. 

AMS föreslår en kraftig höjning av stödet till motorfordon åt handikap

pade. Högsta bidragsbelopp till inköp av bil höjdes senast den I juli 1977 

från 23 000 kr. till 30 000 kr. Inkomstgränserna för att få bidrag har fortlö

pande justerats uppåt. Frågan om hur ett framtida stöd till motorfordon åt 

handikappade skall utformas utreds f. n. av bilstödskommittcn <S 1979: 04). 

I avvaktan på kommittens förslag är jag inte beredd att föreslå förändringar 

av det arbetsmarknadspolitiskt motiverade bilstödet. 

Det sammanlagda medelsbehovet för delprogrammet Arbetshjälpmedel 

åt handikappade beräknar jag till 80 750 000 kr. för budgetåret 1981/82 

<+ 11550000 kr.). 

Närings hj ä I p 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1981/82 föreslår AMS en höj

ning av bidragsbeloppen till näringshjälp samt vidgade möjligheter att få 
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niiringshjälp i form av lån. Styrelsen föreslår vidare att försöks verksamhe

ten med stöd till gemensamt började företag skall permanentas och fort

sättningsvis vara en reguljär verksamhet. 

Under budgetåret 1979/80 beviljades ca 300 personer niiringshjälp för att 

börja eller i vissa fall fortsätta verksamhet som egen företagare. Jämfört 

med andra arbetsmarknadspolitiska ätgärder för handikappade och andra 

grupper med svårigheter på arbetsmarknaden har näringshjälpen liten om

fattning. Tendensen har under senare år snarast varit en minskning av 

antalet personer som använt stödet. 

Detta är inte helt oväntat. Andra arbetsmarknadspolitiska stödformer 

har visat sig mer effektiva för att ge arbete åt svårplacerade. Jag kan i 

sammanhanget erinra om de möjligheter som finns att lämna lönebidrag till 

arbetsgivare som anställer personer med nedsatt arbetsförmåga. Därtill 

kommer att det ofta ställs stora krav på den som idag skall driva ett eget 

företag. 

Utredningar om näringshjälp, uppföljning, återkrav etc. innebär i många 

fall omfattande administrativt arbete för arbetsförmedlingar och länsar

betsnämnder. Man kan ifrågasiitta om stödets sysselsättningsskapande 

effekt motiverar den relativt omfattande administrativa hanteringen. 

Stödformen har relativt nyligen utretts. I betänkandet (SOU 1977: 22) 

Arbete med näringshjälp redovisades flera skäl för att näringshjiilpen 

borde finnas kvar som en arbetsmarknadspolitisk stödform. Detta blev 

också riksdagens ställningstagande (prop. 1978179: 73. AU 1978/79: 20, rskr 

1978179: 186), när den våren 1979 beslutade om viss reformering av stödet. 

Jag delar den uppfattning som dåvarande chefen för arbetsmarknadsde

partementet framförde i prop. 1978179: 73 om åtgärder för arbetshandikap

pade, att behov finns av det särskilda stöd som näringshjälpen kan utgöra. 

Att avskaffa stödformen innebär att man avhänder sig en möjlighet till 

individanpassat stöd. som i det enskilda fallet kanske är den enda möjlighe

ten att ge en sökande sysselsättning och försörjning. Därtill kommer att 

stödet visat sig ha särskild betydelse i glesbygder, där tillgången till andra 

arbetsmöjligheter ofta är begränsad. Som den nyss nämnda utredningen 

framhöll har stödet i vi~sa fall sekundära syssdsättningseffekter genom att · 

arbetstillfällen tillkommer i näringshjälpsföretagen. Enligt min mening kan 

dock ifrågasättas om näringshjälpen har en arbetsmarknadspolitisk bety

delse exempelvis i storstadsregioner med en mer differentierad arbets

marknad och ner arbetstillfällen . 

. Mot bakgrund av den omfattande administrativa hantering som är för

knippad med stödet. vill jag föreslå att stödformen ses över och att man 

bl. a. studerar möjligheterna att föra över näringshjälpen till annan huvud

man. Som jag redan har nämnt, avser jag att längre fram föreslå regeringen 

att en utredning om översyn av arbetsmarknadsverket tillkallas. Den bör 

även kunna överväga om näringshjälpen fortsättningsvis skall administre

ras genom arbetsmarknadsverket. 
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Jag iir mol denna bakgrund inte beredd all biträda AMS förslag om 

föriindringar av niiringshjiilpens nuvarande utformning. Jag bedömer att 

näringsh.iiilpen inte kommer all öka i omfattning under budgetiiret 1981/l.C 

och heräknar diirför mcdelsåtgi!ngen till l1föriindrat 13 500000 kr. 

Anställning med lönebidrag 

Den I juli 1980 omvandlades arkivarbete och halvskyddat arbete till en 

ny sysselsiittningsfurm kallad anställning med löm:bidrag. För den nya 

stödformen giilkr föreskrifter som meddelas i förordningen ( 1980: 3381 om 

ansbllning med lönebidrag. Enligt dessa föreskrifter liimnas lönebidrag till 

arbetsgivare som anställer en arhetssökande som pä grund av nedsatt 

arbetsförmäga annars inte skulle kunna få arbete på den reguljära arbets

marknaden. Statliga myndigheter. allmänna försäkringskassor och allmiin

nyltiga organisationer kan dessutom få lönebidrag om de anställer en 

arbetssökande som pil grund av ålder eller andra personliga förhållanden 

inte kan fil arbete pä den reguljära arbetsmarknaden. Om det finns synner

liga skiil kan ocks{i kommuner och landsting ff1 lönehidrag i dessa fall. 

Statliga myndigheter och allmiinna försiikringskassor för lönebidrag 

motsvarande hela lönekostnaden för dem som ansUills med lönebidrag. 

Ocksit andra arbetsgivare kan efter heslut av regeringen få bidrag med hela 

kostnaden. AMS har pit regeringens uppdrag och i samråd med statens 

arbetsgivarverk och berörda arbetstagarorganisationer utrett fragan om 

vilka arbetsgivare som skall erhålla full kostnadstäckning. Som villkor 

härför skall. enligt AMS förslag. arbetsgivaren helt eller delvis tillämpa 

statliga kollektivavtal. Vidare skall verksamheten till väsentlig del finansi

eras av staten, som ocksft genom avtal. instruktion eller godkännande av 

stadgar skall ha ett avgörande inflytande över verksamheten. Pii grundval 

av AMS förslag har regeringen den 29 maj 1980 bo.:slutat om vilka institutio

ner som i bidragshiinseende skall jämställas med statliga myndigheter. 

Till allmiinnyttiga organisationer lämnas lönebidrag med 90'/·(. av löne

kostnaden. Andra arbetsgivare får 75 9(. under det första anställningsåret. 

50'/( under det andra året och 25 r;-;,. under tredje och fjärde anställnings

ån:n. 
Innan den nya syssclsättningsformen infördes uttrycktes pil vissa håll 

oro för att den skulle ff1 negativa effekter för dem som sysselsattes i 

arkivarbete. Oron gällde friimst de allmännyttiga organisationernas möjlig

heter att ikläda sig arbetsgivaransvar och kostnadsansvar för dessa arbets

tagare. Vid riksdagens behandling av 1980 års budgetproposition betona

des <AU 1979/80: 21. rskr 1979/80: 1971 att regeringen borde följa utveck

lingen och om den skulle ge anledning därtill lägga fram erforderliga 

förslag. så att inte syftet med reformen - att skapa fler arbetstillfällen för 

handikappade och förbättra arkivarbetets status - förfelas. 

Övergängen från arkivarbete till anställning med lönebidrag har emeller

tid sävitt nu kan bedömas i stort sett kunnat genomföras utan de hefarande 

negativa effekterna. 
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I juni 1980 sysselsattes 13 936 personer i arkivarbete. 7 400 av dem fanns 

vid allmännyttiga organisationer och 5 838 hos statliga myndigheter. Övri

ga hade kommunalt arkivarbere. Halvskyddat arbete hade vid samma 

tidpunkt 15 464 personer. I mitten av oktober 1980 hade 28 y:;3 personer 

anställning med lönebidrag. 1487 personer stod kvar i arkivarbete. Dåva

rande chefen för arbetsmarknadsdepartementet meddelade i prop. 1979/ 

80: 93 om vissa kompletterande åtgärder i fråga om anställning med lönebi

drag m. m. att samtliga de som sysselsattes i arkivarbete inte skulle kunna 

föras över till anställning med löncbidrag den I juli 1980. Detta berodde pä 

att berörda fackliga organisationer inte skulle hinna teckna avtal med alla 

arbetsplatser fram till denna tidpunkt. Förseningen glillde främst storstads

områden med ett stort antal arbetsplatser. Riksdagen medgav d<irför (AU 

1979/80: 24. rskr 1979/80: 348) att AMS skulle fä föranstalta om erforderliga 

övergångslösningar i dessa fall. Arkivarbetet skulle dock upphöra vid 

utgången av år 1980. 

Omkring 500 av dem som på senhösten 1980 stod kvar i arkivarbete var 

långtidssjuka. Dessa kommer. då sjukskrivningen upphör. att bli aktuella 

för placeringsförsök från arbetsförmedlingen. Enligt uppgift från AMS 

finns därutöv::r ca 400 personer vid allmännyttiga organisationer. som 

riskerar att inte bli anställda med lönebidrag på arbetsplatsen. Av dessa 

finns ca 200 i Gävleborgs län. Vad sedan gäller dem som sysselsattes i 

arkivarbete vid statliga myndigheter så har samtliga, utom vissa långtids

sjuka, kunnat erbjudas arvodestjänster med lönebidrag. Dock har - utöver 

de långtidssjuka - ytterligare 19 personer, fördelade på IO län. inte blivit 

erbjudna fortsatt arbete på sina resp. statliga arbetsplatsa. 

Framställningar har lämnats till regeringen av bl. a. LO. TCO. Svenska 

kommunförbundet och Svenska Riksidrottsförbunde;:t. Organisationerna 

har hemställt om att regeringen skall kompensera allmännyttiga organisa

tioner för merkostnader som kan uppstå till följd av arkivarbetets avveck

ling. Man vill bl. a. att organisationerna skall få full täckning för lönekost

naderna för anställda med lönebidrag. 

Enligt min bedömning är erfarenheterna av lönebidragsn.:formcn inte av 

den arten. att det finns anledning att gå ifrån principen om att organisatio

nerna skall ha ett eget kostnadsansvar för dem som anställs med lönebi

drag. Ansträngningarna för att lösa syssclsättningsfrågan för dem som inte 

kunnat föras över till den nya anställningsformen måste inriktas pä att 

finna en lösning som är lämplig i det individuella fallet. snarare än på att 

generellt höja stöd nivån för en hel grupp arbetsgivare. Detta kan i vissa fall 

innebära placering hos annan arbetsgivare. I några fall kanske placering i 

skyddat arbete är en lämpligare lösning. Jag utgår från att arbetsförmed

lingen fortsätter arbetet med att finna lösningar för dem. som inte får 

anställning på sin tidigare arbetsplats. 

Ett viktigt syfte med reformen har varit att ge de tidigare arkivarbetsan

ställda normaliserade arbetsvillkor. Det är angeläget att arbetsvillkor och 
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arbetsförhållanden utformas så att en övergång till reguljär anställning. 
utan statlig stöd, underlättas. En följd av detta måste vara. att det inte bör 

finnas hinder för att dessa arbetstagare anlitas för arbete på obekväm 

arbetstid eller övertid enligt de regler som finns för detta. Däremot bör, 

enligt min mening, ersättningar för arbete på obekväm arbetstid ("ob

tillägg") eller övertid normalt inte utgöra underlag för statsbidrag till 

arbetsgivaren. I enstaka fall förekommer också att individuella löneavtal 

har träffats. som väsentligt överstiger vad som utgår enligt för området 

gällande avtal. Det bör ankomma på regeringen att utfärda närmare före- . 

skrifter om vilka lönekostnader. som skall vara bidragsgrundande vid 

anställning med lönebidrag. 

AMS beräknar att antalet lönebidragsplatser kommer att öka med 2 000 

till totalt 33 000 under budgetåret 1981/82. inberäknat en föreslagen utök

ning med 500 platser hos statliga arbetsgivare. 

Jag ser lönebidraget som ett betydelsefullt hjälpmedel för att få till stånd 

produktiv sysselsättning på den reguljära arbetsmarknaden för sökande 

som annars i många fall skulle vara hänvisade till skyddad sysselsättning. 

förtidspensionering eller i vissa fall institutionsvård. För egen del räknar 

jag dock med att en ökning av antalet lönebidragsplatser skall avse arbets

givare med ett eget kostnadsansvar. Jag är därför inte beredd att föreslå en 

utökad ram vad gäller arbetsgivare som får full kostnadstäckning för nyan

ställningar. Det utrymme som skapas genom naturlig avgång från statliga 

lönebidragsplatser bör enligt min mening ge utrymme för nya inplaceringar 

hos dessa arbetsgivare. Strävan bör vara att bereda dem som sysselsätts 

genom lönebidrag reguljära tjänster. Om detta sker i högre utsträckning än 

f. n., får också arbetsförmedlingarna ökade möjligheter att placera arbets

handikappade sökande. Vid beräkningen av medel för budgetåret 1981/82 
har jag därför utgått från en oförändrad ram om 6 200 platser hos arbetsgi

vare som är berättigade till full kostnadstäckning för nyanställningar. 
Riksdagen har beslutat (prop. 1975176: 211. AU 1976177: 07. rskr 1976/ 

77: 79) om försök med en särskild form av halvskyddad sysselsättning för 

ungdomar under 25 år med svåra fysiska handikapp i syfte att underlätta 
för dem att få anställning efter avslutad utbildning. Riksdagen har därefter 

beslutat (AU 1976/77: 21. rskr 1976177: 179 och propc 1978/79:_73. AU 1978/ 
79: 20, rskr 1978179: 186) att försöksverksamheten även skall omfatta ung

domar med svåra psykiska, sociala och socialmedicinska arbetshandi

kapp. 

Inom ramen för försöksverksamheten fick statsbidrag lämnas till löne

kostnaden för svårt handikappade ungdomar under 25 år med 90% under 

de tolv första hela anställningsmånaderna och med 5oc1t:. under de därpå 

följande tre åren. I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1978179: 73. AU 

1978/79: 20, rskr 1978179: 186) kan dessa ungdomar också omfattas av 

bidrag till arbetsbiträde. 

AMS har den 13 oktober 1980 redovisat sina erfarenheter av försöks-

10 RikJdagcn /980181. I .111111/. Nr 100. Bilaga /5 
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verksamheten. som avslutats den 30 juni 1980 eftersom medelsramen då 

hade förbrukats. Styrelsen begärde samtidigt alt försöksverksamheten 

skulle permanentas och få omfatta 700 platser under innevarande budget

år. Verksamheten. som började år 1977. omfattade under det första året 

endast 55 personer. Under år 1978 ökade omfattningen till 128 personer 

och år 1979 till 228 personer. Vid försöksperiodens slut i juni 1980 syssel

sattes 539 personer med hjälp av detta stöd. Sammanlagt har 575 ungdomar 

fått arbete under försöksperioden. varav 386 män och 189 kvinnor. Mer

parten eller 365 ungdomar har fått anställning hos enskilda arbetsgivare 

medan 210 anställts inom den offentliga sektorn. 

Ungdomarna fördelade sig på handikapp på följande sätt: 

förståndshandikapp 
rörcl sehinder 
övriga somatiska handikapp 
psykiska handikapp 
synskada 
hörselskada 
socialmedicinska handikapp 
hjärt- kärl- och lungsjukdom 

321 personer eller 55.8 % 
119 20.7 .• 
36 6,3 .. 
31 5.4 .. 
26 4 'i .. ·-
21 3.7 •. 
14 2.4 .. 
7 I')" 

Enligt min mening är erfarenheterna av ·denna försöksverksamhet så 

positiva att verksamheten bör permanentas. Det är angeläget att unga 

människor får sådant stöd att de kan vinna fotfäste på arbetsmarknaden. 

Eftersom ungdomar med svåra handikapp har särskilt svårt att hävda sig 

vid övergången till arbetslivet. finns det skäl att lämna ett förstärkt stöd för 

dem. Jag förordar därför att verksamheten fortsättningsvis får finnas som 

en särskild stödform för ungdomar under 25 år med svåra handikapp. Ett 

förhöjt lönebidrag enligt här redovisade regler bör få omfatta högst 850 

platser under budgetåret 1981/82. 

Jag förordar i detta sammanhang att regeringen ger riksdagen till känna 

att regeringen genom beslut den 20 november 1980 med hänsyn till ären

dets betydelse för den här aktuella ungdomsgruppen. har medgivit. alt 

försöksverksamheten med förhöjt lönebidrag för svårt handikappade ung

domar i avvaktan på riksdagens förnyade ställningstagande får fortsätta 

under budgetåret 1980/81. trots att de av riksdagen anvisade medlen härför 

förbrukats. Enligt regeringens föreskrifter får försöksverksamheten omfat

ta 700 platser under 1980/81. 

Förhöjt lönebidrag får även lämnas - om det finns synnerliga skäl 

under tredje och fjärde anställningsåren för gravt handikappade som sys

selsätts hos arbetsgivare som har ett fåtal anställda. om alternativet till det 

förhöjda bidraget är förtidpensionering. F. n. gäller att AMS med eget 

yttrande skall överlämna ansökningar om förnöjt bidrag för regeringens 

prövning. Merkostnaden för det h('lgre lönebidraget får under innevarande 

budgetår uppgå till högst 500000 kr. Jag förordar alt AMS fortsättningsvis 
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får pröva dessa ärenden. Prövningen bör dock ske på ett ytterst restriktivt 

sätt. Antalet personer som omfattas av ett förhöjt lönebidrag enligt dessa 

regler bör därför inte överstiga 25 under budgetåret 1981182. 

Under budgetåret 1980/81 har arbetsmarknadsverket inom en kostnads

ram om 4,5 milj. kr. betalat arbetsledning, resor och traktamentsersätt

ningar till vissa arbetsplatser, som sysselsätter med lönebidrag anställda 

personer. För budgetåret 1981 /82 beräknar jag dessa kostnader till 4. 7 milj. 

kr. Jag har då räknat med att AMS fortsättningsvis inte skall betala arbets

ledning m. m. åt Kungliga Biblioteket för verksamheten vid Roggebibliote

ket. I fråga om finansieringen av viss verksamhet vid Roggebiblioteket har 

jag samrått med chefen för utbildningsdepartementet. som beräknat medel 

härför under nionde huvudtiteln. 

AMS har under ett antal är anordnat utbildning för arbetsledare m. fl. vid 

arbetsplatser som haft anställda i halvskyddad sy~se!sättning. Det har 

förutsatts att styrelsen skulle verka för att information om handikapp och 

arbetsanpassning på längre sikt integreras i reguljär arbetsledarutbildning. 

Olika insatser för att skapa tillfredsställande arbetsförhållanden för dem 

som har funktionsnedsättningar och handikapp är av stor betydelse inte 

bara för dessa arbetstagare utan också för övriga anställda på arbetsplat

sen. En god arbetsmiljö och väl anpassade individuella arbetsplatser ger 

ökade möjligheter för personer med handikapp att få arbete. samtidigt som 

förslitningsskador, yrkessjukdomar och handikapp kan förebyggas. Kun

skap om handikapp och arbetsplatsanpassningar bör därför finnas hos 

skyddskommitteer, företagshälsovård. anpassningsgrupper, personalan

svariga inom företagen etc. Mot denna bakgrund finner jag inte skäl att 

föreslå utökning av arbetsmarknadsverkets utbildningsverksamhet på det

ta område. Insatserna bör inriktas på att i samråd med berörda organ på 
arbetsmiljöområdet öka kunskaperna om handikapp och individuell arbets

anpassning hos dem som arbetar med arbetsmiljöfrågorna. Jag beräknar att 

kostnaderna inte skall överstiga nuvarande nivå, 425 000 kr. 

Arbetsmarknadsverkct bedriver nu vissa försök med uppsökande verk

samhet bland unga förtidspensionärer, bidrag till faddrar/handledare samt 

förlängd utbildning i företag av äldre och handikappade. Dessutom bedrivs 

försök med kollektivt förberedande åtgärder för handikappanpassning av 

arbetsplatser. Försöksverksamheterna skall redovisas i mars 1981. Det bör 

ankomma på regeringen att utfärda de föreskrifter som erfarenheterna av 

försöken kan föranleda. 

För budgetåret 1%1/82 beräk1Mr jag att mcdelsåtgången för Anställning 

med lönebidrag kommer att uppgå tiil 1367 280000 kr. I+ 173680000 kr.). 

Det sammanlagda mcdelsbchovet under budgetåret 1981/82 för de i 

programmet Särskilda åtgärder för arbetsanpassning och sysselsättning 

ingående delprogrammen beräknas till 1504030000 kr.(+ 187 530000 kr.I. 

Därav har för förvaltningskostnadcr beräknats 22 500000 kr. ( + 2,3 milj. 

kr.). 

Kartong: S. 148. tabellen På alla poster i de två högra kolumnerna Tillkommer: 000 
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Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

I. bereder riksdagen tillfälle att avge yttrande över vad jag har 

anfört om fortsatt försöksvcrksamhet med förhöjt lönebidrag för 

svårt handikappade ungdomar under budgetåret 1980/81, 

2. föreslår riksdagen att godkänna de av mig förordade riktlinjerna 

för anställning med lönebidrag att gälla fr. o. m. den 1 juli 1981, 

3. föreslår riksdagen att till Särskilda åtgärder för arbetsanpass

ning och sysselsättning för budgetåret 1981/82 anvisa ett reserva

tionsanslag av 1504030000 kr. 

C 4. Bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag 

1979/80 Utgift 11000000000 

1980/81 Anslag 1685000000 

1981182 Förslag 2054000000 
1 Anslaget 1979/80 var avsett att täcka kostnaderna for ett halvt verksamhetsår. 

Från anslaget utgår bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag dels för täckan

de av underskottet i verksamheten med skyddat arbete, dels för investe

ringar. 

Driftbidrag 
Bidrag till fastighetsfonden 
Ägartillskott för investeringar 

Stiftelsen Samhällsföretag 

1980/81 

1600000000 

85000000 

1685000000 

Beräknad ändring 1981/82 

Stiftelsen Förc-
Samhällsföretag draganden 

+152500000 
+373000000 
+ 121\700000 

+654200000 

+ 112000000 
+302000000 
- 45000000 

+369000000 

Samhällsföretagsgruppen, som omfattar den centrala stiftelsen Sam

hällsföretag och 24 regionala företag, har till uppgift att tillgodose behovet 

av arbete för dem som på grund av nedsatt arbetsförmåga inte kan beredas 

plats på den reguljära arbetsmarknaden och som av arbetsförmedlingen 

anvisas arbete i stiftelseorganisationens Tegi. Samhällsförclagsgruppen 

skall på detta sätt värna om arbetshandikappades rätt till avlönat arbete. 

Med utgångspunkt i förarbetena beskriver stiftelsen företagsgruppens 

mål och uppgifter i korthet enligt följande: 

- Samhällsförtagsgruppens verksamhet skall ses som en arbetsmarknads
politisk åtgärd i syfte att värna om arbetshandikappades rätt till avlönat 
arbete. 
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- Någon gräns fastslås inte för den lägsta arbetsförmåga som krävs för att 
få anställning inom organisationen. 
- Samhällsföretagsgruppen är en del av det samlade svenska näringslivet. 
- Verksamheten skall bedrivas effektivt och med iakttagande av affärs-
mässiga principer. 

För att bl. a. kartlägga i vilken utsträckning de övergripande målen för 

verksamheten uppnåtts har Samhällsföretag med anlitande av statistiska 

centralbyrån genomfört en intervjuundersökning som syftat till att mäta de 

anställdas attityder och upplevelser av den nya organisationen. Rekryte

ringen av arbetstagare till verkstäderna är av central betydelse när det 

gäller att bedöma i vilken utsträckning organisationen kunnat svara upp 

mot statsmakternas målsättningar. I syfte att följa upp och kartlägga rekry

teringen och därvid särskilt belysa eventuella förändringar som inträffat 

efter den I januari 1980 genomför Samhällsföretag en särskild studie till

sammans med AMS. 

Behovet av skyddat arbete. Den skyddade sysselsättningen ut

gör en del av arbetsmarknadspolitiken och det är AMS som ger statsmak

terna underlag för beslut om verksamhetens omfattning i landet. 

Det totala behovet av skyddat arbete är svårt att uppskatta. Köerna till 

verkstäderna beskriver inte behovet av skyddat arbete. utan beror snarare 

på arbetsförmedlingens insatser och möjligheterna till alternativa anställ

ningserbjudanden. Saknas sådana placeringsmöjligheter tenderar köerna 

att öka. 

De senaste årens stora strukturförändringar inom landets näringsliv har 

medfört ett fortsatt behov av att bygga ut det skyddade arbetet. Behovet 

av skyddat arbete styrs bl. a. av situationen på arbetsmarknaden och 

insatserna från olika vårdverksamheter. samt att arbetshandikappade. som 

tidigare stått utanför arbetsmarknaden. förtidspensionerade m. fl.. nu ef

terfrågar arbete. Ofta är dessa handikappade inte arbetssökande vid för

medlingarna. Som exempel kan nämnas att av de 25 800 förtecknade psy

kiskt utvecklingsstörda i yrkesverksam ålder har i dag endast I 900 arbete. 

Behovet av skyddat arbete måste också ses i relation till det ökande antalet 

personer i yrkesverksam ålder som varje år förtidspensioneras. 

Vid ingången av budgetåret 1981/82 kommer att finnas 21800 platser för 

skyddat arbete inom Samhällsföretagsgruppen. Samhällsföretag bedömer 

att en del av behovet av skyddat arbete kan mötas genom ett bättre 

utnyttjande av befintliga resurser. Att utnyttjandegraden varierar beror på 

olika faktorer som frånvaro. antalet deltidsanställda, möjligheterna till 

överanställning m. m. Stiftelsen bedömer att utnyttjandet av resurserna 

bör kunna höjas betydligt. För flertalet regioner kan dock inte ett bättre 

utnyttjande tillgodose hela behovet av skyddat arbete. då redan den befint

liga kapaciteten är otillräcklig. Ett bättre utnyttjande av befintliga verk

städer kan givetvis inte heller tillgodose behovet av skyddat arbete i de 

kommuner som idag saknar verkstäder och där pendlingsavståndet till 
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andra verkstäder är för stort. Detta har beaktats i förslaget till utbyggnad 
av nya platser budgetåret 1981/82. F. n. saknar 67 kommuner skyddade 

verkstäder. 
AMS har i en skrivelse till Samhällsföretag den 2 april 1980 och i sin 

anslagsframställning för budgetåret 1981 /82 föreslagit en utbyggnad med 

I 000 nya skyddade platser under budgetåret 1981/82. AMS förslag grundar 

sig på länsarbetsnämndernas prognoser över behovet. Enligt nämnderna 

uppgår det sammanlagda behovet av nya platser till ca 4 000. AMS räknar 

dock med att ett fortsatt intensifierat förmedlingsarbete skall innebära att 

fler arbetshandikappade skall kunna beredas arbete på den reguljära ar

betsmarknaden bl. a. med hjälp av anställning med lönebidrag. 

Behovet av nya skyddade platser är således i hög grad beroende på 

resultatet av de olika åtgärder som vidtas för att öka sysselsättningen för 

berörda grupper på den reguijära arbetsmarknaden. Av de arbetssökande 

vid arbetsförmedlingarna registreras varje månad drygt 12 o/c - ca 27 000 

personer - som arbetshandikappade. Andelen arbetshandikappade som 

direkt kan placeras i arbete på den reguljära arbetsmarknaden har minskat 

betydligt under de senare åren. Under år 1979 kunde endast 6% av de 

arbetshandikappade placeras direkt i arbete på den reguljära arbetsmark

naden. Antalet anställda med lönebidrag uppgick i juli 1980 till 29 300 

personer, vilket innebär en ökning - bl. a. beroende på ett intensivare 

utnyttjande av främjandelagen - med nära 2000 på ett år. Även vid 

fortsatt aktivt utnyttjande av främjandelagen förväntas betydande grupper 

arbetshandikappade stå utanför arbetsmarknaden under de närmaste åren. 

Mot denna bakgrund utgår Samhällsföretags budgetförslag för 1981 /82 från 

ett ökat behov av anställning av arbetshandikappade. Detta bör enligt 

stiftelsen ske genom ett högre kapacitetsutnyttjande och genom en utbygg

nad med I 000 nya platser. 
Region a 1 organisation. De regionala stiftelserna/företagen utgör 

juridiskt självständiga stiftelser med ansvar för den skyddade verksamhe

ten inom resp. län. I ledningen för varje sådant företag finns en styrelse 

och en verkställande direktör. Företagen beräknas under budgetåret 1981/ 

82 att tillsammans sysselsätta ca 29400 personer, fördelade på 367 verk

stadsenheter och 24 huvudkontor. Av de anställda utgör ca 5 900 direktan

ställda tjiinstemän, arbetsledare. hantverkare m. fl. 

Samhällsföretag utfärdar riktlinjer för bemanning av de regionala företa

gens huvudkontor. Redan under år 1979 fastställdes denna organisation 

och dimensioneringen av huvudkontoren. Stiftelsen anser att denna ram. 

uppgående till I 035 befattningar, även kan gälla för verksamheten under 

budgetåret 1981 /82. 
Centra I organ isa tio n. Den centrala stiftelsen Samhällsföretag har 

tillskapats för tillsyn och samordning av de regionala företagens verksam

het. Samhällsföretag skall bl. a: 

- Fördela de statliga medel som tilldelas Samhällsförctagsgruppen och 
fastställa budget för resp. regionalt företag. 
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- Fatta övergripande beslut beträffande ekonomi. planering. budgetering. 
personal- och rehabiliteringspolitik. 
-Tillgodose behovet av branschmässig samordning och i övrigt biträda de 
regionala företagen i inköps- och försäljningsfrågor. 
-Äga, förvalta och uppföra fastigheter m. m. i den för Samhiillsföretags
gruppen gemensamma fastighetsfonden. 

Statsmakterna har tidigare fastställt en ram omfattande 120 befattningar 

för den centrala stiftelsen. Huvuddelen av rekryteringen till dessa har nu 

genomförts. En successiv komplettering kommer att ske under budgetåret 

1980/8 I. Någon utökning utöver den av riksdagen fastslagna ramen be

döms inte behövas under budgetåret 1981/82. 

Ut veck I in g och p Ian c ring. Ett huvudmål för stiftelseorgan i sa~ 

tionen är att bereda arbete åt så många arbetshandikappade som möjligt av 

dem som inte för arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Samhällsföre

tag anser det särskilt angeläget med insatser för att öka utnyttjandet av 

befintliga verkstäder. Under våren 1980 har därför en inventering genom

förts av platsutnyttjandct på verkstäderna och under budgetåret 1980/81 

vidtas åtgärder (investeringar. produktionsförändringar etc. l för ett ökat 

kapacitetsutnyttjande. 

Under Samhällsföretagsgruppens första halvår 1980 har ett ökat kapaci

tetsutnyttjande av befintliga verkstäder möjliggjort att ytterligare ca 700 

arbetshandikappade beretts anställning. Under innevarande budgetår räk

nar Samhällsföretag med en ytterligare ökning av kapacitetsutnyttjandet 

genom anställning av ner arbetshandikappade och en ökad individuell 

närvaro. Detta beräknas möjliggöra en ökning motsvarande ca I 400 an

ställda oavsett tilldelningen av nya platser. 

Samhällsföretag framhåller att den nya organisationen, som nu möts av 

starka krav och förväntningar att dels åstadkomma en jämnare tillgång på 

platser och dels ge arbete åt fler personer med grava handikapp. måste ges 
såväl tid som resurser för att kunna motsvara dessa. Metoder för arbetsan

passning mäste utvecklas. Produktsortiment måste gås igenom. Företags

hälsovården måste byggas upp och personalutvecklande åtgärder introdu

ceras i de regionala företagen. 

Sammansättningen av arbetstagare vid verkstäderna är mycket varieran

de från handikappsynpunkt bl. a. beroende på arbctsmarknadssituationen. 

tidigare huvudmäns ambitioner m. m. Inom vissa regioner sysselsätts idag 

gravt handikappade. medan en svår arbetsmarknadssituation i andra regio

ner har medverkat till att verkstäderna där främst sysselsiitter personer 

med mindre arbetshandikapp. Vissa verkstäder, framförallt de tidigare 

industriella beredskapsarbetena, har från början aldrig varit anpassade för 

arbetshandikappade. Många av de anställda vid dessa verkstäder har ock

så anställts där däiför att de varit arbetslösa av mer renodlade arbetsmark

nadsskäl. Dessa förhållanden har också varit styrande för valet av produk

tion. produktionsuppläggning, utformning av arbetsmiljö m. m. Därför har 

verkstäderna f. n. mycket olika förutsättningar för att bereda gravt handi

kappade meningsfulla arbetsuppgifter. 
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Vid många verkstäder krävs mer genomgripande och långsiktiga föränd

ringar av verksamheten och resurser i form av bl. a. arhetsbitriiden. Dess

utom kriivs anpassning av lokaler och införande av olika tekniska hjiilpme

del. I vissa fall fordras helt nya lokaler och/eller förändrad produktionsin

riktning. Samhällsföretag behöver dock ytterligare något år för att fullfölja 

kartläggningen innan nya konkreta insatser kan genomföras för att ner 

gravt handikappade ska kunna anställas. Arbetskraftens sammansättning 

vid verkstäderna kan påverka förutsällningarna att ansUilla fler arbetshan

dikappade. Målsiillningen är att människor med olika handikapp skall 

kunna arbeta på samma verkstad och att specialverkstiider inte skall behö

va inrättas. I vissa fall finns dock risk för att en handikappgrupp ändå hlir 

dominerande. När det gäller t. ex. missbrukargrupper kan detta leda till 

problem för verksamheten. 

Samhiillsföretagsgruppen skall också förbättra de anställdas möjligheter 

att övergå till annat arbete på den reguljära arbetsmarknaden. F. n. är det 

mycket få - ca I% - av de anställda som per år övergår till annat arbete. 

Det finns många orsaker till detta. En är att arbetsmarknadssituationen 

försvårar möjligheterna alt fä annat arbete. En annan är att den anställde 

känner trygghet på verkstaden och inte önskar lämna den. 

Samhällsföretag bedömer att fler anställda iin f. n. skulle kunna övergå 

till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Härigenom skulle fler arbets

handikappade ges möjligheter till arbete. Det är därför angeliigct all med 

olika utbildningsinsatser. differentierade arbetsuppgifter. arbetsanpass

ning m. m. utveckla de anställda~; kompetens och öka deras möjligheter till 

övergång till annat arbete. Verkstädernas samråds-/anpassningsgruppcr är 

här en viktig resurs och kontaktyta mellan verkstäderna. arbetsförmedling

en och den reguljära arbetsmarknaden. 

Personalpolitik. Målsättningen för v.crksamheten utgår från grund

synen. att ett meningsfullt arbete har stort värde för människan och att alla 

människor har rätten att uppleva vad en positiv arbetsmiljö kan innebära i 

form av stimulans. engagemang. personlig utveckling. arhetsglädjc och 

medmänsklig respekt. Denna syn på arbetets viirde och på människan i 

arbetslivet är grundläggande för personalpolitiken inom företagsgruppen. 

F. n. utformas ett förslag till gemensamma riktlinjer för personalpolitiken 

inom hela företagsgruppen. Målsättningen är att så långt som möjligt ge 

alla anställda tillfälle till personlig utveckling efter förmåga och intressen. 

möjlighet till inflytande över den egna arbetssituationen och en ökad 

arbetstillfredsställelse. 

Frånvaron på verkstäderna ligger r. n. på en hög nivå och medför i vissa 

fall allvarliga sociala problem liksom problem från plancringssynpunkt. 

Förskjutningen mot svårare fysiska, psykiska och sociala handikapp gör 

det svårare att minska den totala frånvaron. De aktiva insatser som plane

ras är främst förbättrad personlig kontakt. introduktion och utbildning. 

insatser på hälsovårdssidan samt vidgade allmänna personalsociala insat

ser. 
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Kollekt.ivavtalet mellan SFO:s branschkommitte/Samhällsföretagen och 

berörda LO-förbund förutsätter att företaget ger introduktionsutbildning 

under.som regel tre månader. För att åstadkomma en fördjupad utbildning 

av främst arbetsledare har samarbete etablerats med Göteborgs universi

tet. 
Arbetsmiljö. Ett mål inom Samhällsföretagsgruppen är att fä till 

stånd en arbetsmiljöverksamhet, inkl. skyddsorganisation och företagshäl

sovård, som inte bara motsvarar kraven i lagar och avtal utan också ingär 

som en integrerad del i den dagliga löpande verksamheten. Punkter som 

därvid särskilt behöver klaras ut är ansvars- och arbetsfördelning mellan 

olika arbetsmiljöansvariga - arbetsledning, personalfunktion. företagshäl

sovård och fackliga organ. En viktig uppgift i arbetsmiljöverksamheten är 

också att få fram system för erfarenhetsåterföring. Det kan gälla teknisk 

anpassning av arbetet till arbetstagare. olika metoder för att bemästra 

särskilda miljökrav, medverkan från företagshälsovård och från blivande 

brukare vid planering av nya lokaler. arbetsmetoder, inköp av redskap och 

arbetsmaterial etc., lämpliga rutiner för introduktion. utvecklingsplanering 

och uppföljning, handläggning av olika särproblcm - utvecklingsstörda, 

missbrukare, gravt rörelsehindrade, hörsel- och synskadade, olika miljö

sanerande åtgärder på såväl det fysiska som psykiska planet samt funge

rande förslagsverksamhet. 

Produktion och marknadsföring m.m. En svår och viktig 

uppgift för Samhällsföretagsgruppen är att finna lämpliga produkter med 

hänsyn till de anställdas skiftande förutsättningar och verksamhl!lens syf

te. Detta innebär bl. a. att produktvalet måste anpassas till aktuell och 

förväntad handikappsammansättning i olika regioner och verkstäder. Pro

duktionen skall också ge förutsättningar för de anställdas rehabilitering 

och utveckling och på sikt även möjliggöra en övergång till arbete. på den 
reguljära arbetsmarknaden. 

Produktionsinriktningen och marknadsföringen skall också på sikt kun

na öka försäljningsintäkternas bidrag för att täcka de fasta kostnaderna. En 

annan viktig åtgärd är att genom olika samordningsinsatser m. m. minska 

den s. k. internkonkurrens som f. n. finns inom företagsgruppen. Samhälls

företag har vidare tillsammans med Sveriges lndustriförbund, SHIO-Fa

miljeföretagcn och Svenska Handclskammarförbundet bildat ett gemen

samt kontakt- och samrådsorgan i marknadsfrilgor. 

För att tillgodose kravet på branschsamordning har år 1980 ett gemen

samt säljbolag - SAMHALL AB - inrättats för hela Samhällsfi.iretags

gruppcn. Säljbolaget skall främst på exportsidan kunna åta sig marknads

föring och försäljning av vissa produkter för de regionala företagen. 

Samhällsföretagsgruppens produktion baseras till största delen på lego

och underlcvcrantörsavtal. Situationen varierar dock mellan de olika re

gionala företagen beroende på den tidigare tillgången på egna produktut

vecklingsresurser m. m. Flertalet regionala företag har nu ambitionen att 
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öka andelen egna produkter. Stiftelsen ser det dock inte som realistiskt att 

räkna med någon påtaglig minskning av legoproduktionen under de niir

maste åren. 

Nya verksamhetsområden. Samhällsföretagsgruppens verk

städer är f. n. i det närmaste helt inriktade på industriell tillverkning och 

produktion. Den samordnade organisationen ger nu ökade möjligheter för 

att samordna och utveckla produktionen. Den krympande tillgången pa 

arbetstillfällen inom många av industrins områden gör det dock angeläget 

att på sikt utveckla andra verksamhetsområden. En minskande andel av de 

arbetsökande kan i framtiden förväntas ha industriell erfarenhet. Stiftelsen 

räknar också med allt fler yngre arbetssökande. bl. a. socialmedicinskt 

handikappade. som inte har haft någon fast förankring på arbetsmarknaden 

eller egentlig yrkeserfarenhet. Detsamma gäller unga förtidspensionärer. 

gravt rörelsehindrade. utvecklingsstörda m. tl. Vidare kan man vänta fler 

arbetssökande som slagits ut från bl. a. vårdarbete. administrativt arbete 

och servicearbete. 

Behovet av t. ex. administrativt arbete för dessa grupper har hittills fött 

tillgodoses genom andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En viss ut

veckling av kontorsscrvi1:etjänster m. m. har dock redan påhö1jats i anslut

ning till Samhällsföretagsgruppens grafiska sektor. Utearbeten inom t. ex. 

jord- och skogsbruk samt triidgårdsskötsel finns inte representerade inom 

det skyddade arbetet. De utearbeten som traditionellt funnits för olika 

missbrukargrupper m. tl. - dock i form av temporära beredskapsarbeten 

- har många gånger inte bara kunnat ge meningsfulla arbetsuppgifter utan 

speciellt även för dessa grupper kunnat ses som ett viktigt led i en rehabili

teringskedja. 
Mot denna bakgrund planerar Samhällsföretag att under verksamhets

åren 1980/81 och 1981/82 bedriva verksamheter på försök för att finna 

lämpliga arbetsuppgifter främst inom områdena administrativt arbete. da

tatjänster, lantbruk och turistnäring. Tanken är att försöksverksamheten 

ska bedrivas i projektform och efter ordentliga kartläggningar av behoven 

på aktuella orter. 

Medelsbehov 

I anslagsframställningen för budgetåret 1980/81 redovisade stiftelsen ett 

rörelseresultat samt behov av driftbidrag och investeringsbidrag enligt en 

provisorisk modell. Bl. a. redovisades övertagandekostnaderna särskilt 

(amorteringar och räntor avseende övertagna fastigheter\. Vidare redovi

sades rörelseresultatet före kalkylmässiga avskrivningar på maskiner och 

inventarier eftersom avskrivningsunderlag saknades. Behovet av reinve

steringar i maskiner och inventarier inräknades i stället i investeringsbidra

get för budgetåret 1980/81. 

I anslagsframstiillningen för budgetåret 1981/82 har rörelseresultat samt 

behov av driftbidrag och invcsteringsbidrag beräknats och redovisats i 
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enlighet med de principer som statsmakterna ursprungligen har angivit. 

Drijihidrag. Rörelseresultatet och behovet av driftbidrag för budgetåret 

1981/82 uppgår till totalt 2125 milj. kr. enligt följande specifikation. 

Resultatpost Milj. kr. 

Rörelseintäkter 
Rörelsekostnader 
Rörelseresultat före avskrivningar 

Beräknat avskrivningsbehov på maskiner och inventarier 
Rörelseresultat efter avskrivningar 

Finansiella intäkter och kostnader (netto) 
Rörelseresultat efter finansiella intäkter och kostnader 

Extraordinära intäkter och kostnader 
Totalt rörelseresultat exkl. kostnader för 
fastighetsfonden 

Kostnader för fastighetsfonden 
Totalt rörelseresultat inkl. kostnader för 
fastighets fonden 

1399,6 
3049,0 

-1649,4 

- 102.9 
-1752,3 

0,8 
-1753,l 

0.6 

-1752,5 

- 373.0 

-2125,5 

Driflbidragsbehovet för budgetåret 1981/82 utgör 138.2 %. ( 167 .6%· inkl. 

fastighetsfonden) av lönekostnaderna för anställda i skyddat arbete. Mot

svarande behov för budgetåret 1980/81 har stiftelsen beräknat till 142.2 Si· 
resp. 170,7%. 

I rörelseresultatet för 1981 /82 ingår effekterna av dels nytillkommande 

verkstäder och platser. dds ett biittre utnyttjande av kapaciteten och 

resurserna i befintliga verkstäder. Effekten av nytillkommande verkstäder 

och platser har för 1981/82 beräknats till 716000 m:ttoarbetstimmar. mot

svarande 625 anställda, vilket påverkar rörelseresultatet med 44 milj. kr. 

Huvuddelen hiirav - 31 milj. kr. - är betingad av den utbyggnad som 

påbörjats av tidigare huvudmän och som övertagits av Samhiillsföretags

gruppen (s. k. avtalsverkstäderl samt de 450 platser som tilldelats Sam

hällsföretagsgruppen budgetåret 1979/80. Den föreslagna utbyggnaden 

med I 000 platser 1981/82 påverkar rörelseresultatet endast i mindre ut

sträckning under detta budgetår. 

Ett ökat utnyttjande av befintliga verkstäder skall åstadkommas genom 

dels anställning av fler arbetshandikappade. dels minskad individuell från

varo för de redan anställda. Den samlade effekten för 1981182 beräknas till 

ca I 700000 arbetstimmar, motsvarande ca I 400 anställda. Detta innebär 

dock inte att antalet anställda personer kan ökas med detta antal. Den 

minskade frånvaron kommer i första hand att ge ett högre antal arhetstim

mar per plats. 
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Resultatposten Rörelsekostnader fördelas enligt följande: 

K11s/1111ilssl11R 

Materialkostnader 
Lönekostnader för anstiillda i skyddat arbete 
Lönekostnader för direktansfällda 
Övriga rörelsekostnader 

Summa rörelsekostnader 

Ali(i.kr. 

6M.I 
1268.0 

(19).9 

423.0 

3049.0 

Av ovanstäende utgör kostnaderna för den centrala stiftelsen 36 milj. 

kr.. vilket kan jämföras med 34 milj. kr. (inkl. li.ine- och prisjustering) för 

budgetåret 1980/81. 

Förädlingsviirdet. uttryckt som skillnaden mellan rörelscintiikterna och 

materialkostnaderna, uppgiir siilunda till 735 milj. kr.. vilket motsvarar 

111 'X· av viirdet av i produktionen insatt material. jämfört med 102 < .. ;. för 

budgetåret 1980/81. 

I rörelseresulatet ingår bidrag till de regionala utvecklingsfonderna för 

hemarbete i glesbygd med 2,8 milj. kr. 

Samhiillsföretagsgruppens hela fastighetsbcstånd - säviil egna som för

hyrda fastigheter (ca 400) administreras av en till Samhiillsföretag knuten 

fastighetsfond. Fastighetskostnaderna har budgeterats centralt och inte av 

de regionala företagen. Kostnaderna uppgf1r till totalt 373 milj. kr. enligt 

följande specifikation: 

Hyreskostnader för förhyrda fastigheter 
Kalkylmässiga avskrivningar för egna fastigheter 
Räntor 
Övriga kostnader 

Tot;1lt 

A1i(j. kr. 

55 
161 
130 

27 

373 

De kalkylmiissiga avskrivningarna har riiknats på ett beriiknat återan

skaffningsvärde på det ägda fastighetsbestiindet om J 750milj. kr. 

Riintekostnaderna för li'inen pii övertagna fastigheter beräknas för bud

getåret 1980/81 uppgå till 55 milj. kr. Beriikningarna avsf1g enbart ett halvt 

års räntekostnader. Sedan köpeavtalen för fastighetsfiirvärven nu tecknats 

och storleken av revershfoen kan överblickas beri"iknas räntekostnaderna 

för budgetåret 1981 /82 säledes till l JO milj. kr. 

Till skillnad från vad soin var fallet i anslagsframstiillningen for budget

året 1980/81 begiirs för budgetåret 1981/82 inga särskilda medel för amorte

ringar av lån. Bidragsbeloppet har beräknats efter bokföringsmässiga prin

ciper och det har förutsatts att frigjorda avskrivningsmedcl om 161 milj. kr. 

iiven skall disponeras för amortering av befintliga l{ln. 

Det sammanlagda behovet av driftbidrag uppg:lr siilunda enligt stiftelsen 

till 2 125 milj. kr. 
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Ägartillskott för investeringar. För budgetåret 1980/81 anvisades inga 
medel för anordnande av nya platser. Ett uppdämt behov av platsutbygg
nad föreligger enligt stiftelsen därför för budgetåret 1981/82. Enligt AMS 
bedömning finns det behov av I 000 nya platser för skyddat arbete utöver 
beräknat högre kapacitetsutnyttjande. Väsentliga investeringar erfordras 
för att genomföra arbetsmiljöförbättringar, utveckling inom det produk
tionstekniska området samt för det ökade kapacitetsutnyttjandet. Ett fler
tal av de övertagna verkstäderna har en arbetsmiljö som ej motsvarar 
nutida krav och anspråk. Ej heller fyller de kraven på tillgänglighet för 

personer med nedsatt funktionsförmåga. Del sistnämnda gäller i synnerhet 
de 45 tidigare industriella beredskapsarbetena. Av de I 000 nya platser som 

AMS föreslagit skall, enligt överenskommelser med länsarbetsnämnderna, 
535 platser inrättas i helt nya verkstäder och 465 i ersättningsverkstäder 
samt till- och ombyggda verkstäder. Av platserna i de nya verkstäderna 

skall 330 platser inrättas i verkstäder lokaliserade till kommuner som helt 

saknar resurser för skyddat arbete. 
De totala investeringsutgifterna för de nya platserna beräknas uppgå till 

397inilj. kr. varav 305,5 milj. kr. avser fastigheter och 91.5 milj. kr. maski
ner och inventarier. Samhällsföretag kommer att ha möjlighet att finansi
era 60% av investeringsutgifterna för fastigheter, dvs 183,3 milj. kr. 
genom extern upplåning, varefter återstår ett ytterligare finansieringsbe

hov om 213,7 milj. kr. 
I detta belopp ingår 40 milj. kr. som avser ersättnings- och ombyggnads

investeringar för vilka särskilda medel krävs. De avskrivningsmedel, som 

frigörs genom att i rörelseresultatet och driftbidraget inräknats kalkylmäs
siga avskrivningar, erfordras i sin helhet för dels amorteringar av befintliga 
lån till tidigare huvudmän med 85 milj. kr., dels för direkta reinvesteringar 
för att ersätta eller bygga· om nedslitna lokaler. För att möjliggöra ett bättre 
kapacitetsutnyttjande - utan ökning av antalet platser - och för anpass
ning av arbetsmiljön till olika handikappgruppers förutsättningar och be
hov, krävs således ett särskilt tillskott av investeringsmedel med ovan 
nämnda 40 milj. kr. Samhällsföretag vill understryka att flera av företags
gruppens ca 370 verkstäder har ett starkt eftersatt underhåll på grund av 
otillräckliga reinvesteringar och förbättringar av arbetmiljön under de sista 
åren före huvudmannaskapsreformen. 

Stiftelsen åberopar också i detta sammanhang prop. 1978179: 139 där det 
anges att reinvesteringar först på sikt skall kunna ske helt med i rörelsen 

genererade avskrivningsmedel och ett rörelseöverskott. Under de första 
verksamhetsåren bör således kompletterande medel för reinvesteringar 

täckas genom medel för nyinvesteringar. 

Stiftelsen hemställer således om investeringsmedel med totalt 213, 7 milj. 
kr. För att undvika tveksamhet i fråga om skattskyldighet menar stiftelsen 
att dessa medel bör anvisas i form av ägar- eller kapitaltillskott i stället för i 

form av bidrag. En sådan rubricering skulle också innebära en riktigare 
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förmögenhetsredovisning i framtida balansräkningar eftersom fastighets
värdena inte skulle behöva skrivas ned med belopp motsvarande erhållna 

bidrag. 
Övrigt. Samhällsföretag har under förberedelsearbetet för den nya 

organisationen träffat uppgörelser om bidrag till enskilda huvudmän, som 
vid fem verkstäder med sammanlagt ca 330 anställda även fortsättningsvis 
kommer att bedriva skyddat arbete utanför Samhällsföretagsgruppen. 

Vidare har Samhällsföretag och de regionala företagen tillsammans med 

företrädare för vissa av de regionala utvecklingsfonderna arbetat med 
övertagandet av det regionalpolitiska stödet till hemarbete. Samhällsföre

tag har i skrivelser till regeringen anmält de svårigheter som uppkommit 
vid avgränsningen av vilka hemarbetare som skall erbjudas anställning och 

också föreslagit att vissa delar av den tidigare stödformen till regionalpoli
tiskt motiverat hemarbete behålls. I enlighet med regeringens beslut 1980-
06-12 har därför berörda regionala stiftelser träffat överenskommelser med 
utvecklingsfonderna om att vissa av dessa hemarbetare får fortsätta att 

arbeta med stöd som Samhällsföretag ställt till de regionala utvecklingsfon
demas förfogande. Detta i avvaktan på att statsmakterna på nytt kan ta 

ställning i frågan. 

Föredraganden 

Allmänt 
Stiftelseorganisationen för skyddat arbete har genomfört sitt första verk

samhetsår. Samhällets kostnader för driften av de skyddade verkstäderna 
kan tyckas vara stora. Jag anser dock att den ekonomiska satsningen på 
Samhällsföretag är riktig, både från handikappolitiska och samhällsekono
miska utgångspunkter. Det hindrar inte att jag finner det angeläget att i 
framtiden noggrant följa kostnadsutvecklingen inom organisationen. Detta 
särskilt med hänsyn till det begränsade samhällsekonomiska utrymme som 
kommer att finnas de närmaste åren. Alla möjligheter till kostnadsbespa
ringar måste tas tillvara. Jag är medveten om att organisationen måste ges 
tid att finna former och trimma organisationen innan ingående bedömning

ar om den framtida utvecklingen är meningsfulla. Trots detta anser jag att 
en begränsad översyn av verksamheten inom organisationen bör göras 

redan nu. Särskilt bör det praktiska utfallet av huvudmannaskapsreformen 

nu kunna utvärderas. Jag avser att återkomma till regeringen om detta i 

annat sammanhang. 
Mot bakgrund bl. a. av den debatt som förts om Samhällsföretag finner 

jag det angeläget att påpeka att platserna i skyddat arbete disponeras av 

arbetsförmedlingen. Samhällsföretag har att ordna sysselsättning till den 
som anvisas arbete. I vissa fall måste dock verkstäderna ges möjlighet att 
påverka urvalet. Man kan t. ex. på en verkstad vilja undvika att en alltför 
stor del av arbetsstyrkan utgörs av personer med samma slags handikapp, 
eftersom detta kan medföra svårigheter att ge individerna lämpliga upp-
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gifter. I fråga om vissa grupper -- t. ex. missbruksproblematiker - kan de 

handikappade själva få ökade svårigheter om många arbetstagare har sam

ma problem. I vissa fall kan det också vara svårt att ta fram meningsfulla 

arbeten åt de anvisade om verkstäderna inte ges en viss valmöjlighet vid 

rekryteringen. I detta sammanhang kan jag med tillfredsställelse konstalt:

ra att Samhällsföretag tillsammans med i\MS och de fackliga organisatio

nerna startat en undersökning kring rekryteringsfrågorna. Undersökningen 

avser verksamhet såväl hos tidigare huvudmän som inom Samhällsföre

tagsgruppen. 

Vid vissa verkstäder, siirskilt i skogsläncn, finns i dag anställda som inte 

i första hand fått arbetet på grund av handikapp. Detta sammanhänger med 

att Samhällsföretag. förutom de skyddade verkstäderna. också övertog de 

s. k. industriella beredskapsarbetena som AMS tidigare drev för att i första 

hand ~ysselsätta arbetslösa. På grund av relativt låg personalomsättning. 

olämplig produktion och dåliga lokaler måste man räkna med en 

övergångstid innan dessa verkstäder helt kan omvandlas till verkstäder för 

skyddat arbete. För att påskynda denna utveckling föreslår jag att inves

teringsmedel anvisas till stiftelsen. Jag äterkommer till denna frilga i det 

följande. 

Som dåvarande chefen för arbetsmarknadsdepartementet framförde i 

prop. 1977/78: 30 om skyddat arbete och yrkesinriktad rehabilitering gäller 

inom Samhällsföretagsgruppen att verkstäderna skall ge arbete åt dem som 

på grund av fysiskt. psykiskt eller socialt handikapp inte kan få eller 

behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

LJ nder de senaste åren har ca I</!: av de anställda liimnat de skyddade 

verkstäderna och gått ut till den reguljära arbetsmarknaden. Samhällsföre

tag och AMS samarbetar nu för att försöka få till stånd en ökad utplacering 

av arbetstagare från skyddad sysselsättning. Som ett led i dessa strävan

den startas samrådsgrupper vid verkstäderna. Man prövar ocksa nya 

former för introduktion och en form av omvänd provanställning. Det 

senare innebär att den handikappade har rätt till återanställning inom· 

Samhällsföretag under den tid som vederbörande prövar anställning hos 

företag på den reguljära arbetsmarknaden. 

Det finns som jag ser det många olika faktorer som påverkar möjligheter

na till övergång till annat arbete. bl. a. den enskildes attityder och motiva

tion. men också framför allt den aktuella arbetsmarknadssituationen. Ar

betsförmedlingarna har det primära ansvaret för att bevaka möjligheterna 

till annat arbete. Samhällsföretags verkstäder skall inte själva fungera som 

arbetsförmedlingar. men väl ge de anställda ökat självförtroende. större 

yrkeskunnande och därmed också ökad motivation för att ta annat arbete. 

Det klart uttalade målet att bereda fler gravt handikappade anställning hos 

Samhiillsföretag kan dock pä sikt innebära ökade svårigheter till övergång 

till annat arbete. 

Riksdagen har vid behandlingen av prop. 1977/78: JO lagt fast vissa 
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grundläggande principer för stiftelseorganisationen. En är att man skall 

hålla marknadsmässiga priser. Samhfölsföretag fär inte genom en orealis

tisk prissättning konkurrera med andra tillverkare. Givetvis mäste svårig

heter uppstå att siitta priser när man inte kan relatera prisi:t till de verkliga 

kostnaderna. Samhiillsföretags samarbete med niiringslivets organisatio

ner syftar till att utveckla modeller för att bcriikna priser baserade på 

kostnaderna i industrin. Jag finner samarbetet med näringslivets organisa

tioner v~irdefullt eftersom det hl. a. bidrar till att skapa ökad förstilelsc for 

de företagsekonomiska mål som giiller för den inom Samhällsföretag be

drivna verksamheten. 

Den centrala stiftelsen - Stiftelsen Samhällsföretag - bildades för att 

samordna och ha tillsyn över de regionala stiftelsernas verksamhet. Den 

fastlagda dimensioneringen - 120 befattningshavare - bedöms vara till

räcklig även under de niirmaste budgetåren. 

Den regionala organisationen beräknas under budgetåret 1981/82 omfat

ta ca 29400 anställda fördelade pi\ 367 verkstäder och 24 regionala huvud

kontor. Antalet anstiillda vid huvudkontoren heräknas rymmas inom den 

tidigare fastställda ramen I 03.'i. 

Antalet platser för skyddat arbete uppgår till 21 800. AMS har i sin 

anslagsframställning för budgetåret 1981/82 föreslagit en utbyggnad med 

I 000 nya platser. Styrelsen har vid behovsberäkningen tagit hiinsyn till 

möjligheterna att genom andra arbetsmarknadspolitiska ätgärder och ett 

bättre utnyttjande av befintliga skyddade platser ge arbete åt fler arbets

handikappade. De av AMS föreslagn<1 I 000 nya platserna anser stiftelsen 

vara ett nödvändigt tillskott för att bereda arbete fo handikappade som inte 

kan få arbete på annat siitt. Detta tillskott bedöms nödvi.indigt även om 

man uppnår ett bättre utnyttjande av bclinlliga platser. 

För cgcrl del vill jag erinra om att statens förhandlingsniimnds överens

kommelser med de tidigare huvudmännen har medfört att ca 800 nya 

platser har tillkommit. Dessa tas successivt i bruk. Vidare ställdes medel 

till stiftelsens fö1fogande för nybyggnation av ytterligare 450 platser under 

våren 1980. Sammanlagt har alltså ca I 250 nya platser tillförts stiftelseor

ganisationen sedan starten den I januari 1980. Jag kommer dessutom att 

längre frarn föreslå att stiftelsen tillförsiikras investeringsmcdel för alt 

kunna ta emot ytterligare ett stort antal arbetstagare i befintliga verk

städer. Med hänsyn till möjligheterna att ta emot fler arbetstagare vid 

befintliga verkstäder och det relativt stora platstillskott som redan tillkom

mit kan jag inte biträda AMS och Samhällsföretags förslag om utbyggnad 

under budgetåret 1981/82. Regeringen bör dock ha möjlighet att öka antalet 

platser om särskilda skäl härtill uppkommer. Jag förordar att regeringen 

utverkar riksdagens bemyndigande härtill. 

Riksdagens beslut om en ny organisation för skyddat arbete omfattade 

även vissa delar av den i skogsläncns glesbygder bedrivna verksamheten 

med regionalpolitiskt motiverat hemarhetc. För detta var tidigare de regio-
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nala utvecklingsfonderna huvudmän och statens indusfriverk tillsynsmyn

dighet. Riksdagens beslut innebar att flertalet av de hemarbetare som 

sysselsattes i denna stödform skulle erbjudas anställning hos Samhällsföre

tag. Sådana former av hemarbete som inte borde övertas av de regionala 

stiftelserna - främst hemarbete som utförs av egna företagare med anställ

da - skulle stödjas enligt reglerna om stöd till företag i glesbygder (prop. 

1978/79: 112, AU 1978/79: 23, rskr 1978/79: 435). Stiftelsen Samhällsföretag 

konstaterade tidigt att det inte var praktiskt möjligt att ta över ansvaret för 

glesbygdshemarbetet vid den nya organisationens start den 1 januari 1980. 

Överenskommelser träffades därför med de regionala utvecklingsfonderna 

om att dessa som tidigare. med medel från stiftelseorganisationen. skulle 

svara för hemarbetet även under första halvåret 1980. Överenskommel

serna har därefter förlängts. 

I en rapport till arbetsmarknadsdepartementet har stiftelsen redovisat 

att antalet hemarbetande inom det regionalpolitiska stödet vären 1980 

utgjorde 990 personer, varav drygt 300 deltidssysselsatta. Inte fullt 200 

personer var aktuella för ett anställningserbjudande hos stiftelseorganisa

tionen. Den avgränsning av anställningserbjudandena som stiftelsen har 

gjort innebär att företagsgruppen beräknas ta hand om betydligt fä1Te 

hemarbetare än som tidigare hade förutsatts. Stiftelsen menar att de hem

arbetande som driver egen rörelse och har fått glesbygdsstöd i form av 

engångsbidrag till utrustning i regel klarar sig utan fortsatt stöd från sam

hället. Däremot anser man det nödvändigt att pröva en form för fortsatt 

glesbygdsstöd till företag som uppbär merkostnadsbidrag för sina hemar

betare. 

Arbetsmarknadsutskottet har i anledning av prop. 1979/80: I 00 tagit upp 

det här nämnda problemet och konstaterar följande (AU 1979/80: 23). 
Regeringen bör i 1981 års budgetproposition eller i annan lämplig form för 

riksdagen redovisa sina överväganden om formerna för ett fortsatt stöd till 

hemarbete. 

Vid beräkningar gjorda av Samhällsföretag under hösten 1980 har det 

visat sig att antalet berörda personer nu har reducerats till ca 300. Samti

digt har endast ca 60 personer erhållit anställning hos stiftelseorganisa

tionen. Då problemet har visat sig beröra ett mycket begränsat antal 

personer anser jag att det idag inte finns anledning att föreslå nya former 

för stöd till hemarbete. Samtidigt anser jag det viktigt att man inte även

tyrar den enskilda människans försörjning och föreslår därför att stödet till 

hemarbete även fortsättningsvis får utgå via Samhällsföretags driftbidrag. 

Bidrag bör dock endast utgå till dem som Samhällsföretag övertog stödan

svaret för den 1 januari 1980. Stiftelsen bör för ändamålet träffa överens

kommelser med de regionala utvecklingsfonderna. Jag vill vidare. efter 

samråd med chefen for industridepartementet, meddela att slutlig ställning 

till den berörda verksamhetsformen kommer att föreläggas riksdagen sena

re. 

11 Rik.1dai.:e11 1980181. I sw;z·I. Nr 100. Bila.i.:11 15 
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l 1980 års budgetproposition togs medel upp för att temporärt inordna 

Kulturarvet i Falun i stiftelseorganisationen. Skälet till detta var att Sam

hällsföretag i sin anslagsframställning för budgetåret 1980/81 hemställt om 

ett särskilt bidrag för Kulturarvet under nionde huvudtiteln, avsnittet B. 

Kulturändamål. Stiftelsen motiverade detta bl. a. med att kostnadstäck

ningen vid Kulturarvet förutsågs bli väsentligt lägre iin för Samhällsföre

tags övriga verkstäder samt att de som nyttjar Kulturarvets tjänster i 

mycket hög utsträckning är hembygdsföreningar och museer med små 

ekonomiska resurser. 

Inom statens kulturråd pågick vid denna tidpunkt ett utredningsarbete 

rörande konserveringsverksamheten vid de statliga museerna m. tl. Även 

Kulturarvets verksamhet berördes av detta arbete. l avvaktan på kulturrå

dets förslag föreslogs därför ett temporärt inordnande av Kulturarvet i 

stiftelseorganisationen, dock längst t. o. m. den 30 juni 1981. 

En arbetsgrupp inom kulturrådet har sedermera lämnat sina förslag i 

rapporten ( 1980: 021 Vårda! Bevara! - Museerna och föremålsvården. 

Rapporten har rcmissbchandlats under hösten 1980. Då ett eventuellt 

förslag om Kulturarvets fortsatta verksamhet inte kan väntas träda i kraft 

före budgetåret 1981/82 föreslår jag, efter samråd med chefen för utbild

ningsdepartementet. att det temporära inordnandet i Samhällsföretags

gruppen av verksamheten vid Kulturarvet förlängs t. o. m. 30 juni 1982. 

Medel av driftbidraget har beräknats härför. 

Driftbidrag m.m. 

I anledning av prop. 1978/79: 139 <AU 1978/79: 29, rskr 1978/79: 293) om 

bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag har riksdagen fastslagit att finansi

eringen av den löpande verksamheten inom stiftelseorganisationen skall 

ske genom intäkter och ett statligt driftbidrag. Driftbidraget skall vara så 

utformat att det ger möjlighet till självfinansiering när det gäller crsätt

ningsinvesteringar. Bidraget skall även täcka verksamhetens förvaltnings

kostnader. En schablonteknik fastställdes som innebär att Stiftelsen Sam

hällsföretag över ett förslagsanslag skall tilldelas medel beräknade på 

grundval av lönesumman för arbetstagare i skyddat arbete. Bidraget skall 

utgöra en viss procent av denna lönesumma. Procentsatsen skall fastställas 

årligen av riksdagen. Riksdagen beslöt att en provisorisk modell för driftbi

drag skulle användas under organisationens uppbyggnad och konsolide

ring. Provisoriet fick gälla under budgetåren 1979/80 och 1980/81. 

Jag anser tiden nu mogen att använda det fastlagda finansieringsättet för 

driften av verksamheten. Stiftelsens anslagsframställning är anpassad till 

en sådan finansieringsteknik. För täckande av underskottet i rörelsen 

begärs 167,6% av den beräknade lönesumman eller 2125 . .'i milj. kr. Vid 

framtagning av underlaget för procentsatsen har medräknats 373 milj. kr. 

för fastighetsfonden. Utan dessa kostnader inräknade anges behovet till 

138,2% av lönesumman. 
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Enligt min mening bör kostnaderna för fastighetsfonden inte ingfl i 

underlaget för beräkningen av bidragsproeenten. Skälet härtill är bl. a. att 

detta skulle utgöra ett hinder när det gäller att korrekt kunna bedöma den 

verkliga kostnadsutvecklingen i framtiden. Jag förordar därför att en sär

skild anslagspost tas upp för fastighetsfonden. 

Det av stiftelsen beräknade rörelseresultatet. fastighetsfonden undanta

gen, är således 1752.5 milj. kr. utgörande 138.2'A: av lönesumman för de 

anställda i skyddat arbete. Jag har i stort intet att erinra mot de beriikningar 

stiftelsen gjort i fråga om behovet av driftbidrag. Jag anser dock att man 

genom effektivitetsförbättringar inom organisationen hör kunna uppnå ett 

något bättre resultat. Jag föreslår därför att en ans lagspost om I 712 milj .. 

kr.. eller 135 <;'(, av lönesumman tas upp för ändamålet för budgetåret 1981/ 

82. 
Samhällsföretagsgruppens hela fastighetsbestånd - såväl egna som för

hyrda - administreras som tidigare nämnts. av en till den centrala stiftel

sen knuten fastighetsfond. Kostnaderna beräknas av stiftelsen uppgå till 

373 milj. kr., varav för hyreskostnader 55 milj. kr., kalkylmässiga avskriv

ningar på egna fastigheter 161 milj. kr.. räntor 130 milj. kr. m:h för övriga 

kostnader 27 milj. kr. De kalkylmässiga avskrivningarna skall även täcka 

amorteringar till dels tidigare huvudmän och dels upptagna banklån för 

övertagna fastigheter om sammanlagt ca 85 milj. kr. 

Stiftelsen har som avskrivningsunderlag använt ett beräknat återanskaff

ningsvärde på det ägda fastighetsbeståndet. nämligen 3 750 milj. kr. Jag 

anser dock att de kalkylmässiga avskrivningarna hellre bör grundas på 

fastigheternas ursprungliga anskaffningsvärde vilket medför. att avskriv

ningarna stannar på 107 milj. kr. 

Stiftelsen har vidare under posten Övriga kostnader på fastighetsfonden 

medtagit medel till en hrandriskfond. I likhet med vad som är brukligt inom 

statsförvaltningen bör i stället stiftelseorganisationen ·komma in till rege

ringen med framställning om särskilda medel för att reparera eller ftterupp

föra byggnad som eventuellt drahhas av brand. Stiftelseorganisationen har 

vidare bildat en särskild organisation bestående av fem distriktscnhctcr för 

att ta hand om den gemensamma hanteringen av byggnadsfrågor. Sam

hällsföretag har begärt 3 milj. kr. för dessa kostnader under fastighetsfon

den. Jag anser dock att kostnaderna bör inrymmas under det ordinarie 

driftbidraget. där medel för personal vid den centrala stiftelsen och de 

regionala huvudkontoren har inräknats. Jag föreslår med hiinvisning till 

vad jag här har anfört att en anslagspost om 302 milj. kr. tas upp för 

fastighetsfomlen för budgetåret 1981/82. Jag vill i sammanhanget framhålla 

att kapitaltillskott via statsbudgeten till stiftelseorganisationen för investe

ringar och reinvesteringar inte bör ingå i framtida avskrivningsunderlag. 

Vidare föreslår jag att Samhällsföretags rätt att låna medel hör begränsas 

till I 000 milj. kr.. den rörliga krediten hos riksgäldskontoret oräknad. 

Trots att det i många fall kan vara motiverat för stiftelsen att köpa fastighe-
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ter som i dag förhyrs. finner jag det naturligt all hegränsa Samhällsfön:tags 

lånerätt. Statsmakterna måste ha möjlighet att pröva organisationens ut

gifter i ett längre tidsperspektiv. 

Ägartillskott för investeringar 

Stiftelsen redovisar ett behov av invcsteringsbidrag om sammanlagt 

213. 7 milj. kr efter extern upplåning. De totala investeringsutgifterna för de 

begärda I 000 nya platserna beräknas uppgå till 397 milj. kr.. varav 305.5 

milj. kr. avser fastigheter och 91,5 milj. kr. maskiner m:h inventarier. I 

beloppet ingår även 40 milj. kr. för ersättnings- och ombyggnadsin

vesteringar. De avskrivningsmedel som frigörs genom att det i rörelsere

sultat och driftbidraget har inräknats kalkylmässiga avskrivningar går i sin 

helhet åt för att täcka amorteringar på hefintliga lån och direkta reinveste

ringar. För att möjliggöra anpassning av arbetsmiljön och ett bättre kapaci

tetsutnyttjande krävs således enligt stiftelsen siirskilda invesleringsmedcl 

med 40 milj. kr. 

Även jag linner de föreslagna investeringarna angelägna och föreslår 

således att stiftelsen för detta iindamål tilldelas 40 milj. kr. som ägartill

skott för budgetåret 1981182. Skälet till att investeringsmedlen bör heviljas 

i form av ägartillskott är att detta inte upptas som intäkter i resultaträk

ningen utan i stället förs som eget kapital i balansräkningen. Ägartillskott 

är inte skattepliktig intäkt och någon engångsnedskrivning blir därför inte 

erforderlig. Härigenom ges underlag för en riktig värdering i stiftelsens 

balansräkning. 

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

föreslår riksdagen att 

I. medge att regeringen vid behov får besluta om nya platser för 

skyddat arbete under budgetåret 1981/82. 

2. till driften av verksamheten anslås medel motsvarande 135 '/( av 

lönesumman (inkl. lönebikostnader) för arbetstagarna i skyddat 

arbete. 

3. till Bidrag till St(fielsen Samhii/l.1ji>retag för budgetåret 1981/82 

anvisa ett förslagsanslag av 2054000000 kr. 
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C 5. Bidrag till yrkesinriktad rehabilitering 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

224100000 

428.500000 

587 400000 

Anslaget omfattar ett rrogram, Yrkesinriktad rehabilitering och två del

program, Arbctsmarknadsinstitut och Institutet för metodutveckling och 

forskning. Det sistnämnda delprogrammet föreslås fr. o. m. budgetåret 

1981/82 bli benämnt Metodutveckling. forskning och utbildning. 

Utgifterna för delprogrammen bestrids från en särskild arbetsmarknads

utbildningsfond. Denna finansieras genom medel som dels anvisas under 

anslagen B 2. Bidrag till arbetsmarknadsutbildning och C 5. Bidrag till 

yrkesinriktad rehabilitering, dels inflyter som avgifter från arbetsgivare 

enligt lagen ( 1975: 33.5, ändrad senast 1979: 6581 om arbetsgivaravgift till 

arbetsmarknadsutbildningen. För budgetåret 1981/82 beräknas att utgif

terna för yrkesinriktad rehabilitering i huvudsak skall ligga inom en kost

nadsram som inte överstiger under anslaget C 5. Bidrag till yrkesinriktad 

rehabilitering anvisade medel. 

Under delprogrammet Arbetsmarknadsinstitut bestrids kostnader för 

den utredande, vägledande och arbetsförberedande verksamhet som skall 

bedrivas för yrkesobestämda och arbetshandikappade vid de arbctsmark

nadsinstitut <Ami) som finns inom arbetsmarknadsverket. 

Under delprogrammet Metodutveckling, forskning och utbildning be

strids kostnaderna för verksamhet med metodutveckling, forskning och 

personalutbildning inom den yrkesinriktade rehabiliteringen. främst med 

avseende på praktisk metodutveckling inom arbetsmarknadsverkets områ

de. 

1979/80 1980/81 Beräknad ändring 1981 /82 
Utgift Anvisat 

AMS 

Programmet Yrkesinriktad 
relwhilitering 
Arbetsmarknadsinstitut 149351000 408 500000 +166500000 
Metodutveckling, 

forskning och utbildning 5491000 14300000 - 14300000 
Förvaltningskostnader 3 125000 5 700000 + I 000000 

157967000 428500000 +153200000 

AMS 

AMS har under budgetåret 1979/80 disponerat 224, I milj. kr. ur arbets

marknadsutbildningsfonden. vilket är samma belopp som anvisats under 

anslaget C 6. Bidrag till yrkesinriktad rehabilitering. Under budgetåret har 

157967000 kr. utnyttjats. För budgetåre.t 1980/81 disponerar styrelsen 

fondmedel om 428,5 milj. kr. Styrelsen beräknar fondutnyttjandet för 

budgetåret 1981/82 vad avser delprogrammet Arbetsmarknadsinstitut till 

Föredraganden 

+161000000 

- 2700000 
+ 600000 

+158900000 
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581, 7 milj. kr. I avvaktan på riksdagens beslut om Institutet för metodut

veckling och forskning har styrelsen inte gjort någon beriikning av kostna

der för institutet under 1981/82. 

Utfallet för budgetåret 1979/80 avser första halvilret 1980, eftersom 

verksamheten med arbetsmarknadsinstitut påbörjades den I januari 1980. 

5 000 sökande har under det första verksamhetshalvårct beviljats utred

ning vid arbetsmarknadsinstitut IAmil. Därutöver har instituten lämnat 

psykologservice till arbetsförmedlingen för sökande, som inte varit in

skrivna vid Ami. Under tidsperioden har I 100 personer placerats i arbete 

på den öppna arbetsmarknaden, varav 300 i halvskyddad sysselsättning. 

600 har påbörjat arbetsmarknadsutbildning, 650 har erhållit skyddat arbete 

och I 100 persont:r har avbrutit rehabiliteringen på grund av sjukdom eller 

andra orsakt:r. 

I januari 1980 fanns ca 2400 tjänster inrättade. Ca 580 av dessa har varit 

vakanta, men till viss del kunnat besättas under våren 1980. Vid utgången 

av juni månad fanns 400 vakanser. 

I skrivelse den 9 juni 1980 har AMS hemställt bl. a. om att ytterligare åtta 

extra ordinarie tjänster i lönefält D IF 10-F 15) skall tillföras personalför

teckningen för Ami-organisationen samt att förteckningen samtidigt skall 

minskas med fyra tjänster i högst löncgrad F 10. Förslaget innebär bl. a. att 

fyra tjänster - två i lönefält D och tvä i högst F 10 - skall inrättas för Ami

S för hörselhandikappade i Uppsala. Övriga tjänster avser länskansliet för 

Ami i Stockholms län och ersätter tjänster i lönegrad högst F 10. 

Vidare har AMS i skrivelst: _den 8 augusti 1980 begärt 13 tjänster som 

konsulent i lönefält K (F5-F 121, 4 tjänster som psykolog i lönefält D 

IF IO-F 15) samt 7 tjänster i högst lönegrad F 10. 

AMS har också den 10 oktober 1980 begärt att försöksvis få inrätta ett 

arbetsmarknadsinstitut för invandrare i Kista, i norra Storstockholm. 

Lokaler för Ami-verksamheten har övertagits från tidigare huvudmän. 

men i en del fall varit olämpliga för sitt ändamål. enligt AMS. På flera orter 

har därför tillfälliga lösningar fått tillgripas. Vissa önskemål om ombygg

nader har kunnat tillgodoses. Den av regeringen beslutade decentralise

ringen har ännu inte kunnat genomföras helt på grund av brist på lämpliga 

lokaler. 

Enligt AMS medförde organisationsförändringen under inledningsske

det att institutens intagningskapacitet minskade, vilket i sin tur ger ett 

uppdämt behov av insatser från Ami. AMS beräknar att verksamheten inte 

heller undt:r 1980/81 kan bedrivas med full kapacitt:t på grund av vakanser, 

utbildningsbehov för nyanställd personal. lokalbrist m. m. AMS framhåller 

också att handikapporganisationerna begärt att verksamheten skall utvid

gas till svårt handikappade, som står utanför arbetsmarknaden. Under 

1980/81 beräknas intagningskapaciteten omfatta ca 12000 pt:rsoner. Utgif

terna beräknas till 497 milj. kr. För budgetåret 1981/82 beräknar AMS att 

18000 personer kommer att beviljas utredning vid Ami. 
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På sikt bör fördelningen av institut anpassas till arbetsförmedlingens 

distriktsorganisation. Även om ingen utbyggnad sker under budgetåret 

1981/82 behövs förändringar och nyanskaffningar av lokakr. 

AMS beräknar kostnaderna för verksamheten enligt följande specifika-

tion: 

Ändamål 1980/81 Förändring 1981/82 

Löner 253 m.i.lj. kr. + 14 milj. kr. 267 milj. kr. 
Lokaler 74 +15 89 
Administration 27 .. 

+ I .. 28 
.. 

Drift 23 .. 
+ I 24 .. 

Eleversättning 120 .. +47 .. ln7 .. 
SUMMA 497 .. +78 .. 575 .. 

Föredraganden 

Arbets marknad sin s ti tu t 

Delprogrammet Arbetsmarknadsinstitut avser kostnader för verksamhet 

som arbetsmarknadsverket bedriver vid arbetsmarknadsinstitulen i syfte 

att pröva arbetshandikappade och yrkesobestämda personers förutsätt

ningar för olika arbeten. Genom vägledning och arbetsförberedande åtgär

der. som vidtas för den sökande eller på sökandens arbetsplats. skall 

institutet verka för att de sökande får arbete. 

Arbetsmarknadsinstituten - Ami - började sin verksamhet den I janua

ri 1980. De ersätter tidigare verksamheter som bedrevs av främst lands

tingskommunala huvudmän vid arbetsvårdsinstitut. vissa förberedande 

och orienterande kurser inom arbetsmarknadsutbildningen samt arbets

psykologiska insatser som i huvudsak privata institut tillhandahöll på 

konsultbasis för arbetsförmedlingens sökande. Arbetsmarknadsinstituten 

tillkom för att samordna dessa på olika huvudmän splittrade resurser och 

förhindra att de arbetssökande skickades runt mellan olika instanser under 

rehabiliteringsprocessen. Genom att den yrkesinriktade rehabiliteringen 

fördes till arbetsmarknadsverkct kunde insatserna i högre grad än tidigare 

inriktas på åtgärder för att få till stånd arbetsplaceringar för de sökande. 

En viktig uppgift för instituten är också att underlätta för sökande som ny

eller återinträder på arbetsmarknaden. - bl. a. kvinnor. som iignal sig åt 

arbete i det egna hemmet. Genom att ge fördjupad vägledning åt sökande i 

valet av yrke och arbete skall instituten också medverka till mindre köns

rollsbundna yrkes val och därmed till en ökad jämställdhet i arbetslivet. 

Genom beslut den 30 november 1979 meddelade regeringen riktlinjer för 

den regionala organisationen av arbetsmarknadsinstituten. Beslutet inne

bär en betydande förstärkning och decentralisering av resurserna för 

yrkesinriktad rehabilitering. Många orter som tidigare bara haft tillgång till 

yrkesorienterande kurser skall nu kunna erbjuda en bredare rehabilite

ringsservice. Uppbyggnaden av den nya och mera decentraliserade Ami-
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organisationen har fött ske i den takt som praktiska och ekonomiska 

möjligheter har funnits att ordna lämpliga lokaler. omplacera dlcr anställa 

personal etc. Relativt många tjiinster har varit vakanw i inledningsskedet. 

vilket har medfört. att instituten inte har kunnat arbeta med full kapadtet 

på alla hftll. Jag räknar med att verksamheten under budgetåret 1981 /82 

skall bli i stort sett utbyggd och arbeta med en kapacitet. som medger att ca 

18000 personer kan tas emot under året vid instituten. 

AMS har i siirskilda skrivelser begärt alt ytterligare tjänster skall inrättas 

för Ami-organisationen. Bl. a. har styrelsen föreslagit att fyra specialist

tjiinster skall inrättas. De skall ersiitta befintliga arvodestjänster för en 

hörselvårdsingenjör. en videoproducent. en hörseltekniker och en hörscl

vårdsassistent. Jag delar AMS uppfattning al\ behovet av dessa tjänster är 

varaktigt och alt tjänsterna därför bör linnas inrällade som extra ordinarie. 

I fråga om de övriga tjänster som styrelsen har föreslagit är jag inte beredd 

all tillstyrka dem. Även om det organisationsförslag som lämnades av den 

nya utredningen om yrkesinriktad rehabilitering m. m. (NYRl i rapporten 

(Os A 1979: 05) Arbctsmarknadsinstitut i princip bör ligga till grund för 

Ami:s inre organisation. bör AMS ha möjlighet att göra sådana omdispone

ringar av resurserna som styrelsen bedömer vara ändamföscnliga inom 

ramen för tilldelade resurser. 

AMS har vidare begärt att försöksvis få inrätta ett arbt;!tsmarknadsinsti

tut för invandrare i norra Storstockholm. Kostnaderna för institutet har 

beriiknats till 3.5 milj. kr. Institutet skulle ta emot arbetssökande invandra

re med språkliga och kulturella omställningsprohlem och arbeta för att ge 

dessa sökande hättre kunskap om det svenska samhiillet och de egna 

möjligheterna på arbetsmarknaden. Institutets insatser skulle utmynna i en 

långsiktig planering for en arhetsplacering. 
Som statsrådet Andersson tidigare har redovisat har många invandrare 

stora svårigheter pä arbetsmarknaden. Arbetslösheten iir dubbelt så hög 

bland utländska medborgare som för arbetskraften i dess helhet. Många av 

dem har varit hiinvisade till fysiskt påfrestande arbeten som medfört för

slitningar. arbetsskador och handikapp. Nytillträdande kvinnor och ung

domar har ofta svårt all hävda sig i konkurrensen om arbetstillfällena. 

Ökade resurser för vägledning och rehabilitering kan ge dessa sökande 

möjlighet till utbildning eller arbete som bättre svarar mot deras önskemål. 

tidigare utbildning och kvalifikationer, samtidigt som samhället gör bespa

ringar genom minskade felsatsningar och vinster genom att invandrarnas 

kunskaper och begåvning utnyttjas bättre. Jag iitcrkommer strax med 

förslag om insatser för invandrare i anslutning till förslag avseende delpro

grammet Metodutveckling. forskning och utbildning. 

Jag beräknar att lönekostnaderna för Ami-organisationen kommer att 

uppgå till 272890000 kr. (+520900001 under budgetiiret 1981/82. Därav 

utgör 10.5 milj. kr. kostnader för liikarmedverkan. som tillhandahålls av 

sjukvårdshuvudmännen. För lokalkostnader beräknar jag 78.6 milj. kr. (+ 

31.6 milj. kr.). 
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Kosrnaderna för administration och drift av Ami-organisationen - re

seersättnings- och traktamentskostnader. arbetsmaterial, utrustning. elev

internat m. m. - beräknar jag till 51 milj. kr.(+ 30.3 milj. kr.) för budget

året 1981/82, varav en milj. kr. utgör engångsanvisning för utrustning av 

nya lokaler. Till utbildningsbidrag åt sökande vid arbetsmarknads

instituten beräknar jag 167 milj. kr. ( + 47 milj. kr.). 

Vid beräkningen av kostnaderna har jag utgått från att medel till korta 

anpassningskurser för synskadade för budgetåret 1981/82 beräknats under 

nionde huvudtitelns anslag Bidrag till driften av folkhögskolor m. m. 

De samlade kostnaderna för verksamheten vid arbetsmarknadsinstituten 

skulle därmed uppgå till 569.5 milj. kr.!+ 161 milj. kr.). 

Metodutveckling forskning och utbildning 

I samband med att riksdagen beslutade om en ny organisation för den 

yrkesinriktade rehabiliteringen (prop. 1978/79: 73, AU 1978/79: 20. rskr 

1978/79: 186) beslutades också att ett särskilt institut för metodutveckling, 

forskning och personalutbildning inom området skulle .inrättas. Frågan om 

lokalisering av institutet borde dock utredas närmare och förslag föreläg

gas riksdagen för ställningstagande. Sedan ett förslag (prop. 1978/79: 116) 

om lokalisering till Stockholmsområdet avvisats av riksdagen IAU 1978/ 

79: 40, rskr 1978/79: 441) med begäran om ytterligare utredning av alterna

tiv till en sådan lokalisering, beslutade regeringen den 16 augusti 1979 att 

bemyndiga chefen för arbetsmarknadsdepartementet att tillkalla en sär

skild utredare med uppdrag att närmare utreda olika lokaliseringsalterna

tiv. 

Utredningen har den 30 maj 1980 överlämnat sina förslag. En samman

fattning av dess betänkande (Os A 1980: 06) Institutet för arbetsvägledning 

och rehabilitering samt över betänkandet avgivna yttranden redovisas som 

bilaga 15.2. 

Utredningens förslag innebär att det beslut som riksdagen tidigare har 

fattat (prop. 1978/79: 73, AU 1978/79: 20, rskr 1978/79: 186) om uppgifter 

för och organisation av ett centralt institut för metodutveckling. forskning 

och personalutbildning inom den yrkesinriktade rehabiliteringen skall om

prövas. För att skapa förutsättningar för en lokalisering utanför Stock

holmsområdet av ett centralt institut skall, enligt utredningens förslag, 

arbetsfördelningen mellan AMS och institutet förändras. Uppgifter som 

innebär mera traditionell myndighetsutövning skall föras till AMS, medan 

mera långsiktig metodutveckling skall vara en uppgift för institutet. Utred

ningen har föreslagit Göteborg som lokaliseringsort för ett institut för 

arbetsvägledning och rehabilitering. 

Som exempel på uppgifter som bör ligga på den centrala myndigheten 

nämner utredningen anvisningar för arbetsförmedlingens och arbctsmark

nadsinstitutens arbete med sökande som behöver fördjupade väglednings

och rehabiliteringsinsatser. Andra uppgifter för AMS bör vara budget-, 
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lokal-, utrustnings- och andra ekonomifrågor samt ansvaret för rersonalut

bildning. Utredningen framhåller bl. a. behovet av alt beakta Ami-resur

serna i den löpande verksamhetsplanering som sker på olika nivåer inom 

arbetsmarkn::idsverket med utgångspunkt i arbetsmarknadsläget och ar

betsmarknadsutsikterna. 

Som framgår av sammanställningen har remissopinionen varit starkt 

splittrad. Förslaget om en ändrad ansvarsfördelning mellan det centrala 

institutet och AMS har tillstyrkts av bl. a. LO, SAF, Landstingsförbundet, 

kriminalvårdsstyrelsen och statens arbetsmarknadsnämnd samt länsstyrel

serna i Göteborgs och Bohus resp. Västerbottens län. Det har avstyrkts av 

handikapporganisationerna, socialstyrelsen. TCO, SACO/SR och länssty

relserna i Kalmar och Skaraborgs län. Även AMS avstyrker förslaget. I 

stället vill dessa remissinstanser att riksdagens beslut om det centrala 

institutets uppgifter och organisation skall stå fast eller att NYR:s förslag 

skall genomföras. Flera remissinstanser. bl. a. AMS. vidhåller att institutet 

måste förläggas till Stockholm. 

De som avstyrker en ändrad organisation av institutet gör det främst 

därför att de anser att detta innebär en försvagning av resurserna för 

metodutveckling och forskning, jämfört med den tidigare beslutade organi

sationen. För egen dd finner jag dock att betydande administrativa förde

lar måste ligga i att myndighetsfunktiom:n kan samordnas med andra 

sådana funktioner inom verket. Detta skulle minska risken för dubbelar

bete och tidsödande samordningsproblem mellan den centrala myndighe

ten och det fristående institutet. 
Jag anser också att den nya Ami-organisationcn redan har inneburit en 

förstärkning av resurser för metodutveckling och personalutbildning inom 

området. Tidigare svarade statens arbetsklinik och de arbetspsykologiska 

instituten för merparten av det uvecklingsarbete som bedrevs inom väg

lednings- och rehabiliteringsomriidena. Verksamheten hos dessa institutio

ner var dock i stor utsträckning inriktad på arbete med enskilda sökande. 

medan direkt utvecklingsarbete utgjorde en mindre del. 

Den klientinriktade verksamheten hos de nämnda institutionerna är nu 

inordnad i den regionala Ami-organisationen. Dessutom finns idag särskil

da tjänster inrättade i varje län för metodutveckling och personalutbild

ning. Intresset för metodfrågor och utvecklingsarbetc är också stort inom 

länsorganisationen. Särskilda medel finns avsatta för utvecklingsarbete, 

som f. n. bedrivs främst vid olika Ami runt om i landet. men också vid 

några högskoleinstitutioner. 

Verksamheten vid Ami måste, enligt min mening. vara en del av de 

samlade insatserna för sökande med svftrigheter på arbetsmarknaden. Den 

skall vara ett kvalificerat instrument för att bereda sökande arbete. Jag 

delar därför den uppfattning som utredningen har fört fram om att Ami

resurserna måste beaktas i verksamhetsplaneringen och samordnas med 
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andra insatser för arhetssökande. Detta måste också beaktas i arbetet med 

att utveckla metodiken för arbetet med sökande. 

Inom AMS har ett särskilt kansli inrättats för att - i avvaktan på beslut 

om lokalisering av det tidigare beslutade institutet för metodutveckling. 

forskning och personalutbildning - handliigga frågor om verksamheten vid 

arbet~marknadsinstituten samt ut vecklingsarbete och personalutbildning 

inom den yrkesinriktade rehabiliteringen. Eftersom det har gällt en ny 

verksamhet har kansliet haft som sin uppgift att från grunden bygga upp 

rutiner och finna lösningar på olika praktiska och principiella problem. Det 

har bl. a. gällt nya arbetsformer, planerings- och budgetfrågor. lokal- och 

utrustningsfrågor, utbildning av personalgrupper som är nya i arbetsmark

nadsverket. Dessutom har kansliet handlagt frågor om metodik för Ami

verksamheten och utvecklingsarbcte inom den yrkesinriktade rehabilite

ringen. 

Man kan mot bakgrund av vad jag här har redovisat om det regionala 

utvecklingsarbetet och om den administration. som har byggts upp för 

Ami-verksamhetcn ifrågasätta om ett särskilt institut måste inrättas. I ett 

läge då statens ekonomi kräver att var:je utgift prövas noga och dä varje 

insats mäste vägas mot andra angelägna älgärder, kan det linnas anledning 

att gå långsammare fram med vissa reformer för att i stället ge utrymme åt 

sådant som ter sig mera angel~iget. Därtill kommer att den regionalpolitiska 

effekten av att inrätta ett institut i Göteborg utformat enligt det föreliggan

de utredningsförslaget är förhållandevis liten. 

Jag vill nu återknyta till AMS framställning om att få bedriva försök med 

väglednings- och rehabiliteringsinsatser för invandrare. som jag nyss re

dovisade. Enligt min bedömning iir det angeläget att få till stånd siirskilda 

insatser för invandrare. 

I det rådande statsfinansiclla liiget måste utrymme för reformer och 

ökade resurser skapas genom omprioriteringar av hefintlig eller beslutad 

verksamhet. För egen del anser jag det mera angeläget att ge ökade 

resurser för att utveckla metodik och arbetsformer som förbättrar exem

pelvis invandrarnas möjligheter på arhetsmarknaden än att det centrala 

metodutvecklingsinstitutet inrättas. Efter samråu med statsrådet Anders

son förordar jag därför att medel till inrättande av tjänster vid institutet i 

stället skall användas for utvccklingsprojekt som under budgetiiret 1981/82 

bör inriktas på utveckling av metoder för vägledning och rehahilitering av 

arbetssökande invandrare med särskilda svårigheter. Jag beräknar 2.3 milj. 

kr. för projekt verksamhet med denna inriktning under budgetiiret 1981/82. 

Resurserna bör förläggas till omrädcn utanför Storstockholms kiirnområdc 

med en stor andel invandrare i hdolkningen. Jag vill dock betona att 

projektmedlen måste ha karaktären av en fri resurs. Den skall nämligen 

kunna sättas in där det finns hehov av si·irskilda utvecklingsinsatser. men 

också där det finns särskilda erfarenheter inom ett problemområde. Detta 

kan exempelvis gälla forskningsinstitutioner med särskilda kunskaper 

inom invandrarområdet. 
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Utöver den slirskilda resursen för projektverksamhet beriiknar jag for 

budgetf1ret 1981/82 oförändrat 2.6 milj. kr. för metod ut vedding 01:h 

4,7 milj. kr. för personalutbildning. Härigenom tillförsäkras verksamheten 

fortsatta möjligheter att regionalt arbeta med utv:.:cklingsprojekt och via 

utbildningsinsatser sprida erfarenheter och kunskaper inom Ami-organisa

tionen. 

En förutsättning för att resurser för det centrala institutet skall kunna 

omvandlas på detta sätt är att Jet nuvarande Ami-kansliet kan fortsiitta all 

arbeta. AMS bör därför. i enlighet med utredningsförslaget. tillföras medel 

motsvarande 15 tjänster för fortsatt handläggning av Ami-friigorna. 

Jag vill i sammanhanget erinra om ue tankegångar. som fördes fram av 

den tidigare utredningen om viss yrkesinriktad rehabiliteringsverksamhet. 

I sitt betänkande !SOU 1976: 38) Yrkesinriktad rehabilitering. föreslog 

utredningen en decentraliserad organisation fiir metod ut veckling inom den 

yrkesinriktade rehabiliteringen med särskilua resurser vid enheter i Stock

holm. Göteborg och Umeil samt en förstärkning av den ansvariga centrala 

myndigheten. Den modell jag hiir har föreslagit innebär i viss m{in ett 

återupplivande av dessa tankegängar. samtidigt som n~lgra av de inviind

ningar som riktades mot utredningens förslag, bl. a. vad gäller huvudman

naskapet, inte är aktuella i nuläget.Tyngdpunkten i de här framförda för

slagen ligger pä en förstärkning av Ami:s fältorganisation. eftersom jag 

anser att de direkta insatserna for arbetssökande med svårigheter pfr ar

betsmarknaden bör prioriteras. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört bör det ankomma pa regeringen 

att meddela erforderliga föreskrifter för verksamheten. 

Jag förordar att delprogrammet Institutet för metodutveckling och forsk

ning i fortsättningen benämns Metodutveckling, forskning och utbildning. 

Anslaget C 5. Bidrag till Yrkesinriktad rehabilitering kommer dii att omfat

ta ett program Yrkesinriktad rehabilitering med delprogrammen Arbets

marknadsinstitut resp. Metodutveckling. forskning och utbildning. 

För delprogrammet Metodutveckling. forskning och utbildning beriiknar 

jag för budgetåret 1981/82I1.6 milj. kr. t- 2.7 milj. kr.). 

Kostnaderna för programmet Yrkesinriktad rehabilitering skulle därmed 

uppgå till 587400000 kr.!+ 158.9 milj. kr.). Därav utgör förvaltningskost

naderna 6,3 milj. kr. ( + 600000 kr.). 

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

föreslår riksdagen att 

I. godkänna de av mig förordade förändringarna i fråga om inrikt

ning och organisation av insatser fiir metodutveckling. forskning 

och utbildning inom den yrkesinriktade rehabiliteringen . 

.., till Bidrag till vrke.1i11riktad rehahilitaing för budgetfaet 1981/82 

anvisa ett anslag av 587 400000 kr. 
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D. INVANDRING M. M. 

Allmiinna synpunkter 

Invandringen under år 1980 av utländska medborgare ökadt: i jämförelse 

mt:d år 1979. Ökningen avser utomnordiska medborgare och beror främst 

på att överföringen av flyktingar var större än normalt och på att anknyt

ningsfallen var fler än under tidigare år. Samtidigt ökade utvandringen. 

vilket ledde till att nettoinvandringen minskade i jämförelse med åren 1978 

och 1979. När det gäller utvandringen var ökningen i absoluta tal större för 

nordbor än för utomnordbor. Det är svårt att klart fastställa vad ökningen 

beror på, men i någon mån kan den bero på avregistrering i samband med 

1980 års folk- och bostadsräkning av personer som lämnat Sverige redan 

tidigare än år 1980. 

Den registrerade nettoinvandringen av nordbor var lägre än den har varit 

på mycket lång tid och uppgick endast till 2 700 personer. Nettoinvandring

en av finländare var - främst till följd av det förhållandevis gynnsamma 

konjunkturläget i Finland - mindn: än hälften så stor som under år 1979 

och uppgick endast till ca 2 400 personer. Ungefär hälften av den ökade 

utomnordiska invandringen förklaras av ökad invandring från Asien, bl. a. 

från Iran. Under år 1980 registrerades ca I 000 iranska medborgare som 

invandrare. En stor del av dem är gäststuderande. I detta sammanhang kan 

påpekas att regeringen i slutet av september 1980 beslöt införa visumtvång 

för iranska medborgare. 

Ut1·ecklingen av inmnJringen framgår m· .fi'i/janJe ta hell 

Ar Bruttoinvandring Utvandring Nelloinvandring 

Totalt Nordbor Icke Totalt Nordbor Icke Totalt 
Nordbor Nordbor 

1973 24900 12700 12200 30200 20000 !0200 -5400 
1974 31900 18000 13900 20100 13 800 6300 11800 
1975 38 1()0 25400 12600 20400 13300 7 1110 17 700 
1976 39700 22200 17600 18 700 12200 fi500 21000 
1977 38700 19600 19100 14900 IU600 4200 23900 
1978 31700 15 300 16300 15600 10100 5500 16000 
1979 32400 16400 16000 16300 10700 5600 16100 
1980* 34500 16300 18200 20800 13 fiOO 7200 13 700 

• Preliminär beräkning 

Med stöd av den nya utlänningslagen. som trädde i kraft den I juli 1980. 

kommer regeringen inom kort att med vissa undantag införa ett generellt 

krav på att utlänningar som avser att bosätta sig här skall ha fått uppehålls

tillstånd före inresan. Den nya lagen är liksom tidigare lag utformad så att 

den i stor utsträckning skall kunna användas oberoende av innehållet i de 

riktlinjer som anger politikens inriktning. Invandrarpolitiska kommitten. 

som tillsattes i juni 1980. har bl. a. fått i uppdrag att skyndsamt se över 

1968 års nu gällande riktlinjer för regleringen av invandringen. 

Nordbor 

-7400 
4200 

12100 
9900 
9000 
5 300 
5700 
2 700 

Icke 
Nordbor 

2000 
7600 
5 500 

11 HlO 
14800 
10800 
!0400 
Il 000 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 17 4 

Handläggningstiderna i utlänningsärendcn är alltjämt för lfmga. Även om 

den successiva reformeringen av lagstiftningen och effektiviseringar i 

handläggningen har lett till vissa mälhara förhättringar, främst hos statens 

invandrarverk (SIV) är väntetiderna ett allvarligt samhällsproblem. De 

orsakar lidande för de tillståndssökande och höga kostnader för stat och 

kommun för de väntandes uppehälle. Det bör emellertid framh11llas alt de 

höga rällssäkerhetskraven i utlänningsärenden påverkar den totala 

handläggningstiden. Vidare förekommer det inte sällan att den sökande 

själv fördröjer avgörandet. t. ex. genom att inte anmäla sig hos polisen 

omedelbart vid ankomsten hit. 

Initiativ tas nu inom berörda delar av ~tatsförvaltningen i syfte atl 

utveckla förslag till förenklingar av rutiner, organisatoriska förändringar 

och andra insatser i syfte att effektivisera handläggningen hos polisen, vid 

invandrarverket och i regeringskansliet. I nuvarande statsfinansiella läge 

är del viktigare än någonsin att slå vakt om de resurser som anslås till 

handläggningen av utlänningsärenden och att utnyttja dem på effektivast 

möjliga sätt. I det följande föreslås att del s. k. huvudalternativ som annars 

ligger till grund för årets hudgetförslag inte skall tillämpas så alt del 

drabbar SIV:s verksamhet i detta avseende. Detta bör tillsammans med 

omprioriteringar av disponibla personalresurser ge verket möjlighet alt 

bibehålla och stärka kapaciteten hos här berörda arbetsenheter i syfte all 

underlätta situationen för dem som väntar och att minska samhällets 

utgifter för deras uppehälle. 

Under de senaste åren har mer än 20000 personer' årligen heviljats 

svenskt medborgarskap. Genom ändringar i medhorgarskapslagen <len I 

juli 1979 infördes regler som innebär all barn till svensk mor alltid blir 

svensk medborgare vid födelsen. Härigenom kommer dubbla medborgar

skap att uppstå i större utsträckning än tidigare. Ökad uppmiirksamhet bör 

under de närmaste åren ägnas åt konsekvenserna av denna utveckling. 

Invandringen till Sverige av flyktingar och personer med flyktinglik

nande bakgrund har även under är 1980 varit av betydande omfattning. 

Kvoterna för den organiserade överföringen av flyktingar omfattade bud

getåret 1979/80 sammanlagt 3 250 personer. varav ca 2 000 förs. k. håtflyk

tingar från Sydostasien och ca I 250 för flyktingar från andra delar av 

världen, främst länder i Latinamerika. Motsvarande siffror för innevaran

de budgetår är ca 750 resp. ca I 250. Totalt fick under år 1980 ungefär 3 500 

personer stanna i Sverige som flyktingar eller på flyktingliknande grunder. 

Här ingår också de som har kommit till Sverige pi:i egen hand. Härvid kan 

nämnas att invandrarverket bemyndigats att också under innevarande 

budgetår ge tillstånd för bosättning här åt ca 300 anhöriga till turkiska 

assyrier/syrianer, som annars inte skulle få komma hit. 

I det föregående har jag framhållit vikten av fortsatta svenska insatser 

till förmån för flyktingar i behov av en säker tillflyktsort. Även i ekono

miskt ansträngda tider måste Sveriges beredskap att bistå FN i dess arbete 

för att lösa världens flyktingproblem vara hög. Del första målet för var 
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flyktingpolitik i dess vidaste mening bör vara att på alla sittt verka för att de 

politiska och sociala förhållandena i här aktuella länder förbättras och att i 

olika internationella sammanhang främja tolerans och försti"ielse för olika 

livs- och samhällsåskådningar. Endast därigenom kan en varaktig lösning 

av flyktingproblemen nås. För de flesta människor som ändi'1 tvingats tly 

från sina hemländer är det främsta målet att kunna iltervända hem om 

omständigheterna medger det. Frivillig åteitlyttning bör regelmässigt efter

strävas som den första av tre tänkbara lösningar på flyktingens problem. I 

andra hand bör flyktingarbetet inriktas på att finna bosättning~möjlighetcr i 

en social och kulturell omgivning som liknar den flyktingen hai° varit van 

vid. Först i tredje hand bör överföring till geografiskt och kulturellt avlägs

na länder komma ifråga. Det är ett beklagligt faktum att många av världens 

över tio miljoner flyktingar kommer att behöva acceptera en sådan lösning. 

Men även om det inte är en i första hand önskvärd lösning måste en 

beredskap härför finnas. Därvid måste Sverige solidariskt ta sin del av 

ansvaret. 

Mot den bakgrunden är fortsatta svenska insatser för utsatta flykting

grupper i olika delar av världen nödvändiga. Därför föreslt1s i det följande 

att förslagsanslaget Åtgärder för flyktingar tas upp med ett belopp som 

beräknats efter en överföring av I 250 personer, vilket har varit den gängse 

beräkningsgrumlen i senare års budgetpropositioner. 

I sin anslagsframställning har arbetsmarknadsstyrelsen föreslagit att an

svaret för den organiserade överföringen och omhändertagandet av flyk

tingar förs över från styrelsen till statens invandrarverk. Som framgföt 

tidigare har en arbetsgrupp tillsatts under hösten 1980 med uppgift att 

pröva huvudmannaskapsfrågan och de ändringar av formerna för verksam

heten som ett ändrat huvudmannaskap kan aktualisera. I arbetsgruppen 

ingår företrädare för regeringskansliet. arbetsmarknadsverket. statens in

vandrarverk och Svenska kommunförbundet m. tl. Gruppen beräknas re

dovisa sina överväganden i början av hösten 1981. 

I budgetförslaget beräknas ökade medel för stöd till verksamheten i 

invandrar- och rninoritetsorganisationer av rikskaraktär. Oförändrat an

slag föreslås för såväl bidrag till avgränsade projekt som invandrarverkets 

informationsverksamhet. Inom ramen för tillgängliga informationsresurser 

bör en prioritering göras av dels det under budgetåret 1979/80 inledda 

projektet "Ökad invandrarkunskap bland svenskar". dels den nya infor

mationsbroschyren för nyanlända invandrare. vilken beräknas kunna börja 

distribueras under budgetåret 1981182. 

Riksdagen behandlade och godkände under våren 1980 regeringens för

slag (prop. 1979/80: 94, AU 1979/80: 26. rskr 1979/80: 256) om inriktning av 

och statsbidrag till stiftelsen Invandrartidningens verksamhet. Under hös

ten 1980 har regeringen i särskilt beslut medgivit stiftelsen att på försök 

under innevarande budgetår ge ut veckoeditionen av lnvandrartidningen 

på ett sjunde språk, nämligen engelska. Statsbidraget till verksamheten 

under budgetåret 1981/82 förcslf1s i det följande bli höjt i syfte att möjliggö

ra en oförändrad utgivning. Vidare avses en mindre del av höjningen täcka 
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vissa av de merkostnader som uppstår i samband med att brev till tidning

ens frågespalt administreras av tidningens redaktion. 
I enlighet med riksdagens beslut med anledning av förslag i förra ärets 

budgetproposition har regeringen nyligen gett statskonloret i uppdrag att 

se över frågan om den offentliga sektorns behov av översiittningsscrvicc 

och hur sådan service skall anordnas. Arbetet. som kommer att belysa de 

möjligheter till rationalisering och effektivisering som finns på området. 

beräknas vara klart under år 1982. 

D I. Statens invandrarverk 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

41 734000 

43 282000 

47284000 

SIV är central förvaltningsmyndighet för invandrar- och medborgar

skapsfrågor i den mån de inte ankommer pf1 annan myndighet. Verket 

utövar bl. a. ledningen av utlänningskontrollcn enligt 2 * ullänningslagen 

samt som central utlänningsmyndighct den kontroll som regleras i medbor

garskapslagstiftningen eller annan författning. Verket skall vidan:: fortlö

pande bevaka behovet av samt föreslå och samordna åtgärder till förmån 

för invandrare och språkliga minoriteter. 

Invandrarverket leds av en styrdse. Chef för verket är en generaldirek

tör. som även är styrelsens ordförande. Inom vt:rket finns fem byråer. 
Dessa är tillståndsbyrån. medborgarskapsbyrån. samordningsbyriin. infor
mationsbyrån och administrativa byrån. Dessutom finns en registerenhet. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
al A vlöningsförmåner 
bJ Ersättning för konsult-

uppdrag 
Sjukvård 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav repre~entation 
Automatisk databehandling 
Översättningslwstnader 
Utbildningsverksamhet 

19!<0/81 

120 
152 

272 

30645000 

I 083 000 
74000 

3 761000 
2469000 

(6000) 
3 888000 
1058000 

304000 

43282000 

Beräknad ändring 1981/82 

lnvandrar
\'erkct 

+5 

+s 

+3478000 

+I 026000 
+ 35 000 
+ 653 000 
+ 605000 

+ 190000 
+ 224000 
+ 30000 

+624IIMIO 

Före
draganden 

+3098000 

13000 
+ 35000 
+ 544000 
+ 165000 

+ 142000 
+ 10000 
+ 21000 

+4002000 
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Statens invandrarverk 

I. Pris- och löneomräkning 4 200 000 kr. 

2. l fråga om det s. k. huvudalternativet anförs att utrymme för nya 

åtgärder i första hand eftersträvas genom omprioriteringar eller besparing

ar. Verket bedriver en kontinuerlig översyn av sin verksamhet i syfte att 

bibehålla och öka effektiviteten i arbetet. På vissa områden. t. ex. i fråga 

om handläggningen av utlänningsärenden. är emellertid förutsättningarna 

- på grund av verksamhetens tvingande karaktär - för omprioriteringar 

och besparingar mycket begränsade. På andra områden har verket större 

frihet att göra egna prioriteringar. 

Verket framhåller att den av riksdagen redan beslutade nedskärningen 

av anslaget med två procent kommer att medföra svårigheter att fullfölja 

satsningen på nu· prioriterade områden. En ytterligare nedskärning skulle 

accentuera dessa svårigheter. Ett genomförande av huvudalternativet 

skulle i första hand gå ut över administrationen och i övrigt drabba verkets 

arbetsenheter lika. 

3. För verkets skilda arbetsenheter m. m. föreslås följande förändring

ar. 

Samordnings- och informationshyråerna. För det brett upplagda infor

mationsprojektet ''Ökad invandrarkunskap bland svenskar" yrkas en för

stärkning med två handläggare. Projektet som har inletts under innevaran

de budgetår tillmäts stor betydelse för verkets möjligheter att via samhäl

lets gängse kanaler, t. ex. skolan, arbets- och föreningslivet etc .. verka för 

ökad förståelse hos majoritetsbefolkningcn för invandrarna och deras bak

grund ( + 255 538 kr.). 

Tillståndshyrdn. Antalet balanserade icke avgjorda tillståndsärenden 

uppgick vid det senaste budgetårsskiftet till ca 12 600. vilket var ca 2 000 

fler än ett år tidigare. I samband med att den nya utlänningslagen trädde i 

kraft den I juli 1980 fick verket. samtidigt med vissa nya arbetsuppgifter. 

en personalförstärkning med fem tjänster. Det återstår att se hur den nya 

lagen i praktiken påverkar verkets arbetsförhållanden. En ytterligare för

kortning av handläggningstiderna är synnerligen angelägen, bl. a. med 

hänsyn till statens kostnader för bistånd ät utländska medborgare som 

väntar på beslut i fråga om uppehållstillstånd. Mot den bakgrunden yrkas 

en förstärkning av byrån med tre handläggare ( + 383 307 kr.). 

Verket har sedan tillkomsten år 1969 beviljats extra medel för förstärk

ning av organisationen med sammanlagt 41 tjänster. Dessa bör omvandlas 

till extra ordinarie tjänster. De fackliga organisationerna lägger stor vikt 

vid denna fråga. 

Ersättning fiir konsultuppdrag. Under anslagsposten begärs medel för 

dels konsultmedverkan i utvecklingen av kommunala handlingsprogram pf1 

invandrar- och minoritetsområdet, dels fortsatt utveckling av ett nytt 

ADB-system för utlänningsärenden ( + 950000 kr.). 

Erpenser. Verket begär ökade medel för resccrsättningar, bl. a. för att i 

I:! Riksdagen 1980181. I .1a111/. Nr /110. Il i/aga 15 
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samband med införandet av krav på uppehållstillstånd före inresan kunna 

utvidga utbytet med svenska beskickningar ( + 100000 kr.J. 

För yrkade personalförstärkningar måste vissa kompletterande inköp av 

maskiner. inventarier och kontorsmaterial göras. Vidare begiirs medel för 

inköp av s. k. terminalbord i syfte att förbättra arbetsmiljön vid bild

skärmsterminalerna (+ IOOOOOkr.J. 

Vidare begärs medel för tryckning av särskilda legitimationshandlingar. 

s. k. flyktingsedlar, som enligt gällande föreskrifter i händelse av krig skall 

utfärdas av verket för flyktingar som kommer hit ( + 90000 kr. l. 

Slutligen yrkas 50 000 kr. för ett nytt matrikel- och personalinformations

system inom ramen för det statliga löneadministrativa systemet SLÖR. 

Örersättni11Rskostnader. Anslagsposten bör förändras till en förslagsvis 

betecknad delpost för kostnader för ärendeanknutna översättningar. Med

len för övriga översättningskostnader bör föras över till vt:rkets anslags

post (D3:4l Informations verksamhet. För översättning av ny 'grumlhro

schyr till nyanlända invandrare samt för översättning till svenska av in

vandrarnas egna tidningar och tidskrifter yrkas sammanlagt 150000 kr. 

Föredraga11den 

Balansen av icke avgjorda tillståndsärcnden hos invandrarverket har 

sedan juli 1979 ökat från ca 10 700 till f. n. över 12 000. Denna oroande 

utveckling beror till stor del på att andelen komplicerade och därmed 

tidskrävande ärenden har blivit större. En annan orsak kan vara den 

förhållandevis höga förändringstakt. bl. a. på lagstiftningsområdet. som 

har präglat utvecklingen under senare år. De alltför långa handläggningsti

derna i utlänningsä1 .. enden är ett samhällsproblem som milste bekiimpas på 

en rad olika sätt, hl. a. genom att varje möjlighet att förenkla handläggning

en noga prövas. 

Jag har mot den bakgrunden vid mcdelsheräkningen tagit hänsyn tilf att 

verkets handläggning av utlänningsärenden inte bör drabbas av det huvud

alternativ som gäller för budgetförslaget i övrigt. Verkets resurser för 

denna verksamhet är av så central betydelse. att ett undantag härvidlag 

måste anses motiverat. Vidare bör de resurser. motsvarande en tjänst. som 

frigörs i och med att verkets samordningsbyrå inte längre kommer att 

besvara brev till lnvandrartidningens frågespalt föras över till tillstånds

byrån. Jag räknar också med att verket, då disponibelt löneutrymme 

uppstår. genom omdisponeringar vid behov ger prioritet åt de arbetsenhe

ter som svarar för handläggningen av utlänningsärenden. Härigenom hör 

deras kapacitet kunna hållas på en nivå som kan minska påfrestningarna 

för dem som väntar på besked i tillståndsfrågan och bidra till positiva 

effekter vad gäller statens kostnader för deras uppehälle. 

Jag har vidare beräknat medel för ökade kostnader för bl. a. de legitima

tionshandlingar för flyktingar som enligt gällandt: heredskapsplanering 

skall tillhandahållas av invandrarverkct. Jag har slutligen beräknat att 
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50 000 kr., förs över från anslagspostcn Översättningskostnader till ansla

get D 3. Åtgärder för invandrare som en förstärkning av statsbidraget till 

stiftelsen Invandrartidningen. Jag återkommer till denna fråga under ansla

get D3. Åtgärder för invandrare. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag medelsbe

hovet under anslaget till 47284000kr. Jag har därvid räknat med att luft

fartsverkets andel av kostnaderna för driften av den for de båda verken 

gemensamma telefonväxeln skall tillgodoföras anslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens invandrarverk för budgetåret 1981/82 anvisa ett för

slagsanslag av 47284 000 kr. 

D 2. Åtgärder för flyktingar 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

173 815 000 

90120000 

110 360000 

Från anslaget bestrids utgifterna för det i programbudgeten för AMS 

upptagna programmet Åtgärder för llyktingar. Programmet består av del
programmen Överföring av flyktingar och Omhändertagande av tly'ktingar. 

Från anslaget bestrids också utgifter för bidrag till flyktingars resa från 

Sverige, för bidrag till hemresa för medellösa utomnordiska medborgare, 

som inte har fått tillstånd att vistas och arbeta här. samt - såsom försöks

verksamhct - för bidrag till resa till Sverige för nära anhöriga till politiska 

flyktingar. 

Utgift Anslag. Beräknad ändring. 1981/82 
1979/80 1980/81 

AMS Föredra-
ganden 

I. Överföring av 
flyktingar 6580000 5 260000 + 1405000 + I 165 000 

2. Omhändertagande 
av flyktingar 162 982000 80860000 +11010000 +18575000 

3. Förvaltnings-
kostnader 4253000 4000000 + 465000 + 500000 

173815000 90120000 +20180000 +20240000 
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AMS 

Ö1·erfi'iri11R m· .flyktinR<lr. Den organiserade överföringen av flyktingar 

omfattade under budgetåret 1979/80 nära 2 140 personer. Av dessa kom de 

flesta (ca I 350) från Sydostasien. Utgifterna för överföringen uppgick till 

drygt 6.5 milj. kr. 

Styrelsen räknar preliminärt med att I 250 flyktingar kommer att över

föras till Sverige under budgetåret 1981/82. Styrelsen beräknar medclshc

hovet för delprogrammet till drygt 6.6 milj. kr. ( + 1405 000 kr.) 

OmhiindcrtaRandc m',flyktinRar. Under budgetåret 1979/80 har förutom 

de organiserat överförda flyktingarna ytterligare l 000 enskilt inresta utlän

ningar. som av invandrarverket jämställts med överförda flyktingar. tagits 

om hand i styrelsens permanenta förläggningar. i tillfälliga förläggningar 

eller i enskild inkvartering. 

Kapaciteten - 660 platser - vid styrelsens permanenta mottagningsför

läggningar i Alvesta. Moheda. Flen och Hallstahammar har varit otillriick

lig. Ett flertal tillfälliga förläggningar har därför inrättats. Vid årsskiftet 

1979-1980 var drygt 2000 flyktingar inkvarterade i olika förläggningar. 

Dessutom har ett stort antal flyktingar inkvarterats enskilt. 

Antalet inkvarteringsdagar uppgick under budgetåret 1979/80 till ca 

727 000. varav i enskild inkvartering knappt 250000. Kostnaderna uppgick 

till sammanlaJ:?t nära 163 milj. kr. 

För budgetåret 1981/82 beräknar styrelsen medclsbehovet under delpro

grammet till nära 99,2 milj. kr. för omhiindertagandc av sammanlagt 2 250 

flyktingar, varav I 000 väntas komma till Sverige på egen hand 

( + 18,3 milj. kr.J. Styrelsi:n bedömer därvid att den försämring av arbets

marknaden som kan väntas kommer att mi:dföra att den genomsnittliga 

f'örläggningstiden förlängs med en månad till sex milnadcr. 

Det totala medelsbehovet under budgetåret 1981 /82 för programmet 

Åtgärder för flyktingar inkl. programmets andel av AMS förvaltningskost

nader beräknas till 110,3 milj. kr. I+ 20,2 milj. kr.). 

Ö1·erji'irinR a1· an.1·1·aret .fi'ir 1'il'e1:fi'iri11g och omhiinJertaganJ<' m· .flyk

tingar.frän AMS till SJF m. m. AMS ifrågasätter om tlyktingverksamhi:ten 

bör vara en uppgift för arbetsmarknadsverket. Styrelsen föreslår att ansva

ret för överföring och omhändertagande av flyktingar förs över till SIV. 

Arbetsmarknadsverket bör självfallet ha kvar ansvaret för arbetsförbere

dande åtgärder och platsförmedling. 

I di:tta sammanhang framhålls att rutinerna för omhändertagande av 

spontant inresta flyktingar hör ändras. så att kommunerna fär ansvaret för 

mottagandet även efter det att uppehållstillstånd har beviljats. 

Bidrng till kostnader Fir resa till S1·erigc ,fi'ir anhiiri1<a till .flyktingar. I 

regleringsbrev för budgetåret 1979/80 bemyndigades AMS att under del

programmet Överföring av flyktingar - som försöksverksamhet - anviin

da högst 500000 kr för bidrag till kostnader för resa till Sverige för anhöriga 

till flyktingar enligt 2 ~andra stycket i då gällande utliinningslag ( 1954: 193). 
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Bidrag fick efter behovsprövning och samråd med statens invandrarverk i 

fråga om flyktingstatus betalas ut av AMS till flyktings make/maka och 

minderåriga barn, vilka inte omfattas av beslut om organiserad överföring 
av flyktingar till Sverige. 

Verksamheten var under budgetåret 1979/80 av relativt begränsad om

fattning, men allteftersom bidragsmöjligheterna har blivit kända bland 

flyktingarna har antalet ansökningar ökat. AMS räknar med att antalet 

ansökningar efter hand kommer att öka ytterligare. Under budgetåret 1979/ 

80 har 38 ansökningar om bidrag omfattande 97 personer inlämnats iill 

~.tfrelsen. varav 17 ansökningar (avseende 45personer) har beviljats och 

12 ansökningar (aneende 35 personer) har lämnats utan bifall. Av de 

överförda 45 anhöriga kom 16 personer från Latinamerika, 12 från Afrika 

och 17 från Östeuropa. Kostnaderna för verksamheten under budgetåret 
1979/80 kan beräknas ha uppgått till ca 200000 kr. 

Föredraganden 

Som jag har framhållit tidigare är flyktingsituationen i världen mycket 

allvarlig. Även om en viss stabilisering kännetecknar läget i Sydostasien i 

förhållande till åren 1978 och 1979 finns där fortfarande stora skaror av 

flyktingar som behöver hjälp. Dessutom har nya stora flyktingproblem 

uppkommit i andra delar av Asien, främst till följd av utvecklingen i 
Afghanistan. Flyktingsituationen i Afrika är oförändrat svår. Förtrycket av 

oliktänkande i flera latinamerikanska länder har på senare tid åter ökat. 

Mot den bakgrunden är fortsatta svenska insatser för förföljda människor 

en nödvändighet. Den internationella solidariteten och Sveriges traditio

nella engagemang i FN :s arbete på flyktingområdet kräver det. Det är 

därvid rimligt att våra insatser vad gäller överföring av flyktingar koncen

treras till sådana grupper för vilka vi tidigare har tagit ansvar. Det är 
emellertid mycket svårt att nu närmare bedöma vilka behov av sådana 
insatser som för Sveriges del kan aktualiseras under budgetåret 1981/82. 

Jag beräknar anslaget för öve1foring och omhändertagande av flyktingar 
för budgetåret 1981/82 efter de grunder som har varit de normala under 
senare budgetår.dvs efter en överföring till Sverige av ca I 250 personer. 

Jag har vid medelsberäkningen dock tagit hänsyn till att den förväntade 
försämringen av arbetsmarknadsläget sannolikt kommer att innebära att 

vistelsetiden vid arbetsmarknadsstyrelsens mottagningsförläggningar blir 

något längre än normalt. Jag förutsätter att regeringen liksom tidigare kan 

besluta om överföring, omhändertagande och övriga åtgärder som bedöms 
nödvändiga under budgetåret 1981/82. 

Jag vill erinra om att regeringen nyligen har tillkallat en arbetsgrupp 

inom arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att se över frågan om 

ansvarsfördelningen mellan berörda myndigheter vad gäller överföringen 
och omhändertagandet av flyktingar i Sverige. Arbetsgruppen skall bl. a. 

även pröva frågan om huvudmannaskap för den verksamhet med flykting-

Kartong: S. 182. Tabellen. kol. 1980/81 sista raden Står: 12050000 Rättat till: 
141'\'.l~OO() 
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frågor som f. n. åligger socialstyrelsen. I uppgiften ingår även att belysa de 
förändringar av formerna för flyktingverksamhctcn som kan aktualiseras 
av en annan ansvarsfördelning mellan myndigheterna. Gruppen skall redo

visa resultaten av sitt arbete i september 1981. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Åtgärder för flyktingar för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av I 10360000kr. 

D 3. Åtgärder för invandrare 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 
1981182 Förslag 

11092000 
14625000 
15110000 

Reservation 958000 

Från anslaget utgår bidrag för att täcka underskott hos den stiftelse som 
ger ut Invandrartidningen. Vidare bekostas från anslaget sådana åtgärder i 
övrigt för invandrare och språkliga minoriteter, för vilka medel inte står till 
förfogande i annan ordning. Stiftelsen Invandrartidningen och statens in
vandrarverk har inkommit med framställningar om anslag för dessa ända
mål under budgetåret 1981/82. 

I. Bidrag till stiftelsen 
lnvandrartidningen 

2. Bidrag till invandrar
och minoritetsorganisa
tioners verksamhet 

3. Bidrag till avgränsade 
projekt m. m. 

4. lnformationsverksamhet 

1980/81 

3500000 

3625000 

3900000 
3600000 

14625000 

Beräknad ändring 1981/82 

Invandrar-
verket* 

+1740000 

+2460000 

+2600000 
+ 860000 

+7660000 

Före
draganden 

+300000 

+185000 

+485000 

• Anslagsposten I beräknad av stiftelsen Invandrartidningen. 

Stiftelsen Invandrartidningen 

Pris- och löneomräkning 646000kr. 
Den reguljära utgivningen av Invandrartidningen omfattar normalt sex 

språk. Från årsskiftet 1980-81 ges tidningen ut på finska, grekiska, 
polska, serbokroatiska, spanska och svenska. Tidningen utkommer med 
ca 45 nummer per år. Den svenska editionen samt drygt 20 nummer av den 

finska och JO nummer av den serbokroatiska editionen omfattar normalt 
åtta sidor medan resterande nummer och övriga editioner omfattar fyra 
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sidor. Den prenumerationsavgift som tas ut är L n. 30 kr. per helilr. Tid

ningens upplaga uppgår till mellan 45 000 och 50000 exemplar. varav 

hälften avser den svenska editionen. 

Vid några tillfällen frrligen utges särskilda temanummer (s. k. stornum

mer) i samverkan med någon eller några centrala myndigheter. som diirvid 

sjiilva svarar för de merkostnader som uppstår vid utgivningen. Temanum

ren distribueras till i princip samtliga hushåll vars huvudman tillhör herör

da språkområden. Under budgetiiret 1979/80 utgavs s:'\dana temanummer 

vid fyra tillfallen. 

Som komplement till Invandrartidningen ger stiftelsen ut en mänadsbul

letin pä högst sju språk. som inte omfattas av den reguljära utgivningen. 

Rulletinens upplaga är f. n. drygt I'.! 000 exemplar. En registreringsavgift 

om 10 kr. per helår tas ut. 

Under budgetfiret 1980/81 utges veckoeditionen av lnvandrartidningen 

försöksvis ock si\ på engelska. Under försöks verksamheten ges månadsbul

letinen ut på högst fem spri'tk som inte omfattas av den övriga tidningsverk.

samhetcn. 

Stiftelsen föreshir utvidgning av verksamheten enligt följande. Resurser 

behövs för ati tidningens personal själv skall kunna handliigga och besvarn 

brev från läsekretsen till tidningens frågespalt. Vidare yrkar man en höj

ning av statsbidraget till verksamheten för att utreda frågan om övergång 

till utgivning varannan vecka. för marknadsföring av tidningen som infor

mationsmcdium. för personalutveckling samt för personal för skilda admi

nistrativa uppgifter. Stiftelsen föreslår också en satsning på utveckling av 

den svenska veckoeditionen. som i mycket stor utstriil:kning används som 

informations- och studiematerial. Vidare föreslås att staten prenumererar 

på ett visst antal nummer av lnvandrartidningen för nykomna invandrare. 

för att dessa grupper som ett komplement till den av invandrarverket 

utgivna basinformationen (det s. k. invandrarrakctetl skall fä fortlöpande 

information om del nya samhälle de möter. Slutligen föreslår stiftelsen att 

särskilda medel reserveras för att möta behovet av akuta informationsin

satser. 

Stiftelsens förslag för budgetåret 1981/82 beräknas medföra att under

skottet i tidnings verksamheten ökar från 3.5 milj. kr. till drygt 5.2 milj. kr. 

Remissyttrande 

Stiftelsen lnvandrartidningens anslagsframstiillning har remitterats till 

statens invandrarverk. I huvudsak tillstyrker verket stiftelsens förslag till 

utvidgning av verksamheten liksom förslaget om att staten bör prenumere

ra på ett visst antal nummer av tidningen för nykomna invandrare. 

Statens invandrarverk 

I. Prisomräkning 1113000 kr. 

2. För de olika anslagsposterna under anslaget föreslår invandrarverket 

följande förändringar. 
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Bidrag till i111·1111drar- och mi1writet.rnr1:11111i.rntio11crs 1·erksamhl'l .För 

budgetäret 1980/81 har verket fördelat bidrag till sammanlagt 18 riksorgani

sationcr varav två tvärnationella. I fråga om anslagsbchovct under budget

året 1981/82 anför verkct'att ytterligare två riksorganisationer beräknas bli 

bidragsberiiltigade och alt bidragsbeloppen generellt bör höjas med 40 C,>( 

för alt ge riksförbunden ett ökat stöd. Mot denna bakgrund föreslås en 

uppräkning av anslagsposten till niirmare 6, I milj. kr. ( + 2,4 milj. kr. 1. 

lnvandrarverket har genomfört en utviirdering av statsbidragen till in

vandrarnas riksorganisationer. I utvärderingen, vilken har överlämnats till 

arbetsmarknadsdepartementet. föreslås nya riktlinjer för den framtida för

delningen av verksamhetsbidrag. 

Bidrag till m•griinsadc projekt. Under hudgetäret 1980/81 inkom till 

invandrarvcrket ca 300 ansökningar om projektbidrag motsvarande drygt 

13milj.kr. 

Det iir verkets uppfattning all väsentliga delar av de invandrarpoliliska 

målen kan förverkligas endast genom att invandrarnas egna organisationer 

får biittre möjligheter att arbeta och genom att det svenska organisationsli

vet stimuleras alt mer aktivt engagera sig i invandrarfrågorna. De medel 

verket förfogar över för projektbidrag. måste biittre än för niirvarande 

svara mot det behov som antalet ansökningar vittnar om. Anslagspostcn 

föreslås bli höjd till 6.5 milj. kr. ( + 2.6 milj. kr.). 

ft(/imnation.1·1·erk.rnmht't. Arbetet med en ny version av den grundläg

gande samhällsinformation som sedan år 1976 ges till alla nykomna invand

rare. del s. k. invandrarpaketet. fortsätter under innevarande budgetår för 

att avslutas under budgetåret 1981/82 . Distributionen av den nya grund

broschyren beräknas kunna börja under sensommaren 1981. För denna 

insats liksom för det synnerligen angelägna projektet "Ökad invandrar

kunskap till svenskar" krävs ett medelstillskott med sammanlagt 

860000 kr. till totalt nära 4.5 milj. kr. 

Fiiredraganden 

Som jag tidigare framhållit beslöt riksdagen under våren 1980 om rikt

linjer och statsbidrag för stiftelsen Invandrartidningens verksamhet. Jag är 

i nuvarande statsfinansiella läge inte beredd att förorda en ökning av 

statsbidraget som skulle möjliggöra de förslag till utvidgningar av utgiv

ningen m. m. som stiftelsen lämnat. Jag förordar en höjning av statsbidra

get som syftar till alt skapa förutsättningar för en oförändrad utgivning 

även under budgetåret 1981 /82'. 

Bland stiftelsens förslag återfinns önskemålet om en resursförstärkning 

för att redaktionen i egen regi skall kunna administrera och besvara brev 

till tidningens frågespalt. de s. k. konsulentbreven. Frågan har berörts i 

flera sammanhang under de två senaste budget~\ren. sedan invandrarverkct 

inlett en successiv avveckling av sitt engagemang i handläggningen av 

breven. I den tidigare n~imnda propositionen under våren 1980 om statsbi-
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drag till stiftelsens verksamhet förordade jag att ett ställningstagande till 

frågan om resurstillskott för konsulentbrevverksamheten borde anstå till 

dess en bedömning kunde göras av möjliga besparingar hos invandrarver

ket sorn en följd av all dess befattning med breven upphör. Jag uppskattar 

nu de resurser som frigörs hos verket till i första hand en årsarbetskraft. 

Den frågespalt som bygger på läsarnas brev är ett uppskattat inslag i 

lnvandrartidningen. Övervägande skäl talar också för att brev från läse

kretsen till tidningen bör besvaras av redaktionen. Mot bakgrund av den 

statsfinansiella situationen är jag emellertid inte beredd att förorda ett 

medelstillskott av den storleksordning som stiftelsen begärt. Inte heller är 

jag. med hänsyn till den oroande situationen vad avser handläggningen av 

utlänningsärenden, beredd att föra över de hos invandrarverket frigjorda 

resurserna i sin helhet till stiftelsen. Som framgått av det föregående 

förordar jag i stället att den tjänst som bör kunna frigöras förs över från 

verkets samordningsbyrå till tillståndsbyrån. Jag räknar med att stiftelsen 

kommer att vidta de omdisponeringar av resursanvändningen som kan 

krävas för att brcvverksamheten skall kunna administreras från andra 

utgångspunktcr än de ursprungligen avsedda. I syfte att underlätta igång

sättningen av verksamheten inom tidningens redaktion och för att täcka en 

del av de merkostnader som kan uppstå har jag beräknat en mindre höjning 

av statsbidraget utöver vad jag bedömt som nödvändigt för att möjliggöra 

en oförändrad tidningsutgivning. 

Jag har i det föregående anmält att medlen för statsbidrag till invandrar

och minoritetsorganisationernas verksamhet föreslås öka. Eri utvärdering 

av bidragsverksamheten, som under hösten 1980 presenterats av invand

rarverket. visar bl. a. att organisationsbildningen bland invandrarna genom 

denna \.;unnat stärkas väsentligt. Den visar emellertid också att självfinan

sieringsgraden hos invandrarorganisationerna är förhållandevis låg. Enligt 
min mening bör invandrarorganisationerna kunna öka sin självfinansiering. 

Det bör härigenom vara möjligt att inom ramen för de resurser som nu 

föreslås även tillgodose de behov av bidrag som kan aktualiseras genom att 

någon ny organisation blir bidragsberättigad under budgetåret. Invandrar

nas egna organisationer inriktar alltmer sin verksamhet även på särskilda 

insatser till förmån för kvinnorna. Jag finner det angeläget att stödja dessa 
strävanden. Därför föreslår jag att anslagspostcn för verksamhetsbidrag -

utöver vad som generellt tillkommer folkrörelserna i årets budgetförslag -

tillförs vissa medel inom ramen för vad som kan anslås för jämställdhetsa~
bete i stort. 

För bidrag till avgränsade projekt föreslår jag oförändrat anslag. Härige

nom kan. i enlighet med invandrarverkets prioritering. fortsatta insatser 

göras främst inom projekt till förmån för barn och ungdomar, kvinnor och 

flyktingar. 
Det statsfinansiella läget har inte tillåtit någon ökning av invandrarver

kets informationsmedel. Efter förslag i förra årets budgetproposition be-
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slöt riksdagen emellertid om väsentligt ökade insatser på informationsom

rådet. foimst för det s. k. invandrarkunskapsprojektet. Det är ytterst ange

läget att en fortsatt satsning på detta arbete sker. Likasä vill jag betona 

vikten av att arbetet på den nya grundbroschyren för nyanlända invandrare 

kan slutföras. Prioritet bör alltså inom ramen för ett oförändrat anslag ges 

{it dessa bf1da uppgifter. 

Med hiinvisning till sammanställningen hemstiiller jag att regningen 

föreslår riksdagen 

att till ÅtMiirder j{'ir inrnndrare for budgetåret 1981/K:! anvisa ett 

reservationsanslag av 151 IOOOOkr. 

n 4. Översättningsscn·ice 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/8'.! Förslag 

500000 

500000 

500000 

Från anslaget bestrids .de kostnader för statens invandrarverks språk

sektions verksamhet som inte täcks av intäkter. 

1980/81 Ber~iknad ändring IYXl/82 

Invandrar- 1-iin:-
verket dragandcn 

Utgifter :!fiUOOOO + 130(1!)() + 120000 
lntiikter 2 100000 + 105000 + 120000 

500000 + 25000 

Statens im·wulrarl'cr/.:. 

lnvandrarverkets språksektion arbetar med överstittnings- och gransk

ningsuppdrag frtin statliga myndigheter. kommuner. organisationer m.11. 

Verksamhetens omfattning har ökat för va1je år och antalet uppdrag upp

gick under år 1979 till nästan 10500jiimfört med ca 6400 ilr 1976. Under 

denna period har antalet uppdrag från verket varit relativt konstant medan 

dl.! l.!Xterna uppdragen i det närmaste har tredubblats. Översättningsverk

samheten finansieras med inkomster enligt en faststiilld taxa. Sprilksek

tionen har också uppgifter som anslagsfinansieras. t. ex. att göra termino

logiska sammanställningar. Det terminologiska arbetet bör fortsätta i åt

minstone oförändrad omfattning. 

För att få kompensation för pris- och löneomräkning yrkar verket att 

anslaget under budgetåret 198118'.! höjs från 500000 till 525000 kr. 

F<>redraRallden 

I förra årets budgetproposition anmälde jag. efter förslag av invandrar

verket, att frågan om hur den offentliga sektorns behov av översiittnings-
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service skall kunna tillgodoses bör ses över. Mot denna bakgrund har 

regeringen nyligen uppdragit åt statskontoret att göra en sådan översyn. 

Den bör bl. a. ta sikte på att skapa en ordning som syftar till all samhällets 
samlade resurser på området används så rationellt och effektivt som möj
ligt. Arbetet beräknas vara slutfört under år 1982. 

Jag räknar med att verksamheten vid invandrarv·~rkets språksektion 

under budgetåret 1981/82 kan bedrivas i huvudsakligen ofi'.rändrad omfatt

ning utan någon höjning av statsbidraget. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
före);(år riksdagen 

att till Översättningsservice för budgetåret 1981/82 anvisa ett för

slagsanslag av 500000 kr. 
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Bilaga 15. I 

Sammanfattning av betänkandet (SOU 1980: 22) Utbygg
nad av yrkesmedicinen samt remissyttranden över betän
kandet 

Bakgrund 

Svenskt arhetarskydd har en lång tradition bakom sig. Lagstiftning och 

avtal har vuxit fram successivt och ställt allt större krav på arbetsgivarna, 

samtidigt som arbetstagarna fått ökade möjligheter att bevaka sina i"ättig

heter ptt arbetsmiljöområdet. Parternas samarbete i ar~1etarskyddsfrågor 

har i huvudsak reglerats i avtal. 

Ur industrihälsovården har under 196U-talct och framför allt under 1970-

talct vuxit fram en modern företagshälsovård. Den är en viktig d1:l av 

arbetarskyddet och har liksom arhetarskyddet i övrigt som ett väsentligt 

mål att i största möjliga utsträckning anpassa arbetsmiljön till människans 

förutsättningar. Företagshälsovårdens uppgifter är att i första hand vara 

tekniskt och medicinskt förebyggande men även i viss utsträckning sjuk

vårdande och rehabiliterande. 

Enligt lagstiftningen pii arbetarskyddsområdet skall arbetsgivarna till

handahålla de resurser som hehövs för alt värna de anställdas säkerhet och 

hälsa i arhetet. Företagshiilsovårdcn är en viktig och nödvändig sädan 

resurs. Den är i sig inre reglerad i lagstiftning utan byggs ut enligt de avtal 

och riktlinjer som arhetsmarknadens parter kommit överens om. 

Trots satsningar på företagshälsovården har i dag endast omkring hälften 

av de yrkesverksamma i Sverige tillgång till någon form av sådan service. 

Målet är företagshälsov[1rd för alla yrkesverksamma. 

Företagshillsovardsutrcdningen har i uppdrag att göra en översyn av 

företagshälsovården. Översynen syftar bl. a. till åtgärder för att öka takten 

i utbyggnaden. Utredningen skall dessutom liigga förslag om utbyggnad av 

den sjukhusanknutna yrkcsmedicinen. Utredningen har i sitt arbete priori

terat utbyggnaden av yrkesmedicinen. Detta skall ses som ett uttryck för 

nödvändigheten ::itt snabbt få fram specialistresurser som inom hälso- och 

sjukvårdsorgani~ationen kan svara upp mot de krav och förväntningar som 

ställs på trygghet och säkerhet vad gäller hälsan i arbetet. 

Företagshälsovården är en medicinsk och teknisk expertfunktion direkt 

knuten till arbetslivet. Den har sin uppmärksamhet riktad mot arbetsmiljön 

och de risker den kan ha för individen. Samtidigt som företagshälsovården 

är en del av arbetarskyddet är den funktionellt en del av primärvården i 

hälso- oc.h sjukvårdssystemet. 

Liksom primärvården i övrigt är företagshälsovården beroende av att 

kunna vända sig till mer specialiserade resurser när de egna inte räcker till 

för att lösa problemen. Detta gäller såväl i det förebyggande arbetet som 
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vid diagnostik, behandling och rehabilitering. De problem som företagshiil

sovården möter och som måste åtgärdas utanför denna har ofta sfldan 

bredd och mångsidighet att övrig primärvård saknar sådana resurser att 

klara av dem. Det blir då aktuellt att anlita andra funktioner i hälso- och 

sjukvården. Den sjukhusanknutna yrkesmedicinen blir en central resurs 

som företagshälsovården kan vända sig till för att tillgodogöra sig inte bara 

yrkesmedicinens kunnande om samband mellan arbetsmiljö och ohälsa 

utan också dess kunnande om andra specialistresursers möjlighet att med

verka till lösning av problemen. Yrkesmedicinen får därmed en viktig roll 

både som självständig specialistresurs och som länk mellan företagshälso

vården och andra specialistresurser i hälso- och sjukvården. 

Det är mot denna allmänna bakgrund företagshälsovårdsutredningen 

lägger fram ett förslag till utbyggnadsprogram för den sjukhusanknutna 

yrkesmedicinen. 

Den sjukhusanknutna yrkesmedicinen har i Sverige utvecklats från in

ternmedicinen. Denna utveckling började under andra världskriget. då 

man vid flera internmedicinska sjukhusenheter organiserade så kallade 

gengaspolikliniker. Vid dessa skulle man ta hand om och utreda misstänkta 

fall av koloxidförgiftning som hade med gengashantcringen att göra. Verk

samheten inleddes vid Sabbatsbergs sjukhus. 

Vid krigets slut blev bränsleförsörjningen åter normal. Då bortföll beho

vet av gengaskliniker men man fann. att den klinik som inrättats vid 

karolinska sjukhuset borde bibehållas och omvandlas till "en central för 

undersökning och behandling av samt forskning rörande yrkessjukdo

mar". Avsikten med omvandlingen. som skedde 1946-47. var att skaffa 

erfarenhet av hur en sådan verksamhet skulle organiseras och drivas. 

Sjukvårdshuvudmännen förutsattes också bli inspirerade att med centralen 

som modell bygga upp yrkesmedicinska specialavdelningar. Stockholms 
stad tog fasta på intitiativet och ändrade 1951 om gengaspolikliniken vid 

Södersjukhuset till en yrkesmedicinsk avdelning. 
Yrkesmedicinska mottagningar utvecklades under 1950-talet vid lasaret

tet i Örebro och vid Lunds lasarett. 

Regionvårdsutredningen framhöll redan 1958 betydelsen av att yrkesme

dieinen byggdes ut inom länssjukvården. Särskilt svårutredda fall skulle 

däremot kunna hänvisas till yrkesmedicinska kliniker vid regionsjukhusen. 

Utvecklingen av de yrkesmedicinska sjukhusenheterna gick redan från 

början långsamt. Regionvårdsutredningens förslag ledde inte till utbyggnad 

inom länssjukvården. I första hand berodde detta på brist på utbildad 

personal. Osäkerhet rådde dessutom om vilket behov av yrkesmcdicin 

som fanns på riks-, region-. respektive länsplanet. För att utreda dessa 

frågor tillkallades en särskild utredning. som redovisade sina förslag 1963. 

Utredningen föreslog. att utbyggnaden av yrkesmedicinen. bl. a. med hän

syn till svårigheterna att rekrytera personal, tills vidare skulle koncen

treras till regionsjukhusen. 
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Den yrkesmedicinska verksamhet som enligt 1963 års förslag skulle 

bedrivas vid regionsjukhusen beskrevs i ett punktprogram. som kommit att 

utgöra en allmän rikslikare för yrkesmedil:inens utveckling och inriktning i 

vårt land. Bl. a. slogs fast att yrkesmedicinen skulle rymma resurser för 

bäde medicinska och tekniska utredningar. utvecklingsarbete m. m. Arbe

tet vid de yrkesmedicinska enheterna skulle inriktas på att inte endast bota 

och lindra skador utan också på att göra arbetsmiljön väl anpassad till 

individen. Programmet presenteras närmare i avsnitt 2.2.2. 

Utredningens förslag ledde inte till några mera preciserade beslut från 

statsmakternas ~ida om yrkesmedicinens fortsatta ut veckling eller till nå

got bindande utbyggnadsprogram för de berörda huvudmännen. 

Under 1960-talet skedde en kraftig utbyggnad av hälso- och sjukvf1rden i 

övrigt. Trots att alla berörda ansåg. att 1963 års förslag om resurser för 

yrkesmedicinen var väl motiverat och borde ligga till grund för en utbygg

nad har utvecklingen gått mycket långsamt inom detta område. Hittills är 

det endast inom tre av landets sju regionsjukvårdsområden som berörda 

sjukvårdshuvudmän slutit avtal om regional yrkesmedicinsk verksamhet 

(Lund/Malmö. Örebro och Linköping). Dessutom finns yrkesmedicinska 

enheter med mer begränsat geografiskt verksamhetsområde vid tre sjuk

hus. nämligen vid Karolinska sjukhuset och Södersjukhuset i Stockholm 

samt vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Den yrkesmedicinska kliniken 

i Linköping började sin verksamhet under 1978 och är under uppbyggnad. I 

Uppsala kom verksamheten igång i blygsam skala hösten 1979. I Umeå

rcgionen har den yrkesmedicinska verksamheten ännu inte kommit igång: 

man befinner sig på planeringsstadiet. 

Ö1·en-äRtlllden och fårs/ag 

Företagshälsovårdsutredningen har gjort en bedömning av de krav som i 

dag ställs på den sjukhusanknutna yrkesmcdicinen och de krav som kan 

förviintas komma i framtiden. Den befintliga yrkesmedicinska verksamhe

ten har också värderats. I kapitel 4 redovisar utredningen. hur behovet av 

insatser från yrkesmedicinen ökar inom en rad områden. Effekterna av 

företagshälsovården och dess fortsatta utbyggnad är mycket beroende av 

de resurser den sjukhusanknutna yrkesmedicinen kan ställa upp med. 

Utredningar av yrkesskade- och arbetsskadefall i anslutning till lagstift

ningen om ersättning vid sådana skador kräver medverkan av yrkesmedi

cinen. För arbetarskyddsstyrclsens och yrkesinspektionens tillsynsarbete 

spelar yrkesmedicinens kunnande och utveeklingsarbete stor roll. Inom 

högre utbildning och forskning finns ett annan stort arbetsfält för yrkesme

dicin. Utifrån dessa bedömningar om behovet vill utredningen allmänt 

beskriva yrkesmedicinens uppgifter och struktur på följande sätt. 

Yrkesmedicinens huvuduppgift är att förebygga. Den skall upptäcka och 

förebygga ohälsa orsakad av kemiska. fysikaliska eller andra risker eller 

belastningar i arbetsmiljön. Detta kan ske genom projekt som studerar 
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arbetsmiljöns effekter p<I hälsan för större grupper. Men det kan ocks~i ske 

genom utredning, framförallt medicinsk! och yrkeshygieniskt. av arhets

miljöbetingad ohälsa i enskildu !"all. 

Yrke~medicinen skall inte ersiitta företagshälsoviirden eller andra delar 

av arhetarskyddet utan skall istället komplettera dessa med specialiserat 

kunnande på hälso- och sjukviirdsområdet. En av yrkesmedicinens vikti

gaste uppgifter iir i sjiilva verket att fungera som stöd m:h kvalificerat 

komplement till företagshälsovården. Vid de yrkesmedicinska sjukhusen

heterna måste finnas sftviil yrkesmedicinsk som teknisk-hygienisk expertis 

som Lex. företagshälsovården kan viinda sig till när det giiller miitningar. 

analyser av prover. medicinska gruppundersökningar. utredningar av 

misstiinkta yrkessjukdomsfall etc. 

Yrkesmedicinens arbetsuppgifter är i stort följande 

- 111rcd11i11gar av arbetsmiljöbetingad ohfösa avseende grupper eller en

skilda fall, 

- kartläggning och wirdering av miljöfaktorer i anslutning till sådana 

utredningar och som underlag för dimination och kontroll av kiinda 

risker. 

-Ji1rsk11i11gs- och ut1·eck!i11g.rnrhetc för att förebygga arh:tsmiljörelaterad 

ohälsa, 

- iliformation och 11thild11i11g. 

Gränsen mellan den sjukhusanknutna yrkesmedicinens och företagshäl

sovårdens uppgifter är i viss mån flytande och kommer att så förbli under 

den tid företagshälsovården befinner sig i ett utbyggnadsskede. Vissa 

grundliiggandc skillnader finn~ dock. Det iir givetvis av stort viirde att 

avgränsningarna fastläggs så klart som möjligt. Enligt utredningens upp

fattning bör den arbetsfördelning i princip gälla som framgiir av bilagti 4. 

Yrkesmedicinen har i förhållande till övrig hälso- och sjukvård inom 

landstinget från början utvecklat en rad siirdrag som också bör finnas i 

framtiden. Dessa kan sammanfattas i följande 

- en utpräglat förebyggande inriktning 

- integrering av medicin och teknik 

- samordning av resurserna inom skilda medicinska verksamhetsomrilden 

på sjukhuset för att lösa problem som uppstår i arbetsmiljön 

- arbetet bedrivs till stor del utanför sjukhuset 

- god kännedom om förhållandena i arbetsmiljön och fortlöpande kon-

takter med arbetslivet 

- nära samarbete med skyddsorganisationcn i företagen <motsvarande), 

yrkesinspektionen och företagshälsovården 

- omfattande informations- och utbifdningsuppgiller. 

I kapitel 5 har utredningen försökt att med exempel åskådliggöra arbetet 

vid en yrkesmcdicinsk klinik. Av beskrivningen framgår bl. a. hur yrkes-
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medicinen med hjälp av egna och andra resurser inom sjukvården utreder 

samhand mellan ohälsa och arbetsmiljö och på vilket sätt resultaten kan 

komma det förebyggande arbetsmiljöarhetet till godo. 

Företagshälsovårdsutredningen har i beskrivningen delat in verksamhe

ten i 

- Medicinsk funktion. 

- Psykosocial funktion. 

- Biomekanisk funktion. 

- Kemisk-yrkeshygienisk funktion. 

- Fysikalisk-yrkeshygienisk funktion. 

- Informations- och uthildningsfunktion. 

Indelningen används för att beskriva skilda aspekter på verksamheten 

och skall inte ses som en organisatorisk uppdelning av yrkesmedicinen. 

Enligt utredningens uppfattning är del mycket hög tid att bygga ut 

yrkesmedicinen. Med hänsyn till de redovisade behoven bör det vara en 

snabb och kraftfull utbyggnad som har som mål 

- bättre kvalitet och större bredd i verksamheten 

- bättre tillgänglighet. 

Mot bakgrund av dessa krav har utredningen i sitt arhete prövat skilda 

utbyggnadsmodeller för yrkesmedicinen. f-öljande tre utbyggnadsmodellcr 

har diskuterats 

I. Yrkesmedicin endast i regionsjukvården 

2. YrkesmeJicin enbart i länssjukvården 

3. Yrkesmedicin i både läns- och regionsjukvården. 

Utredningen räknar med att de befintliga klinikerna i Linköping. Lund/ 

Malmö och Örebro fortsätter sitt arbete på regionsjukvårdsnivå. Vidare 

räknar utredningen med en regionklinik i Göteborg. Uppsala respektive 

Umeå. När det gäller Stockholm anser utredningen. att organisationen av 

och resurserna för den sjukhusanknutna yrkesmedicinen bör utredas ytter

ligare. 

Enligt utredningens bedömning bör varje sjukvårdsområde i princip ha 

en yrkcsmedicinsk länsklinik. Undantag utgör Gotland som inte kan anses 

ha befolkningsmässigt underlag för egen klinik. De yrkesmt:dicinska re

gionklinikerna förutsätts även fungera som länskliniker för det egna lands

tinget. 

Inom utredningen har diskuterats olika sätt att lokalt organisera den 

yrkesmedicinska verksamheten. Även om utredningen anser. att man hör 

kunna vara llexibel när det gäller den lokala organisationen förordar utred

ningen sammanhållna yrkesmedicinska regionkliniker respektive länskli

nikcr. 

I avsnitt 6.3 beskriver utredningen huvuddragen i arbetsfördelningen 

mellan region- och länskliniker. För länsklinikerna föreslås följande ar

betsuppgifter. 
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- Utredningar av samband mellan arbetsmiljö och ohälsa vad gäller enskil

da patienter. Av särskild betydelse är därvid möjligheterna till närkon

takt med företagshälsovård. allmänna försäkringskassor. yrkesinspek

tion samt övrig hälso- och sjukvård, vilka har stort behov av yrkesmedi

cinsk konsultservice. Mera allmänna utredningar av samhand mellan 

arbetsmiljö och ohälsa kan också bli aktuella. Länskliniken bör dessut

om främja och i vissa fall kunna leda forsknings- och utvecklingsprojekt 

med direkt anknytning till företagshälsovården inom länet. 

- Bedömning och kontroll av risker bör ske som stöd till och i samarbete 

med företagshälsovården och yrkesinspektionen. Länskliniken bör bl. a. 

kunna utföra mätningar. ge råd om uppläggning av provtagning. tolka 

resultat av undersökningar i företagshälsovården och låna ut instrument. 

Kalibrering av instrument kan även förekomma. Råd i eliminationstck

niska frågor bör också ingå i verksamheten. Medicinskt kan riktade 

hälsoundersökningar bli aktuella. bl. a. obligatoriska läkarundersökning

ar av personer i vissa riskmiljöer. 

- Uppsökande verksamhet riktad mot småföretagen för att intressera dem 

för anslutning till företagshälsovård bör också vara en uppgift. 

- Läkare vid kliniken bör bistå yrkesinspektioncn med yrkcsmedicinsk 

kompetens. dvs på deltid fungera som yrkcsinspektioncns läkare. 

- Länskliniken bör ge Utbildning och information till bl. a. skyddsombud. 

arbetsledare. personal i företagshälsovården och vid försäkringskas

sorna. En mycket viktig uppgift för länskliniken blir att informera och 

utbilda personal inom hälso- och sjukvården i yrkesmedicinska frågor. 

På sikt bör delar av yrkesmedicinar- och yrkeshygienikerutbildningen 

kunna ges vid vissa länskliniker. 
Regionklinikerna förutsätts inrikta sin verksamhet på mer avancerat 

utrednings-. utvecklings- och forskningsarbete. Kvalificerad utbildning 
bör i första hand ligga på regionklinikerna. 

I avsnitt 6.4 redovisar företagshälsovårdsutredningen behovet av perso
nal, utrustning och lokaler för de yrkesmedicinska klinikerna. Utredningen 

räknar med en personal om ca 30 personer vid regionklinik och ca tio 

personer vid länsklinik, när klinikerna är utbyggda. Samtidigt hetonar 

utredningen, att antalet anställda kan variera beroende på sjukvårdsområ

dets st~rlek, näringslivets struktur m. m. Yrkesmedieinens behov av eget 

laboratorium för mera avancerade analyser vid regionklinikerna. liksom 

önskvärdheten av profilering på analyssidan kommenteras i avsnitt 
6.4.1.1. 

En av de mera centrala punkterna i uthyggnadsprogrammet för yrkesme

dicinen rör tillgången på personal. Långsamheten i den hittillsvarande 

utbyggnaden har i allmänhet förklarats med att det rått brist på yrkesmedi

cinare för den medicinska sidan och yrkeshygieniker för den tekniska. 

Företagshälsovårdsutredningen har emellertid under utredningsarbetet 

sökt vägar att öka tillgången på personal. Enligt utredningens bedömning 

13 Riksdagen 198018/. I .mm/. Nr 100. Bilaga 15 
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är det därför möjligt att bygga ut yrkesmedicinen i den takt utredningen 

föreslår. 
I kapitel 7 analyserar utredningen behovet av yrkesmedicinare och yr-· 

keshygieniker och pekar på möjligheter att genom bl. a. utbildningsin

stanser få tillräckligt med personal för yrkesmedicinens utbyggnad. 

Fr. o. m. 1975 kan läkare under vidareutbildning välja att specialisera sig 

på yrkesmedicin. Denna möjlighet har något underlättat rekryteringen till 

de yrkesmedicinska klinikerna. Företagshälsovårdsutredningen har också 

medverkat till att nämnden för läkares vidareutbildning fastställt regler för 

förkortad vidareutbildning i yrkesmecicin för läkare med erfarenhet från 

t. ex. företagshälsovård. 

När det gäller yrkeshygieniker finns ingen reguljär utbildning i Sverige. 

De yrkeshygieniker som nu är verksamma vid de yrkesmedicinska klini

kerna har i allmänhet civilingenjörsutbildning motsvarande och har dessut

om plockat samman lämpliga kurser i Sverige och utomlands. I flera fall 

har de fått specialutbildning på kliniken efter anställning. 

Enligt utredningens uppfattning är en av de mera angelägna åtgärderna 

för att klara yrkesmedicinens utbyggnad att få till stånd en reguljär utbild

ning för yrkeshygieniker. Utredningen har därför vänt sig till arbetar

skyddsstyrelsen och UHÄ och bett dessa båda verk påbörja utredning i 

syfte att snarast få fram en sådan utbildning. Utredningen räknar med. att 

verkens förslag skall komma fram senast i oktober 1981, varefter företags

hälsovårdsutredningen avser att skyndsamt behandla förslaget och föreslå 

de åtgärder som kan behöva vidtas. 

Arbetarskyddsstyrelsen planerar att övergångsvis med början våren 
1981 anordna·yrkeshygienikerutbildning i syfte att underlätta rekrytering

en till de yrkesmedicinska klinikerna. 

I avsnitt 8.3 berör utredningen utbildningen för övrig personal vid de 

yrkemedicinska klinikerna som sjuksköterskor. beteendevetare. laborato

rieingenjörer och sjukgymnaster/ergonomer. Utredningen konstaterar dels 

att man bör se på möjligheterna att samordna sp.ecialutbildningen för dessa 

med motsvarande utbildning för personal i företagshälsovården, dels att 

det vid sidan av specialutbildning finns behov av inskolning med handled

ning på de yrkesmedicinska klinikerna. 

Utredningen anser vidare, att sjukvårdshuvudmännen i samarbete med 

berörda fackliga organisationer närmare hör penetrera behovet av efterut

bildning för personalen vid de yrkcsmedicinska klinikerna. 

Utredningen har räknat på kostnader för att bygga och driva yrkesmedi

cinska kliniker. Kostnadsredovisningarna finns i avsnitt 6.4. I kapitel 9 tar 

utredningen upp finansieringsfrågor. Enligt utredningens uppfattning finns 

en alltför varierande praxis när det gäller att ta betalt för uppdrag, t. ex. 

kemiska analyser, som utförs av yrkesmedicinen. I avsnitt 9.2 redovisar 

utredningen principiella synpunkter som bör kunna vara vägledande vid 

bedömning av huruvida en:,ättning skall tas ut eller inte. Utredningen anser 
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dessutom. att klinikerna bör ta ut enhetliga avgifter för sin uppdragsverk

samhet. Landstingsförbundet bör utfärda rekommendationer om detta. 

Företagshälsovårdsutredningen har kunnat konstatera. att tidigare ut

redningar och förslag om utbyggnad av yrkesmedicinen inte följts upp på 

ett önskvärt sätt. Utredningen vill mot den bakgrunden kraftigt betona 

vikten av att den nu föreslagna utbyggnaden planeras och följs upp med 

erforderliga beslut. 

De överläggningar utredningen haft med sjukvårdshuvudmännen tyder 

på att det råder stort intresse för yrkesmedicin och företagshälsovård och 

att man nu är beredd att satsa på en utbyggnad av yrkesmedicinen enligt 

det principförslag utredningen presenterar. 

Yrkesmedicinens framtid är beroende av att många goda krafter samver

kar. l kapitel I 0 tar förctagshälsovårdsutredningen upp en rad samverkans

och planeringsfrågor som syftar till en gemensam utveckling av yrkesmedi

cinen. 

Utredningen föreslår. att planei"ingen av utbyggnaden ligger hos ett 

regionalt samverkansorgan. dvs regionsjukvårdsnämnden eller dess mot

svarighet. Planer för utbyggnaden hör läggas upp i samarbete mellan 

berörda sjukvårdshuvudmän och externa intressenter. Inom de enskilda 

landstingen måste liinsklinikerna planeras med beaktande av bl. a. före

tagshälsovårdens behov. Samspelet mellan yrkesmedicinen på region- re

spektive länsnivå måste ägnas stor uppmärksamhet i planeringen. I de 

regioner som redan har yrkesmedicinsk verksamhet bör man överväga att 

som en början på verksamheten på länsnivå ha s. k. filialmottagning några 

dagar per vecka med personal från regionklinikerna. 

Om yrkesmedicinen med sina särdrag skall kunna utvecklas och hävda 

sig inom traditionell hälso- och sjukvård är det angeläget att den får största 
möjliga stöd från dem som berörs av verksamheten. Stödet hör utformas så 

att det dels tillför hälso- och sjukvården värdefull information om den 

verklighet yrkesmedicinen skall arbeta med på fältet, dels medverkar till 

att hävda yrkesmcdicincns krav inom hälso- och sjukvårdsorganisationen. 

Företagshälsovårdsutredningen anser. att man bör sträva efter att till 

yrkesmedicinen knyta någon form av samrådsgrupp med såväl politisk 

representation som representation från arbetstagare och arbetsgivare. 

Bland de fr{igor som måste prioriteras vid utbyggnaden kan nämnas en 

mycket aktiv och medveten personalplanering. Utredningen föreslår okon

ventionella lösningar som sjukvärdshuvudmännen bör pröva under en 

övergångsperiod. 
Det ~ir angcliiget att utbyggnaden av yrkesmedicinen sker på mest ända

mfdsenligt sätt utifrån landets totala behov. Utredningen föreslår därför 

samverkan mellan sjukvårdsregionerna och andra berörda för att hitta 

liimplig profilering. framförallt för de yrkcsmedicinska regionklinikerna. 

Det förslag till uthyggnadsprogram för yrkesmedicinen som utredningen 

presenterar i detta betänkande avser i första hand den kliniska verksamhe-
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ten inom hälso- och sjukvårdsorganisationen. Vid beräkningen av resurs

behovet har dessutom hänsyn tagits till att framförallt regionklinikerna 

skall kunna medverka i utbildning och forskning i högskolan. Enligt utred

ningens uppfattning hör UHÄ tillsammans med berörda läroanstalter utre

da och lägga förslag till plan för högre utbildning och forskning i yrkesme

di·:in. Diirvid hiir hl. a. prel:iseras. vilka resurser som kan behöva tillföras 

yrh~smedicinen lKh hur yrkcsmcdicincn organisatoriskt bör knytas till 

hligskolan. Högskoleanknytningen bör ske på etl sätt som garanterar. att 

man dds tar tillvara den bredd som ligger i yrkesmedil:incn och dess 

kontaktnät. dels i högskolan för in de problcmstiillningar yrkcsmcdicincn 

möter i tilliimpningen p[i fältet. 

Även om yrkcsmedicinens utbyggnad lKh utvel:kling i första hand iir en 

friiga för landstingen som sjukvärdshuvudm;in hör ocksii staten anviinda 

de styrinstrumcnt som står till buds för att främja utbyggnaden. 

Företagshiilsovt1rdsutrcdningen föreslår. att regeringen vidtar de iitgär

der som iir p:ikallade för att främja utbyggnaden av yrkesmedicinen vid de 

häda regionsjukhus som har statligt huvudmannaskap. dvs Karolinska 

sjukhuset och Akademiska sjukhuset. Vidare hör regeringen fä riksdagens 

uppdrag att i förhandlingar med landstingen (landstingsförbundet) söka 

triiffa överenskommelse om att yrkesmedicinen skall prioriteras vid fördel

ning av landstingens resurser. 

Den analys företagshiilsovtirdsutredningen gjort av hindren hittills för 

utbyggnad av yrkesmedicinen har pekat pil stora brister i samhällets intres

se att medverka till utbyggnad av yrkesmedicinen via styrning av liikar

tjänster till omriidct. såväl vidareuthildningstjiinstcr som permanenta 

tjiinster. Utredningen föresliir därför att regeringen i socialdepartementets 

sjukvårdsdclegation verkar för en sädan styrning av läkartjänster till yrkes

medicinen att utredningens förslag till utbyggnadsprogram kan förverkli

gas. Dessutom bör socialstyrelsen fil i uppdrag att i verkställigheten av 

delegationens beslut siirskilt följa utvecklingen av yrkcsmedicinens ut

byggnad och fiireslä eventuella åtgärder som kan underlätta denna. 

I avsnitt 10.5.2 och 10.5.3 tar utredningen upp förslag om översyn av 

specialistutbildn;ngen i yrkesmedicin för liikare i syfte att biittre anpassa 

den till arbetsfallet. En rad andra förslag som rör utbildning på det yrkes

medicinska omriidct och åtgärder för att öka rekryteringen till omrädct 

linns ocksii i dessa avsnitt. 

Arhetarskyddsfondens styrelse skall enligt sin instruktion genom bidrag 

från fonden stödja slidan forskning och utveckling samt utbildning och 

upplysning som kan motverka uppkomsten av yrkcsskador och annan av 

arbetsmiljön betingad ohälsa eller förbättra arbetsmiljön och därigenom 

friimja hiilsa och säkerhet i arhetslivet. Företagshiilsovårdsutredningen 

anser. att yrkesmcdicinens utbyggnad är av central betydelse for att uppnå 

de syften som arhetarskyddsfondens styrelse skall arbeta for. Enligt utred-
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ningens mening bör det därför kunna vara en uppgift för fonden att bidra 

till utvecklingen av yrkesmedicinen. 

Företagshillsovärdsutredningen pekar på möjligheten för fonden att ge 

riktat utbildningsstöd. Fondens styrelse skulle dessutom i sin bidragsgiv

ning kunna överväga temporärt stöd till de yrkesmedicinska regionklini

kerna i syfte att sm;rast få en profilering av verksamheten. främst på 

forsk~ingssidan. 

Företagshiilsovårdsutrcdningen har konstaterat. att en anledning till att 

utbyggnaden av yrkesmedicinen gått långsamt har varit bristande känne

dom om yrkesmedkinens uppgifter. och möjligheter. Utredningen anser 

därför. att systematisk information till sjukvårdshuvudmännen, företags

hälsovården. arbetsmarknadens parter och andra presumtiva intressenter 

är viktig och bör genomföras genast. Utredningen har redan i samarbete 

med landstingsförbundt:t genomfört en viss sådan informarion i direktkon- . 

takt med sjukvårdshuvudmännen. Enligt utredningens uppfattning bör ut

redningen ytterligare kunna medverka i sådan information i syfte att stimu

lera utbyggnaden av yrkesmedicinen. 

Många av de frågor som utredningen har att ta ställning till i det fortsatta 

arbetet. som rör företagshälsovårdens utbyggnad. har betydelse för eller är 

beroende av utvecklingen av yrkcsmedicinen. Utredningen har därför 

anledning att även fortsättningsvis följa utbyggnaden av yrkesmedicinen. 

Företagshäfsovårdsutredningen känner starkt behov av att framhålla 

betydelsen av att sjukvårdshuvudmännen, vid sidan av satsningar på 

yrkesmedicinen. är beredda att inom andra medicinska verksamhetsområ

den avdela resurser som kan samarbets med och stödja yrkesmedicinen. 

För att lösa ohälsoproblemen i arbetslivet krävs nämligen en bred samver

kan och insatser från många håll. 

Utredningen vill som exempel peka på yrkessjukdomarna och behovet 

av sjukvårdsresurser för att komma till rätta med dem, inte minst genom 

förebyggande insatser. Utredningen har valt yrkesdermatologin som ex

empel. eftersom yrkeshudsjukdomarna utgör den största andelen yrkes

sjukdomar. Det som sägs i kapitel 11 om utbyggnad av resurserna inom 

yrkesdermatologin skall emellertid också ses som princip för satsningar 

inom andra områden av betydelse för arbetslivet. 

Sammanställning av remissyttranden 

Förctagshälsovårdsutredningens förslag till utbyggnadsprogram för den 

sjukhusanknutna yrkcsmedicinen har allmänt sett fått ett positivt motta

gande. Vissa förslag, främst rörande utbyggnadstakt av den yrkesmedi

cinska verksamheten på länsnivå, har dock mötts med tveksamhet från en 

del remissinstanser. Samtliga remissinstanser har vitsordat det av utred

ningen konstaterade behovet av snabba och kraftfulla åtgärder för en 

yrkesmedicinsk utbyggnad. 
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Vthyggnadsmodell och uthyggnadstakt 

Flertalet remissinstanser biträder eller lämnar utan erinran utredningens 

förslag till utbyggnadsmodell och utbyggnadstakt för den sjukhusanknutna 

yrkesmedicinska verksamheten. I huvudsak är remissinstanserna överens 

med utredningen om behovet av en snabb och kraftfull utbyggnad och att 

detta bör ske på såväl regional nivå som på länsnivå. Några remissinstan

ser menar att förslaget om en parallell utbyggnad på btide regions- och 

länsnivå torde vara väl optimistiskt främst med hänsyn till tillgängliga 

resurser. 

Utredningens förslag till utbyggnadsmodcll biträds av i stort sett samtli

ga remissinstanser. Mot förslaget om en utbyggnad även på länsnivå 

uttalar sig bl. a. S1·enska liikarsiillskapet som finner det mest angeläget att 

satsa tillgängliga resurser på i första hand välutrustade regionala enheter. 

Erfarenheterna från dessa regionala enheter kan vara vägledande vid en 

eventuell senare utbyggnad av kliniker pa länsnivå. Sveriges liikarförb1111d 

anser likaledes att en snabb utbyggnad av yrkesmcdicin på regionnivå bör 

prioriteras och menar att länsklinikcr kan behövas inom några få landsting 

med särskilda behov. 
Den av utredningen föreslagna utbyggnadstakten förordas av bl. a. 

UHÄ, arhetarskyddsstyrelsen, LO, TCO och flertalet landsting. Bland de 

skäl som anförs för detta är att den yrkesmcdicinska verksamheten i landet 

är starkt underdimensionerad och att stora ansträngningar måste göras för 

att snabbt få till stånd en tillfredsställande utbyggnad. En parallell utbygg

nad medför också att verksamheten görs mera lättillgänglig samtidigt som 

möjligheterna för yrkesmedicincn på regionnivå att syssla med långsiktigt 

utredningsarbcte förstärks. Riksförsäkringsverket (RFV) framhåller att 

man redan i sitt yttrande över regionsjukvårdsutredningens betänkande 

underströk betydelsen av att yrkesmedicinska resurser finns tillgängliga 

inom varje landstingsområde. 

Landsti11g.1:förb1111det säger sig sluta upp bakom de mål för utbyggnad 

som utredningen formulerat för åren 1985 och 1990 medan slutligen S1·ens

ka kommu11förh1111det anser att yrkesmedicinen bör byggas ut både på läns

och regionsjukvårdsnivå för att kunna fungera på ett tillfredsställande sätt. 

Även ur ckonomsik synpunkt. framhåller förbundet. måste denna modell 

vara mest fördelaktig. Vidare är det viktigt att de yrkesmedicinska enhe

terna byggs ut parallellt på region- och länsnivå. dock måste takten anpas

sas till samhällets resurser i stort. 

Den föreslagna utbyggnadstakten ifrågasätts av bl. a. Direktionen får 

Akademiska .1j11kh11set, Götehorgs koinmunstyrelse. Svenska arbef.l"giva

refijreningen samt några landsting. Man framhåller att det är tveksamt om 

de personalmässiga och ekonomiska resurserna är tillräckliga för en paral

lell utbyggnad inom den tänkta tidsramen och menar att en utbyggnad på 

regionnivå bör prioriteras. 

Socialstyrelsen är positiv till utredningens förslag om ett utvidgat stöd 
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från yrkesmedicinen till företagshälsovården och förutsätter att utbyggna

den av yrkesmedicinen på regionnivå snarast intensifieras. Man vill dock 

inte oreserverat ställa sig bakom en helt parallell utbyggnad på länsnivå 

eftersom risk finns för att utbyggnaden av övriga miljömedicinska resurser 

därigenom fördröjs. Socialstyrelsen förordar i stället att man från väl 

fungerande regionavdelningar kan medverka till att en på lämpligt sätt 

decentraliserad filialverksamhet igångsätts. 

Yrkesmedicinens uppg(ft<'r och struktur 

Utredningens förslag biträds i allt väsentligt av huvuddelen av remissin

stanserna. 

Landsting.\{l"irhundet anför att yrkesmedicinens roll och uppgifter samt 

avgränsning mot företagshälsovården av utredningen har belysts ing.ående 

och har inget att invända mot dess överväganden. medan TCO menar att 

den beskrivning som utredningen gjort av verksamhetens arbetssiitt myc

ket väl kan ligga till grund för diskussionerna om yrkesmedicinens framtida 

utveckling. 

Vissa instanser, bl. a. socialstyre/sen. centralori:ani.rntio11e11 SACOISR 

och Sl·enska liikarfi>rhundet menar all definitionen av begreppet yrkesme

dicin är oklar. 

Utredningens uppfattning om att yrkesmedicinens utbyggnad inte kan 

anstå i avvaktan på utredning om miljömedicinska enheter har kommente

rats av några remissinstanser. Socialstyre/sen delar inte utredningens pes

simism beträffande landstingens möjligheter att n.:alisera intentionerna på 

det miljömedicinska området, men framhåller däremot att viss risk förelig

ger att det miljömedicinska arbetet hindras om förslaget till länsutbyggnad 

genomförs. Vissa instanser bl. a. Malmö kommun och S1•enska liikarsiill

skapet efterlyser en diskussion om samordning och samverkansformer 

mellan yrkesmedicinen och den miljömedicinska verksamheten. 

Ut bi Id ni ng s.frågor 

Utredningens förslag till åtgärder för att säkra erforderligt antal utbil

dade yrkesmedicinare och yrkeshygieniker delas i allt väsentligt av remiss

instanserna. Bl. a. framhåller UHÄ och Östergötlands ldns landHing ange

lägenheten av att yrkesmedicinen förs till prioriterad grupp inom den 

solidariska läkarförsörjningen. UHÄ påpekar att en arbetsgrupp med före

trädare för UHÄ resp. Arbetarskyddsstyrelsen har tillsatts på förslag av 

företagshälsovårdsutredningen för att utreda och ge förslag till en reguljär 

yrkeshygienikerutbildning med start hösten 1982. UHÄ är däremot tvek

samt till en provisorisk utbildning. Detta med hänsyn till den korta tid som 

återstår innan en reguljär utbildning kan komma till stånd. 

Malmö kommun och S1·enska läkarsiillskapet understryker betydelsen 

av att en yrkeshygienikerutbildning kan komma till stånd. medan Central

or!{<misationen SACOISR i likhet med utredningen anser att det är angelä-
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get att sjukvårdshuvudmännen i samarbele med berörda fackliga organisa

tioner kartlägger behovet av efterutbildning för de olika personalkategorier 

som ryms inom yrkesmedicincn. 

Några instanser. bl. a. direktio11e11 fiir Karoli11ska .\juk/111.H't och S1·c11ska 

läkarfiirhum/et. anser att man bör avvakta nämndens för liikares vidareut

bildning allmänna översyn av läkares vidareutbildning innan di:n av utred

ningen föreslagna begränsade översynen av specialistutbildningen inom 

yrkesmedicinen görs. Nii111mle11 J("ir liikares ridare11thild11i11g framhålkr i 

sitt yttrande att de i nuläget inte ser det möjligt att tillmötesgå utredningen 

om en begränsad översyn. 

Pla11ering 111· l/fhygg11ad 

Utredningens förslag om ett regionalt samvcrkansorgan och samråds

grupp med representation av arbetsmarknadens parti:r och politiker till

styrkes av flertalet remissinstanser. LO anför att ledningsgrupper för de 

yrkesmedicinska klinikerna såväl på region- som länsnivå bör etableras i 

den form utredningen föreslår. lv!almii/111.1· liin.1· la11dsti11g inviinder mot 

förslaget med politisk representation och förordar i stället en referens

grupp med enbart företrädare för arbetsmarknadens parter medan Sl'cnska 

läkarJi"irh1111det och S1·cnska liikarsiil/skapet framhåller att den yrkesmedi

cinska verksamheten inte bör styras på annat sätt än övriga kliniska 

discipliner. 

Huvuddelen av remissinstanserna tillstyrker utredningens förslag om 

samverkan för profilering av den regionala yrkesmedicinska verksamhe

ten, bl. a. V H Ä. LO. Landstillf:.1förh11ndct och arbetarskyddsstyre/sen. 

Direktionen för Akademiska .~jukhusct samt Uppsala lii11s la11dsting 

delar utredningen syn om behovet av profilering men framhåller att profik

ringen inte får leda till att patienter skickas mellan regionerna. 

Mot förslaget om att regeringen hör fä riksdagens uppdrag att i förhand

lingar med landstingen söka träffa överenskommelse om att yrkesmedi

cinen skall prioriteras vid fördelning av landstingens resurser har ingen 

remissinstans invänt. Förslaget ses som angeläget av bl. a. arh1·tarskydds

fimden. LO, Malmö kommun. Östergii1.,land.1·, Blekinge och Örehro /ii11.1· 

landsting. 

Landsting.~förhundct anför slutligen att om vissa områden utpekas som 

prioriterade förutsiitter detta en bestämd vilja att på alla nivåer ta konse

kvenser såväl vad avser ekonomi som pcrsonalförsörjning. 
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Bilaga 15.2 

Sammanfattning av betänkandet (Ds A 1980: 06) Institu
tet för arbetsvägledning och rehabilitering samt remiss
yttranden över betänkandet 

1. Bakgrund 

Den yrkesinriktade rehabiliteringen har utretts i flera sammanhang un

der 1970-talet, främst vad gäller dess organisation och huvudmannaskap. 

Utredningen rörande l'iss yrkesinriktad rehabilitering föreslog i sitt be

tänkande (SOU 1975: 38) Yrkesinriktad rehabilitering, att skolöverstyrel

sen (SÖ) skulle få ansvaret för den yrkesinriktade rehabiliteringen. Särskil

da yrkesprövningsenheter skulle inrättas vid större AMU-centra i varje län 

och bl. a. ersätta arbetsvårdsinstituten. Den arbetspsykologiska verksam

heten däremot skulle inordnas i arbetsförmedlingens verksamhet. 

För metodutveckling föreslogs en decentraliserad organisation med sär

skilda resurser vid yrkesprövningsenheterna i Stockholm, Göteborg och 
Umeå samt förstärkning vid SO:s centrala förvaltning. Starkt decentralise

rade resurser i nära anknytning till den praktiska verksamheten skulle, 

enligt utredningen, ge de bästa förutsättningarna att fånga upp och vida

reutveckla den metodutveckling som pågår i organisationen, till skillnad 

från ett fristående institut, som lätt löper risk att isoleras. Behov linns 

också, enligt utredningen, av mer övergripande forskning rörande utveck

lingen på arbetsmarknaden, utslagning, förändringar av arbetsmiljön. Den

na forskning borde dock inte särskiljas från annan arbetsmarknadspolitisk 

forskning, utan ske inom ramen för redan befintliga institutioner. En 

särskild delegation med representation av arbetsmarknadsstyrelscn <AMSl 

och SÖ skulle inrättas. Ett särskilt anslag för metodutveckling skulle 

ställas till förfogande. 

Mot utredningens förslag reserverade sig en av de tre ledamöterna samt 

en gmpp av experterna. De förordade i stället att ett fristående institut 
skulle inrättas. 

Utredningen presenterade också ett sådant förslag. Det innebar att ett 

fristående institut skulle ansvara för metodutveckling och forskning. Grun

den för detta institut skulle vara statens arbetsklinik. Verksamheten skulle 

organiseras på fyra avdelningar. en för utredningsmetodik. en för behand

lingsmetodik, en för anpassningsmetodik och en för uppföljnings- och 

samverkansmetodik. 

Utredningens förslag om en decentraliserad organisation för forskning 

och metodutveckling mottogs positivt av bl. a. socialstyrelsen, SÖ, statens 

handikappråd, styrelsen för vårdartjänst, De Handikappades Riksförbund 

(DHR) och Svenska kommunförbundet. Flera remissinstanscr, bl. a. 

AMS, statens arbetsklinik (STAK), Handikappförbundens centralkommit-

14 Riksdagen 1980181. I samt. Nr 100. Bilaga 15 
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te (HCK), Landsorganisationen i Sverige (LO). Tjänstemännens centralor

ganisation (TCOJ och Centralorganisationen SACO/SR avstyrkte utred

ningens huvudalternativ.och förordade i stället alternativet med ett fristå

ende institut. 

I propositionen (1977/78: 30) om skyddat arbete och yrkesinriktad reha

bilitering m. m., som följde på betänkandet, föreslogs att den yrkesinrikta

de rehabiliteringens principiella utformning och frågan om ett fristående 

institut för forskning och metodutveckling skulle hänskjutas till syssel

sättningsutredningen. Riksdagen (AU 1977/78: 16, rskr 1977/78: 74) anslöt 

sig till förslaget. 

S_,·ssclsiitt11inf{SUtredninge11 föreslog i sitt delbetänkande Arbete åt han

dikappade (SOU 1978: 14J att de för arbetshandikappade särskilt anpas

sade kurserna inom arbetsmarknadsutbildningen, omställning och träning 

(0T) samt kursen Arbetsliv och utbildning <ALU) skulle föras samman 

med arbetsvårdsinstitutens resurser i nya enheter som skulle benämnas 

arbetsmarknadsinstitut och knytas till länsarbetsnämnderna - men med 

särskilda styrelser. Också psykologresurserna föreslogs bli knutna till ar

betsmarknadsinstituten. 

Forsknings- och metodutvecklingsarbetet skulle samordnas av ett cen

tralt institut knutet till arbetsmarknadsstyrelsen, i vilket delar av verksam

heterna vid statens arbetsklinik och Psykotekniska institutet skulle ingå. 

Institutets uppgift skulle vara att följa och stödja den yrkesmässiga rehabi

litering, som bedrivs inom arbetsmarknadsverket. 

Utredningen underströk vad som sagts i propositionen 1977/78: 30 om att 

institutet borde ha en fristående ställning och ansåg "en sådan ställning 

vara en förutsättning för att institutet skulle kunna ha ett samlat grepp över 

rehabiliteringsmetodiken i ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv". An

svaret för driften av institutet borde därför uppdras åt en särskild delega

tion med bred samhällelig representation. 

Enligt utredningen borde institutet inte ha en egen inbyggd praktisk 

verksamhet utan i stället få direkt lokalmässig anknytning till något prak

tiskt verkande arbetsmarknadsinstitut i Stockholmsregionen. Forsknings

uppgiften betonades och sociologisk. psykologisk och medicinsk expertis 

föreslogs bli knuten till institutet. som också borde ha fasta kontakter med 

universitetens forskarutbildning. 

Nya I/fredningen om yrkesinriktad rehabilitering m.111. ( NYRJ hade till 

uppgift att utarbeta mer detaljerade planer för hur den yrkesinriktade 

rehabiliteringen skulle organiseras. I sin rapport Arbetsmarknadsinstitut 

!Ds A 1978: 03) framhöll NYR att metodutveckling och forskning kring den 

yrkesinriktade rehabiliteringen varit klart otillräcklig i förhållande till den 

praktiska verksamhetens omfattning. 

NYR delade syssclsiittningsutredningcns uppfattning att både arbecs

marknadsinstituten och utvecklings- och forskningsverksamheten skulle 

förlägga~ till arbetsmarknads verket. Man underströk behovet av en decen-
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traliserad metodutvecklingsverksamhct och ansåg att del inte borde finnas 

någon fast knytning mellan ut vecklings- och forsknings verksamheten och 

ett enda arbetsmarknadsinstitut. I stället skulle verksamheten baseras på 

samtliga arbetsmarknadsinstitut. Det centrala institutet skulle ha en sam

ordnande funktion för utvecklingsarbetet vid instituten med visst metod

ansvar för dessas verksamhet. Dessutom skulle institutet svara för egna 

forsknings- och utvecklingsinitiativ. forskningsbevakning, kontakter med 

angränsande forskning och forskningsinformation. 

En särskild delegationsstyrelsc skulle svara för inriktningen av institu

tets verksamhet. Beträffande institutets inre organisation föreslog NYR att 

det skulle få två enheter: en för personalutbildning och en för metodut

veckling och forskning. Personalutbildningsenheten skulle förutom en en

hetschef ha sex handläggare och två sekreterare och metodutvecklingsen

hetcn en chef och 18 handläggare. Dessutom skulle det finnas tre profes

sorer och fyra sekreterare. Ett kansli med åtta tjänster skulle stå till 

föreståndarens förfogande. 

På grundval av förslagen från syssclsättningsutrcdningcn och NYR lade 

regeringen fram förslag lprop. 1978/79: 731 om ett centralt institut för 

metodutveckling, forskning och personalutbildning inom den yrkesinrikta

de rehabiliteringen. Riksdagen beslutade (AU 1978/79: 20. rskr 1978/ 

79: 186) att ett sådant institut skulle inrättas. Frågan om institutets lokalise

ring behandlades inte i propositionen varför riksdagen. i enlighet med 

arbetsmarknadsutskottets förslag, beslutade att lokaliseringsfrågan skulle 

utredas närmare. 

I prop. 1978179: 216 om lokalisering av institutet för metodutveckling, 

forskning och personalutbildning föreslog regeringen att institutet skulle 

placeras i Stockholm. Den huvudsakliga motiveringen till förslaget var att 

det av funktions- och cffcktivitetsskäl måste förHiggas nära AMS och 

därför inte kunde lokaliseras utanför Stockholmsregionen. Till följd härav 

hade någon alternativ lokalisering inte prövats. 

Vid riksdagsbehandlingen av propositionen uttalade emellertid arbets

marknadsutskottet (AU 1978/79: 40) att det material som hade presenterats 

för utskottet inte visat att det var förenat med sådana nackdelar att placera 

institutet utanför Stockholmsområdet att detta inte borde övervägas. Ut

skottet ansåg sig därför inte kunna tillstyrka propositionen, utan förordade 

att regeringen skulle låta utföra en kompletterande utredning och därefter 

återkomma till riksdagen med förslag. Riksdagen beslutade i enlighet med 

utskottets förslag (rskr 1978/79: 441 ). 

Den 16 maj 1979 tillsatte chefen för arbetsmarknadsdepartementet. efter 

bemyndigande av regeringen. en särskild utredare med uppdrag att göra en 

utredning om olika alternativ för lokalisering av institutet. 

Enligt sina direktiv skulle utredningen klargöra om det var förenat med 

sådana nackdelar att lokalisera institutet utanför Stockholmsregionen att 

detta inte borde övervägas. Under utredningens gång har regeringen utfär-



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 15 Arbetsmarknadsdepartementet 204 

dat särskilda tilläggsdirektiv (Dir 1980: 20) angående linansiering av re

former. Utredningen har den 30 maj 1980 lämnat betänkande !Os A 

1980: 06) Institutet för arbetsvägledning och rehabilitering. 

Över betänkandet har yttrande avgivits av: 

Socialstyrelsen. riksförsäkringsverket (RFV). statens arhetsmarknads

nämnd !SAMNl. universitets- och högskoleämbetet !UHÄl. skolöversty

relsen (SÖ). arbetsmarknadsstyrelsen !AMS>. arbetarskyddsstyrelsen 

(ASS). statens arbetsklinik !STAK). kriminalvårdsstyrelsen. länsstyrelsen 

i Kalmar liin. efter hörande av Kalmar kommun. länsstyrelsen i Göteborgs 

och Bohus län. efter hörande av Göteborgs kommun. länsstyrelsen i Ska

raborgs län. efter hörande av Skövde kommun. länsstyrelsen i Viirmlamls · 

län. efter hörande av Karlstads kommun, länsstyrelsen i Västerbottens 

län. efter hörande av Umeå kommun och länsstyrelsen i Blekinge län. efter 

hörande av Karlskrona kommun. Svenska kommunförbundet. Landstings

förbundet. Tjänstemännens centralorganisation !TCOl. Landsllfganisa

tionen i Sverige (LOJ. Svenska arbetsgivareföreningen 1SAFl. De handi

kappades riksförbund !DHR). Handikapporganisationernas centralkom

mitte !HCKJ samt Solna kommun. 

2. Betänkandet (Os A 1980: 06) Institutet för arbetsvägledning och 
rehabilitering 

Utredningen har analyserat alternativ till Stockholm som lokaliserings

ort för ett centralt institut. Under den tid som lokaliscringsfrf1gan varit 

aktuell har Kalmar, Göteborg. Skövde, Karlstad och Umeii föreslagits som 

lokaliseringsorter. Utredningen har undersökt möjligheterna att fn°111 dessa 

orter fullgöra institutets uppgifter. Senare har också Karlskrona föresla

gits. 

Utredningen har inte sett som sin uppgift att göra regionalpolitiska 

överväganden. I stället har den grundat sina ställningstaganden på en 

bedömning av förutsättningarna för institutets verksamhet på de olika 

orterna. 

Riksdagen har emellertid beslutat om allmänna riktlinjer för arbetet med 

decentralisering i den offentliga förvaltningen ! prop. 1978/79: 111 bil. 14, 

KU 1978/79: 35, rskr 1978/79: 364). Regeringen har på grundval hiirav 

föreskrivit i den allmänna verkstadgan (SFS 1979: 530l att decentralisering 

av myndigheters verksamhet skall främjas. Vidare har regeringen utfärdat 

en förordning ( 1979: 639) om skyldighet för statlig myndighet att följa 

riktlinjerna för regionalpolitiken vid planeringen av sin verksamhet. Riks

dagen har också fattat beslut (prop. 1978/79: 112. AU 1978/79: 23. rskr 

1978/79: 435> om allmänna riktlinjer för regionalpolitiken. Dessa beslut och 

föreskrifter innebär bl. a. att regionalpolitiska utgångspunkter i ökad ut

sträckning skall beaktas i planeringen av statlig verksamhet. Enligt riksda-
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gens heslut skall starka skäl finnas, om ny statlig verksamhet skall förläg

gas till Stockholmsområdet. Hänsyn måste dock tas till verksamhetens art 

och kontaktbehov. 

De redovisade riktlinjerna har givit en bestämd utgångspunkt för utred

ningens arhete med olika lokaliseringsalternativ. 

Under utredningsarbetets gång har regeringen utfärdat särskilda tilläggs

direktiv (Dir 1980: 20) angående finansiering av reformer till samtliga kom

mitteer och särskilda utredare. I direktiven framhölls. mot bakgrund av det 

ansträngda statsfinansiella läget. att utredningsinsatserna bör koncentreras 

till att avse möjligheterna till begränsningar och omprioriteringar inom 

ramen för gjorda åtaganden. De förslag kommitteerna lägger fram skall 

kunna genomföras inom ramen för oförändrade resurser. Detta innebär. att 

om kostnadskrävande förslag läggs fram. måste samtidigt visas hur försla

gen kan finansieras genom besparingar i form av rationaliseringar och 

omprövning av pågående verksamhet. 

Sammanfattningsvis har detta givit följande riktlinjer för att bedöma 

lämplig lokaliseringsort: I första hand bör lokalisering till en ort utanför 

Stockholm eftersträvas, eftersom man i tidigare riksdagsbehandling ansett 

det vara fråga om en ny verksamhet. Lokalisering kan emellertid ske till 

Stockholm om det kan visas att hänsynen till verksamhetens art och 

kontaktbehov kräver det. Därtill kommer kravet att de ökade nettokostna

derna. som i många fall kan vara förenade med lokalisering utanför Stock

holm, måste rymmas inom ramen för befintliga resurser. 

Utredningen har mot bakgrund av detta vidgat sitt arbete och även 

undersökt gränsdragningen mellan institutet och AMS. Det har inneburit 

en diskussion och analys av institutets uppgifter och organisation. Utred

ningen föreslår därefter en helhetslösning som på rimligt sätt skall kunna 
tillgodose såväl de regionalpolitiska riktlinjerna för planering av statlig 

verksamhet. som de statsfinansiella kraven när det gäller att lösa utveck

lings- och utbildningsuppgifterna inom den yrkesinriktade rehabiliteringen. 

Detta förslag innebär dels en förändrad inriktning och organisation av 

institutet, dels en lokalisering utanför Stockholm. 

2.1 Institutets uppgifter och organisation 

Utredningen framhåller att förutsättningarna för institutets lokalisering 

har förändrats under behandlingeri av frågan. eftersom regering och riks

dag gav institutet mer begränsade arbetsuppgifter än vad som föreslagits · 

av sysselsättningsutredningen och NYR. 

Verksamheten skulle inriktas på praktisk metodutveckling inom arbets

marknadsverkets område och avgränsas från den arbetsmarknadsforsk

ning, som utförs av andra organ. De tre professurer som NYR föreslog 

blev därför inte inrättade. Personalutbildningsuppgifterna gavs däremot 

ökad betydelse. Detta innehar. att behovet av nära kontakter med AMS 
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kom att bli mer dominerande. eftersom institutets verksamhet måste sam

ordnas med den metodutveckling och personalutbildning som bedrivs 

inom verket i övrigt. Detta får konsekvenser för lokaliseringen av institu

tet. Det innebar vidare att avgränsningen mellan AMS och institutet blev 

mera oklar. 

Det tilläggsdirektiv som utfärdats angående finansiering av reformer har 

för utredningens del inneburit att ökad uppmärksamhet ägnats effektivite

ten och dimensioneringen av den planerade organisationen. Utredningen 

har därvid funnit att en klarare fördelning av ansvaret mellan AMS och 

institutet måste ske. Därtill kommer att utredningen mot bakgrund av 

allmänt kända erfarenheter ser stora risker för dubbelarbete och därmed 

ökade kostnader med den planerade organisationen. 

En fackenhet inom AMS kommer att ha ansvar för arbetsmarknadsinsti

tuten (Ami) F. n. finns ett provisoriskt Ami-kansli som till stor del svarar 

för den verksamhet som skulle ha åvilat det centrala institutet. Det torde 

bli mycket svårt att undvika att det på detta område inom AMS krävs 

resurser som blir "överlappande'' eller en ren dubblering i förhållande till 

det centrala institutet. Risken härför ökar vid en lokalisering utanför 

Stockholm. Institutet och dess anställda måste ha uppgifter som är klart 

fastställda. Sådana klarlägganden förutsätter en viss formalisering av be

slut. uppdrag och resursfördelning. 

Mot bakgrund av detta föreslår utredningen en ändrad fördelning mellan 

AMS och institutet av arbetsuppgifter och ansvar. Den innebär, att de av 

institutets arbetsuppgifter som närmast anknyter till AMS. överförs dit. 

AMS skulle härigenom svara för den del av utvccklingsarbetet som anslu

ter till den löpande verksamheten. På AMS skulle bl. a. ankomma ansvar 

för att verksamheten vid arbetsmarknadsinstituten följer de bestämmelser 

som finns för arbetsmarknadsverket liksom för Ami, frågor om resursan

vändning och utarbetande av anvisninga_r I metodfrågor). 

Metodutveckling och personalutbildning har nära samband. Genom ut

bildning av de anställda överförs utvecklingsarbetets resultat till praktisk 

tillämpning. Utredningen föreslår därför att huvudansvaret för personalut

bildning också överförs till den enhet inom AMS. som har ansvar för 

arbetsmarknadsinstitutens verksamhet. 

Utredningen föreslår att totalt 15 tjänster överförs till AMS av de 38, 

som ingår i den av riksdagen beslutade organisationen. Det gäller tjänster

na för personalutbildning samt fem av 15 handläggartjänster för metodut

veckling jämte en av kanslitjänsterna. Med denna uppbyggnad av admini

strativa och planerande resurser hos AMS skapas enligt utredningen bättre 

förutsättningar för ett fristående institut. 

Institutets uppgift bör vara mer kvalificerade och långsiktiga utveck

lingsuppgifter. Det bör byggas upp av de återstående tjänsterna för metod

utveckling. vilket innebär tio handläggartjänster. fyra assistenttjänster 

samt tjänst för institutionschef. Däremot bör tjänsten som chef för metod-
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utvecklingsenheten inte inrättas. 1 stället bör en tjänst som biträdande 

institutionschef finnas med huvudansvar för utbildnings- och administrati

va frågor. Utredningen föreslår att lokalisering sker i anslutning till annan 

verksamhet inom arbetsmarknadsverket. så att man kan repliera på befint

liga resurser för administration. Kansliresurserna bör då kunna begränsas 

till tre nya tjänster. Detta innebär sammanlagt högst 19 tjänster. 

Detta förslag innebär att sammanlagt 34 av 38 beslutade tjänster tas i 

anspråk. De medel som därigenom inbesparas bör kunna utnyttjas för att 

täcka merkostnaderna för en lokalisering till den ort utredningen föreslår. 

Någon ändring av institutets administrativa förhållande till arbetsmark

nadwerket eller beträffande dess ledning finner utredningen inte anledning 

föreslå. Som tidigare beslutats bör institutet ha en självständig ställning 

inom arbetsmarknadsverket och ledas av en särskild dclegationstyrelse. 

Utredningen vill här peka på möjligheten att delegationsstyrelsen får 

ersätta den nuvarande arbdsvårdsdelegationen och därigenom även ges 

insyn i och inflytande över allt det väglednings- och rehabiliteringsarbete 

som bedrivs inom arhetsmarknadsverket. 

2. /.I Remissyttra11de11 

Av 24 remissinstanser har 22 inkommit med yttrande. Av de 16 som 

yttrat sig om institutets uppgifter och organisation har något 

mer än hälften tillstyrkt utredningsförslaget, bl. a. SAAlN.ASS, SÖ, krimi-

11ali·årdsstyrelsen. RFV, länsstyrelsen i Giitehorgs och Bohus liin och 

lii11sstyrclsen i 'v'ästerhottens län. 

Förslaget har avstyrkts av de övriga remissinstanserna, däribland AMS. 

socialstyrelse11. lii11sstyrel.H'rna i Kalmar och Skarahorgs liin samt handi

kapporganisationerna. Samtliga anser att NYR:s förslag borde förverkligas 

i stället. 

Utredningens förslag om ändrad ansvarsfördelning mellan 

AMS och institutet av arbetsuppgifter m. m. har kommenterats av ett antal 

instanser. Enligt SÖ. som tillstyrker förslaget. är en renodling av institu

tets arbetsuppgifter på det sätt som föreslås positiv och medför att institu

tet inte har krav på sig att ha direktkontakt med samtliga arbetsmarknads

institut. RF'v' tillstyrker förslaget med förhoppning att det skall leda till att 

kraftfulla insatser görs för att förbättra de handikappades situation på 

arbetsmarknaden, vilket bl. a. kan minska behovet av stödåtgärder genom 

försäkringskassan. 

Länsstyrelserna i Kalmar och Skarhor!{s liin m. fl. är förvånade över att 

ändrad ansvarsfördelning föreslås och finner utredningens motivering för 

att ta upp organisationsfrågan märklig. Man anser inte att det visat sig 

nödvändigt ompröva det redan fattade beslutet om institutets uppgifter och 

organisation. SACOISR befarar att organisationsförslaget kommer att leda 

till att institutet inte kan få ett samlat grepp över fältorganisationen och att 

sambandet mellan utvecklingsarbete och utbildning blir upplöst. Man an-
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ser det allvarligt att utredningen haft andra utgångspunkter än sysselsiill

ningsutredningen och NYR och att förslaget i sin helhet innebär en ned

rustning av utvecklingsresurserna för yrkesvägledning och samordnings

frågor. 

I utredningen föreslås att ansvar för metod uppgifter och per so

n a I ut bi Id ni n g överfors till AMS. Några instanser har tagit upp detta i 

sina yttranden. bl. a. l.andsti1iR.~fi"irh1111det och RFV. som säger att detta 

kan underlätta den viktiga kontakten med andra myndigheter. Lii11sstyrel

se11 i Kalmar län avstyrker förslaget m:h framhåller att en intim samverkan 

mellan metodutveckling och personalutveckling är nödvändig för att sam

hi-illet skall kunna dra nytta av erfarenheterna från. metodutveckling. 

SACOISR anser att förslaget inneblir att aktiva metodutvecklingsresurser 

övergår till administration och hävdar att de administrativa resurser som 

finns inom AMS borde kunna utnyttjas utan åderlåtning av institutet. 

\ utredningen föresJas institutet arbeta med Ht n g siktiga ut veck

l in g sup p gifter. Detta tillstyrks av lii11s.1tyrel.l"l'll i BlekinRI.' län. som 

knyter ihop förslaget med institutets lokalisering och säger att en inriktning 

mot mera långsiktiga utvecklingsuppgifler gör att möjligheterna att lokali

sera institutet till regionalpolitiskt motiverade orter bör vara mycket goda. 

SACOISR avstyrker förslaget och menar att det medför att möjligheterna 

till decentralisering av utvecklingsarhetet till arbetsmarknadsinslituten re

duceras i och med att de konkreta arbetsuppgifterna kommer att läggas på 

institutet och kontakterna med fältorganisationen försvagas. 

Utredningens förslag att totalt 15 tjänster öve1fors till AMS av de 38 
som riksdagen beslutat tillstyrks av SAF som också ser med tillfredsställel

se att utredningen funnit del möjligt att reducera antalet tjänster totalt från 

38 till 34. Förslaget avstyrks av bl. a. /iinsstvrelsen i Kalmar län. som anser 

att överföringen till AMS av samtliga föreslagna tjänster för personalut

bildning kraftigt skulle minska institutets möjligheter att verka för en 

förnyelse av den yrkesinriktade rehabiliteringen. 

Utredningen betonar att institutet bör ha en sj ii I v ständig st ä I I

ni n g, vilket inte innebär någon ändring i förhållande till tidigare förslag. 

Ett par instanser har kommenterat detta. bl. a. lii11sstyrelse11 i SkarahorR.I' 

län, som anser att det finns stor risk - om institutet bantas - att det inte på 

ett tillfredsställande sätt kan fungera som en gentemot AMS självständig 

enhet. Socialstyre/sen är inne på samma linje och säger att det lir av stor 

vikt alt institutet får en självständig ställning under AMS huvudmanna

skap. 

Utredningen står fast vid att institutet skall ledas av en de I e gat i o n s

s tyr e Is e inom A MS. Utredningen pekar i sammanhanget på möjligheten 

att denna delegation får ersätta den nuvarande arbetsvärdsdelegationen. 

Ingen av de instanser som kommenterat detta är positiv till denna möjlig

het. Förslaget avstyrks bl. a. av AM S och SACOISR. SACO/SR framhåller 

att delegationsstyrelscns insyn och befogenheter därigenom väsentligt 
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skulle reduceras och institutets fristående karaktär och utrymme för egna 

prioriteringar inom ramen för anvisade medel stoppas. DHR anser det 

nödvändigt att ge institutet en ledning som ger möjlighet till insyn och 

inflytande och förordar att institutet leds av en självständig styrelse med 

representanter från bl. a. DHR. Även LO är tveksam till en samordning 

mellan institutets styrelse och arbetsvårdsdelegationen på grund av att 

institutets styrelse då blir så stor. att den förmodligen inte kan fungera 

smidigt. 

2.2 Institutets lokalisering 

Den huvudfråga som utredningen enligt sina direktiv har sökt besvara 

gäller förutsättningarna för och konsekvenserna av en lokalisering utanför 

Stockholm. 

Kalmar, Göteborg, Skövde. Karlstad och Umeå har föreslagits som 

lokaliseringsort för institutet. Senare har också Karlskrona aktualiserats 

för lokalisering. Karlskrona har dock inte behandlats av utredningen. 

Beträffande övriga orter har utredningen bedömt dem utifrån föijande 

aspekter: 

a) Samarbete och kontakt med AMS. En lokalisering utanför Stock

holmsområdet medför vissa olägenheter för AMS såväl som för institutet. 

Vilka och hur stora dessa olägenheter blir beror till väsentlig del på om 

institutet ges ekonomiska resurser för att delta i arbete och överläggningar 

på styrelsen i den omfattning som krävs för ett väl fungerande samarbete. 

b) Anknytande l'erksamhet. Om institutet lokaliseras på en ort där det 

finns anknytande verksamhet kommer detta sannolikt att ha en positiv 

effekt på personalrekryteringen och därmed även på verksamheten. 

c) Samarbete och kontakt med arbetsmarknadsinstituten. Den del av 

institutets verksamhet som gäller försök m. m. skall förläggas till arbets

marknadsinstitut runt om i landet. Institutet är därför beroende av att ha 

ett centralt läge i förhållande till flertalet arbetsmarknadsinstitut. 

Beträffande 

al bedöms Skövde, Karlstad och Göteborg vara bättre som· lokalise

ringsort än övriga orter om man utgår från kostnaderna för att hålla 

kontakt med AMS. 

b) bedöms Göteborg. Karlstad och Umeå vara bättre än de övriga 

orterna. Utredningen anser att förekomsten av anknytande verksamhet är 

av så stor vikt att t. ex. Skövde som saknar sådana verksamheter inte bör 

komma i fråga om lokaliseringsort före de övriga. Göteborg och Karlstad 

anses relativt likvärdiga ur kommunikationssynpunkt. Däremot har den 

anknytande verksamheten i Göteborg en helt annan karaktär och omfatt

ning än i Karlstad. Också Umeå har i detta avseende klara försteg i 

förhållande till Karlstad. 
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c) bedöms Göteborg vara bästa lokaliseringsort. Av utredningens analys 
av alternativen Umeå och Göteborg i förhållande till Stockholm befanns 

Umeå vara den minst lämpliga orten ur kommunikationssynpunkt efter

som avståndet till de flesta arbetsmarknadsinstitut är mer än 50 mil och 

antalet närbelägna institut litet. 

Utredning har besökt de olika orterna för att studera de praktiska förut

sättningarna för lokalisering till orten vad gäller tillgång till lämpliga lo

kaler, bostäder. barntillsyn m. m. Den har samtidigt sökt kartlägga vilka 

verksamheter med anknytning till institutets uppgifter som finns på orten, 

avståndet till övriga arbetsmarknadsinstitut och kommunikationerna till 

dessa. 

En tabellarisk uppställning av utrednin!{ens kartläggning l'isar fii/jande: 

Orter 

Stockholm 

Kalmar 

Göteborg 

Antal Ami inom Lokaler 

25 mil 50 mil 

22 53 

13 53 

24 55 

F.d. All
männa BB:s 
lokaler 

Ja 

Ja. Ev i 
anslutning 
till Pro
jekt Lind
holmcn AH 

Bostäder 
barnomsorg 

Svilrt. Dock 
lätt få perso
nal som redan 
har bostad 

Ja 

Bostäder ja. 
Lätt rekry
tera perso
nal som har 
bostäder 

Kommunika
tioner 

Goda 

Vissa problem 
med t:lgresor 
till Syd- och 
Mellansverige 
Flyg till Sth 
och Gbg. 
Ronneby, Vis
by. 

Goda 

Anknytande verk
samhet 

Arbctslivscentrum 
tbl. a. AlD dokumen
tationssysteml ASS: 
arbetsmedicin Karo
linska Institutet: 
handikappforskning. 
S U: professor i ar
betspsykologi. KTH: 
linje för arbetslivs
frågor. Handikappin
stitutct. 

Högskolan. miljii- och 
naturvetarlinje (ar
betsmiljö och miljö
skydd) SIPU:s region
kontor. Regional 
hälsovilrd. 

Univ. medicinsk reha
bilitering. Lill-
hagens sjukhus: 
psyk reh. Sahl
grenska: yrkesmedicin 
CTH: prof. i arbets
vetenskap. Gbg univ.: 
prof. i arbctsmark
nadssociologi. Soc
högskolan: prof. i 
sm:ialt arbete Nord. 
H ähovi\rdshögskolan. 
Projektet Lindholmen 
AR·. Ev samarb. med 
Bibl-högskolan i Bo
räs om utredn. kring 
dokumentationsfrågor. 
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Orter 

Karl~tad 

Umeå 

Karlskrona 

Antal Ami inom Lokaler 

25 mil 50 mil 

21 

10 

Ja "Karo
linen." 
God service 
ltel-växel. 
konferens
lokaler. 
rcpro etc) 

Ja. I bör-
jan provi-
soriska. 

Ja. inom 
18 mån. 

Bostäder 
harnomsorg 

Bostäder ja. 
Ev även barn
omsorg 

Bostäder ja. 
Förtur barn-
omsorg 

Bostäder ja. 
Förtur i tomt-
och barntill-
synsköer. 

Kommunika
tioner 

Vissa svärig
hecer vad 
gäller Syd
och Mcllan
svcrige. Flyg 
Sth och Gbg 

Langa tåg-
resor. Flyg 
till Lulea. 
Sth. SumJs-
vall/Härnö-
sand. Tids-
ödande resor 
till södra 
Sverige. 

Flyg till 
Sth 

Utredningens förslag är att institutet lokaliseras till Göteborg. Som skäl 
för ~itt ställningstagande anför utredningen att Göteborg är den ort som är 

fördelaktigast ur kommunikationssynpunkt vid lokalisering utanför Stock

holm. Denna lokalisering medför ringa merkostnader för kontakt med 

Ami. Göteborg har ett kommunikationsläge som i kostnadshänseende är 

jämförbart med Stockholm. Däremot beräknar utredningen att ökade kost

nader för kontakt mellan det centrala institutet och arbetsmarknadsstyrel

sen uppgår till uppskattningsvis 500000 kr. per år. Detta behov av ökade 

resurser uppvägs av den besparing som utredningen föreslår. 

Vidare finns i Göteborg en rad aktiviteter som ansluter till institutets 

uppgifter och som kan få betydelse för dess utveckling. För att säkerställa 

att dessa möjligheter tas till vara bör delegationen överväga att upprätta ett 

samarbetsorgan mellan universitetet och Chalmers tekniska högskola 

<CTH) och institutet. Detta bör bl. a medverka till att främja forskning pa 

för institutet viktiga områden inom universitetet och CTH. För siidan 

forskning kan resurser från arhetarskyddsfondcn. EF A m. ll. forsknings

finansierande organ tas i anspråk. 

Anknytande verk
samhet 

FOA heteendevetensk. 
+ bioteknologi (hl.a. 
arhetsmiljö. social 
stämpling och anpass
ning) Högskolan 
saknar forskningsre
surser men har viss 
verksamhet inom arb.
miljö och omsorgs
verksamhct. 

Univ: utbildn. Ol'h 
forskning med ad min .. 
social och betecnde
vecenskaplig inrikt
ning. For~kartjänster 
för arbetsmarknads
frägor och arbets
livsfriigor. Social
hiigskola: Medicinsk 
hiigskola. avd för 
yrkesmedicin. 

Yrkesteknisk hög
skola. Centrallasa
rett. skyddad verk-
stad. 
A11111: Lasarett m:h 
skvddade verkstäder 
torde finnas pii ncra 
av de diskuterade 
orterna. 
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2 .2. I Remissyttranden 

Åtta remissinstanser har tillstyrkt utredningens förslag att lokalisera 

institutet till Göteborg, bl. a. SAMN. ASS. SÖ och RFV. Tolv instanser 

har avstyrkt förslaget. Av dessa anser nära hälften att regionalpolitiska 

motiv bör vara avgörande för var institutet skall placeras. De övriga 

förordar Stockholm som lokaliseringsort. Dit hör bl. a AMS. som pekar pii 

de betydande fördelar en lokalisering till Stm:kholm innebär. Socialstrrcl

sen är av samma mening. likaså TCO, som menar att det provisoriskt 

inrättade Ami-kansliet har visat att verksamheten måste bedrivas i mycket 

nära anslutning till AMS. SACOISR kan ej acceptera en placering utanför 

Stockholm med oförändrad medelstillgång i ett skede av uppbyggnad då 

Ami-organisationen behöver allt stöd den kan få - och anser att hela 

utredningsförslaget innebär en nedrustning av utvecklingsresurserna för 

vägledning och rehabiliteringsarbete. 

Några av de instanser som förordat Stockholm som biista lokaliserings

ort kan emellertid godta Göteborg som näst bästa ort. Bl. a. AMS och LO 

säger. att Göteborg fyller det nödvändiga kravet på goda kommunika

tioner. SACOISR och TCO kan acceptera en lokalisering till Göteborg 

under förutsättning att institutet bevaras intakt och erhåller den självstän

diga ställning och de resurser som NYR föreslog samt att ökade resekost

nader täcks av ökad medelstilldelning. 

Utredningen har inte lagt regionalpolitiska aspekter vid sitt val 

av lokaliseringsort. vilket väckt stark kritik framför allt från de regioner. 

som varit aktuella i debatten om lokaliseringsort. Ett huvudargument som 

anförs mot förslaget av länsstyrelserna i BlekinRe och Västerbottens län 

m. Il. är att en lokalisering till en storstadsregion inte svarar mot de krav 

som kan ställas på en aktiv regionalpolitik. Liinsstyrelsen i Värmlands län 

anför liknande synpunkter och ifrågasätter om inte utredningen överskridit 

sina befogenheter då man på grundval av det begränsade material som 

framtagits - utan att värdera de regionalpolitiska effekterna - föreslagit 

Göteborg som lokaliseringsort. 

De remissinstanser som lämnat regionalpolitiska synpunkter har framför 

allt betonat hur ogynnsamt näringslivets struktur slår på olika orter samt 

den stora betydelsen varje tillskott på arbetsmarknaden har för regionen i 

fråga. Länsstyrelsen i Kalmar län påminner om att de inte har fått den 

utlovade kompensationen för förlorade arbetstillfällen i samband med tlyg

flottiljens nedläggning. Liin.l".l'tyrelsen i BlekinRe liin påminner om utfäs

telser från statsmakternas sida till förmån för sydöstra Sverige då omloka

lisering av statliga verk har diskuterats. 

Ett par remissinstanser har i sammanhanget uttryckt oro för att ett strikt 

regionalpolitiskt tänkande skall få negativa effekter, bl. a. DHR. som be

klagar att regionalpolitiska aspekter och besparingssynpunktcr omöjliggör 

de fria forskningsresurserna. 

Vid utredningens val av lokaliseringsort bedömdes kommun i k a-
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tio ner n a vara av stor vikt. Mot detta synsätt protesterar flera remissin

stanser. Liinsstyrelsen i Kalmar liin säger att om Kalmar underkänns 

därför att andra orter har hättre kommunikationer och mer differentierad 

offentlig sektor. försätts Kalmar i en ond cirkel som innebär att Kalmar 

aldrig kan få någon statlig verksamhet. Liinsstyrelsen i Viister/Jottens län 

är inne på samma linje och säger att om ni'tgon som helst statlig verksamhet 

skall kunna lokaliseras till Norrland måste man vara beredd att ta pii sig 

vissa dyrare resekostnader. Liinsstyre/sen i Skarahorg.1· /iin anser att Sköv

de mycket viil klarar en jämförelse med Göteborg ur kommunikationssyn

punkt och pekar på att utredningen visat att merkostnaden för resor till 

Stockholm blir lägst vid en lokalisering till Skövde. 

En annan viktig aspekt vid utredningens val av lokaliseringsort var 

förekomsten av institutioner med likartad verksamhet på orten i fråga. 

Flera instanser har anslutit sig till utredningens mening att anknytande 

verksamhet är av stor betydelse för att institutet skall kunna fullgöra 

sina uppgifter. SÖ. SAF. landsting.1:förhundet och kriminafrårdsstyre/sen 

delar utredningens uppfattning och framhåller värdet av att inrätta ett 

samarbetsorgan mellan Göteborgs universitet. CTH och institutet. Därvid 

betonas angelägenheten av att forskning om den yrkesinriktade rehabilite

ringen inte isoleras från annan forskning. Uinsstyrelsen i Göteborgs- och 

Bohus län påpekar att det i Göteborg, förutom ovan nämnda institutioner. 

finns en rad andra aktiviteter som anknyter till institutets verksamhet. 

Några instanser är kritiska mot att utredningen lagt så stor vikt vid den 

anknytande verksamheten på orten. länsstyrelsen i Värmlands och Kal

mar län anser det orimligt att lokalisering inte skall kunna. ske till en ort 

därför att anknytande verksamheter är svagare på orten än t. ex. i Göte

borg. Konsekvensen av ett sådant resonemang måste leda till att lokalise
ring endast sker till de största orterna i Sverige. Länsstyrelsen i Skara

borgs län anser att utredningen lagt alltför stor vikt vid att sådana verk

samheter bör finnas på lokaliseringsorten och hävdar att kommunikations

möjligheterna snarare än forskningsinstituten på egna orten bör ha stor 

betydelse. 
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Sid. 
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24 A. Arbetsmarknadsdepartementet m. m. 
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25 2. Kommitteer m. m. 
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54 I. Arbetsmarknadsservice 
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Anslag kr. 

19970000 
13584000 

220 000 
6825000 
3655000 
4425000 

48679000 

I 055 873 000 
2195182000 
2193900000 
1522527000 

86378000 
3 000000 

I 000 
5001000 
1394000 

30000 

5000000 

7068286000 

133 509 000 
111678000 

I 504 030 000 
2054000000 

587 400000 

4390617000 
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173 D. Invandring m. m. 

173 
176 I. 
179 2. 
182 3. 
18(l 4. 

Allmänna synpunkter 
Statens invan<lrarverk 
Åtgärder för flyktingar 
Åtgärder för invandrare 
Översättningsservice 

Totalt för arbetsmarknadsdepartementet 

Bilagor 

Norstedts TryckP.ri, Stockholm 1980 

47284000 
110360000 

15 110000 
500000 

173254000 

11 680 836 000 





Bilaga 16 till budgetpropositionen 1981 

Bostadsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1980/81: 100 
Bilaga 16 

Till bostadsdepartementet hör ärenden angående bostadsforsörjning. 

fysisk riksplanering och bebyggelseplanering samt byggnads-. lantmäteri

och kartfrågor. Departementet är organiserat på fyra sakenheter. en för 

bostadsförsörjningen m. m., en för byggnads väsendet m. m., en för planvä

sendet m. m. samt en för fysisk riksplanering m. m. Inom byggenheten 

bereds, förutom byggfrågor, också ärenden angående energihushållning i 

befintlig bebyggelse. Inom enheten för fysisk riksplanering bereds, för

utom ärenden om fysisk riksplanering, också ärenden angående prövning 

av industriutbyggnader m. m. enligt 136 a ~ byggnads lagen (1947: 385) samt 

lantmäteri- och kartärenden. Enligt gällande ärendefördelning ankommer 

det på statsråden Friggebo och Danell att inom regeringen svara för vissa 

lagsliftningsfrågor som hör till justitiedepartementet. 

Bostadsförsörjning m. m. 

Samhällets mål att hela befolkningen skall beredas sunda, rymliga. väl

planerade och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga 

kostnader kvarstår orubbat. Statsmakterna måste emellertid med bibehål
len målsättning ta hänsyn till den ekonomiska utvecklingen och överväga 
möjligheterna att dämpa den snabba ökningen av subventionerna till bo

stadssektorn. 
Tidigare har bostadspolitiken i hög grad varit inriktad på nyproduktion 

av bostäder. Under 1960-talet var den viktigaste frågan att åstadkomma ett 

stort nytillskott av bostäder för att på så sätt lösa den allvarliga bostads

bristen. 

Under första hälften av l 970-talet minskade nybyggandet successivt från 

ca 100000 lägenheter till en nivå på ca 55000. Utvecklingen efter år 1970 

pekar på att nyproduktionen successivt har-anpassats nedåt från en nivå 

som låg över den långsiktiga efterfrågan. På grund av ökad utrymmes- och 

utrustningsstandard i nyproduktionen har nybyggnadsinvesteringarna 

minskat betydligt mindre än antalet nybyggda lägenheter ger vid handen. 

Beaktas även ombyggnads- och underhållsverksamheten. inkl. energispar

verksamheten, har nedgången i nyproduktionen nästan helt kompenserats. 

Bostadssektorn svarade år 1979 för 22 % av samtliga investeringar. 

Vid 1980-talets början står vi inför problem som är av delvis annan 

I Riksdagen 1980181. I wml. Nr IVV. Bilaga /() 
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karaktär än de som var anledningen till miljonprogrammet. På många håll 

råder i dag en god balans på bostadsmarknaden. Klara bristtendenser finns 

i ett förhållandevis litet antal orter. Det finns nu ca '!i.7 milj. lägenheter i 

bostadsbeståndet. Antalet lägenheter per invånare är i Sverige större än i 

något annat land. Ökad uppm~irksamhet måste ägnas åt att ta vara på och 

förbättra dessa bostäder. De representerar stora ekonomiska. kulturella 

och sociala värden. Bostadsförsörjningen bör i högre grad än tidigare utgå 

fri'm det befintliga bostadsbeståndct och inriktas på att bygga om och 

underhålla äldre lägenheter och förbättra dåliga bostadsmiljöer. Det inten

siva energispararbete som pågår måste fortsätta även under 1980-talet. 

Det är därför angeläget att debatten om bostadsbyggnadsbehovet nyan

seras och inriktas även på frågan hur beståndet skall kunna förändras så att 

det bättre stämmer överens med ändrade anspråk m;h behov. Också från 

sysselsättningssynpunkt är det angeläget att det totala produktionsbeho

vet, inkl. behovet av undcrhållsåtgärder. anges. Det finns annars risk för 

att viktiga delar av bostadsbyggandet kan komma att sakna nödvändiga 

arhetskraftsrcsurser. 

Kommunerna har ansvaret för bostadsbyggandels inriktning och genom

förande. Det är nödvändigt att också de tillämpar en helhetssyn på bo

stadsförsörjningen. De kommunala bostadsförsörjningsprogrammen är 

viktiga instrument för kommunerna när de skall ta ställning i dessa frågor. 

När programmen ersalle de tidigare bostadsbyggnadsprogrammen och de 

särskilda bostadssaneringsprogrammen var ett syfte just all markera denna 

helhetssyn. Den första omgången av en planering med denna inriktning har 
nu genomfi.)rts. Många kommuner har påbörjat arbetet med att utforma 
programmen enligt de nya intentionerna. andra har ännu inte ändrat inrikt

ningen av programarbetet. 

Svftrigheterna att planera är större för kommunerna i en i stort sett 

balansenld marknad än i en marknad där behovet av nytillskott är stort. 

Den svagare inkomstutveckling som är att förutse under 1980-talet i förhål
lande till 1970-talet kommer att påverka bostadsefterfrågan i diimpande 

riktning. Liknande verkan får de ökande bränslepriserna och de stigande 

produktionskostnaderna. Det förefaller dock troligt att inkomst- och pris

utvecklingen i första hand leder till all efterfrågan på större utrymme och 

högre kvalitet i bosHiderna ökar i mindre utsträckning än tidigare. Dess 

påverkan på efterfrågan på lägenheter och på hushållsbildningen torde 

komma att gälla huvudsakligen de grupper som ännu inte är etablerade på 

bostadsmarknadcn. 

En osäkerhetsfaktor i kommunernas bedömningar är också avgången av 

bostäder. Uigenhetsavgången minskade markant under 1970-talet. Det 

innebär att trots att dd skedde en kraftig omsvängning av bostadsbyggan

dei under l 970-talct. så ökade bostadsbeständet med ca 180 000 lägenheter 

mellan åren 1976 och 1980. 

I störr·~ utsträckning än tidigare måste uppmärksamhet ägnas åt ungdo-
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marnas och pensionärernas behov av bostäder. När det gäller pensionärer

nas bostadsefterfr[1gan har utbyggnaden av den öppna vården. dagsjuk vär

den och den sociala hemhjälpen stor betydelse. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det r{1der en stor osäkerhet i alla 

beräkningar som görs av nybyggnadsbehovct. Sådana beräkningar har 

gjorts inom ramen för 1980 års långtidsutredning. Utredningen remissbe

handlas f. n. Med hänsyn till svårigheterna att bedöma det långsiktiga 

nybyggnadsbehovet är det inte möjligt att mer exakt ange hur många 

bostäder som behöver byggas under den kommande femårsperioden. I . 

budgetpropositionen anges att ett riktmärke för planeringen t.v. bör vara 

ett påbörjande av ca 55 000 lägenheter per är. 

Under år 1980 beräknas antalet påbörjade lägenheter bli knappt 50000. 

Nybyggandet bör därför öka. Också ombyggnads- och underhållsverksam

heten. inkl. energisparverksamheten. förutsätts komma att öka under den 

kommande femårsperioden. I budgetpropositionen föreslf1s att inga ramar 

skall fastställas för det statligt belånade bostadsbyggandet under den fram

förliggande treåriga planeringsperioden. Länsstyrelserna föreslås dock fii 
en möjlighet att fastställa ramar för det egna länet. om det behövs med 

hänsyn till regionalpolitiska eller liknande intressen. 

Bostadsmarknadsläget i Stor-Stockholm skiljer sig markant från andra 

orter. Hostadsbristen ökar. Marknaden tyngs också av s. k. smygkontori

sering och ökande efterfrågan pä övernattningslägenheter. Vidare har bris

ten på byggnadsarbetare varit stor.' Med hänsyn till att bostadsbyggandet i' 

Stor-Stockholm måste öka. har regeringen uppdragit ät en expert att bl. a. 

kartlägga de hinder som råder och efter samråd med kommuner och 

berörda regionala organ föreslå och initiera olika åtgärder. 

Under de senaste åren har medvetenheten om den befintliga bebyggel

sens förtjiinstcr och brister ökat. Ett starkt engagemang för att bevara och 

utveckla dess värden har vuxit fram parallellt med ökade krav pft förbiitt

ring av torl"tiga och bristfälliga miljöer. En utredning (Bo 1979: 04) om 

stadsförnyclse behandlar f. n. dels livergripande frågor om den lämpliga 

inriktningen och omfattningen av förnyelsen. dels principerna för finansi

ering av dessa åtgärder. 

Med hänsyn till de mycket stora viinlen som hostadsbeståndet represen

terar är det från säväl samhällsekonomiska som bostadspolitiska utg{ings·

punkter angeläget att bosliiderna undcrhfills och repareras sil. att dessa 

värden behålls. För framför allt hyreshusen har trots en förbiittring under 

senare år tillräckliga medel för underhåll inte kunnat avsiittas. Det hiinger 

samman med den snabba ökningen av kostnaderna för drift och underhi\11. 

Den siirskilde utredare (Bo 1978: 05) som tillkallades under hösten 1978 

med uppdrag att utreda frågor om underhåll av hyres- och bostadsrättsfas

tighcter kommer att lägga fram ett betänkande under v<lren 1981. I avvak

tan på en långsik!ig lösning av tinansieringsfrf1gan har riksdagen nyligen 

beslutat (prop. 1980/81:64. CU 1980/81:8. rskr 1980/81:%) att umkrhf11ls-

; 1·. 
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lån - i likhet med vad som har gällt för åren 1979 och 1980 - skall fä 

lämnas även för år 1981. Länen för i\r 1981 minskar i genomsnitt hyreshöj

ningskraven för en trerumslägenhet med ca 45 kr. per månad. 

Det eftersatta underhållet är delvis en följu av att hyresförhandlingarna 

har resulterat i hyror som inte täcker kostnaderna. Hyresrättsutredningen 

(Ju 1975: 061 som har filtt i uppdrag att utviirdera bruksvärdesystemel 

väntas Wmna sitt betiinkande under lir 1981. 

Ökningen av bostadskostnaderna är f. n. ell allvarligt problem. Sedan 

mitten av 1970-talet har produktionskostnauerna stigit kraftigt. Enligt upp

gifter från en undersökning. som har genomförts av statens pris- uch 

kartellnämnd I SPKI. kan kostnadsökningen för tlerbostadshus mellan iin:n 

1974 och 1979 i första hand förklaras av ökade kostnader för material. 

löner och högre kvalitet. Den nya energinormen och kravt:t pt1 handikapp

anpassning av bostiidt:r svarar för en förhållandevis liten del av ökningen. 

En särskild utredare (Bo 1980: 0 I) har fatt i uppdrag att kartliigga och 

analysera orsakerna till prisutvecklingen under st:nart: {1r. 

Flera olika f1tgiirder har vidtagits för att mildra genomslaget av produk

tionskostnadsökningarna på hyran. Lånetaksniv<'ln justeras numera sex 

g<°inger per ~ir för att bättre anpassa beläningen till kostnadsutvt:cklingen. 

Också grundbeloppet i låneunderlag och pantviirde har höjts vid llera 

tillfällen. Höjningarna har varit större för tlerbostadshus. Vidare har den 

garantt:rade räntan sänkts för statligt belånade ny- och ombyggnader vid 

två tillfällen. senast den I januari 1981. Sänkningen avs?1g di1 enbart hyres

och bostadsrättsliigenheter. Samtidigt infördes en miijlighet för iigare av 

grupphyggda smi'tlrns att rn ett riintebidrag för tiden mellan inflyttningen 

och uthctalningcn av bostauslilnct. Slutligen har produktionskostnadsbe

li1ning införts för nybyggnad av hyres- och bostadsriittshus som upphand

las i konkurrens. 

Också drift- och underhållskoslnadcrna har ökat. Bl. a. briinslekoslna

derna har ökat avseviirt under de senaste ftren. Denna ökning sl{tr kraftigt 

på boendekostnaderna för sC1väl hyresgilster som småhusiigare och ho

stadsrättshavare. För all stimulera enskilda medhorg:are att vidta energi

sparande åtgärder har nu under drygt sex är liimnats ett statligt energispar

stöd i form av lån och bidrag. Briinslekostnadsökningarna aktualiserar 

fri\gan om inte hyresgästerna pil samma siitt som sm<lhusi1garna och i viss 

mån bostadsrättshavarna borde ha möjlighet att tillgodogöra sig effekterna 

av cnergisparandt:l. En särskild utredare (Bo 1979: !Bl har fatt i uppdrag all 

utreda och lämna förslag betriiffande miilning och uebitering. individuellt 

eller i mindre kollektiv. av energi for uppviirmning och tappvarmvatten

bcredning. 

Ett verksamt siilt att diimpa stigande drift- och underhållskostnader kan 

vara alt öka Je boendes möjligheter att pf1verka de faktorer Sl)ffi bestäm

mer kostnaderna. Den i det föregående omnämnda unuerhållsfondsutred

ningt:n skall i sitt arhete beakta möjligheterna för de boende alt fä ett 
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inflytande över hur de medel används som avsiitts för underhflll i bostads

fastigheter. Utredningen har aviserat ett förslag med denna inriktning. 

Hyresförhandlingslagen ( 1978: 304), som triidde i kraft för tvfl år sedan. 

gav hyresgiisterna riitt att förhandla om hyror och andra boendeförhållan

den med fastighetsiigarna. Bostadsdomstolen har i ett par domar gett 

hyresgästerna i ett hus möjlighet att få förhandla om hyran och övriga 

boendeförhållanden genom en egen hyrcsgiistförening. 

I bostadsrättens form har de boende ett inflytande som iir kombinerat 

med ett ekonomiskt ansvar. Därigenom garanteras de en god kontroll över 

utvecklingen av· drift- och underhållskostnaderna. Bostadsrättskommittcn 

(Bo 1978: 06) har bl. a. till uppgift att underlätta för hyresgäster som vill 

bilda bostadsrättsförening med kommunal insyn att förviirva det hus där de 

bor. Enligt förslag i betänkandet (Os Bo 1980: 3) av bostadsrättskommitten 

och i en departementspromemoria från justitiedepartementet skall riitts

skyddet och inflytandet för hyresgiis1erna stärkas när en hyresfastighet 

ombildas till bostadsrätt. Förslagen remissbehandlas f. n. 

Möjligheterna att möta kostnadshöjningar med nya subventioner iir be

gränsade. Tvärtom är det nödvändigt att begränsa ökningstakten av de 

nuvarande generella subventionerna. Riksdagen har nyligen på förslag av 

regeringen beslutat (prop. 1980/81: !13, CU 1980/81: 7 och 12. rskr 1980/ 

81:95 och 106och prop. 1980/81:42. SkU 1980/81: 11. rskr 1980/81:941dels 

om besparingar i form av minskade räntebidrag till ett belopp av ca 000 

milj. kr. under år 1981. dels om ändrade regler för villabeskattningen. som 

ökar statens och kommunernas inkomster med knappt I 000 milj. kr. Vi

dare har realisationsvinstbeskattningen skärpts (prop. 1980/81: 32. SkU 

1980/81: 10. rskr 1980/81:61). Kapitalvinstkommitten (B 1979:05) kommer 

snart med förslag till ändrade regler för realisationsvinstbeskattning av 

bostadsrätter. 

Samhällets generella subventioner till bostadssektorn är omfatlande 

även efter dessa ändringar i finansierings- och villaskattesystemen. Ansla

get till räntebidrag iir beräknat till 7100 milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

Skattesubventionerna till egnahemsägare uppgick år 1978 till 6 miljarder 

kr. och har beräknats till 10 miljarder kr. för år 1980. Det finns anledning 

att fortlöpande överväga inriktningen av subventionerna med hänsyn till 

såväl de fördelningspolitiska och bostadspolitiska effekterna som de eko

nomiska konsekvenserna för staten och kommunerna. 

De individuella subventionerna i form av dels bostadshidrag till barnfa

miljer och hushåll utan barn. dels kommunalt bostadstillägg till folkpension 

har minskat sin andel av de totala subventionerna sedan år 1975. Detta är 

bl. a. en konsekvens av de generella subventionernas starka ökning. Rege

ringen redovisar i årets budgetproposition förslag till besparingar inom 

bostadsbidragssystemet i enlighet med intentionerna i prop. 1980/81: 20 

(bil. 12) Besparingar i statsverksamheten m. m. Därutöver föreslår n:ge

ringen ändringar i bostadsbidragssystemet som innebär att bostadsbidra-
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gen bcloppsmässigt räknas upp. i takt med pris- m;h löneutvecklingen. med 

drygt I 0 '''f. Liksom föregående år föresläs i första hand förstärkningar för 

stora hushåll och för hushåll med låga inkomster och höga bostadskost

nader. 

I årets budgetproposition lämnas även förslag som syftar till att stärka 

konsumentskyddet för dem som köper nybyggda småhus. 

En särskild utn:dningsman IBo 1980: 04) har tillkallats med uppdrag att 

se över m(~jligheterna till rationaliseringar i administrationen av bostads

linansicringssystemct. Uppdraget har sin grund i ett uttalande av finansut

skottet (fiU 1979/80: 8). vilket riksdagen beslöt att ge regeringen till kiinna 

(rskr 1979iXO: 59). Utredarens huvuduppgift är att undersöka förutsättning

arna för och möjligheterna till att fiira över de statliga bostadsliinen till 

bostadsinstituten. Också möjligheterna att rationalisera lilnehanteringen 

inom det nuvarande bostadsfinansieringssystemet kommer att övervägas 

av utredaren. 

E11crgih us häl/11i11g 

Bostadsministern har tillsatt en särskild delegation (Bo 1978: 03) för 

frågtll" om encrgihushallning i befintlig bebyggelse. Delegationen har haft 

till uppgift att följa och utvärdera genomförandet av energisparplanen för 

befintlig bebyggelse. Delegationen har avlämnat betänkandet (SOU 

1980: 43 l Progra;n för energihushållning i befintlig bebyggelse. Betänkan

det remissbehandlas f. n. och regeringen kommer under våren 1981 att 

liigga ett förslag till program för energihushällning i befintlig bebyggelse. 

Fysisk rikspla11eri11g 111. m. 

Arbetet med att fullfölja de av riksdagen beslutade riktlinjerna för hus

h{tllning med mark och vatten fortsiitter. I enlighet med regeringens beslut 

med anledning av det s. k. planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen 

(prop. 1978179: 213) har vissa länsstyrelser under hösten 1980 - i anslut

ning till redovisningen av länsplaneringen - liimnat en redovisning av 

arbetet i kommunerna med att fullfölja riktlinjerna. De beslut som redovis

ningen kan föranleda kommer alt fattas under våren 1981. Den slutliga 

redovisningen av planeringsskedet skall ske under år 1982. 

I samhand med behandlingen av proposition 1978/79: 213 uttalade riks

dagen <C U 1979/80: 6. rskr 1979/80: 87) bl. a. att regeringen bör för riksda

gen redovisa vilka resultat som har uppnåtts under år 1980 beträffande ett 

samlat markhushållningsprogram för Skåne. Länsstyrelserna i Skåne har 

nyligen gemensamt lämnat regeringen en redovisning av arbetet med elt 

s?1dant markhushållningsprogram. Materialet remissbchandlas f. n. Rege

ringen avser att under år 1981 lämna riksdagen den begärda redovisningen. 

Den i september 1979 publicerade rapporten (SOU 1979: 54, 55) Hushåll

ning med mark och vatten 2 har rcmissbehandlals. Proposition med anled

ning av förslagen i rapporten avses bli förelagd riksdagen under år 1981. 
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Inom bostadsdepartementet har utarbetats en promemoria !Ds Bo 

1980: 2) Tillåtlighetsprövning av viss industriell verksamhet m. m .. Över

syn av 136 a * byggnads lagen. I promemorian föreslås bl. a. att bestämmel

serna i 136 a ~ byggnad slagen om regeringsprövning av vissa industriella 

verksamheter skall tas in i en särskild lag och att prövningssystcmet skall 

förenklas. Promemorian har remissbehandlats. En proposition avses bli 

förelagd riksdagen under år 1981. 

Plan- och hyggfrå~:or 

Under hösten 1979 överlämnades betänkandet ( SOU 1979: 65 och 66) Ny 

plan- och bygglag till chefen för bostadsdepartementet. 

Remissbehandlingen av betänkandet har nu avslutats.- och bland de ca 

400 instanser som har yttrat sig över förslaget finns en klar majoritet som 

anser att detta - efter större eller mindre omarbetningar - kan liiggas till 

grund för en ny lagstiftning på området. Beredningen av ärendet bedrivs 

med den inriktningen att ett regeringsförslag som kan remitteras till lagrå

det skall vara färdigt under våren 1982. 

Parallellt med beredningen av ett samlat förslag till ny plan- och bygg

nadslag bereds vissa förslag till partiella ändringar av den nu gällande 

byggnadslagstiftningen. Dessa förslag avser i första hand reglerna om 

byggande utanför plan och de regler som styr hehandlingen av detalj

planer. I det senare avseendet eftersträvas en snabbare planprocess. Ett 

viktigt mål är att åstadkomma besparingar såviil för stat som kommun. 

Arbetet inom departementet med de reformföi:slag betriiffande kommu

nernas gatu- och väghållning som har lagts fram i betiinkanden av 1969 ärs 

vägutredning och av gatukostnadsutredningen !SOU 1977: 12 resp. 

1977:651 fortsälter. Under våren 1981 kommer ett förslag till ändring i 

dagens gatukostnadsbestiimmelser att läggas fram för riksdagen. 

Statens råd för byggnadsforskning har i anslutning till sin anslagsfram

ställning presenterat en plan för forskningsverksamheten för perioden 

1981-1984. Regeringen lägger i sin behandling av anslagsframställningen 

särskild vikt vid sådan forskning som syftar till att minska kostnaderna för 

byggandet och boendet och som höjer den tekniska utvecklingsniv<ln och 

diirigenom bidrar till att export av teknik. komponenter och material 

främjas och import undviks. 

Regeringen har uppdragit åt statens råd för byggnadsforskning att i 

samråd med statskontoret och riksrevisionsverket se över rådets organisa

tion och redovisningssystem. Bakgrunden till översynen är att omfattning

en av rådets verksamhet under ett par år har fördubblats. 

Regeringen föreslår. som ett medel för att stödja utvecklingsarbetc, att 

ett nytt anslag Lån till experimentbyggande inom bostadsförsöi:iningen 

inrättas. Verksamheten föreslås bedriven av statens råd för byggnads

forskning i nära samarbete med bostadsverket. 

Den I januari 1982 träder en ny svensk byggnorm. SBN 80. i kraft. 
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Större lindringar Ol:h nyheter i förhällande till gällande bestämmelser har 

fastställts av regeringen. Vid regeringens prövning har kostnads- och by

råkratiaspekterna varit väsentliga. Till de viktiga förändringarna hör bl. a. 

ändrade baäkningsfiirutsiittningar för byggnadskonstruktioner. vilket 

viintas leda till kostnadsbesparingar. angivande av gränsvärde för högsta 

tilliitna radoncll1ttcrhalt och halt av formaldehyd, klarare regler om skydd 

mot brandspridning mellan småhus samt skärpta bestiimmelser för att 

skapa bättre fuktskydd i byggnader. 

La11tmiiteri- och kar(fi·tlgor 

Regeringen beslutade hösten 1980 om en ny ordning i fråga om rätten att 

anviinda det allmiinna kart materialet för följd produktion samt om prissätt

ning och distribution av de allm~inna kartorna. Den nya ordningen innefat

tar bl.a. - med vissa begriinsningar - en rätt för var och en att mot en 

ersättning använda det allmänna kartmaterialet för följdproduktion. Här

igenom bedöms kartmaterialct kunna komma till större nytta iin f. n. 

Under ~lr 1980 har tillkallats en utredare (Bo 1980: 031 med uppgift att se 

över principerna för lantmäteritaxan och dess konstruktion samt en utre

dare (Bo 1980: 02) med uppgift att utreda vissa förutsättningar för den 

lokala lantmiiteriverksamheten. Landskapsinformationsutrcdningen (Ho 

1978: 08) väntas avlämna sitt betänkande under ftr 1981. 

Ö1Tigt 

Under budget{1ret 1981/82 väntas fritidsboendekommitten !Bo 1978: 0 Il 
och kommitten (Bo 1979: 021 om planmässig sanering efter industrinedlägg

ningar att avliimna sina slutbet;inkanden. Inom kort kommer tomträtts

kommittcn Uu 1977: 12) att avlii.mna sitt betänkande. 

Ans/agcn .fiir hudgctdrct J981ili2 

Anslags yrkandena för nästa budgetår inom bostadsdepartementets verk

samhetsområde uppgftr till 15 361.4 milj. kr. 

Anslagsförändringarna i förhållande till statsbudgeten för innevarande 

budgetifr framgiir av följande sammanställning (milj. kr.I. 

Anvisat förslag Förlindring 
1980/81 1981iR~ 

A. Hnstadsdcparlcmentel 111. m. 29,6 29.4 - 0.2 
B. llostadsforsörjning m. m. 1500'.'i.6 15 176,9 +171.3 
c. Planv;isendct 3 l.6 32.0 + 0.4 
D. Lanrmiiteri- och kartviiscmlel 119.5 123.1 + 3.6 

Totalt för bostadsdeparlementet 15186,3 15361,4 +175.1 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 16 Bostadsdepartementet 9 

BOSTADSDEPARTEMENTET 
Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

1980-12-23 

Föredragande: statsrådet Friggebo såvitt avser frågorna under littera A och 

B: statsrådet Danell såvitt avser frågorna under littera C och D. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser bostadsdepar

tementets verksamhetsområde 

Trettonde huvudtiteln 

A. HOST ADSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Bostadsdepartementet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Reseersättningar 
<även utrikes resor) 
Expenser 

18254822 

17 575000 

18890000 

1980/81 

67 
43 

110 

15914000 
550000 

I 111 000 

17 575 000 

Hcräknad ändring 
1981/82 

+I 198000 
+ 28000 

+ 89000 

+1315000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 18 890 000 kr. Jag har därvid räknat med en besparing genom 

minskning av anslagsposten för lönekostnader med 386000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bostadsdepartementet för budgetåret 1981/82 anvisa ett för

slagsanslag av 18890000 kr. 
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A 2. Kmnmitteer m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

10116674 

11485000 

I 0 000 ()()() 

Reservation 

10 

5686023 

Med hiinsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksamhe

ten beräknar jag för nästa budgetår anslaget till 10000000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m.för budgetåret 1981/82 anvisa ett reserva

tionsanslag av 10000000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981i82 Förslag 

331 176 

300000 

300000 

Reservation 119037 

Anslaget bör för niista budgetår föras upp med oföriindrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Enra 11tg(fter för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservations

anslag av 300000 kr. 

A 4. Bidrag till Yissa internationella organisationer m. m. 

1979180 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

728029 

240000 

260000 

Reservation 119806 

Från anslaget bestrids kostnader för bl. a. Sveriges bidrag till vissa 

internationella organisationer och svenskt deltagande i det internationella 

samarbetet inom departementets verksamhetsområde. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till 1·issa internationella organisationer m.111. för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 260000 kr. 
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B. BOSTADSFÖRSÖRJNING M. M. 

B I. Bostadsstyrclscn 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

30709110 

33 301 000 

40376000 

Bostadsstyrelsen ar central förvaltningsmyndighet med uppgift att friim

ja bostadsförsörjningen. Den iir också chdsmyndighct för liinsbostads

nämnderna. Det filigger styrelsen vidare bl. a. att handliigga iirenden om 

statsbidrag till energibesparande åtgiinler i kommunala och landstingskom

munala byggnader. 

Bostadsstyrelsen leds av en styrelse. Chef for bosta<lsstyrclscn iir en 

generaldirektör. Inom styrelsen finns fem byrfier: kanslibyrån. lilne- och 

bidragsbyrån. planeringsbyrän. tekniska byrån och viirdcringsbyrfin. Diir

till finns ett vcrksledningssckretariat. en informationsenhet och ett rcvi

sionskontor. Till styrelsen finns knutna iiven en samlingslokaldclegation. 

ett råd för bcl{mings- Ol'h viirdcringsmetoder m:h ett bostadssocialt rt1d. 

1980/81 Hcriiknad ändring l98li82 

Bostads- Före-
styrelsen draganden 

Personal 

Handliiggande personal 100 +o +o 
Ovrig pcrs<>nal 67 +o +o 

167 +o +o 

Anslai: 

Lönekostnader 20501000 + 193-1000 + 1 _q5000 
Sjuhi'ird 6<10110 + 0 15000 
Resecrsiittningar 352 000 + 117000 + 10000 
I .nkalhistnadcr 5 124000 + 3fl6000 + _qxooo 
Blankcllcr 490000 + 75 000 + fl4000 
Övriga expenser I 588 000 + 236000 + 100000 
Automatisk datahchandling 1400000 f 25 000 + 0 
Information 3 K:!60tl0 + 486000 + 223 000 
Ersiittning till kommunerna 

för radonlän +5000000 

U pphördsmedel 40000 0 0 

!\elloutgift 33 301000 +3238000 +7075000 

Bost adsstyrelsen 

Bostadsstyrelsen har i sin anslagsframställning för budgetåret 1981/82 

redovisat uppgifter om omfattningen och utvecklingen av olika delar av 

bostadsvcrkcts verksamhet. 
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Länehanteringcn anges vara en av verkets största arbetsuppgifter m:h 

binder en stor del av dess anställda. Till de löpande uppgifterna hör 

förutom länehanteringen informationsverksamhet med råd och service till 

kommuner. bostadsproducentcr och -konsumenter. Hiirtill kommer utred

ningar och utvecklingsarbctc kring boendet och de bostadspolitiska stöd

systemen. 

Beträffande sitt behov av resurser framhäller styrelsen bl. a. att perso

nalresurserna för utrednings- och utvecklingsarhete inom främst plane

ringsbyrån. tekniska byrän och viirderingsbyrån samt informationsenheten 

inte är tillräckliga för att styrelsen aktivt skall kunna bevaka hela det 

hostallspolitiska <)tmådet. F. n. tvingas styrelsen att i första hand sätta in 

personalen p{1 att lösa akuta problem och uppgifter med anknytning till den 

löpande liine- och bidrags verksamheten till förfilng för det mer l[mgsiktiga 

ut vecklingsarbctet och den utåtriktade verksamheten. 

Antalet besvär iivcr länsbostadsniimndernas beslut ökade med 26% från 

I 817 under budgetiiret 1978/79 till 2 291 under budgetftret 1979/80. Ökning

en avser friirnst besviir om energisparstöd. bostadsanpassningsbidrag och 

bostadsbidrag. 

Inom bostadsstyrelsen görs f. n. en studie av möjligheterna att utvidga 

bostadsverkets ADB-system för lånehanteringen. Studien beräknas vara 

avslutad den 31 januari 198 \. Den därpil följande systemkonstruktionsl'a

sen är beriiknad att fortlöpa under ca tre år. 

Övrig rationaliseringsverksamhet har begriinsats av att tillgänglig utred

ningspersonal har varit sysselsatt med arbetsuppgifter i anknytning till 

utredningen om utvidgning av ADU-systemet. 

Under budgetäret 1979180 har bostadsstyrelsen i likhet med närmast 

föreg<'iende budget{1r inventerat viirde- och siikerhetshandlingar vid sex 

liinsbostadsniimnder. Styrelsen har vidare inspekterat sex länsbostads

niimnder som ett led i övervakningen av niimndernas arbete med gransk

ning av förmedlingsorganens handhavande av hostadshidragen. Under 

budg..::täret 1978/79 inspekterades nio nämnder. 

Rostadsvcrkets förenklingsutredning liimnade sin slutredovisning i bör

jan av är 1979. Dess slutrapport har remissbehandlats. Mfinga av dess 

förslag har redan genomförts. Vissa prövas inom ramen för regeringens 

uppdrag till styrelsen avseende decentralisering av beslutanderätten i liine

och bidragsärenden till kommunerna respektive översynen av mark- och 

konkurrensvillkoren. En del förslag kommer att ytterligare prövas i den 

löpande rationaliseringsvcrksamheten. 

Bostadsstyrelsen föreslår vad giiller de enskilda delposterna inom myn

dighetsanslaget följande. 

I. Pris- och löncomräkning m. rn. + 3 311000 kr. 

2. De besparingar som bostadsstyrelsen enligt huvudförslaget har re

dovisat innebiir att antalet tjänster minskar med tre och en halv. ·därav en 

bitriidestjänst och t va och en halv tjänster som handlaggare och att kon

sultposten reduceras med 5 000 kr. 
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3. Styrelsen anser att personalresurserna måste vara oförändrade. Som 

skäl för sin uppfattning anför styrelsen följande. 

Genom riksdagens beslut år 1978 har myndighetens arbetsuppgifter 

preciserats. De förutsiitter att styrelsen har tillgång till oförändrade utred

ningsresurser. Huvudalternativet kommer att minska dessa. 

Bostadsstyrclsen anser även att medlen för konsultuppdrag miiste vara 

realt oförändrade för att möjliggöra utnyttjande av utomstående experter, 

bl. a. i det nytillkomna arbetet med bostadssociala inventeringar. 

4. Posten Reseersättningar måste räknas upp bl.a. för att utbildnings

och fortbildningsverksamhetcn skall kunna ökas och för att revisions

planen skall kunna genomföras ( + 55 000 kr.). 

5. Medlen för Övriga expenser anser styrelsen måste räknas upp för att 

utbildnings- och fortbildningsverksamheten skall kunna ökas ( + 15 000 

kr.). 

Fiiredraganden 

Inom bostadsstyrclsen bedrivs sedan en tid ett arbete med en översyn av 

verkets organisation. Resultatei av detta arbete bör ge uppslag till sådana 

rationaliseringar och omprioriterin.gar som med hänsyn till det statsfinan

siella läget måste genomföras inom bostadsstyrclsen på samma sätt som 

inom statsförvaltningen i övrigt. 

Jag kommer i det följande att föreslå att ett nytt anslag B 18. Utn till 

experimentbyggande inom bostadsförsörjningen inrällas för verksamhet 

med experiment- och utveeklingsinsatser inom bostadsförsörjningen. Jag 

föreslår därvid att statens råd för byggnadsforskning skall få hevilja liln till 

vissa kostnader som inte kan finansieras genom nuvarande finansicrings

regler för statliga bostadslån. Jag anser det angeläget att också bostads

styrelsen aktivt engagerar sig i frågor som gäller experiment- och utveck

lingsarbete inom bostadsförsör:jningen. Det giiller t. ex. dels ;itt utarbeta 

informationsmaterial som underlag för experiment- och utvecklingsverk

samhet för att på så sätt stimulera till en ökad aktivitet, dels att medverka 

vid planering och projektering. 

Inom bostadsstyrelscn pågår f. n. också en studie av möjligheterna att 

utvidga bostadsverkets ADB-system för lånehanteringen. Studien beräk

nas vara avslutad den 31 januari 1981. Den därpå planerade systcmkon

struktionsfasen beräknas fortlöpa under ca tre år. För budgetåret 1981/82 

har styrelsen begärt 900000 kr. för detta arbete. I avvaktan på resultatet av 

den förstnämnda studien är jag inte beredd att ta ställning till frågan om 

medel för systemkonstruktionsfasen. 

Riksdagen har beslutat (prop. 1979/80: 97, CU 1979/80: 28. rskr 1979/ 

80: 314) att ett särskilt stöd skall betalas ut till kommunerna för deras 

medverkan i arhetet med åtgärder mot strålrisker i byggnader. Stödet skall 

uppgå till I 000 kr. för varje beviljat län för detta ändamål. Kostnaden skall 

belasta anslaget till bostadsstyrelsen. Jag beräknar antalet lån under hud

gctåret 1980/81 till 5 000. 
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För nästa budgetår bör medel för hostadsstyrclscns verksamhet heräk

nas med utgångspunkt i huvudalternativet. 

Med hänsyn till vad jag har anfört och med hänvisning till sammanstiill

ningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

atl till Bostadsstyrclsf'n för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslags

anslag av 40 376 000 kr. 

B 2. Länsbostadsnämnderna 

1979/80 u !gift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

56905 893 

47848000 

37330000 

I varje län utom Gotlands län finns en länshostadsnämnd. Nämnden är 

länsmyndighct för den statliga verksamheten for att främja bostadsförsörj

ningcn. Den fattar beslut om lån 01.:h bidrag m. m. samt förvaltar ute

stående lån. I Gotlands län fullgörs de uppgifter. som ankommer på en 

länsbostadsnämnd, av länsstyrelsen. 

Personal 

~'andltiggandc personal 
Övrig personal 

Anslai: 

Lt'>nekostnadcr 
Sjukvård 
Re~ccrsättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

U ppbördsmedel 

Nettoutgift 

1980/81 

208 
280 
488 

54040000 1 

105000 
I 078 000 
7 50100(1 
2 124000 

-17000000 

47848000 
1 Varav I h65 000 kr. i tillfällig resursförstärkning. 
~ Varav I 825 000 kr. i tillfällig rcsursforstiirkning. 

B< >st adss f.\' re Is e 11 

Berliknad ändring 1981 /fC 

Bostads
styrelsen 

+2 
+~ 
+7 

+5900000 
+ 20000 
+ 368000 
+ 890000 
+ 976000 

-1500000 

+6654000 

Före
draganden 

+o 
+o 
+o 

+ 4'>1 l ooo~ 
+ 20000 
+ 31000 
+ 887000 
+ 133000 

-16500000 

-10518000 

Bostadsstyrelscn framhåller att flertalet länsbostadsniimnder under se

nare år har haft en pressad arbetssituation trots att vissa försHirkningar har 

erhållits. Nya arbetsuppgifter har tillkommit. t. ex. soprumslån. radonlån 

och hocndemiljöbidrag. Köpeskillingskontrollcn har vidgats. De ofta åter-
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kommande ändringarna i regelsystemet har därutöver gjort arbetet allt 

tyngre. Även på den administrativa sidan ökar arbetsmängden. Arbetet 

med låneförvaltningen är omfattande och verksamheten med riintehidrag 

tenderar att öka på grund av de allt kortare bindningstiderna för bostads

lån. Behovet av administrativ personal ökar i stort sett i takt med lfme

stockens tillväxt. Vidare har antalet till länsbostadsnämnderna inkomna 

besvär över kommunernas beslut om bostadsbidrag ökat till följd av kom

munernas skärpta kontroll av bidragstagarnas inkomstförhållanden. 

Samtidigt anför styrelsen att ökningen av personalbehovet på längre sikt 

torde kunna begränsas under förutsättning att dagens manuella rutiner på 

framför allt förvaltningssidan mera allmänt kan ersättas av ADB. Effekter 

av en sådan omläggning kan dock väntas tidigast under år 1984. Möjlighe

terna till rationaliseringar under de närmaste åren bedömer styrelsen där

för som mycket begränsade. Ökningen av arbetsvolymen måste således 

fortfarande huvudsakligen mötas av ökade personalresurser. 

I. Pris- och löneomräkning + 6 651 000 kr. 

2. Vid bedömningen av personalbehovet har bostadsstyrelsen utgått 

från att regeringens medgivande den 13 september 1979 om tillfällig perso

nalökning skall förlängas efter den 30 juni 1981. Med denna utgångspunkt 

innebär en tillämpning av huvudalternativet en minskning med tio handläg

gartjänster. 

Styrelsen räknar med att en sådan personalminskning skulle leda till en 

minskad utåtriktad service- och kontaktverksamhet gentemot kommuner 

samt producent- och konsumentgrupper. Ärendebalanserna skulle öka. 

Vidare skulle risken för förseningar i fråga om utbetalningar av lån och 

bidrag samt i förvaltningarbetet öka. En minskning skulle också leda till 

ökade expeditionstider. ökad besvärsfrekvens och större påfrestningar på 

personalen med risk för större störningar av arbetets gång och sv{irighetcr 

att behålla erfaren personal. 

3. Bostadsstyrelsen anser att länsbostadsnämndernas personal behöver 

förstärkas med ytterligare sju tjänster ( + 690000 kr.) utöver den av rege

ringen medgivna tillfälliga personalökningen. 

4. Anslagsposten Reseersättningar behöver ökas för att möjliggöra öka

de personalutbildningsinsatser ( + 175 000 kr.). 

5. Även anslagsposten Expenser behöver ökas för att ge utrymme för en 

intensifierad personalutbildning ( + 100000 kr.) 

6. Bostadsstyrelsen föreslår med hänsyn till bl. a. kostnadsutvecklingen 

att den särskilda administrationsavgiften för statliga bostadslån höjs den I 

juli 1981 från 150 kr. till 175 kr. Ändringen föreslås gälla sådana ärenden, 

som erhåller beslut eller slutligt beslut efter den 30 juni 1981. Med hänsyn 

till att avgiften tas ut vid den första aviseringen får höjningen endast en 

liten effekt under budgetåret 1981/82. För nämnda budgetår beräknas 

inkomsten av avgiften uppgå till 18.5 milj. kr ( + I 500 000 kr. J 
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/-"iiredragandcn 

I enlighet med riksdagens beslut i (prop. 1976/77: 150 bil. 6. PiU 1970/ 

77: 30. rskr 1976177: 341 J har regeringen den I januari 1978 infört en sär

skild administrationsavgift för vissa statliga lån. Bakgrunden är att det 

räntepäliigg om 0,25 ''-i: som ingår i bostadslr\neriintan inte ensamt täcker 

statens administrationskostnader för utlåningen. om man beaktar att staten 

genom räntcbidragssystemet subventionerar även den del av låneräntan 

som avser administrationskostnader. Storleken på avgiften är f. n. 150 kr. 

Den tas ut när bostadslån och energisparlån beviljas samt vid övertagande 

av sädana län. 

Pör kostnaderna i samband med den statliga långivningen tas sf1lunda i 

dag ut dL>ls ett riintL>pfibgg inräknat i låneriintan om 0.25 1
:
0
;., dels en 

administrationsavgift om 150 kr. Då avgiften infördes uppgick statens 

kostnader för verksamheten vid bostadsstyrclsen och liinsbostadsniimn

derna till sammanlagt ca 60 milj. kr. om året. Sedan dess har kostnaderna 

för verksamheten stigit kraftigt och kommer under budgetfiret 1981/82 att 

uppg<.'1 till ca 110 milj. kr. Kostnadsökningen har varit större än de inkomst

ökningar som under samma tid har uppkommit genom att antalet räntebii

rande lån har ökat. Bostadsstyrclsen har med hänsyn till bl. a. kostnadsut

vccklingen föreslagit att administrationsavgiften skall höjas den I juli 1981 

frän 150 kr. till 175 kr. Jag avser att föreslå regeringen att besluta i enlighet 

med styrelsens förslag. 

Beräkningar som har utförts visar dock att en höjning av administra

tionsavgiften med 25 kr. inte är tillräcklig för att staten skall få tiiekning för 

sina administrationskostnader. Jag anser det emellertid oliimpligt att höja 

administrationsavgiften ytterligare. I stället bör enligt min mening kostna

derna för administrationen biin;s också av dem som har beviljats olika 

typer av liin före den tidpunkt då administrationsavgiften infördes. Detta 
bör ske genom att en avgift t;is ut i samband med aviseringen av lånen på 

samma siitt som bankerna gör. En siidan avgift hör tas ut på alla län med 

undantag av förbiillringslån. Den bör även tas ut vid avisering av sftdana 

lån för vilka en administrationsavgift har erlagts. Regeringen bör liksom i 

frilga om administrations~vgiften ut verka riksdagens bemyndigande att ta 
ut och bestämma storleken av en aviseringsavgift. 

Bostadsstyrelsen har regeringens uppdrag att belysa möjligheterna till 

och kostnaderna för att decentralisera beslutanderätten i låne- och bidrags

ärenden till kommunerna. Övervägandena härom har betydelse for en 

samlad bedömning av behovet av resurser för länsbostadsnämnderna. Som 

jag redan tidigare har nämnt pågfir även en översyn av bostadsverkcts 

ADB-system. Härtill kommer att regeringen nyligen har tillsatt en utred

ningsman I Bo 1980: 04) för att se över möjligheterna till rationaliseringar i 

administrationen av bost<1dsfinansieringssystemet. Allt detta gör att liins

hostadsniimndernas långsiktiga hehov av personalresurser inte nu kan 

bedömas. 
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Jag är emellertid samtidigt medveten om att vissa nämnder f. n. är hårt 
ansträngda. Anslagsposten till lönekostnader har därför beräknats med 

utgångspunkt i styrelsens pris- och löneomräkningsalternativ med en viss 
reduktion. Behovet av utökade insatser till följd av det ökande antalet 
låne- och bidragsansökningar måste t.v. därutöver tillgodoses genom till

fälliga resursförstärkningar. Jag har för budgetåret 1981/82 beräknat 

I 825 000 kr. för detta ändamål. 
Anslagsposterna Reseersättningar och Expenser har jag beräknat med 

utgångspunkt i huvudalternativet. 
Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att ta ut och bestämma storleken av en 

aviseringsavgift vid statlig bostadslångivning. 
2. till Länsbostadsnämnderna för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 37 330000 kr. 

B 3. Lån till bostadsbyggande 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

4737626933 

6900000000 
5700000000 

Behållning 1461373067 

Från anslaget betalas ut bostadslån, räntelån, räntebärande förbättrings

lån, tomträttslån till kommuner, lån avseende kostnader för outhyrda 

lägenheter och underhållslån. 

Bestämmelserna om bostadslån finns i bostadsfinansieringsförordning
en (1974: 946. omtryckt 1980: 329. ändrad senast 1980: 1965) och i bostads
lånekungörelsen (1967: 552. omtryckt 1973: 534. ändrad senast 1980: 1066). 
Enligt dessa bestämmelser lämnas lån i huvudsak till ny- och ombyggnad 
av bostadshus. Bostadslånets storlek bestäms så att det utgör en andel av 
ett i särskild ordning fastställt låneunderlag. Andelen är i normalfallet 30<!,, 

för kommuner eller allmännyttiga företag. 29 % för bostadsrättsföreningar 
fristående från byggintressent och med kommunal insyn. 25 % för småhus 
som skall bebos av låntagaren och 22 % i övriga fall. Låneunderlaget 

bestäms enligt förordningen ( 1978: 384 J om beräkning av låneunderlag och 

pantvärde för bostadslån (omtryckt 1980: 871 ). Låneunderlaget vid nybygg

nad är antingen de sammanlagda beräknade kostnaderna för mark och 

byggande eller kostnaderna enligt antaget anbud· med skäligt tillägg för 

sådana kostnader som inte omfattas av anbudet. Vid ombyggnad utgör den 

godkända kostnaden för arbetet låneunderlag. Vid ombyggnad av llerbo

stadshus kan i vissa fall även kostnader för mark räknas in i låneunderla

get. Det förutsätts att underliggande lån tas upp i öppna marknaden. För 

bostadslån skall erläggas ränta efter en räntesats som fastställs av rcgcring-

2 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr IOU. Bilaga 16 
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en för ett kalenderår i sänder. Bostadslånet är förenat med räntesubven

tioner enligt regler som redovisas under anslaget B 4. Räntebidrag m. m. 

Amorteringstiden för lån till nybyggnad är 30 år om lånet avser ett 

småhus som skall bebos av låntagaren. Med visst undantag är amorterings

tiden för lån till nybyggnad i övriga fall beroende av förhållandet mellan 

garanterad ränta och faktisk räntekostnad under lånetiden. För lån till 

ombyggnad är amorteringstiden högst 30 år. i vissa fall dock högst 20 år. 
Bestämmelserna om ränte/ån finns i räntelånekungörelsen (1967: 553. 

omtryckt 1976: 790. ändrad senast 1980: 1067). Räntelån lämnas dels för 

bostadshus som har uppförts eller byggts om med stöd av statligt lån som 

har beviljats enligt de bestämmelser som gällde före den I januari 1968. 

dock inte för hus som har färdigställts före år 1958, dels för bostadshus som 

har uppförts utan statligt lån om räntebidrag förut har beviljats för huset. 

Fr. o. m. den I januari 1975 lämnas räntesubventioner också i samband med 

räntelån enligt regler som redovisas under anslaget B 4. Räntebidrag m. m. 

En redogörelse för bestämmelserna i förbättringslåneförordningen 

( 1980: 2611 ges under anslaget B 8. Viss bostadsförbättringsverksamhet 

m.m. 

Tomträtts/ån till kommuner enligt tomträttslånekungörelsen 11965: 905. 

omtryckt 1976: 793) kan lämnas till kommuner som har upplåtit tomträtt till 

mark för bostadsändamål. 

Lån enligt förordningen ( 1976: 260) om hyresförlustlän (ändrad senast 

1979: 226) lämnas för att täcka viss del av hyresförluster under åren 

1971-1980. 

Lån enligt förordningen ( 1978: 992) om underhåll av vissa bostadshus 
(ändrad 1980: 1069) - underhållslån - lämnas under åren 1979-1981 för 

underhåll av statligt belånade hyreshus som färdigställdes under något av 

åren 1965-1975. 

80.1· t 11 dss ty re Isen 

Bostadsstyrelsen lämnar en översiktlig beskrivning av den aktuella si

tuationen inom bostadsfi)rs1)1j11ingen och anför bl. a. följande. 

Under år 1979 och under första hälften av år 1980 har bostadskostna

derna ökat mer än kostnaderna för den privata konsumtionen i övrigt. 

Orsakerna härtill är inte bara att bränslepriserna har ökat utan även att 

såväl kapitalkostnaderna samt drift- och underhållskostnaderna i bestån

det som kostnaderna för nyproducerade lägenheter har stigit. 

Byggnadskostnaderna. som under år 1979 ökade i ungefär samma takt 

som under år 1978, kan befaras öka mera under år 1980. En orsak härtill är . 

den brist på byggarbetskraft som finns i vissa delar av landet. Denna brist 

kan förvärras vid en ökande investeringsverksamhet i övrigt. 

Den s. k. produktionskostnadsbelåning som har införts år 1980 ger vid 

givna produktionskostnader lägre kapitalkostnader genom att räntebidrag 

lämnas för den del av produktionskostnaden som utgörs. k. överkostnad. 
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Risk finns emellertid att detta vid en oförändrad konkurn:nssituation leder 

till en press uppåt av produktionskostnadcrna. Styrelsen har uppmanat 

kommunerna och länsbostadsnämnderna att vid prövning av läneärendcna 

vara uppmärksamma på denna risk och söka undanrqja den. 

Ökade kostnader kommer att drabba vissa företag hl. a. genom att hyrcs

förlustlån lämnas för förluster endast t. o. m. år 1980. De kommande högre 

taxeringsvärdena medför också högre kostnader. 

Det finns sammantaget enligt hostadsstyrelscn stora risker för att bo

stadskostnadcrna - vid oförändrade statliga ekonomiska insatser på bo

stadsområdet - kommer att öka mer än kostnaden för den privata kon

sumtionen i övrigt. 

Kostnadsstegringen medför också risk för en försiimrad kvalitet i bo

stadsbyggandet. Ett studium av de stora kostnadsolikheterna mellan kom

muner och projekt tyder dock på att en medveten planering och upphand

ling från kommunens och bygghcrrens sida kan leda till relativt låga kost

nader vid bevarad god kvalitet. 

När det gäller tillgången på bostäder framhåller bostadsstyrclscn att 

skillnaderna mellan kommunerna är mycket stora. I många kommuner är 

bostadsmarknadsläget tillfredsställande, men i ett ökande antal kommuner 

har den bristande tillgången på bostiider blivit ett stort problem. 

Enligt bostadsstyrelscn har bostadsbyggandets låga nivå flera orsaker: 

osäkerhet om avsättningsmöjligheterna vid de beräknade bostadskostna

dcrna. osäkerhet i planering och projektering när det giiller bostadsbyggan

dets inriktning. kommunernas triingda ekonomiska situation som försenar 

exploateringsverksamhct och serviceutbyggnad samt brister och förse

ningar i planeringsprocessen. Inom Stor-Swckholm, där bostadsbyggandet 

behöver ökas avsevärt, tillkommer svårigheterna att få en erforderlig kom

munal samordning till stånd. Stor-Stockholm är också excmpd pil elt 

omr<'tde där en ökning av bostadsbyggandet kan hindras av tillgången pä 

byggarbetskraft. Bostadsstyrclsen och arbetsmarknadsslyrelscn har an

modat sina liinsorgan att överlägga med kommunerna om planeringsliiget. 

Det låga färdigställandet kommer pil vissa orter att allvarligt försiimra 

möjligheterna för nybildade hushåll, ungdomar och flyttande hushåll att 

inom rimlig tid fä bostad. 

Den höga bostadskostnadsnivån och den bristande tillgilngcn pt1 bostä

der bidrar till högre överlåtelsepriser pil bostadsrättsliigenheter och högre 

köpeskillingar för småhus. För hushåll med låga inkomster. inget eller 

ringa kapital eller smfi möjligheter att anskaffa kapital innebär detta be

gränsningar i bostadsvalct. Detta kan enligt bostadsstyrclsen leda till att 

segregationstenden~crna på bostadsmarknaden ökar. 

Bostadsstyrelsen vill - inför den pågående omprövningen av statsutgif

tcrn<t - starkt framhälla att det totala stödet till hostadsbyggande och 

bostadsförsörjning inte för begränsas. Detta stöd är nödvändigt med hiin

syn till de ökande bostadskostnaderna. och det är en förutsättning för ett 
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ökat bostadsbyggande. En viss omfördelning av stödet anser styrelsen 

dock vara möjlig och till och med angelägen att göra med tanke pft de svaga 

grupperna på hostadsmarknaden. 

Av utomordentlig vikt - för att inte försämra förutsättningarna för 

nyproduktionen <•V hyres- och bostadsrättslägenheter - är att den garante

rade räntenivån för de första åren efter färdigställandet ligger på en låg 

nivå. 
Bostadsstyrelsen anser det också angeläget att olika åtgärder vidtas för 

att förbättra de äldres bostadsförsörjning. På sikt kan härigenom kommu

nala och hmdstingskommuna\a medel inom vård- och omsorgssektorerna 

sparas. Detta förutsätter dock ett aktivt stöd från statsmakternas sida. 

Styrelsen framhåller att man i firets anslagsframställning har varit åter

hållsam med förslag till ändrade låne- och bidragsvillkor med hiinsyn till 

den stora mängd av ändringar som har genomförts under den senaste tiden. 

Kommuner. länshostadsnämnder och byggherrar behöver nu i görligaste 

mån under en period framöver få möjligheter att anpassa sig till gällande 

bestämmelser. Effektivitet och rationalisering friimjas inte med ständiga. 

omfattande ändringar i lane- och bidragssystemen. 

Bostadsstyrelsen anför bl. a. följande om hostadshvggandC't.1· och långi1·-

11ingen.1· omji1tflling och inriktning. 

År 1979 färdigställdes genom nybyggnad ca 55 500 lägenheter. vilket 

innebär en ökning med ca I 700 lägenheter jämfört med f1r 1978. Antalet 

lägenheter i smähus minskade något eller med ca 300 lägenheter medan 

antalet lägenheter i flerbostadshus ökade med 2 000. 

I de fkrbostadshus som fiin.ligställdcs undcr fir 1979 minskade.: andelen 

enrumslägenheter i f'örhilllande till närmast föregående års produktion. 

från 17~;7,. till 14~k. Andelen tvårumslägenheter ökade något liksom ande

len lägenheter med fem eller flera rum och kök. För sm[thusen skedde 

endast mindre förlindringar i lägenhetsfördclningen. En viss minskning av 

andelen lägenheter om fem eller flera rum och kök har dock skett. 

Lägenhetsfördelningen för den totala produktionen av lägenheter åren 

1978 och 1979 framgår av följande tablä. 

Uige11/ietsfi'irdd11i11ge11 tlren 1978 och 1979 

År Andel. c:y. liigenhcter om Antal rums-
högst enheter per 
I rok 2 rok 3 rok 4+ rok lägenhet 

1978 4.6 9.9 14.3 71.2 5.24 
1979 4.1 11.5 l'U 69.1 5.16 

När det gäller de färdigställda lägenheternas fördelning efter bygghcrrar 

har i frf1ga om llerbostadshusen den offentliga sektorns andd ökat och 

såväl den kooperativa som den enskilda sektorns andel minskat. 
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Av de lägenheter som färdigställdes under år 1979 hade 90 % statligt 

bostadspolitiskt stöd. Andelen lägenheter med sådant stöd i !lerbostadshus 

var 98 % och i småhus 88 %,. Antalet färdigställda lägenheter utan sådant 

stöd minskade mellan åren 1978 och 1979 med ca 500 till 4 900. 

Enligt statistiska centralbyråns <SCB:s) moderniseringsstatistik slut

fördes under år 1979 moderniseringar som berörde ca 10300 lägenheter i 

tlerbostadshus. Avgången av lägenheter på grund av sammanslagningar 

m. m. var ca 3 150. 

Ungefär tre fjärdedelar av de moderniserade lägenheterna år 1979 var 

omoderna eller halvmodcrna före förändringen och nästan alla rustades 

upp till modern standard. 

De lägenheter som moderniserades år 1979 var före moderniseringen till 

tre femtedelar enrumslägenheter. Genom sammanslagningar minskade 

denna andel till knappt en femtedel efter moderniseringen. I absoluta tal 

var minskningen ca 5 IOO lägenheter. Den relativa fördelningen efter lägen

hetsstorlek samt förändringen av antalet lägenheter av olika storlekar före 

och efter ombyggnad framgår av följande tablå. 

Ombyggda lägenheter år 1979 fördelade efter liigenhetsstorlek 

Relativ fördelning.% Förändring 
Antal lägenheter 

Före Efter 

- I rok 61 16 -5148 
2 rok 27 38 47 
3 rok 12 46 +2041 

Samtliga 100 100 -3154 

Av moderniseringarna av tlerbostadshus under år 1979 genomfördes 

94% med statliga lån, vilket är detsamma som genomsnittet för åren 

1975-1979. 

Den aktuella utvecklingen av ombyggnads- och förbättringsverksamhe

ten kan belysas med uppgifter om den statliga långivningen. Bostadslån till 

ombyggnad av tlerbostadshus beviljades under budgetåret 1978/79 i större 

utsträckning än under budgetåret 1977 /78, i lägenheter räknat en ökning 

med 13 % till 11 200 lägenheter. Under budgetåret I 979/80 fortsatte ökning

en. Långivningen omfattade då 7 % fler lägenheter än budgetåret närmast 

före. Däremot är bostadslångivningen för ombyggnad av småhus och för

bättringslångivningen av ungefär samma omfattning som närmast föregå

ende budgetår. 

Bostadsstyrelsen redovisar och kommenterar produktionskostnademas 

utveckling. 

Åren 1977- 1979 var den årliga procentuella stegringen av byggnads

kostnaderna för flerbostadshus enligt faktorprisindex inkl. löneglidning 

15,4, 8,2 resp 9,0%. Motsvarande faktorprisindex för gruppbyggda små-
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hus var 15 .5. 8,0 resp. 9.6 '/L Under [ir 1979 har faktorprisindex ökat något 

mer iin under år 1978. men ökningen för uessa båda år var betydligt lägre 

än unuer år 1977 båue for tlerbostaushus och för gruppbyggda småhus. 

Enligt SCB:s läncobjcktsstatistik var de faktiska genomsnittliga bygg

nadskostnaderna för statligt belånade flerbostadshus och gruppbyggua 

smähus med preliminärt beslut om bostadslån respektive år följande: 

Faktiska genomsnittliga hvgg11adskost11ader clrrn 1977-1979 

Genomsnittlig 
yta'. 111: 

Flerhostadshus i 
expltialeringsområden 
1977 74.2 
1978 79.4 
1979 79.5 

Gruppbyggda smähus 
1977 117.1 
1978 116.8 
1979 118.0 

Genomsnittlig 
byggnadskostnad kr.im' 

2037 
2 369 
2 685 

1783 
205.'l 
2346 

Ökning i 'T 
från före
gående f1r 

24.4 
16.3 
13.3 

22.ll 
15. I 
14.3 

1 För llerbostadshus bosladsläg:cnhelsyta och for ~mähus bostadsyta. 

Under år 1979 var ökningen av den genomsnittliga byggnadskostnaden 

något mindre iin under år 1978 och för båda åren påtagligt mindre iin under 

år 1977. Detta beror på att under f1r 1977 kostnaderna ökade bl. a. pi\ grund 

av de nya kraven i Svensk Byggnorm på förbättrad energihushållning och 

handikappanpassning. 

Tomt- och grundberedningskostnaderna ökade relativt kraftigt för såväl 

llerbostadshus som gruppbyggda småhus under ärcn 1977-1979. bortsett 

från småhus är 1979. Under [1r 1979 har tomt- och grundbercdningskostna

dcrna ökat mer än byggnadskostnaderna för flerbostadshus och mindre än 

byggnadskostnaderna för gruppbyggda smithus. Av den totala produk

tionskostnaden utgjorde kostnaden för tomt och grund beredning år 1979 ca 

17 % för tlerbostadshus inom exploateringsområden och ca 22 % för grupp

byggda småhus. Relationen har i stort sett varit oförändrad under de 

senaste <lren. 

Låneunderlag och pant värde anpassas till kostnadsut vecklingen med 

bl. a. en s. k. tidskoefficient. som fastställs av regeringen efter förslag från 

bostadsstyrelsen. Från och med årsskiftet 1977178 omprövas tidskoeffi

cienten oftare än tidigare för att ge en bättre anpassning till den faktiska 

kostnadsutvecklingen. De tidskoefficienter som har fastställts under de tre 

senaste åren framgår av tablån överst sid. 23 (bas den 1 oktober 1976). 

Den I januari 1980 faststiilldes tidskoefficienten till 1.38. Detta innebar 

en höjning av tidskoefficienten under hela år 1979 på 11 7r. 
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1idsk<ll'.fficie11ter <1re11 1977- N79 

Ar 1977 Ar 1978 Ar 1979 

I januari l,06 I januari 1.14 I januari 1.24 
I april 1,08 I mars 1.17 I mars I.27 
I juli 1.12 I maj 1.18 I maj 1.30 
I oktober 1.13 I augusti 1.19 I juli Ut 

I september 1.33 
I november 1.35 

Förutom höjningarna av tidskoefficienten har regeringen beslutat om 

särskilda höjningar av låneunderlaget. Det höjdes genom en ökning av det 

s. k. grundbeloppet för flerbostadshus med ca 5 % i september 1977 och för 

både !lerbostadshus och småhus med ca 4 ~;;:, i september 1978. I juli 1979 

höjdes låneunderlaget för tlerbo.stadshus med ca 4% genom ytterligare en 

höjning av grundbeloppet. 

Enligt låncobjektsstatistiken har relationen mellan byggnadskostnader. 

tomt- och grundbcredningskostnader samt produktionskostnadcr och mot

svarande pant värden - den s. k. överkostnaden - i låneärenden med 

preliminärt beslut om bostadslån i genomsnitt varit följande: 

Relationen mellan kostnader och pantviirdcn clren 1977-1979 

År Byggnads- Tomt- och Total 
kostnad grund bered- produktions-

ningskostnad kostnad 

Kostnad/ Kostnad/ Kostnad/ 
pant värde pant värde pant värde 

Flcrbostadshus i 
exploaterings-
områden 

1977 !03.2 108.9 103.K 
1978 !07.5 97.4 I05,8 
1979 IOK. I 102.7 !Oh.8 

Gruppby·ggda smilhus 
1977 103.5 110,8 105, I 
1978 105.1 108.4 105.8 
1979 107.3 106,I 107,0 

För såväl !lerbostadshus som gruppbyggda småhus har överkostnaderna 

för den totala produktionskostnaden och byggnadskostnaden successivt 

ökat under de tre åren 1977. 1978 och 1979. Överkostnaden för tomt och 

grundberedning har däremot minskat under perioden. 

Bostadsstyrelsen lämnar uppgifter om 11tvecklin1:en m· hyrorna dels i 

nyproduktionen, dels i hela beståndet. Genomsnittshyran för en nybyggd 

trerumslägenhet i allmännyttiga och kooperativa företag har ökat med 12 % 

från år 1978 till år 1979, dvs. med hälften av ökningen mellan åren 1977 och 

1978. Hyran per m2 bostadslägenhetsyta ökade med 10%, jämfört med 

22 % föregående år. 



Prop. 1980/81: IOO Bilaga 16 Bostadsdepartementet 24 

Hyresförämlringarna i hela bostadsbeståndet framgiir av följande tablå. 

Uppgifterna avser hyror inkl. bränsle. 

Hyrc.1fiiriindri11gar i /Jcsttlndet llF hyres/iigenheter åren 1976-1979 

Byggnads period Ökning av månadshyran i r;~ från 
december till december resp. år 

197f>/77 1977178 1978179 

-1920 10.8 11.9 17.2 
1921-1940 I0.3 12.0 16.2 
1941-1950 11.0 12.f> 14.7 
1951-1960 12.2 12.f> 13.3 
1%1-1%5 11.7 12.3 12.1 
196f>-1970 I0.9 12.2 11.5 
1971-197.'i 10.6 12.2 10,5 
1976-1978 10.4 

Samtliga 11,2 12.3 13,2 

För samtliga lägenheter ökade hyrorna i genomsnitt med 13.2 <;;;:från år 

1978 till år 1979. dvs. något mer än närmast föregående år. Under år 1979 

var den relativa hyreshöjningen större i de äldre husen än i de yngre. 

Under de närmast föregående aren har hyreshöjningarna varit ungefär lika 

stora i alla årg;°mgar av lägenheter. 

Enligt de undersökningar som styrelsen genomför två gilnger varje år 

fanns det den I mars 1980 I 0 500 outhyrda liigenlreter i stalsbelånade 

flcrhostadshus som har färdigställts år 1967 och senare. Detta innebär en 

minskning med ca 900 lägenheter jämfört med ett år tidigare. I de tre 

storstad~omrädcna minskade antalet outhyrda lägenheter, medan en viss 

ökning skedde för landet i övrigt och då särskilt för kommuner med mindre 

än 75 000 invånare. Hälften av de tomma liigenheterna fanns i dessa kom

muner. 
Andelen outhyrda lägenheter i relation till det totala antalet färdigställda 

lägenheter under niimmla tidsperiod uppgick den I mars 1980 till 1.8 % för 

hela landet. Den högsta andelen outhyrda lägenheter, 3.5 %·, hade liksom 

tidigare Stor-Göteborg. 

Bostadsstyrelsen lämnar också uppgifter om outhyrda lägenheter i hela 

beståndet av flerbostadshus i landet. Uppgifterna har samlats in av SCB. 

Den I mars 1980 uppgick antalet lägenheter "lediga till uthyrning" till ca 

15800 mot 16300 ett år tidigare. Detta motsvarar 0,9% av samtliga lägen

heter i !lerbostadshus. 

Enligt en enkät till kommunerna som bostadsstyrelsen gjorde vid års

skiftet 1979/80 blev liiget på hostad.1·11wrk1111de11 nägot sämre under år 

1979. 25 l)(. av de kommuner som svarade uppgav alt det hade blivit svårare 

för hushållen att få tag i en lämplig bostad och endast hälften så många eller 

13 <;'{ att det hade blivit lättare. Drygt 60 '/(:; ansåg att läget var oförändrat. 

Beträffande kredi(/i"irsii1j11inge11 anför hostadsstyrelsen följande. 
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Liksom under tidigare år träffades även under år 1980 en överenskom

melse mellan delegationen för bostadsfinansiering och kreditinstituten om 

att tillhandahålla kreditiv. 
Kreditivförsörjningen uppges ha fungerat tillfredsställande. I de länsvisa 

samrådsgrupperna har flertalet problem kunnat lösas och de relativt få 
ärenden som har förts upp till central nivå har snabbt behandlats av 

kreditinstitutens centrala ledningar. 
Bostadsstyrelsen tar upp bostadshyggnadshehm·et och planeringen av 

bostadsbyggandet. 

En bedömning av bostadsbyggnadsbehovet. som har gjorts inom bo
stadsstyrelsen visar att det under första hälften av 1980-talet behöver 

färdigställas inemot 65 000 lägenheter per år. Under 1980-talcts senare hälft 

blir behovet av färdigställande lägre. Bedömningen av bosladsbyggnadsbe

hovet visar också att ombyggnad av lägenheter i !lerbostadshus måste öka 

väsentligt. 
Samtliga kommuner har redovisat hostadsförsiirjningsprogram för åren 

1980-1984 med undantag av Vadstena kommun som är nybildad den I 

januari 1980. 

Kommunerna och de kommunala samarbetsorganen i de tre storstads

områdena uppskattar det behövliga påböi:jandet för femårsperioden till 
301 800 lägenheter, dvs. i genomsnitt 60400 lägenheter per år. I föregående 

programomgång bedömdes det behövliga påbörjandet uppgå till 309600 

lägenheter. 
I följande tablå redovisas det bostadsbyggande som kommunerna efter 

bedömning av bostadsbyggnadsbehov och resurser har ansett möjligt att 

påbörja med hänsyn till bl. a. marktillgång och förberedelseliige. 

Planerat påbörjande åren 1980-1984 enligt kommunerna.i· program. antal 
lägenheter 

1980 1981 1982 1983 1984 1980-
1984 

Stor-Stockholm 9100 11300 10900 11200 9000 51500 
Stor-Göteborg 4900 3900 4100 4600 4800 2:!300 
Stor-Malmö 4 )()0 3000 2800 3000 2400 15 300 

Summa storstads-
områden 18100 18200 17800 18800 16200 89100 

Övriga kommuner 50000 46300 44700 43200 42 100 226300 

Samtliga kommuner 68100 64500 62500 62000 58300 315400 

Det planerade påbörjandet i programomgången 1980-1984 är ungefär 

lika stort som i föregående programomgång. 

Bostadsstyrelscn understryker att bostadsbyggandet måste öka utöver 

den nuvarande nivån. Mot bakgrund av såviil styrelsens som kommuner

nas bedömning hör målet vara en sådan ökning att man får ett genomsnitt

ligt påbörjande av ca 60000 lägenheter under 1980-talcts första hälft. Det 
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kan enligt styrelsens uppfattning inte vara rationellt att sätta ett högre mål 

för 1980-talets början och därefter få en kraftig minskning av hyggandet. 

En så jämn produktionsnivå som möjligt hör eftersträvas. Det torde inte 

heller vara realistiskt att i praktiken få en så mycket större ökning av 

bostadsbyggandet med hänsyn till planeringsläget, tillgången på arbets

kraft och den allmänna efterfrågesituationen. 

Styrelsens bedömning av bostadsbyggnadsbehovet visar också att ny

produktionen - med hänsyn till den beräknade starka ökningen av antalet 

snlflhushåll och förändringarna av det befintliga beståndet - bör inriktas 

på en större andel I vårumslägenheter än under senare hälften av 1970-talet. 

En väsentlig förändring av lägenheternas storleksfördelning i nyproduk

tionen kan knappast åstadkommas utan att även fördelningen mellan små

hus och flerhostadshus ändras. Ökningen av nyproduktionen bör således 

helt avse l~igenheter i !lerbostadshus. Enligt styrelsen torde också en si\dan 

inriktning vara en förutsättning för ett totalt ökat byggande. 

I fräga om ho.1·tadsbygg1wdspla11 och ramar anför bostadsstyrelscn föl

jande. 

Enligt riksdagens beslut gäller för år 1980 ingen total ram för beslut om 

bostadslån l ill nybyggnadsföretag. För heslut om byggnadstillst~ind för 

företag utan st::itliga län gäller en av regeringen fastställd ram på 4 500 

lägenheter och 500 vårdplaher. För vart och ett av åren 1981 och 1982 har 

riksdagen för beslut om bostadsifö1 till nybyggnadsföretag fastställt en ram 

på 7 450 000 m~ hostadsyta. vilkt:t beriiknas ge utrymme för lån till ca 

60000 lägenheter jiimh: lokaler som omfattas av låneunderlag och pant

värdc. 
Bostadsstyrelsen hiinvisar till n1d riksdagen har uttalat tC:LI 1979/80: 22) 

och anför att det råder politisk enighet om att bostadsbyggandet iivcn över 

en längre period hör märkbart ökas utöver nuvarande och niirmast förut

sedd niv[i och att det inte finns anledning att gå ifrån de i sak helt enhiilliga 

bedömningarna vid föregående riksmöte. niimligen att målet bör siittas 

högre än 65 000 Higenheter per år. 

Kommunernas planering av bostadsbyggandet enligt de kommunala bo

stadsförsö1jningsprogrammen för åren 1980-1984 - efter den bedömning 

som har gjorts av de kommunala samarbetsorganen i Stor-Stockholm. 

Stor-Göteborg och Stor-Malmö resp. av länsbostadsnämnderna - avser 

ett påbörjande av i gcnom~mitt ca 59000 lägenheter under åren 1980 och 

1981. r närmast föregående programomgllng var motsvarande tal ca 60 000. 

Erfarenhetsmässigt ligger planeringsniviin m1got för lågt för det andra och 

tredje programåret. Vidare torde byggandet utan stalliga lån inte i full 

utsträckning ingå i kommunernas planering. Diirför torde plancringsnivån 

vara några tusental nigenhetcr högre än den nyss niimnda. 

Uinsbostadsnämnderna bedömde vid månadsskiftet maj/juni 1980 att 

långivningen under [ir 1981 skulle avse företag med tillhopa ca 57300 

lägenheter. 
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Bostadsstyrelscn anser mot bakgrund av den tidigare redovisade bedöm

ningen av bostadsbyggnadsbehovet att det för vart och ett av åren 1981. 

1982 och 1983 bör fastställas en ram som ger utrymme för beslut om 

bostadslån till företag med 60000 lägenheter och räknas med ett bostads

byggande utan statliga lån av samma storlek som under senare år. dvs. ca 

5 000 lägenheter. Det bör dessutom finnas en möjlighet att gå utöver denna 

totala ramnivå på ca 65 000 lägenheter om den visar sig vara otillräcklig. 

Enligt länsbostadsnämndernas bedömning kommer 44 % av långivning

en under år 1981 att avse lägenheter i !lerbostadshus. Den genomsnittliga 

våningsytan per lägenhet i 1981 års långivning har beräknats till 119 m2• 

vilket motsvarar 107 m2 bostadsyta. För 60000 lägenheter kan därför 

ramen beräknas till 6420000 m2 bostadsyta. 

I ramarna för beslut om bostadslån skall även ingå en beräknad del för 

lokaler. Länsbostadsnämnderna har beräknat att långivningen avseende 

lokaler kommer att omfatta ca 450000 m2
• Då en viss marginal för en något 

större lokalbelåning bör linnas. anser bostadsstyrelsen att man för lokaler 

bör räkna med 500 000 m2
• 

För beslut om bostadslån för nybyggnadsföretag bör sålunda ramen för 

vart och ett av åren 1981. 1982 och 1983 beriiknas till 6920000 m2 bostads

yta. För åren 1981 och 1982 linns emellertid redan en fastställd ram på 

7 450000 m2 bostadsyta. Enligt regeringens beslut den 7 augusti 1980 har 

av denna ram 6 586 000 m2 fördelats på län. Återstoden iir fördelad på en 

reserv hos bostadsstyrelsen och en hos regeringen. 

Bostadsstyrelsen anser inte att de för {1ren 1981 och 1982 faststiillda 

ramarna bör minskas. För år 1983 däremot föreslår styrelsen att raml!n 

preliminärt fastställs till 7000000 m2 hostadsyta. 

För beslut om bostadslån till 0111hrgg11ad och rii11tehiira11dejår/Jii1tri11gs

lä11 gäller - liksom för bostadslån till nybyggnadsförctag - ingen ram för 

år 1980. För år 1981 har ramen faststiillts till 925 milj. kr. 

Uinsbostadsnämnderna har beräkna! att det under år 1980 kommer att 

meddelas beslut om lån till ett belopp av I 030 milj. kr.. varav 927 milj. kr. i 

bostadslån. 63 milj. kr. i bostadslån som komplettering till boendemiljöbi

drag och 40 milj. kr. i räntebärande förbättringslån. För år 1981 har mot

svarande belopp beräknats till I 118 milj. kr. resp. I 007. 64 och .:17 milj. kr. 

Med hänvisning härtill föreslår styrelsen att ramen för år 1981 räknas upp 

till I 120 milj. kr. och <1tt ramen för [tr 1982 faststiills till samma belopp. 

För vart och ett av budgetåren 1980/81 och 1981/82 gäller en siirskild ram 

på 35 milj,. kr. för bostadslån till boendemiljöförbättringar för vilka boende

miljöbidrag inte lämnas. Bostadsstyrelsen föreslår en ram av samma stor

lek även för budgetåret 1982/83. 

Bostadsstyrelsen tar upp frågan om kravet på komm1111al l'l'l"isor i l'issa 

bo st acls rii f f .~fiirc 11i11g ar. 

Riksdagen beslutade vid 1977/78 ärs riksmöte om en iindring av bestäm

melserna om kommunal representation i sådana bostadsriittsföreningar 
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som kan fä lån med 29~:0(. av låneunderlaget (prop. 1977/78:93. CU 1977/ 

78: 28. rskr 1977/78: 265). 

På grund härav ändrades 26 * i bostadsfinansieringsföronlningen så att 

den tid för vilken en av kommunen utsedd styrelseledamot och suppleant 

för denne skall finnas begriinsades till 10 år. Diiremot gjordes ingen mot

svarande begränsning av tiden för en av kommunen utsedd revisor och 

suppleant för denne. 

Med anledning av en hemställan friin Stockholms fastighetsnämnd före

slär bostadsstyrelsen all 26 * i bostadslinansieringsföronlningen iindras sil 

att begränsningen till I 0 f1r avser siiviil styrelseledamöter som revisorer. 

Bostadsstyrclsen tar vidare upp frågan om.fi"ii111ja11de ar l'11crgis11åla hus 

och mindre småhus. Styrelsen redovisar de fttgärder som har vidtagits med 

anledning av regeringens uppdrag den 8 juni 1978 att beakta vad som 

anfördes i prop. 1977/78: 93 (s. 210) betriiffande den allmänna utformning

en av metoden för beräkning av läneunderlag och pantviirde med avseende 

på dels hus som iir lämpliga frftn energihushållningssynpunkt. dels mindre 

smähus. 

Bostadsstyrelsen omtalar att man kommer att studera effekten av de 

vidtagna åtgärderna vid utvärderingen av 1980 års l[mgivning. 

A11s/agshelast11i11gc11 för budgetåren 1980/81 och 1981 /82 beräknar sty

relsen enligt följande. 

Baiiknad a11slagshelast11ing .fi"ir h11dgctilre11 1980181 och 1981182 

Utbetalning av: 
lftn till nybyggnad av tlc1"bl)sladshus 
1[111 till nybyggnad av småhus 
ombyggnads- od1 förb:ittringslttn 
umlcrhållslån 
riinldän 
tomträttslån 
h'm för hyresförlustcr 

För,kott. netto 

Anslagsbclastning 

Milj. kr. 
1980i81 

1490 
3420 

870 
215 
220 
150 
160 
±0 

6525 

Milj. kr. 
1981/82 

1800 
3 300 
I 075 

220 
(_'il) 

80 
±0 

602.'i 

Vid utgången av budgetåret 1979/80 fanns en reservation pil ca 1461 

milj. kr. För budgetåret 1980/81 har anvisats ett anslag på 6900 milj. kr. 

Eftersom anslagsbclastningen beriiknas till 6525 milj. kr. för innevarande 

budget{1r erhålls en reservation på ca I 836 milj. kr. vid utgängen av budget

ftret. För budgetåret 1981/82 beräknar styrelsen anslagsbehovet till ca 4 790 

milj. kr. 

FiiredraKa11de11 

Bostadspolitiken har tidigare i hög grad varit inriktad pii nyproduktion 

av bostiider. Under 1960-talet var den viktigaste frågan att f1stadkomma ett 
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stort nytillskott av bostäder för att på så sätt lösa den allvarliga bostads

bristen. 

Bostadsbyggandet låg under slutet av 1960-talet och bör:ian av 1970-talet 

på en mycket hög nivå. Varje år färdigställdes drygt 100000 nya lägen

heter. Därefter minskade bostadsbyggandet under första hälften av 1970-

talet successivt till omkring 55 000 lägenheter. Antalet färdigställda lägen

heter resp. år under tioårsperioden 1971-1980 med uppdelning på flerbo

stadshus och småhus framgår av följande tablå. 

Färdigställda lägenheter ären 1971-1980. Källa: SCB 

Ar Flerbostadshus Smf1hus Alla hus 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
19801 

75250 
66900 
53 750 
38750 
27450 
15650 
14150 
IJ 550 
15600 
16000 

31950 
37 150 
43 750 
46550 
47050 
40 150 
40751) 
40150 
39900 
36000 

1 Uppgifterna avseende år 1980 är preliminära. 

107 200 
!04050 
97 500 
85 300 
74500 
55800 
54900 
53 750 
55 500 
~'2 000 

Trots den minskade nyproduktionen av lägenheter svarar bostadssek

torn för en stor del av den totala investeringsverksamheten. Är 1979 

utgjorde bostadsinvesteringarna 22 % av samtliga investeringar. I följande 

tablå redovisas' utvecklingen av bostadsinvesteringarna i fasta priser ( 1975 

års) under åren 1971-1980. fördelade på nybyggnad och ombyggnad. I 

tablån redovisas också uppgifter om underhållets omfattning. 

lm·esteringar och underhåll i permanenta bostiider åren 1971-1980. 1975 

ärs priser. Källa: SCB och konjunkturinstitutet 

År Nybyggnad Ombyggnad Totalt Underhåll 
milj. kr. milj. kr. milj. kr. milj. kr. 

1971 12457 860 n317 4341 
1972 12842 744 13 586 4412 
1973 12 326 873 13 199 4049 
1974 10947 1118 12065 4 271 
1975 ro 111 1884 12 O'i5 4503 
1976 9259 1788 11047 4535 
1977 8880 1935 10815 4813 
1978 9596 2880 12476 4883 
1979 9691 3 176 12 867 4980 
1980 (prognos) 8835 3000 11835 5080 

Som framgår av tablån har nybyggnadsinvesteringarna minskat under 

1970-talet. Minskningen är emellertid betydligt mindre än om man ser till 

enbart antalet nybyggda lägenheter. Den ökade utrymmes- och utrust

ningsstandarden i nyproduktionen och den ökade ombyggnads- och under-
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hålls verksamheten har helt kl)mpenst~rat nedgangen i nyproduktionen. I ek 

redovisade L1mbyggnadsinvesteringarna ingår genomförda energispadt

gärder. 

Eftersom bostäderna har en ltmg livslängd utgör den årliga nyproduk

tionen endasl en liten andel av det totala bostadsbeståndet. A.r 1979 var 

den l .5 r;'o. Nettotillskottet av lägenheter är heller inte bara beroende av 

hur många lägenheter som prod1.H.:eras. utan även avgången har betydelse. 

Lägenheter avgår ur bostadsbcståndet genom exempelvis sammanslagning 

vid ombyggnad. ändring av användningen. l. ex. kontoriscring. rivning och 

övergång till fritidsbostäder. Förutom genom nybyggnad kan lägenheter 

också komma till på grund av att nya lägenheter ställs i ordning vid om

eller tillbyggnad eller att fritidshus övergår till att användas som permanen

ta bostäder. 

Enligt bostadsstyrelsens beräkningar finns det f. n. drygt 3.7 milj. ho

stadslägenheter i hostadsheståndet. Antalet lägenheter per I 000 indnare 

var år 1975 högre än i något annat land. nämligen 430. Detta tal beräknas 

ha stigit till ca 445 år I 980. 

Ökad uppmärksamhet måste iignas åt att ta vara pil och förbättra dessa 

hoståder. De representerar stora ekonomiska. kulturella och sociala vär

den. 

F. n. handlar debatten enligt min mening i allt för stor utsträckning om 

hur många lägenheter som behöver byggas. Uppgifter om antalet påbör

jade och inflyttningsfärdiga lägenheter ger inte en fullstiindig bild av bo

stadstillgången. Under 1960-talet var avgången 35 000-40 000 lägenheter 

per är. De senaste åren heräknas avgången uppgå till endast ca 20000 

lägenheter. Det innebär att även med en så kraftig omsvängning av bo

stadshyggandet som har skett under 1970-talet så har bostadsheståndet 

ökat med ca 180 000 lägenheter mellan åren 1976 och 1980. 

Det är angeliiget att debatten om bostadsbyggnadsbehovet nyanseras 

och inriktas även på frågan hur beståndet skall kunna förändras så att det 

bättre stämmer överens med ändrade anspråk och behov. Också från 

sysselsättningssynpunkt är det angeläget att det totala produktionsheho

vet. inkl. behovet av underhåll. anges. Det finns annars risk för att viktiga 

delar av hostadsbyggandet kan komma att sakna nödvändiga arhetskrafts

resurser. 

Mina överväganden i det följande om bostadsbyggnadshehovet och in

riktningen av bostadsbyggandet skall ses mot bakgrund av vad jag nu har 

anfört. Jag tar först upp frågan om 11y/Jyggr111dshel10vet. 

I anslutning till arbetet med 1980 års långtidsutredning (LU 80) har olika 

beräkningar gjorts av det framtida nybyggnadsbehovet. En beräkning. som 

bostadsstyrelsen har svarat för. har skett enligt den s. k. hushål!skvotme

toden. En viktig utgångspunkt för den har varit utvecklingen mellan åren 

I 960 och I 975 enligt folk- och bostadsräkningarna. 

Till följd av befolkningsförändringar och beräknad ökning av hushålls-
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kvoterna. dvs. andelen personer i olika [ildersgrupper som har egen lägen

het. väntas antalet hush~Hl öka med i genomsnitt 34000 per ftr under 

perioden 1976-1990. Större delen av denna ökning h;:ror pit en anlag;:n 

fortsatt ökning av hushållskvotcrna. Ökningen viintas hli störst den första 

femårsperioden och sedan avla. A vgtlngen av liigcnhctcr uppskattas till i 

genomsnitt 18 000 resp. 19 000 lägenheter per år under perioucrna 

1976-1980 och 1981-1985. Fiir femårsperioden 1986--1990 heriiknas av

gången bli betydiigt större. eller 26000 lägenheter per år. i första hand 

beroende pil en antagen ökning av ombyggnadsverksamheten i nyare tkr

bostadshus. 

Bostadsstyrdsens beräkning resulterar i ett nyhyggnadshehov av i ge

nomsnitt 57 000 lägenheter per år under hela perioden 1976- 1990. Behovet 

för femårsperioderna 1976-1980. 1981-1985 resp. 1986-1990 har beräk

nats till i genomsnill 64 000. 55 000 resp. 53 000 lägenheter per år. 

Under femårsperioden 1976-1980 kommer den enligt kalkylerna behöv

liga produktionen inte att uppnås. Om delta underskott skall kompenseras 

senast till år 1985 mftstc enligt bostadsstyrdsen antalet färdigsliillda lägen

heter ökas till i genomsnitt 64 000 per år under perioden 1981- 1985. l\led 

hänsyn till förutsättningarna för byggandet på kort sikt och önskemålen alt 

kunna behålla en någt)1-Junda jämn produktionsnivå under en längre tid 

anser styrelsen att det är rimligt all räkna med ett färdigstiillandc av i 

genomsnitt 60 000 lägenheter per år under perioden 1981-1985. 

LU 80 redovisar även andra beräkningar av det framtida nybyggnadsbe

hovet. Vid dessa beriikningar har man använt en efterfrågemodell som 

baseras pä sambandet mellan bostadsefterfrågan och befolkningens storlek 

men som också tar viss hänsyn till inkomst- och prismvecklingen. Enligt 

beräkningarna uppgår nybyggnadsbehovel till 45 000 resp. 50000 lägen

heter per år under perioden 1980-1985. LU 80 betonar dock att det 

snarare är den sammanlagda invcstcringsnivän i bostadssektorn iin inves

teringarna i nyproduktionen som har betydelse för möjlighi.:tcrna alt tillgo

dose bosladseflerfrågan. Inom den totala ramen kan sedan efterfrågan 

tillgodoses på olika sätt. Fler liigenheler kan byggas om man ändrar fördel

ningen mellan smahus och tlcrhostadshus. Likaså kan nyproduktionen av 

lägenheter bli större om ökningen av investeringarna i ombyggnad och. 

underhåll blir mindre än vad LU 80 har räknat med. 

Jag vill understryka den stora osiikcrhel som med nödvändighet finns i 

olika beräkningar av nybyggnadsbehovet i en i stort sett balanserad mark

nad. Den beror pil svårigheterna att bedöma bl. a. antalet hushåll, pris- och 

inkomstutvecklingen och dess betydelse för bostadscfterfriigan fdn olika 

hushållsgrupper samt avgången av liigcnheler. 

Bedömningen av antalet hushåll är till stor del beroende på den antagna 

ökningen av hushållsbildningen for i första hand ungdomar och äldre 

personer. Eftersom pensionärerna är en stor grupp, som dessutom kom

mer att öka. får vaije procentenhets förändring av hushilllskvoterna för 

pensioniirer i olika åldersgrupper stor betydelse för den totala efterfrågan. 
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I nästan alla hedömningar för 1980-talct förutsätts en svagare inkomstut

veckling än under 1970-talet. Flera faktorer. t. ex. ökade bränslepriser rn.:h 
stigande produktionskostnader. talar ocksa för att priserna på bostäder 

kan komma all öka mer än pris.:rna för annan konsumtion. 

Enligt min bedömning kommer denna utveckling i första hand att medfö

ra all cfterfdigan pä utrymme och högre kvalitet i Higenheterna växer 

svagare än tidigare. Utvecklingen kan emellertid också leda till all hus

hållsbildningen och efterfrf1gan p{1 lägenheter kommer att dämpas. Det 

torde dock huvudsakligen giilla efterfrågan från grupper som ännu inte är 

etablernde pt1 bostadsmarknadcn. Särskilt efterfrågan frän ungdomar är 

svf1r att bedöma. När det gälkr pensioniirernas bostadscfterfrågan har 

utbyggnaden av den öppna vården och dagsjukvärden liksom av den soci

ala hemhjälpen stor betydelse. 

I vilken utstriickning som smähus i glesbygden överges eller omvandlas 

till fritidshus är en osäkerheisfaktor vid hedömningen av avgängen. Likasii 

är det svårt att förutse i vilken omfattning ombyggnad av flerbostadshus 

och diirmed sammanhängande sammanslagning av lägenheter kommer att 

ske. 

Med hänsyn till svårigheterna att hedöma det langsiktiga nybyggnadsbe

hovet är det inte möjligt att mer exakt ange hur många bostäder som 

behöver hyggas under den kommande femårsperioden. Enligt min mening 

iir det rimligt att som riktmiirke för planeringen t.v. ange cl\ pilbö1:iande 

om ca 55 000 lägenheter per år. 

När det gäller 0111hvg1;nads- och 11nderhållshe/101·et vill jag erinra om 

vad jag tidigan: har anfört om bostadsförsörjningen. Byggandet bör i högre 

grad än tidigare utgil från det befintliga bostadsbeståndet och inriktas pi't all 

bygga om och underhålla äldre lägenheter och förbättra dåliga bostadsmil

jöer. Det intensiva energispararbete som pågår m{1ste fortsäl\a även under 

1980-talet. 

Om inte bostadsbeständct förändras genom sammanslagning av liigen

hder o.:h komplellerande nybyggnader minskar möjligheterna att motver

ka en ensidig hushålls- och befolkningssammansiiltning i de äldre hostads

områdena. På kort sikt kan behovet av att slå ihop smålägenheter emeller

tid stå i konflikt med önskemålet att göra det liillare för äldre människor att 

bo kvar i sin invanda miljö och för ungdomar att skaffa sig en liten lägenhet 

till en relativt låg hyra. 

Ombyggnads- och underhållsverksamheten kommer enligt min bedöm

ning all öka under den kommande femårsperioden. LlJ 80 antar i sina 

beräkningar att ombyggnadsinvesteringarna ökar med i genomsnitt 8.4 

resp. 6.0% per år under perioden 1979-1985. Underhållet ökar enligt LU 

80 med 6.6 resp. 6.3 ~1' per år. 

Kommunerna har ansvaret li:ir hostadshy1;ga11dets i11rikt11i11g och ge-

1w11(/(Jra11de. Det iir nödviindigt all den helhetssyn på bostadsförsiiljningcn 

som jag tidigare har betonat kommer till ullryck i kommunernas planering. 

I varje bostadsförsörjningsområde. kommun eller större område. milste 
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enligt min mening inriktningen av nyproduktionen bestämmas med hänsyn 

till sammansättningen av lägenheterna i beståndet samt behovet av och 

förutsättningarna för ombyggnad i olika bostadsområden. 

De kommunala bostadsförsörjningsprogrammen är ett viktigt instrument 

när kommunerna tar ställning till dessa frågor. När programmen ersatte de 

tidigare bostadsbyggnadsprogrammen och de särskilda bostadssanerings

programmen var ett syfte just att markera denna helhetssyn. I programmen 

skall hela bostadsförsörjningen behandlas i ett sammanhang och en avväg

ning ske mellan nybyggnad och ombyggnad för att tillgängliga resurser 

skall kunna utnyttjas på bästa sätt. 

Bostadsstyrclsen har i en bilaga till sin anslagsframställning redovisat 

vissa uppgifter om erfarenheterna från den första omgången bostadsför

sörjningsprogram. Av styrelsens redovisning framgår att många kom

muner har påbörjat arbetet med att utforma bostadsförsörjningsprogram 

enligt de nya intentionerna medan andra kommuner ännu inte verkar ha 

ändrat inriktningen av programarbetet. Enligt min mening är det väsentligt 

att detta arbete fortsätter och att alltfler kommuner utvecklar sina program 

så att de blir kommunala handlingsprogram för hela bostadsförsör:iningen. 

Bl. a. för au kunna bedöma vilka åtgärder som bör göras i det befintliga 

bostadsbcståndet för att tillgodose de boendes önskemål anser jag att det 

också är nödvändigt att kommunerna i större utsträckning arbetar med 

bostadssociala inventeringar. 

Det är vidare angeläget att kommunerna i sin planering särskilt beaktar 

ungdomarnas och pensionärernas behov av bostäder. Jag vill i samman

hanget erinra om sambandet mellan pensionärernas bostadscfterfrågan och 

utbyggnaden av den öppna vården. dagsjukvården och den sociala hem

hjälpen. På många håll behöver man bygga fler mindre lägenheter, i första 
hand lägenheter om två rum och kök. En väsentlig förändring av lägenhe

ternas storlcksfördclning kan emellertid som bostadsstyrclsen framhåller 

knappast åstadkommas utan att även fördelningen mellan småhus och 
tlerbostadshus ändras. 

Skillnaderna mellan kommunerna är stora när det gäller tillgången på 

bostäder. Den I september 1980 var antalet outhyrda lägenheter i statsbe

lånade tlerbostadshus färdigställda år 1967 och senare 11 000. Antalet 

outhyrda lägenheter har minskat i Stor-Stockholm, Stor-Malmö och i 

kommuner med mer än 75 000 invånare. Däremot har uthyrningssvårighc

terna ökat i Stor-Göteborg och i kommuner med mindre än 75 000 invåna

re. Andelen outhyrda lägenheter i Stor-Göteborg och Stor-Malmö var 3,9 

resp, 2,3 %. I Stor-Stockholm finns det d~iremot inte längre några outhyrda 

lägenheter. För riket i övrigt var andelen 1.2 '/(.för kommuner med mer än 

75000 invånare och 2.7% för övriga kommuner. 

Enligt min uppfattning råder det på många håll i landet en god balans på 

bostadsmarknaden. Klara bristtendenser finns i ett förhållandevis litet 

antal orter. Läget i Stor-Stockholm skiljer sig emellertid markant från 
3 Rik.l'dagen /9/:W/8/. I .rn111/. Nr /()Il. Bilaga /6 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 16 Bostadsdepartementet 34 

andra orter. Marknaden tyngs här också av s. k. smygkontorisering och 

ökande efterfrågan på övernattningslägenheter. Vidare har bristen på 

byggnadsarbetare varit stor. Med hänsyn till att bostadsbyggandet i Stor

Stockholm måste öka har jag knutit en expert till bostadsdepartementet 

som har fått regeringens uppdrag att bl. a. klarlägga de hinder som råder 

och efter samråd med kommuner och berörda regionala organ föreslå och 

initiera olika åtgärder. 

I detta sammanhang vill jag beröra samhällets stiid till bostadsprod11k

tionen och bostadskonsumtionen. Stödet lämnas inom såväl bostadspoliti

kens som skattepolitikens ram. 

Det bostadspolitiska stödet ges i många olika former. De till volymen 

största stödformerna är bostadslänen. räntebidragen och bostadsbidragen 

till barnfamiljer och pensionärer. Det skattepolitiska stödet uppkommer i 

huvudsak genom egnahemsägarens möjlighet att dra av ränteutgifter för 

fastighetslån vid inkomsttaxeringen. 

De nämnda stödformerna har stor betydelse för utvecklingen av efteri'rå

gan på lägenheter och paverkar i hög grad förutsättningarna för bostads

produktionen. I prop. 1980/81: 63 < s. 2 ft) redogjorde jag närmare för stö

dets omfattning och inriktning. Det samlade stödet i form av räntebidrag. 

bostadsbidrag och skattesubventioner uppgick år 1975 till drygt 8 miljarder 

kr. År 1978 hade stödet ökat till 14,4 miljarder kr. och ftr 1980 torde det ha 

uppgått till ca 20 miljarder kr. 

I propositionen underströk jag behovet av att samordna åtgärder inom 

finansieringssystemet med skattesystemet. Vidare framhöll jag i likhet 

med vad jag har gjort tidigare (bl. a. i prop. 1977/78: 100 bil. 16 s. 153) att 

det inte är rimligt att räkna med någon väsentlig höjning av subventionerna 

i framtiden och att det diirför finns anledning att fortlöpande överväga 

inriktningen av subventionerna med hänsyn till såväl de fördclningspolitis

ka som de bostadspolitiska effekterna och till de ekonomiska konsekven

serna för staten och kommunerna. Riksdagens beslut (CU 1980/81:7 och 

12. rskr 1980/81:95 och 106) med anledning av mina förslag i prop. 1980/ 

81: 63 beträffande räntebidragen samt beslutet < prop. 1980/81: 42. Sk U 

1980/81: 11. rskr 1980/81: 94) om ändrade regler för villabeskattningen in

nebär sådana begränsningar. De beslutade ändringarna medför att stödet i 
form av räntebidrag och skattesubventioner minskar med ca 1.5 miljarder 

kr. år 1981 jämfört med tidigare regler. Trots detta torde stödet bli större 

detta år än år 1980. 

Som bostadsstyrelsen framhåller iir iikningen m· ho.1·1adskost1111dsni1'll11 

f. n. ett allvarligt problem. Sedan mitten av 1970-talet har kostnaderna 

inom hostadsproduktionen stigit kraftigt. Jag vill h~ir redovisa vissa upp

gifter från en undersökning. "Bostadsproduktioncns struktur och kostna

der under senare delen av 1970-talet". som har genomförts av statens pris

och kartellnäm.nd <SPK). Uridersökningen omfattar samtliga !lerbostads

hus och gruppbyggda småhus sl'im har fått prcliminiirt beslut om statligt lån 

mellan första kvartalet 1974 och tredje kvartalet 1979. 
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Under denna period ökade den totala produktionskostnaden för lägen

heter i tlerbostadshus i exploateringsområden. dvs. områden som inte 

tidigare hade varit bebyggda. från ca 88 000 till ca 233 000 kr. per liigenhct 

eller med ca 165 %. För lägenheter i !lerbostadshus i saneringsområden. 

dvs. lägenheter som har uppförts på tomter i områden med redan tidigare 

samlad bebyggelse. ökade den totala produktionskostnaden frän drygt 

IOOOOO till ca 300000 kr. per lägenhet. eller med ca 195'/L Ökningen av 

den totala produktionskostnaden för !lerbostadshus var särskilt markant 

under andra halvåret 1977 och första halvåret 1978. En stor del av 

kostnadsökningen per lägenhet i llerbostadshus förklaras av ökade ytor för 

lägenheterna. 

Den totala produktionskostnaden för gruppbyggda småhus uppvisar en 

betydligt lägre procentuell ökning under den aktuella perioden. Mellan 

första kvartalet 1974 och tredje kvartalet 1979 ökade den totala produk

tionskostnaden för småhus från ca 167000 till ca 340000 kr. per lägenhet. 

eller med ca 105 % . För gruppbyggda småhus har den genomsnittliga 

lägenhetsstorleken varit i stort sett oförändrad. 

Av den totala ökningen av byggkostnaderna - produktionskostnaderna 

minskade med kostnaderna för tomt och grundberedning - för tlerbostads

hus i exploateringsområden. vilken uppgick till ca 114000 kr. per liigenhet. 

berodde ca 60% på ökade kostnader för material. löner och andra produk

tionsfaktorer. Ca 40%· av ökningen orsakades av höjd kvalitet. 

Lönerna inom byggnadsindustrin har totalt sett ökat i samma utsträck

ning som för industrin i övrigt. Mellan åren 1974 och 1979 ökade lönekost

naderna för industriarbetare med sammanlagt ca 125 %. För byggnadsindu

strin var lönekostnadsökningen särskilt markant under perioden 

1975-1977. Priserna på byggmaterial har ökat mycket kraftigt under större 

delen av undersökningsperiodcn främst beroende p{1 oljekrisen. 

Enligt undersökningen kan således den totala kostnadsökningen per 

lägenhet för tlerbostadshus mellan åren 1974 och 1979 i första hand förkla

ras av ökade kostnader för material. löner och ökad kvalitet. I samman

hanget kan noteras att den nya energinormen och kravet på handikappan

passning av bostäder enligt SPK:s undersökning endast svarar för en 

förhållandevis liten del av ökningen. 

I likhet med bostadsstyrelsen anser jag att de ökade kostnaderna inom 

bostadsproduktionen är oroande. 

Allmänt prisstopp på samtliga varor och tjänster infördes i mars och 

upphävdes i maj 1980. Det prisstopp för inredningssnickerier som har gällt 

sedan mars 1979 upphävdes samtidigt som det allmänna prisstoppet. Skyl

digheten att till SPK anmäla och motivera prishöjningar i förväg gäller 

fortfarande för i stort sett samtliga byggnadsmaterial. Jag vill vidare nämna 

att jag med stöd av regeringens bemyndigande har tillkallat en särskild 

utredare för att närmare kartlägga orsakerna till prisutvecklingen inom 

bostadsbyggandet (Bo 1980: 0 I). 
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Flera olika åtgärder har vidtagits för att minska genomslaget av kost

nadsökningarna på hyran. 

Regeringen har vid ett par tillfällen höjt de s. k. grundbeloppen. Härige

nom har lfinetaket. särskilt för flerbosta<lshus. höjts mer iin vad som var 

motiverat av den statistiskt registrerade kostna<lsökningen. Vidare över

gick regeringen är 1979 till att justera tidskoefficienten varannan mtmad för 

att bättre anpassa lånetaket till kostnadsut vecklingen. Under år 1980 har 

koefficienten höjts från 1.38 den I januari till 1.55 den I november. 

För att stimulera nyproduktionen har statsmakterna pil grundval av mina 

förslag i föregående års budgetproposition beslutat (prop. 1979/80: HJO bil. 

16. CU \979/80: 22. rskr 1979/80: 24()) att införa produktionskostnadsan

passad belåning för nybyggnad av hyres- och bostadsrättshus. Det innebiir 

att för bostadsbyggnadsprojekt som upphandlas i konkurrens bostadslftn 

liimnas även för godkänd överkostnad. dvs. skillnaden mellan den god

kända produktionskl1stnaden och ett schablonmässigt beräknat pantvtirde. 

Eftt:rsom räntebidrag ges för denna överkostnad blir kapitalkostnaderna 

lägre vid givna produktionskostnader. 

Bostadsstyrelsen menar att det finns en risk för att detta system vid en 

oförändrad konkurrenssituation leder till en press uppåt av produktions

kostnaderna. Styrelsen har därför uppmanat kommunerna och länsbo

stadsnämnderna att vid prövning av lfineiirenden vara uppmärksamma pil 

denna risk och söka undanröja den. Också regeringen följer med skärpt 

uppmärksamhet kostnadsutwcklingen beträffande den statligt belänade 

nyproduktionen. Det är enligt min mening emellertid ännu för tidigt att 

bedöma vilka effekter som de gynnsammare ltmcrcglerna har haft. Som jag 

framhöll när beltmingen infördes bör sjiilvfallet systemet med produktions

anpassa<l belåning avvecklas om det grunJliigganJe syftet. dvs. att åstad

komma gynnsamma effekter pft kostnadsutvccklingen. mot förmodan inte 

uppnås. 

Genomslaget av byggkostnadsökningarna pft hyran minskas även genom 

den sänkning av den liigsta garanterade riintan för nytillkommande hyres

och bostadsriittshus som riksdagen nyligen har beslutat om (prop. 1980/ 

81:63.CU 19R0/81:7och 12.rskr 1980/81:9:\och 1061. 

Det finns ocksfi anledning att granska utvecklingen för drift- och under

hållskostnaderna. Dessa kostnader har ökat kraftigt de senaste åren. Bl. a. 

briinslckostnaderna har ökat avseviirt under åren 1979 och 1980. Denna 

ökning slår kraftigt pä boendekostnaderna för såviil hyresgäster som små

husägare och bostädsriittshavare. För att stimulera till encrgisparätgärder 

har nu under drygt sex ilr lämnats ett statligt energisparstöd i form av liln 

och bidrag. Ett program för encrgihushfillning i befintlig bebyggelse kom

mer att föreliiggas riksdagen under vf1ren 1981. De ökande bränslekostna

derna aktualiserar frågan om inte hyresgiisterna pii samma siitt som smi't

husiigarna och i viss m~lll bostadsriittshavarna borde ha möjlighet att 

tillgodogöra sig effekterna av att spara energi. Jag vill därför erinra om att 

jag med regeringens bemyndigande har tillkallat en särskild utredare (Bo 
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1979: 03) med uppdrag att utreda och lämna förslag beträffande mätning 

och debitering, individuellt eller i mindre kollektiv, av energi för upp

värmning och tappvarmvattenberedning. 

Det är vidare angeläget att den enskilde ges ansvar och möjligheter att 

direkt påverka även övriga drift- och underhållskostnader. Underhålls

fondsutredningen (Bo 1978: 05) har i uppdrag att utreda och lämna förslag 

om hur hyresgästerna skall kunna få ett väsentligt inflytande över använd

ningen av underhållsmedlen. Enligt vad jag har erfarit avser den särskilde 

utredaren att lämna ett betänkande om underhäll av hyrcsbostäder under 

våren 1981. 
Enligt min mening är det en viktig uppgift också för hyrcsmarknadcns 

parter att gemensamt söka finna former för hyresgästernas möjligheter att 

påverka kostnaderna för drift. underhåll och bränsle. 

Under senare år har utvecklingen av kallhyror. dvs. hyror exkl. bränsle 

och lyse. varit gynnsammare än den allmänna prisutvccklingen. En bidra

gande orsak till detta torde vara att en stor del av underhållskostnaderna 

har kunnat finansieras mi:d de underhållslån som enligt riksdagens beslut 

får lämnas för åren 1979 och 1980. I avvaktan på beslut om en längsiktig 

lösning av frågan om finansieringen av underhållet har jag föreslagit att de 

nuvarande möjligheterna att få underhållslån förlängs till att gälla även 

under år 1981 (prop. 1980/81: 64). Som jag har framhållit är denna förläng

ning av engångskaraktär. Någon ytterligare förlängning av denna långiv

ning bör inte göras. Riksdagen har nyligen beslutat (CU 1980/81: 8. rskr 

1980/81: 96) i enlighet med förslaget. 

Genom bostadsbidragen har effekterna av hyreshöjningarna kunnat 

mildras för i första hand hushåll med lägre inkomster och stor försö1jnings

börda. Enligt min mening bör dessa grupper även framdeles till väsentlig 
del kompenseras för hyreshöjningar. Hyresgriinserna för bostadsbidragi:n 

kommer därför att räknas upp. Till denna fråga återkommer jag under 

anslaget B 7. Bostadshidrag m. m. 

Jag vill vidare nämna att jag kommer att föreslå att särskilda lånemedel 

får användas för bl. a. sådant experimentbyggande som syftar till att åstad

komma goda bostadskvaliteter till lägre kostnader. 

Beträffande kreditförsiirjningen vill jag anföra följande. 

Byggnadskreditgivningen till det statsbelånade bostadshyggandet har 

fungerat tillfredsställande under år 1980. A vlyften av krediterna till slutliga 

lån har däremot inte fungerat helt utan störningar. Det har förekommit 

problem i samband med avlyft som har gällt gruppbyggda småhus. 

Enligt min mening är det nödvändigt att förutsättningarna för avlyft 

förbättras. Det bör i första hand ankomma på bankerna själva att åstad

komma detta. Enligt vad jag har erfarit pågår överläggningar mellan före

trädare för berörda banker i frågan. Om detta inte leder till avsett resultat 

kommer delegationen för bostadsfinansiering, enligt vad jag har inhämtat, 

att inleda överläggningar i samma syfte med företrädare för bankerna. 

I sammanhanget vill jag också erinra om att vissa ändringar har vidtagits 
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i fråga om villkoren för bottenlån och den oprioriterade fastighetsbclaning

en. När det gäller bottenlånevillkoren har riksbanken vidtagit åtgärder som 

innebär att amorteringstiderna för bottenlån avkortas. Detta har skett på 

grundval av de riktlinjer som riksdagen fastställde vid 1979/80 års riksmöte 

(prop. 1978/79: 165. FiU 1979/80: 8. rskr 1979/80: 59). För sådana lån som 

avser nybyggnader minskas tiden med 10 år till 40 år för småhus och 50 år 

för llerbostadshus. Amorteringstiderna för ombyggnad skall i större ut

sträckning bestämmas med hänsyn till ombyggnadens effekter på fastighe

tens ekonomiska livslängd. 

Även amorteringsprinciperna för bottenlån har ändrats. Amorteringarna 

har tidigare skett enligt den s. k. annuitetsprincipen. Numera tillämpas en 

ordning som innebär att amorteringstakten bestäms utan någon koppling 

till räntenivån. 

När det gäller den oprioriterade fastighetsbelåningen godkände regering

en i december 1979 bolagsordningar för nya institut för sådan belåning. 

Riksbanken har sedermera även fastställt nya riktlinjer för den opriorite

rade långivningen. Syftet iir bl. a. att få instituten att medverka till att 

långfristigt binda en del av de medel som frigörs i samband med fastighets

överlåtelser. Dessa medel kan sedan utnyttjas för att finansiera lån till 

bl. a. förvärv av äldre småhus. Andra finansieringsmöjligheter för institu

ten är upplåning dels på den organiserade kreditmarknaden. dels utanför 

denna marknad. Riksbanken har dock angett ramar för upplåningen. Efter

som efterfdgan på denna typ av lån kan väntas överstiga de medel som 

står till institutens förfogande, måste dessa prioritera mellan olika 

låneansökningar. Enligt riksbanken bör därvid ombyggnad och reparation 

av äldre småhus och överlåtelser av äldre lågt belänade fastigheter betrak

tas som angelägna ändamål. 

Jag gär nu över till frågan om hostadshyRgnadsp/anen. 

Följande tablå visar antalet påbörjade lägenheter under den senaste 

tioårsperioden. 

Pilhii1jade lägenheter tlrcn 1971-/980. Källa: SCB 

År Flerbostadshus Småhus Alla hus 

1971 68900 35 700 104 600 
1972 55800 42800 98600 
1973 36950 43 200 80200 
1974 :!7 500 53 450 81000 
1975 15 250 36150 51400 
1976 14500 42 700 57 200 
1977 13 700 40250 53950 
1978 16650 40600 57 250 
1979 17600 38150 55 750 
1979jan-okt 1 13500 30500 44000 
1980jan-okt 1 12950 26 100 39050 

1 Preliminära uppgiftt!r. 

Bedömningarna av nybyggnadsbehovet för perioden 1981-1985 talar, 

som jag nyss har sagt. för att riktmärket för planeringen t.v. bör vara ett 
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påbörjande om ca 55 000 liigenheter per ilr. Under ftr 1980 beriiknas antalet 

påbörjade lägenheter bli knappt 50000. Nybyggandet bör därför öka. Vi

dare vill jag framhålla att jag räknar med att ombyggnads- och underhiills

verksamheten kommer att öka under den kommande femårsperioden. 

Jag har i det föregilende redogjort för olika ätgiirder som syftar till att 

stimulera bostadsproduktionen. I frt1ga om bostadsbyggnadsplanen gäller 

fr. o. m. år 1979 att niigon ram för beslut om bostadslån till nybyggnad inte 

har fastställts för det första av planperiodens tre [1r. Regeringen har i stället 

erhållit riksdagens bemyndigande att för detta [ir anpassa det statligt bel{1-

nade bostadshyggandets omfattning efter uppkommande behov. För de 

återstående tvfi åren av planperioden har riksdagen liksom tidigare fast

ställt en preliminiir ram. Regeringen har av administrativa skiil behållit 

systemet med att fördela ramar på län även för planperiodens första t1r. 

Nybyggnadsramar har dock tilldelats länen i den omfattning som klnssty

relserna har lämnat förslag till regeringen om. Uinsstyrelserna har därefter 

fördelat ramarna på kommunerna. I storstadsomradena har länsstyrelserna 

tilldelat de kommunala samarhctsorganl'n en gemensam ram för de ingäen

de kommunerna. Samarbetsorganen har därdtcr fördelat sin ram på kom

munerna. Stor-Gött:borg. som omfattar kommuner i tre liin. har dock 

tilldelats sin nybyggnadsram direkt av regeringen. 

Vid sina beslut om ramtilldelning h~lf regeringen prövat iivcn de kommu

nala anspråk som inte har tillgodosetts i liinsstyrclscrnas förslag. 

För nybyggnad av bostäder som inte iir statligt finansierade faststiiller 

regeringen ramar för byggnadstillstånd. För år 1981 har ramen faststiillts 

till 4 500 lägenheter och 500 vårdplatser. 

Tillgängliga uppgifter tyder på att det under llf 1980 har meddelats beslut 

om hostadslån till ca 45 000 liigenheter. vilket är en minskning med knappt 

3 000 lägenht!ter i förhållande till år 1979. Antalet liigenheler för vilka 

hyggnadstillstånd har meddelats minskade frän 3 500 till knappt 3 000 mel

lan åren 1979 och 1980. Sammanlagt har s<ilcdes beslut om lfm och bygg

nadstill~tånd meddelats för ca 48 000 lägenheter under år 1980. 

Bostadsstyrelsen har med stöd av bedömningar från liinsbostadsniimn

dcrna r~iknat med att långivningen under år 1981 kommer att hli ungefär 

lika stor som under är 1980. Niir styrelsen gjorde sin heräkning kunde 

hiinsyn dock inte tas till riksdagens beslut !CU 1980/81: 7 och 12. rskr 1980/ 

81: 95 och 106) med anledning av förslagen i prop. 1980/81: 63 om räntehi

drag m. m. 

Som jag tidigare har sagt hör bostadsbyggandet öka. Enligt min mening 

finns det därför f. n. ingen anledning att fastställa några ramar för det 

statligt belånade bostadsbyggandet. Detta gäller för säviil nybyggnad som 

ombyggnad. I sammanhanget vill jag erinra om att hl1stadsstyrelsen har 

regeringens uppdrag att överviiga vissa frågor om ramsystemet. bl. a. 

frågan om ny- och ombyggnadsramarna kan uttryckas i jämförbara ekono

miska mått. Enligt vad jag har e1i·arit kommer styrelsen att under våren 

1981 redovisa resultatet av sina överväganden. 
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Systemet med att regeringen faststiiller låneramar för nybyggnad. som 

länsstyrelserna i sin tur fördelar pil kommunerna. har tidigare behiillits 

även under de år dä någon sådan ram för landi:t som helht:t inte har 

fastställts. Det har från fkra håll framförts önski:m{tl om att detta system 

ändras eftersom del generellt sett har liten praktisk funktion. Även jag 

anser att systemet bör kunna ändras och då friimst av förenklingsskäl. 

Samtidigt bör beaktas att systemet har gett länsstyrelserna i:n viss möjlig

het att hindra att enskilda kommuner genomför ett bostadsbyggande som 

är olämpligt med hänsyn till regionalpolitiska eller liknande intressen. Dt:n 

möjligheten anser jag att länsstyrelserna bör ha iiven i fortsättningen. Jag 

förordar diirför att det nuvarande systemet med ramfördelning på län 

slopas t.v. men att länsstyrelserna ges riilt att faststiilla ramar om det 

behövs med hänsyn till regionalpolitiska elkr liknande intressen. 

Vad jag nu har förordat innebiir. om det genomförs. att länsstyrelserna 

inte behöver underställa regeringen sina bedömningar av behovet all be

gränsa vissa kommuners bostadsbyggande. Eftersom länsstyrelsebeslut 

kan överklagas hos regeringi:n ges dock kommunerna även i fortsättningen 

en möjlighet att få bedömningarna prövade av regeringen. Jag anser att 

besviirsmöjligheten i tillräcklig utsträckning tillgodoser det kommunala 

intresset av all ff1 sådana frågor prövade av regeringen. 

Någon ändring av ramen för beslut om byggnadstillständ för nybyggnad 

av inte statligt finansierade bostiider år 1981 bör inte göras. 

Niir det giiller möjligheterna att säkra krediterna till bostadsbyggandet 

under år 1981 vill jag erinra om att de överenskommelser som delegationen 

för bostadsfinansiering triiffar med bankerna om krediterna till bostadssek

torn i huvudsak grumlas pä den bedömning av bostadsbyggandets omfatt

ning som lånemyndigheterna gör. Att ramen slopas medför således inte 

någon grundläggande ändring i detta avseende. 

Den särskilda ramen för liln till sådana boendemiljöförbättringar för 

vilka boendemiljiibidrag inte Himnas bör beh;lllas. Bostadsstyrelsen har 

föreslagit en ram pä 35 milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1981/!C och 

1982/83. Jag bitriider förslaget. 

Jag övergår nu till att behandla vissa lånefrågor. Först tar jag upp frågan 

om kommunal rn·isor i l'is.1·a hostadsriitt.1ji:ireningur. 

Enligt 26 * bostadsfinansieringsförordningen giilkr som förutsättning för 

att bostadslån skall lämnas med 29 'X· av låneunderlaget bl. a. att kom

munen skall utse en styrelseledamot och en revisor i föreningen samt 

suppleanter för dessa. Styrelseledamoten och dennes suppleant skall fin

nas med från föreningens bildande till tio år efter lånets utbetalning. Enligt 

nuvarande regler skall däremot revisorn och dennes suppleant finnas un

der ltmets hela löptid. 

Bostadsstyrclsen har föreslagit att den tid under vilkt:n en kommunal 

rel'i.rnr skall finnas i bostadsriittsföreningar begränsas till tio år. I samman

hanget hiinvisar styrelsen till en skrivelse från fastighetsniimnden i Stock

holms kommun. i vilken nämnden anför att det inte iir något väsentligt 
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kommunalt intresse att behålla den kommunala insynen utöver den tid som 

gäller för styrelseledamöter. Nämnden hänvisar också till svårigheten att 

rekrytera revisorer och till kostnaderna för dessa. 

Svenska kommunförbundet har yttrat sig över förslaget och tillstyrkt 

det. Förbundet bekräftar att det många gånger är svårt för kommunerna att 

rekrytera revisorer till bostadsrättsföreningar. 

För egen del vill jag anföra följande. Den nuvarande begränsningen i 

fråga om kommunal styrelserepresentation infördes år 1978 efter beslut av 

riksdagen (prop. 1977/78:93. CU 1977178:28. rskr 1977/78:265). När jag 

behandlade frågan angav jag att det med hänsyn till statens intresse som 

kreditgivare är befogat med en kommunal insyn och kontroll. Jag framhöll 

emellertid att tiden för den kommunalu representutionen kan begränsus 

utan att man därmed eftersätter dessa intressen. Under de tio första åren 

bör nämligen föreningen ha vunnit sådan kunskap och erfarenhet av för

valtning att en kommunal insyn inte längre är motiverad. Inget talar för att 

någon annan bedömning bör göras när det gäller den kommunala revisorn. 

Jag förordar därför att kravet i bostadsfinansieringsförordningen pä kom

munal revisor begränsas till tio år från utbetalningen av bostudslånet. 

Ändringen bör träda i kraft den I juli 1981 och avse även tidigare beviljade 

lån enligt bostadsfinansieringsförordningen eller motsvarande äldre be

stämmelser. 

Jag övergår nu till frågan om fi:irstiirkt konsumentskydd j(Jr småhuskö

pare med unledning av skrivelser från dels bostadsstyrelsen. dels Sveriges 

trähusfabrikers riksförbund (STRJ. 

Senast frågan togs upp med riksdagen var i prop. (1977/78:93) om 

riktlinjer för ansvarsfördelning inom bostadsförsörjningen m. m. På grund

val av bl. a. ett förslag i propositionen beslöt riksdagen !CU 1977178: 28. 

rskr 1977/78: 265) att kostnaderna för särskild kontroll och besiktning samt 
garanti och försäkring skulle få ingå i låneunderluget för bostadslån avse

ende småhus med ägande- eller bostadsrätt. 

Möjligheten utt få räkna in kostnader av detta slag. f. n. högst 4 200 kr. 

per hus, i låneunderlaget ger förutsättningar att åstadkomma ett förbättrat 

konsumentskydd vid förvärv av nyproducerade småhus med ägande- eller 

bostadsrätt. I prop. 1977/78: 93 framhöll jag att det på sikt är angeläget att 

alla småhus omfattas av ett sådant skydd men att det då förelåg speciella 

svårigheter att klara försäkrings- och ansvarsfrågorna i vissu fall. Jag avsåg 

s. k. självbyggare och köpare uv monteringsfärdiga eller fabrikstillverkade 

småhus. Bl. a. av dessa skäl ansåg jag det då inte möjligt att införa ett 

sådant skydd som ett villkor för bostadslån. I enlighet med vad jag då 

förutskickade gav regeringen den I juni 1978 bostadsstyrclsen i uppdrag att 

pröva förutsättningarna för dettu och lämna regeringen en redogörelse för 

sina överväganden. 

I en skrivelse den 24 januari J 980 har styrelsen redovisat sina övervägan

den och förslag med anledning av uppdraget. Innan jag gar in på vad 

styrelsen har anfört och STR:s skrivelse vill jag något beröra den ut veck-
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ting som pågår t"ör att ge konsumenten ett biittre skydd vid förvärv av 

småhus. 

En av utgångspunkterna för statsmakternas beslut lir 1978 var det avtal 

som Sveriges villaägareförbund och Svenska byggnadsentreprenörför

eningen slöt år 1976 om ett utvidgat konsumentskydd för småhusköpare. 

det s. k. Småhus 76. En tillämpning av Småhus 76 förutsiitter att entrepre

nören har godtagits av AB Bostadsgaranti. som fungerar som garant för 

entreprenörens åtaganden gentemot småhusköparen. Småhus 76 omfattar 

standardvillkor för entreprenadkontrakt. ut vidgad kontroll och besiktning 

samt garanti och försäkring. En motsvarighet till Smähus 76 linns inom den 

kooperativa sektorn. Kostnaden för denna särskilda kontroll och besikt

ning samt för garanti och försäkring får riiknas in i låneunderlaget från den 

I januari 1979 med högst det belopp som jag nyss redovisade. 

Under år 1980 har parterna på smähusmarknaden kommit öwrens om 

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. där en enskild konsu

ment är köpare !ABS 801.jämte tillhörande kontraktsformul~ir. ABS 80 har 

tillkommit efter förhandlingar mellan företrädare för bostadsstyrelsen. 

konsumentverket. Byggproduktion AB (8PAl. HSB:s riksförbund. Svens

ka byggnadsentreprenört"öreningen (SBEFI. Svenska kommunförbundet. 

Svenska riksbyggen. Sveriges byggmästareförbund. STR och Sveriges 

villaägareförbund. I dag finns dels ett kontraktsformuliir som är avsett för 

sådana köpare av statligt belånade grupphus som köper marken av nilgon 

annan än entreprenören. dels ett kontraktsformuliir som omfattar t"örviirv 

<n; både tomt och hus. Båda formulären iir avpassade för grnpphus med 

statlig bcläning. Ett kontraktsformulär som iir avpassat för styckehus 

beräknas enligt uppgift bli klart inom kort. ABS 80 ersiitter AB 72 (All

männa bestämmelser för ombyggnads-. anläggnings- och installations

entreprenader) såvitt avser smfihus. diir en enskild konsument iir köpare. 

Enligt ABS 8(hmsvarnr entreprenören för brister och fel som framträder 

under garantitiden. Garantin omfattar dock inte sådana skador som har 

uppkommit genom slitage. brukande. normal illdersföriindring. vanvård. 

bristfälligt underhåll eller liknande. Garantitidens liingd finns inte angiven i 

ABS 80 utan bestäms i köpekontraktet. För brister eller fel som uppkom

mer efter garantitidens utgång ansvarar entreprenören endast om grov 

vårdslöshet kan läggas honom till last. Sistnämnda ansvar giiller under en 

tid av tio iir från kontraktets undertecknande. För kyl- och frysskt1p m. m. 

gäller särskilda garantiregler. 

Enligt ABS 80 gäller att det skall göras en slutbcsiktning före tilltriides

dagen och en garantibesiktning i anslutning till garantitidens utgfing. Köpa

ren för göra gällande andra brister och fel lin sådana som har konstaterats 

vid besiktningen. om det iir fråga om dolda fel eller fel som köparen piltalar 

hos entreprenören inom tvä månader från det att köparen har crhi'tllit 

besiktningsutlåtandet. ABS 80 innehåller också regler om ändringar och 

tilliiggsarbeten och om köparens möjligheter att få besöka huset före tilltrii

desdagen. Vidare innehåller ABS 80 regler om säljarens rätt att senare-
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lägga tillträdesdagen utan alt köparen kan fri ersättning för uppkomna 

utlägg och om parternas räl! att häva avtalet. Enligt ABS 80 skall tvister 

prövas av allmän domstol. I kontraktsformulären regleras bl. a. köparens 

möjligheter att häva avtalet när den slutligt fastställda köpeskillingen över

stiger den preliminärt beräknade samt hur räntan skall beräknas pä tillkom

mande belopp eller vid återbetalning när den slutligt fastställda köpe

skillingen avviker från den preliminärt beriiknade. 

Småhus 76 har i vad gäller standardvillkoren för entreprenadkontrakt 

nyligen anpassats till ABS 80 med tillhörande kontraktsformulär och be

tecknas nu Småhus 80. 

Småhusköpkommittcn (Ju 1975:02) har bl.a. i uppgift att utreda och 

komma med förslag om civilrättsliga skyddsregler för konsumenterna vid 

köp och uppförande av småhus. Enligt uppgift har hithörande frågor iinnu 

inte varit föremål för några närmare överväganden från kommittens sida. 

Konsumenttjänstutredningen (Ju 1972: 07) har i betänkandet SOU 

1979: 36 föreslagit en konsumcnttjänstlag. Utredningens lagförslag iir till

lämpligt på avtal mellan näringsidkare och konsumenter om sådana tjäns

ter som näringsidkaren i sin yrkesverksamhet utför huvudsakligen för 

konsumentens enskilda bruk. Lagförslaget omfattar dock inte avtal om 

uppförande av byggnader för bostadsändamål eller andra arbeten som den 

som uppför en sådan byggnad har åtagit sig i samband med uppförandet. 

Däremot gäller förslaget för separata avtal som konsumenten kan ha träffat 

med andra näring.;;idkare. t. ex. en YVS-entreprenör. Bestiimmelserna i 

lagförslaget föreslås bli tvingande. om inte annat anges i lagen. Förslaget 

har remissbehandlats. Enligt vad jag har erfarit avser justitieministern att 

föreslå regeringen en proposition i iimnet omkring ärsskiftet 1981-82. 

Jag övergår nu till STR:s skrivelse. I syfte att förbättra konsumentskyd
det för köpare av styckebyggda sm{1hus har STR i en skrivelse till regering

en den 14 januari 1980 föreslagit bildandet av en garantifond. Fonden skall 

garantera att en småhusägare får rättelse om viisentliga fel eller brister 

kommer fram efter garantitidens utgång och fram till tio är efter slutbesikt

ningen. STR föresl{ir att fonden ges följande huvuddrag. Yaije entreprenör 

som deltar i ett styckebygge påtar sig ett tio{1rigt ansvar för viisentliga fel 

och brister. För byggherrens eget arbete åtar sig kommunen motsvaninde 

ansvar för väsentliga fel eller brister som borde ha upptäckts vid byggnads

nämndens besiktningar. Om vilsentliga fel eller brister uppstilr får konsu

menten vända sig till entreprenören eller kommunen med sina anspråk. 

Om parterna inte kan komma överens får konsumenten vända sig till 

allmän domstol eller allmiinna reklamationsniimnden för att få tvisten löst. 

Om entreprenören eller kommunen inte fullgör sina skyldigheter triider 

fonden in. fonden får därefter en regressrätt mot den felande. Konsumen

ten får delaktighet i fonden genom al I han betalar in en avgift. som STR har 

uppskattat till 5 c;;- av basbeloppet. 

STR anser att fonden kan organiseras p{1 olika siitt men att staten. 

kommunerna. näringslivet och konsumentföretriidare bör vara rcpresente-
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rade i fonden och ingå som intressenter. De närmare reglerna kan enligt 

STR utarbetas gemensamt av representanter för berörda myndigheter och 

organisationer. 

Enligt min mening står det klart att STR: s förslag bl. a. förutsätter ett 

ökat kommunalt ansvarstagande och sannolikt också en ökad kommunal 

besiktningsverksamhet. Behovet av ett konsumentskydd med den utform

ning som STR har föreslagit kan inte bedömas förrän det är klart vad bl. a. 

småhusköpkommittens arbete och konsumenttjänstutredningens förslag 

kommer att leda till. Jag avser därför att inom kort ta upp frågan med 

justitieministern om möjligheten att behandla hithörande frågor med för

tur. Det är synnerligen angeläget att ett effektivt och heltäckande konsu

mentskydd för småhusägare snarast kommer till stånd. 

Jag övergår nu till att behandla bostadsstyrelsens överviigamlen och 

förslag i skrivelsen den 24 januari 1980 angående förstärkt konsument

skydd för småhusköpare som ett villkor för bostadslån. Yttranden över 

skrivelsen har lämnats av ko11s11111e11t1·erket. statens plam·erk, .1·1111/1111skiip

ko111mitte11, Srenska komm111(f('irb1111det, S1·e11ska hygg11adsc11trepre11iir

.fi'ire11i11ge11 ( SBEFJ, Sl'l!riges l'illa1/gan:fi)rh1111d, Il SB: s rik.\{i'irh1111J . 

.'frenska rikshyggen . .'frcriges al/111än11yttiga bostacl.~fi'irctag ( SABOJ .. 'fre

riges hrggmiistarefi'irhund, Si·eriR('.\' trii/111.1Ji1hrikers rib:fi:irhund ( STR ), 

/Jyggprod11ktio11 AB !BPAI samt t:skilstuna. 1/iisteräs och Piteå kom-

1111/fll'/'. 

Som har framgått tidigare hade styrelsen i uppdrag att priiva möjligheter

na alt införa garanti och försäkring som ett villkor för bostadslån vid 

nybyggnad av småhus. I denna fråga har styrelsen anfOrt följande. 

Överenskommelsen mellan SBEF och Sveriges villaiigareförhund om ett 

konsumentskydd för småhusköpare (Småhus 761 och dess motsvarighet 

inom den kooperativa sektorn är fortfarandt: de enda avtalen på småhus

marknaden som kan erbjuda köparen ett förbiittrat ekonomiskt skydd. En 

förutsättning för att ett avtal av detta slag skall kunna träffas är t:mellertid 

att en entreprenör eller en husleverantör har hela ansvaret för husets 

färdigställande. Detta iir mindre vanligt på dagens styckehusmarknad m:h 

därmed folier enligt styrelsens mening möjligheten att införa Småhus 76 

eller dess motsvarighet inom den kooperativa sektorn som ett villkor för 

lån till styckebyggda småhus. 

Styrelsen berör vidare möjligheti.:n att som ett villkor för bostadslån 

föreskriva att det i varje projekt. dvs. även styckehusprojekt, skall finnas 

någon som har totalansvaret för produkten. Härigenom skulle Småhus 76 

och dess motsvarighet inom den kooperativa sektorn kunna tillämpas även 

för styckebyggda hus. Att införa ett sftdant villkor är enligt styrelsen 

mindre lämpligt f. n. med hiinsyn till de svitröverbliekbara konsekvenserna 

på entreprenadmarknaden. pil. prishildningen och på styckehusbyggarens 

möjligh.:t att utföra eget arhete. Styrelsen anser vidare att det iir oklart i 

vilken utsträckning som Småhus 76 och motsvarigheten inom den koopera

tiva sektorn stär öppna för alla styckehusentreprcnörer. 
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Styrelsen konstaterar också att, om Småhus 76 eller dess motsvarighet 

inom den kooperativa sektorn görs till ett villkor för bostadslån, det i 

realiteten skulle bli AB Bostadsgaranti eller motsvarande som ensamt 

avgör vilka som kan komma i fråga som entreprenörer för statligt belånade 
småhus. Att göra ett frivilligt avtal mellan två enskilda parter till ett 

generellt villkor för statliga lån måste enligt styrelsen bedömas som mindre 

lämpligt. 
Bostadsstyrelsens bedömning av möjligheten att införa garanti och för

säkring som ett villkor för bostadslån för småhus delas av kons11ment1·er

ket, statens plam·erk, .rn1åh11skåpkommitth1, Sn•nska kom1111111.fi'irh11ndet, 

SBEF, J/SB, Sl'eriges hyggmiistareförhund och S1R. 

S\'eriges villaiigarefi'irhund anser att det ligger i sakens natur att behovet 

av ett gott konsumentskydd inte är lika framträdande i de fall då styeke

husbyggaren genom eget arbete och/eller fortlöpande kontroll åtminstone i 

viss utsträckning kan gardera sig mot fel och brister i huset. Ett långtgåen

de skydd för denna form av småhusproduktion skulle enligt förbundet inte 

bara vara onödigt utan också medföra kraftigt höjda kostnader. För de 

gruppbyggda småhusen däremot föreligger det enligt förbundet ett framträ

dande behov av ett heltäckande konsumentskydd och det finns nu omfat

tande erfarenheter av ett sådant. Också för styckebyggda hus som byggs 

på totalentreprenad finns ett stort behov av ett förbättrat konsument

skydd. Förbundet kan i motsats till flertalet remissinstanser som har yttrat 

sig i frågan inte godta de argument som bostadsstyrelsen har anfört för sin 

negativa inställning till garanti- och försäkringsskydd som villkor för bo

stadslån. Att helt förlita sig på en frivillig medverkan från byggproducen

ternas och kommunernas sida anser förbundet inte tillräckligt. Därför bör 

en utvidgad garanti och försäkring införas som ett villkor för bostadslån till 
gruppbyggda småhus. För styckehuscns del ansluter sig förbundet till 

STR:s förslag om en garantifond. 

För egen del anser jag i likhet med bostadsstyrelsen och flertalet remiss

instanser att det inte är vare sig lämpligt eller möjligt att som ett villkor för 

bostadslån nu införa ett garanti- m:h försäkringsskydd av det slag som 

Småhus 76 och dess motsvarighet inom den kooperativa sektorn ger. Det 

gäller för såväl gruppbyggda som styckebyggda småhus. 

Bostadsstyrelsen föreslår vissa andra villkor för bostadslån som på kort 

sikt skulle kunna medföra förbättringar för småhusförvärvaren. Styrelsen 

förordar som ett första villkor att användningen av ABS 80 jämte tillhöran

de kontraktsformulär görs till en förutsättning för bostadslån. Som har 

framgått tidigare har parterna på småhusmarknaden gemensamt utformat 

formulär för dels ett entreprenadkontrakt som är avsett för sådana grupp

husköpare som köper marken av någon annan än entreprenören, dels ett 

köpe- och entreprenadkontrakt som omfattar förvärv av både tomt och 

hus. Båda kontraktsformulären är avpassade för grupphus med statlig 

belåning. Ett kontraktsformulär som är direkt avsett för styckebyggda 

småhus saknas ännu men är enligt uppgift under utarbetande och beräknas 

bli klart inom kort. 
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Nästan alla remissinstanscr har tillstyrkt det ta förslag eller lämnat det 

utan erinran. SBEF och S1·erige.1· hygg111ii.1·1an:fi:irh1111cl anser att ABS 80 

innebär en önskad sanering av i branschen förekommande olika avtalsfor

mulär. STR iir positivt till att likartade kontraktsformulär tillämpas gene

rellt. Förbundet anser sig dock inte kunna ta ställning till ABS 80 förrän 

kontraktet för styckebyggda smt1hus iir färdigt. Västerås kommun anser att 

det hör ankomma på kommunens förmcdlingsorgan att bestämma om ABS 

80 skall tillämpas eller inte. 

Styrelsen föreslår vidare för i första hand gruppbyggda småhus att 

garantitiden skall vara två år. Enligt styrelsen föreskriver allt fler kom

muner två års garantitid vid upphandling även när Småhus 76 eller dess 

motsvarighet inom den kooperativa sektorn inte skall tillämpas. En för

längning av garantitiden torde därför enligt styrelsens uppfattning inte 

behöva medföra någon påtaglig kostnadsökning. Förslaget har tillstyrkts 

eller lämnats utan erinran av ko11s11111em1·erke1. stmens pla111·erk. smälws

kiipko111mittc>11, S 1•c11ska ko111m1111ji"irh11mlet. S 1 ·eriges 1·illaiigarc'.fi'irh1111d. 

BPA. SABO och Eskilsruna ko1111111111. Inte heller HSB; Sl"cnska rikshyg

i;en. SBEF och Sn•riges byggmästareförhuncl ställer sig avvisand.e till 

förslaget. De hävdar dock att det medför kostnadsökningar. vilka måste 

beaktas vid finansieringen. STR. som lämnade sitt yttrande innan ABS 80 

var färdigförhandlat. anser att varken kostnaden för eller värdet av garan

tin kan bedömas förrän man har bestämt såväl garantitid som garantins 

omfattning och innehåll. 

I fråga om gruppbyggda småhus har jag gjort följande överväganden. Det 

är som j<tg nyss framhöll angeläget att konsumentskyddet vid köp av 

nyproducerade småhus förbättras. Om ABS 80 med tillhörande kontrakts

formulär används vid förvärv av nyproducerade grupphus. tillförsäkras 

köparen ett visst minimiskydd i avtalsförhållandet med producenten. Det 

skydd som konsumenten får med detta är enligt min mening f. n. att anse 

som godtagbart under förutsättning att garantitiden har en viss minsta 

längd. Jag anser dock att det på sikt finns ett behov av att förstärka 

skyddet. bl. a. i fråga om säljarens ansvar för brister eller fel som uppkom

mer efter garantitidens utgång och säljarens rätt att utan skadestånd 

senarelägga tillträdesdagen. Enligt min mening hör parterna på marknaden 

ta till vara möjligheten att förbättra konsumentskyddet genom överens

kommelser av den typ som ABS 80 med tillhörande kontraktsformulär är 

ett uttryck för. 

Bostadsstyrelsen har föreslagit all användningen av ABS 80 med tillhö

rande kontraktsformulär görs till ett direkt villkor för lån. För egen del 

anser jag det mindre lämpligt att statsmakterna utformar kravet på konsu

mentskydd på detta sätt. bl. a. därför att det skulle innebära en statlig 

låsning av ett omfattande regelsystem och försvåra ändringar och förbätt

ringar i detta. 

Jag förordar i stället att statsmakterna formulerar ett lånekrav av inne

börden att köpare av gruppbyggda småhus tillförsäkras ett från allmänna 
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konsumentintressen tillfredsstiillande skydd i avtalsförhållandet med siil

jaren. Följande riktlinjer bör gälla för att ett sädant krav skall kunna anses 

uppfyllt. Köparen hör tillförsäkras ett tillfredsställande skydd vad giiller 

hans möjligheter att påtala brister och fel i huset som framtriider siiväl 

under som efter garantitidens utgiing. Vidare bör köpan:n tillförsiikras ett 

tillfredsställande skydd vad gäller fri1gor om riitt för köparen att m besöka 

huset före tillträdesdagen och att få ersättning för utlägg med anledning av 

att tillträde inte kan ske på avtalad dag. Kravet på ett tillfredsställande 

skydd bör också gälla möjligheterna till och kostnaderna for iindringar i 

huset och tilläggsarheten liksom möjligheterna för köparen att häva avtalet 

vid senareläggning av tilltriidesdagen eller när den slutligt fastställda kö

peskillingen överstiger den preliminiirt beriiknade. Även hur köpeskilling

en skall regleras slutligt och hur riintan skall heriiknas pä tillkommande 

resp. återbetalningspliktiga belopp niir den slutligt fastställda köpeskilling

en avviker friln den preliminärt beräknade är exempel p{t frftgor som hör 

omfattas av ett sådant krav. 

ABS 80 med tillhörande kontraktsformulär har i sina väsentliga delar ett 

innehåll som motsvarar de angivna riktlinjerna. Det föreslagna nya låne

villkoret bör alltså kunna anses uppfyllt om ABS 80 med tillhörande 

kontraktsformulär tillämpas med en tvåårig garantitid. 

Det nya lånevillkoret hör gälla för ärenden i vilka preliminiirt beslut 

meddelas efter utgången av juni 1981. 

I remissyttrandena har från några håll framförts uppfattningen att en 

tvåårig garantitid medför kostnad sökningar. vilka måste beaktas vid finan

sieringen. Bostadsstyrelsens uppgift att allt fler kommuner redan med 

nuvarande beläningsförutsättningar ställer krav pä en tvåårig garantitid 

talar enligt min mening för att ett sitdant villkor inte skall behöva leda till 

n[igrn kosrnadsökningar. 

Som jag har nämnt tidigare saknas ännu ett kontraktsformulär för 

styckebyggda småhus som ansluter till ABS 80. Jag anser att det krav som 

jag har förordat beträffande liin till gruppbyggda smfthus hör utvidgas till 

all även gälla styckebyggda småhus så snart kontraktsformuläret iir klart. 

Jag föreslår därför att regeringen inhiimtar riksdagens godkännande att 

utvidga kravet till att giilla iiven styckebyggda småhus. 

Ytterligare ett förslag fr[rn bostadsstyrelsen för att förbättra konsu

mentskyddet gäller kontrollen under byggnadstiden och besiktningen. I 

föreskrifterna till 11 a *förordningen ( 1978: 384) om beräkning av låneun

derlag och pantvärde för bostadslån anger styrelsen omfattningen och 

inriktningen av den särskilda kontroll och besiktning som är en förutsätt

ning för att kostnaderna för denna skall få räknas in i låneunderlaget. 

Styrelsen föreslår att dessa föreskrifter skall gälla som ett villkor för lån för 

småhus. För styckebyggda hus bör föreskrifterna om kontroll under bygg

nadstiden giilla endast i de delar som styrelsen anger. 

Bostadsstyrelsens fö~slag har tillstyrkts av .rnull111skiipko11u11ittJ11, 
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Sl'l'nska komm111!fi"irh1111det, S1·i'riges l'il/11iigar1:fi"irh1111d. SABO nch Es

kilst111111 /.;01111111111. Sl'enska rikshyggcn, llSB och S7R har avstyrkt det. 

S1·e11sk11 rikshy1-:gen och HSB anser att den egna kontrollen iir tillräcklig 

och all förslaget fördyrar i onödan. STR har avstyrkt i huvudsak med 

motiveringen att kostnaderna är höga i förhållande till värdet av kontrollen 

och med hänvisning till det egna förslaget om en garantifond. SRl:"J--. 

S1·crige.1· hyggmii.1·t11re_/i'ir!J1111d och BPA anser all det hör ankomma på 

kommunen att iivcn fortsättningsvis bedöma om en särskild kontroll och 

besiktning skall äga rum. SBJ:,F och S1°i'rigcs hygg111ii.1·tar<'.fi"irh11ml moti

verar sin inställning med att kostnaderna är höga och att nu gällande 

föreskrifter till 11 a * bör utviirderas innan förslaget genomförs. 

För egen del anser jag all resultatet av småhusköpkommillcns arbete 

och konsumcnttjänstutredningcns förslag samt c:rfarenhcterna av det av 

mig förordade konsumentskyddet hör avvaktas innan man tar stiillning till 

behovet av ett sådant villkor som styrelsen har föreslagit. Jag iir därför inte 

f. n. beredd att biträda styrelsens förslag i denna del. 

Betriiffandc 1111slagsbc/1111·ct för nästa budget är får jag anföra följande. 

Budgetåret 1980/81 ersattes Uinefonden l'iir hostadshyggandc av ett 

motsvarande rescrvationsanslag. Samtidigt vidtogs en förändring si't till 

vida att inflytande amorteringar inte liingre tillgodoförs detta anslag utan 

redovisas på särskild titel på statsbudgetens inkomstsida. Amorteringar pf1 

lån för hostadsbyggandet samt inlösen av län under budgetåret 1980/81 

beräknas uppgå till ca I 020 milj. kr. 

Under budgetäret 1979/80 utgjorde anslaget till Umd'onden för bostads

byggandc och bchiillningen frän förcgiknde budgetår sammanlagt 6 199 

milj. kr. Anslagsbclastningcn blev emellertid 1461 milj. kr. Hlgrc, dvs. 

4 738 milj. kr. Detta berodde p{1 att utbetalningen av hostadsltm och under

hfillslfrn hlev lägre än hcriiknat. För innevarande budgetftr bcriiknar jag 

anslagshelastningcn till ca 7 IOO milj. kr. Ett anslag pil 6900 milj. kr.har 

anvisats för detta budgetår. Härtill kommer den nyss nämnda reserva

tionen från budgetåret 1979/80 på 1461 milj. kr. Vid utgiingen av budget

året 1980/81 kommer det enligt dessa hcriikningar att finnas en reservation 

på anslaget om 1261 milj. kr. 

För hudgetfiret 1981/82 beriiknar jag utbetalningen på anslaget till ca 

6960 milj. kr. Vid beräkningen har jag tagit hänsyn till vad jag senare 

kommer att föreslii under anslagen B 8. Viss bostadsförbiittringsverksam

het m. m. och B 9. Bidrag till förhiittring av boendemiljön. 

Med hänsyn till det beräknade utbctalningsht-hovet och till mcdelsbe

hållningen beräknar jag anslagshehovct för budgetåret 1981/82 till .'i 700 

milj. kr. 

Jag förordar således att ett anslag pä .'i 700 milj. kr. anvisas för budget

året 1981/82. 

Jag hemställer att regeringen förcslf1r riksdagen att 

I. godkänna vad jag har anfört i fråga om ramar för beslut om 

bostadslån till ny- och ombyggnad. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 16 Bostadsdepartementet 49 

2. godkänna vad jag har förordat i fråga om länsstyrelsens rätt att 

fastställa ramar för bostadslån till nybyggnad. 

3. medge att bostadslån för sådana boendemiljöförbättringar för 

vilka boendemiljöbidrag inte lämnas får medges intill ett belopp 

av 35000000 kr. under budgetåret 1981/82 och preliminärt intill 

ett belopp av 35 000000 kr. under budgetåret 1982/83. 

4. godkänna vad jag har förordat i fråga. om kommunal revisor i 

vissa bostadsrättsföreningar, 

5. godkänna vad jag har förordat om förstärkt konsumentskydd för 

småhusköpare, 

6. till Lån till hostadsbyggande för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag av 5 700000000 kr. 

B 4. Räntebidrag m. m. 

1979/80 Utgift 3 665 959 577 

1980/81 Anslag 5 260 000 000 

1981/82 Förslag 7100000000 

Från anslaget bekostas utgifter för räntebidrag enligt bostadsfinansie

ringsförordningen (1974: 946, omtryckt 1980: 329. ändrad 1980: 1965), bo

stadslånekungörelsen (1967: 552, omtryckt 1973: 534, ändrad senast 

1980: 1066). förordningen (1977: 332) om statligt stöd till energibesparande 

åtgärder i bostadshus m. m. (ändrad senast 1979: 422) samt för eftergift av 

räntelån m. m. enligt räntelånekungörclsen (1967: 553, omtryckt 1976: 790. 

ändrad senast 1980: 1067). Från anslaget bekostas även utgifter för ersätt

ning till kommun enligt 33 ~ bostadslånekungörelsen ( 1962: 537. upphävd 

1967: 552). Vidare bekostas från anslaget utgifter för räntebidrag för vissa 

lån, som har beviljats för att anordna studentbostäder, enligt bestämmelser 
meddelade den 24 april 1975. 

Räntebidrag enligt bostadsfinansieringsförordningen lämnas med belopp 

som motsvarar skillnaden mellan den verkliga räntekostnaden för underlig

gande kredit och bostadslån inom låneunderlaget för bostäder och en 

garanterad ränta beräknad på det ursprungliga beloppet av samma lånede

lar. Vid ombyggnad av tlerbostadshus kan räntebidrag lämnas för mark

kostnader även om de inte ingår i låneunderlaget. Den garanterade ränte

satsen för det första året av lånetiden varierar fr. o. m. år 1981 mellan 3,0 

och 5 ,5 % beroende på låntagarkategori och tidpunkt för när arbetena har 

påbötjats. Den garanterade räntan skall årligen höjas på visst sätt. 

För hyres- och bostadsrättshus och för gruppbyggda småhus liimnas 

räntebidrag även för tiden mellan färdigställandet och lånets utbetalning. 

Räntebidrag lämnas även för hus med paritetslån eller nominellt lån 

enligt 1967 års bostadslånekungörclse. 

4 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr /00. Bilaga 16 
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Vidare lämnas räntebidrag för hus färdigställda efter år 1957 med statligt 

lån enligt 1962, 1957 eller, i fråga om flerbostadshus, 1948 års kungörelse, 

om låntagaren inte har räntelån. 

Räntelån som avser tiden efter utgången av år 197 4 efterges med undan

tag av sådana belopp som motsvarar amorteringar på det statliga bostads

lånet eller motsvarande lån. 

Enligt 33 * i 1962 års bostadslånekungörelse eller motsvarande äldre 

bestämmelser har en kommun rätt att under vissa förutsättningar få ersätt

ning av statsmedel med fyra femtedelar av vad kommunen har erlagt för att 

täcka sådan förlust som har uppstått vid förvaltning av ett allmännyttigt 

företag tillhörigt hus, vilket har uppförts, byggts om eller förvärvats med 

stöd av bostadslån. 

Räntebidrag för lån till energibesparande åtgärder lämnas i vissa fall med 

belopp som beräknas efter grunder liknande dem som gäller för räntebi

drag enligt bostadsfinansieringsförordningen. 

Räntebidrag för vissa lån som har beviljats för studentbostäder medges 

med belopp som motsvarar skillnaden mellan fastställda annuiteter och 

den verkliga räntekostnaden. 

Bostad.1·.1·tyrelsen 

Utgifterna under anslaget uppgick under budgetåret 1979/80 till 3 666 

milj. kr., vilket innebar en ökning med 540 milj. kr. i förhållande till budget

året 1978/79. Utgifterna för de båda budgetåren fördelas på följande sätt. 

1978179 1979/80 
milj. kr. milj. kr. 

Riintebidr:tg 2297 2848 
Eftergift av räntelån 816 814 
Ersättning till kommuner 
för förvaltningsförluster . 13 4 

Totalt 3126 3666 

Under första halvåret 1980 lämnades räntesubventioner till 1500000 

lägenheter, dvs. en ökning med 110000 i förhållande till första halvåret 

1979. I antalet ingår inte lägenheter med räntebidrag endast för energispar

lån. 
43 1;'(, av det totala subventionsbeloppet under första halvåret 1980 avsåg 

lägenheter som har beviljats lån enligt bostadsfinansieringsförordningen. 

Bostadsstyrelsen tar upp frågan om riintehidrag i samhand med produk

tionskostnadshelåni11g m. m. 

Enligt 36 * bostadsfinansieringsförordningen är huvudregeln att räntebi

drag beviljas från tiden för utbetalningen av bostadslånet. Om lånet avser 

flerbostadshus eller sådana småhus som skall upplåtas med hyres- eller 

bostadsrätt beviljas bidrag även för tiden mellan färdigställandet och utbe

talningen. 
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Den I juli 1980 infördes s. k. produktionskostnadsbelåning. Detta sy

stem innebär bl. a. att räntebidraget kan komma att räknas på ett högre 

belopp än tidigare. 

Med nu gällande bestämmelser kommer emellertid räntebidraget att 

räknas på det högre beloppet endast från utbetalningen. För tiden mellan 

färdigställandet och utbetalningen skall räntebidraget beräknas på det 

schablonmässigt framräknade låneunderlaget. Enligt styrelsen förlorar 

man härigenom en del av produktionskostnadsbelåningens fördelar. Härtill 

kommer den administrativa komplikationen att beslut måste fattas även 

om det schablonmässigt beräknade låneunderlaget och att även detta be

lopp måste införas i datasystemet för beräkning av räntebidrag. Styrelsen 

anser att 36 a ~ i bostadsfinansieringsförordningen bör ändras så att tiden 

från färdigställandet ur räntebidragssynpunkt jämställs med tiden från 

utbetalningen. Ändringen bör ha en sådan retroaktiv verkan att alla ären

den med produktionskostnadsbelåning kan fångas upp. Kostnaderna för 

ändringen har beräknats till ca 40 milj. kr. det första året. 

Styrelsen ifrågasätter dessutom om inte 36 a ~ borde ändras även i en 

annan del, nämligen i fråga om räntehidrag till uthyrda småhus. I de llesta 

sammanhang behandlas numera tlerbostadshus och sådana småhus som är 

avsedda för uthyrning och upplåtelse med bostadsrätt på ett inbördes 

enhetligt sätt. Beträffande uthyrda småhus bör denna jämstiilldhet dock 

gälla endast den uthyrning som är yrkesmässig och intet. ex. uthyrning av 

enstaka småhus. 

Bostadsstyrclsen lägger också fram ett förslag om riintehidrag i l'issa.fi1/I 

när hostiider hyggs om till lokaler. Styrelsen framhåller att det ofta är 

angeläget att få in verksamheter av olika slag i bostadsområden med 

uthyrningssvårigheter. Ibland är det nödvändigt att bygga om bostäder till 

lokaler. Styrelsen anser att de regler som nu gäller kan leda till antingen att 
hyrorna för lokalerna· beräknas bli så höga att ombyggnaden inte genom

förs eller att kostnaderna blir mycket stora för kommunen som oftast 

kommer att hyra lokalerna. I de fall boendemiljöbidrag och därmed bo

stadslån med räntebidrag beviljas för ombyggnad av bostäder till lokaler 

föreslår därför bostadsstyrclsen att räntebidrag även i fortsättningen får 

lämnas för de lån som belöper på dessa lokaler. Eftersom bestämmelserna 

endast kommer att tillämpas i några få fall varje år bedömer styrelsen att 

kostnaderna i form av räntebidrag blir mycket begränsade. 

Anslaget för budgetåret 1980/81 uppgår till 5 260 milj. kr. Styrelsen be

räknar utgifterna för detta budgetår till 5 200 milj. kr. och för budgetåret 

1981/82 till 6810 milj. kr. Utgifterna för räntebidrag under budgetåret 1979/ 

80 och de beräknade utgifterna för budgetåret 1980/81 fördelas på följande 

sätt (milj. kr.I. 
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Utg{licr./i'ir riintehidragfi'k hudgetåren 1979180 och 1980/81 

Uineformer' Flerhostadshus Småhus Totalt 

1979/80 1980/81 1979/80 1980/81 1979/80 19K0/81 

Nva hus t 1974: 946! 499 I 004 809 1503 I 308 2 507 
Hus med paritetsltrn 

(1967: 552. 3Hl I :!49 1428 m 205 1422 1633 
Hus med ränteliin 

t 1%7: 553) 743 840 76 107 819 947 
Övriga hus (bl. a. med 

Ian enligt iildre 1.:.un-
görelser i de fall lån-
tagaren avståll fri\n 
räntelån) 37 45 71 75 108 120 

Totalt 2528 3317 1129 1890 3657 5 207 

1 Inom parentes anges aktuell författning m. m. 

Fiiredragamlen 

Riksdagen har nyligen beslutat (prop. 1980/81: 63. CU 1980/81: 7 och 12. 

rskr 1980/81: 95 och 106) om vissa ändringar av reglerna för riintehidrag. 

Beslutet innebär följande. 

Den lägsta garanterade räntan sänks för hyres- och hostadsrättshus från 

3.4 % till 3.0%·. Den lägre räntan gäller för hus som börjar byggas efter den 

31 oktober 1980 och för sådana ombyggnader i vilka preliminärt beslut om 

bostadsliin lämnas efter den 31 oktober 1980. Sänkningen bör finansieras 

inom ramen för en omfördelning av de räntebidrag som avser hyreshus. 

Jag avser att återkomma till denna fråga vid ett senare tillfälle. 

Fiir sådana smi'1hus som skall bebos av låntagaren (egnahem) och som 

uppförs för försäljning införs en särskild garanterad ränta för tiden mellan 

färdigställandet av husen m:h utbetalningen av bostadsli'inct. Nivån på 

denna ränta har fastställts till två procentenheter under riintan pä det 

statliga bostadslånet. dock Higst 9%. Denna särskilda garanterade ränta · 

gäller för hus för vilka preliminärt beslut om bostadslån lämnas efter 

utgången av år 1980. 

Takten i upptrappningen av den garanterade räntan ändras för egnahem. 

För äldre egnahem. dvs. sådana med lån enligt någon annan författning än 

bostadsfinansieringsförnrdningcn. ökar den årliga takten i upptrappningen 

av den garanterade räntan från 0.35% till 1.60% för åren 1981-1983. För 

egnahem med lån enligt bostadsfinansicringsförordningen ökar den årliga 

upptrappningen från ().35 s-i:· till 0,50 '7r fr.o.m. år 1981. Därutöver skall 

vissa engångsupptrappningar göras för ftr 1981. varierande friin 1.05 '!ro för 

hus färdigställda år 1975 till 0.25 % för hus färdigställda år 1979. 

Ockst1 för bostadsrättshus genomförs vissa cngängsupptnippningar av 

den garanterade räntan år 1981. För hus med lån enligt riintelånckungörel

scn blir upptrappningen 1.20'/c om huset har färdigställts under något av 

åren 1958-1963 och 1.00 % om det har fardigstiillts under år 1964 eller 

senare. För hostadsriittshus med paritetslån eller nominella lån enligt 1967 
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års bostadslånekungörelse blir engångsupptrappningen 0,60%. För ho

stadsrättshus med lån enligt bostadstinansieringsförordningen hlir upp

trappningen 0,40% om huset har färdigställts år 1975 och 0,20% om det 

har färdigställts år 1976. För övriga ftrg{mgar, dvs. hus färdigställda åren 

1977-1980. skall ingen engångsupptrappning göras. 

För hyreshusen ändras inte upptrappningen av den garanterade räntan. 

De ändringar av räntebidragsreglerna som riksdagen har beslutat om 

minskar bruttoutgifterna för staten i form av räntebidrag med ca 600 

milj. kr. under budgetåret 1981 /82 i jämförelse med om reglerna hade varit 

oförändrade. 

Jag går nu över till bostadsstyrelsens förslag som rör räntebidrag. 

Jag tar först upp vad bostadsstyrelsen har anfört i fråga om ändrade 

riintehidragsreg/er vid produktionskost11adshelå11i11g. Frågan avser ränte

bidrag för räntekostnader under tiden från färdigställandet till utbetalning

en av bostadslånet. 

Enligt 36 a * bostadsfinansieringsförordningen beviljas räntebidrag för 

tiden mellan färdigställandet och utbetalningen av lånet endast utifrån ett 

schablonmässigt beräknat låneunderlag. Detta är fallet även när bostads

lånets storlek har bestämts på grundval av ett produktionskostnadsanpas

sat låneunderlag. Först efter utbetalningen beviljas räntebidrag utifrån 

sistnämnda låneunderlag. Detta medför i regel att räntebidraget täcker en 

mindre del av räntekostnaderna under tiden mellan färdigställandet och 

utbetalningen än efter utbetalningen. 

Styrelsen anför att en del av syftet med produktionskostnadsbelåningen 

har förfelats med dessa regler och att de medför administrativa komplika

tioner. Styrelsen föreslår att det produktionskostnadsanpassadc låneun

derlaget skall beaktas även när räntebidrag för tiden mellan färdigställan

det och utbetalningen av bostadslånet bestäms. Styrelsen har beräknat de 

årliga kostnaderna för ändringen till ca 40 milj. kr. vid en årsproduktion av 

nuvarande omfattning. 

För egen del vill jag anföra följande. Styrelsens förslag skulle, om det 

genomfördes, medföra en viss administrativ förenkling och en viss minsk

ning av räntekostnaden för låntagaren. Det är dock ovisst hur mycket som 

skulle komma de boende till godo i form av lägre hoendekostnader. Under 

alla förhållanden är det fråga om en marginell minskning av boendekostna

den. Med hänsyn till detta och till det statsfinansiella läget är jag inte 

beredd att biträda styrelsens förslag. 

I detta sammanhang vill jag också ta upp frågan om räntebidrag får tiden 

mellan ett projekts fiirdixstiillande och bostadslånets utbetalning j{"ir 1·is.rn 

småhus. 

F. n. lämnas räntebidrag för tiden mellan färdigställandet och bostads

lånets utbetalning för samtliga småhus som hyrs ut permanent, dvs. även 

för sådana hus som ägs av enskilda personer. Styrelsen anser att räntebi

drag bör beviljas endast då det är fråga om en yrkesmässig uthyrning. Jag 
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vill för riksdagen anmäla att regeringen nyligen har fattat ett beslut med 

den innebörd som styrelsens förslag har <SFS 1980: 1065). 

Bostadsstyrclsen har också tagit upp frågan om riintehidrag ji}r vissa 

lokaler som tillkommer med stöd m· hoendemiljöhidra!i. Enligt 44 * bo

stadsfinansieringsförordningcn får bostadslånet kvarstå om utrymmen för 

bostadsändamål stadigvarande utnyttjas som sådana lokaler vilka kan räk

nas in i låneunderlaget. Däremot får räntebidrag inte längre beviljas för den 

del av bostadslånet 01.:h underliggande kredit som belöper på lokalerna. 

Detta gäller även om bocndemiljöbidrag och bostadslån har beviljats för 

ombyggnadskostnaderna. 

Enligt styrelsen kan de nuvarande reglerna leda till att antingen hyrorna 

för lokalerna beräknas bli så höga att den tänkta ombyggnaden inte kom

mer till stånd eller till mycket höga kostnader för kommunen, som oftast 

torde vara den som hyr lokalerna i första hand. Styrelsen föreslår därför att 

räntebidrag skall få medges på oförändrade villkor om bostadsutrymmen 

byggs om till lokaler med stöd av boendemiljöbidrag. Enligt styrelsen kan 

det bli aktuellt endast i några fall om året. 

Möjligheterna att bevilja boendemiljöbidrag är begränsade till ett mindre 

antal bostadsområden. Bl. a. krävs att åtgärden behövs på grund av de 

sociala förhållandena i området eller avser ett bostadsområde där svårighe

terna att få avsättning för lägenheterna är betydande. Enligt min mening är 

det särskilt angeliiget att tillräckliga gemensamhetslokaler och utrymmen 

för boendeservice tillskapas i dessa områden som ett led i strävan att 

förbättra boendemiljön. Ekonomiska hinder av det slag som bostadsstyrel

sen har pekat på bör så långt möjligt undanröjas i dessa fall. Med hänsyn 

till att förslaget kan bli aktuellt i ett mycket begränsat antal fall och således 

få endast marginella anslagseffektcr kan jag biträda styrelsens förslag. Jag 

förordar därför att grunderna för räntebidragsgivningen ändras i enlighet 

med styrelsens förslag. Ändringen bör träda i kraft den I juli 1981 och gälla 

för ärenden i vilka boendcmiljöbidrag beviljas efter utgången av år 1980. 

Till sist vill jag ta upp frågan om ändrade regler för riintehidrag l'id 

ombyggnad m· sådana .rnulhus som skall hehos av lällfagaren. Enligt 36 ~ 

bostadsfinansicringsförordningen beviljas räntebidrag vid ombyggnad av 

sådana småhus, om låneunderlaget för andra åtgärder än energibesparande 

åtgärder överstiger 25 000 kr. När detta låneunderlag är 25 000 kr. eller 

lägre betalar låntagaren vanlig bostadslåncränta. När låneunderlaget är 

större än 25 000 kr. beviljas räntebidrag på hela låneunderlaget minskat 

med den egna insatsen. Av tablån överst sid. 55 framgår hur stor räntan 

och amorteringen är under det första året av lånetiden. Räntan är 12.75% 

p<i bostadslänet ( 1981 års bostadslåneräntal och 12. 70 17'0 på bottenlånet. 

Amorteringstidcn har antagits vara 20 är för bostadslånet och 30 år för 

bottenlånet. 
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LåneunderlaR, kr. Ränta och amorterinR ji'irsta äret, kr. 

3527 25000 
26000 
28000 
30000 
40000 
50000 
55000 
60000 

1594 
1717 
1839 
2452 
3065 
3372 
3678 

Som framgår är räntan och amorteringen lägre för en ombyggnad med en 

godkänd kostnad på 55 000 kr. än för en ombyggnad med 25 000 kr. i 

godkänd kostnad. Detta är givetvis otillfredsställande. Följden kan bl. a. 

bli att ombyggnader av småhus görs mer omfattande än vad som är moti

verat. Ett sätt att komma till rätta med den beskrivna tröskeleffekten är att 

medge räntebidrag endast för den del av låneunderlaget som överstiger 

25 000 kr. Denna lösning har tidigare valts i samma syfte för sådana 

bostadslån som avser åtgärder för att minska radondotterhalten i utrym

men för bostadsändamål (prop. 1979/80: 97. CU 1979/80: 28. rskr 1979/ 

80:314). Med räntan 12.75% på bostadslånet och 12.70% på bottenlånet 

skulle en sådan ändring innebära en minskning av räntebidraget med ca 

I 700 kr. för det första året av lånetiden under förutsättning att låneunder

laget överstiger 25 000 kr. 

Mot bakgrund av vad jag har anfört föreslår jag att endast den del av 

låneunderlaget som överstiger 25 000 kr. får beaktas vid beräkning av 

räntebidrag vid ombyggnad av sådana småhus som skall bebos av lånta

garen. De ändrade reglerna bör gälla fr. o. m. den I juli 1981. Vid en årlig 

ombyggnadsverksamhet av nuvarande omfattning innebär förslaget inbe
sparade räntebidrag med ca 20 milj. kr. det första året av lånetiden. 

Bostadsstyrelsen har för budgetåret 1980/81 beräknat anslagsbeltm·et till 

5 200 milj. kr. För budgetåret 1981/82 räknar styrelsen med ett anslagsbe

hov av 6 810 milj. kr. Vid beräkningen av anslagsbehovet bör. utöver vad 

styrelsen har angett, hänsyn tas till höjningen av bostadslåncräntan - från 

11 % år 1980 till 12, 75 o/c år 1981 - och höjningen av bottenlåneräntan den 

28 augusti 1980. Samtidigt medför de ändringar av räntebidragsreglerna 

som riksdagen nyligen har beslutat om på förslag i prop. 1980/81: 63 bespa

ringar på totalt ca 600 milj. kr. under budgetåret 1981/82. Jag räknar inte 

med några nämnvärda effekter på anslagsbelastningen under budgetåret 

1981/82 av de förslag som jag har fört fram under detta anslag och under 

anslaget B 3. Lån till bostadsbyggande. Mot bakgrund av vad jag här har 

anfört beräknar jag medels behovet för budgetåret 1981 /82 till 7 IOO milj. kr. 

Jag hemställer alt regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de ändringar av reglerna för räntebidrag som jag har 

förordat, 

2. till Riintehidrag m. m. för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslags

anslag av 7 100000000 kr. 
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8 5. Eftergift 3\' hyresförlustlån 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

113 126558 

90000000 

100000000 

Fdn anslaget bekostas utgifter för eftergift av hyresförlustlil.n enligt 

förordningen ( 1976: 26()) om hyrcsförlustlån (ändrad senast 1979: 226}. 

Ansökningar om eftergift m. m. prövas av länsbostadsnämnden i nor

malfallen. I de fall då lilntagaren gör anspråk på avvikelser från normalvill

koren iir det regeringen som beslutar. I vissa fall kan regeringen, efter 

ansökan av kommunen. medge att det lånebelopp som inte efterges får 

övertas av kommunen som ett särskilt hyresförlustlån. 

B11s1ads.1·1yre!.l'en 

Under budgetåret 1979/80 beviljades ansökningar om eftergift av hyres

förlustlån till ett belopp av 84 milj. kr. Totalt har intill utgången av nämnda 

hudgetår beviljats 366 milj. kr. i sådana eftergifter. 

Beslut om hyrcsförlustlån hart. o. m. budgetåret 1979/80 meddelats till 

ett totalt belopp av 1419 milj. kr., varav 45 milj. kr. is. k. särskilda hyres

förlustlan. Amorteringar och inlösen av lån har redovisats intill ett belopp 

av 343 milj. kr. Vid utgången av budgetåret 1979/80 utestod ett belopp i 

hyresförlustlån på 697 milj. kr. 

En omständighet som gör beräkningen av utgifterna osäker iir att det iir 

svårt att bedöma i vilken utsträckning låntagarna kommer att t.v. föredra 

ränk- och amorteringsfrihct diirför att eftergifter iir förknippade med en 

inlösen av ~lterstoden av lån·~t. 

Styrelsen uppskattar utgifterna till 100 milj. kr. för vart och ett av bud

getåren 1980/81 och 1981/82. 

Fiiredrt1g11ndc11 

Hyrcsförlustlångivningcn är nu under avveckling. Riksdagen beslöt 

våren 1980 (prop. 1979/80: 100 bil. 16. CU 1979/80: 22. rskr 1979/80: 240) att 

godkänna regeringens förslag att inte förlänga denna långivning efter ut

gången av ttr 1980. Beslutet innebär att utlåningen kommer att upphöra 

under år 1981 så snart ansökningarna om lån avseende hyresförluster 

under år 1980 har hehandlats och därvid beviljade lån har hetalats ut. 

Verksamheten kommer därefter att avse enbart förvaltning av alltjiimt 

utestående lån. Sådana lån kommer att kunna efterges i samma utsträck

ning som hittills. Medel för eftergifter av hyresförlustlån kommer diirför att 

behövas under ytterligare en tid. 

Bostadsstyrclsen har föreslagit att )()0 milj. kr. anvisas för iindamålet 

budgetåret 1981/82. Jag biträder förslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Eficrg(fi m· hyrcsflirlusrldn för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 100000000 kr. 
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B 6. Tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

6085000 

1000 

12000000 

Behållning 25 508508 1 

1 Av behållningen på det tidigare invcsteringsanslaget har 10000000 kr. överförts 
till reservationsanslaget vid ingången av budgetåret 1980/81. 

Från anslaget betalas ut lån enligt bestämmelserna i kungörelsen 

(1974: 255) om tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse 

(ändrad senast 1980: 331 ). För långivningen fastställer riksdagen årligen en 

gemensam ram för beslut om förhöjt låneunderlag för kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse och tilläggslån samt en ram för de antikvariska myn

digheternas tillstyrkan av ombyggnader som bör komma i fråga för denna 

långivning. Ramen för förhöjt låneunderlag och tilläggslån uppgår till 32 

milj. kr. för år 1980 och 30 milj. kr. frn' år 1981. Ramen för de antikvariska 

myndigheternas tillstyrkan av ombyggnader som bör komma i fråga för 

förhöjt låneunderlag och/eller tilläggslårt uppgår till 30 milj. kr. för vart och 

ett av åren 1980 och 1981. Vidare gäller att beslut om förhöjt låneunderlag 

och tilläggslån avseende projekt som har fått preliminärt beslut om bo

stadslån före år 1978 får tas utanför ramarna. 

Från anslaget betalas även ut eventuella ränte- och amorteringsfria lån 

för ombyggnad av studentbostäder. Fr. o. m. den I juli 1980 meddelas 

beslut om förhöjt låneunderlag av länsbostadsnämnderna och beslut om 

tilläggslån samt förhöjt låneunderlag i samband med tilläggslån av bostads

styrelsen. 

Bostadsstyrelsen 

Av ramen för beslut om förhöjt låneunderlag och tilläggslån under år 

1979 på 25 milj. kr. disponerades genom regeringens beslut 9941 000 kr. 

Under år 1980 har regeringen t.o.m. den 30 juni 1980 bifallit 53 framställ

ningar om förhöjt låneunderlag till ett sammanlagt belopp av 23.7 milj. kr. 

Av dessa hade 13 ärenden fått preliminärt beslut om bostadslån före år 

1978 med IO.I milj .. kr. Vidare har regeringen t.o.m. den 30 juni 1980 

bifallit 14 framställningar om tilläggslån med 6.2 milj. kr. Av dessa hade 5 

ärenden fått preliminärt beslut om bostadslån före år 1978 med I A milj. kr. 

Vid nämnda tidpunkt fanns till regeringen överlämnade ännu inte avgjorda 

22 ärenden. i vilka bostadsstyrelsen hade tillstyrkt belopp med totalt 6,9 

milj. kr. Därutöver var 22 ansökningar under handHiggning hos styrelsen 

med krav på ytterligare 15.6 milj. kr. i förhöjt låneunderlag och tilläggslån. 

Bostadsstyrelsen bedömer att lånebehovet kommer att öka inom den 

närmaste framtiden. 1 sammanhanget nämner styrelsen bl. a. de anspråk 

som Stockholms och Göteborgs kommuner kan komma att ställa åren 

1981 -1985. I planerna har behovet av tilläggslån tagits upp till 110 resp. 60 

milj.kr. 
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De ramar inom vilka åtgärder får tillstyrkas av de antikvariska myndig

heterna föreslås mot bakgrund av det ökande behovet av förhöjt låneun

derlag och till äggslån bli fastställda till 50 milj ."kr. för vartdera av åren 1981 

och 1982. 

Enligt bostadsstyrelsen utgör tillstyrkanderamen den primära begräns

ningen av det ekonomiska stödet i form av förhöjt låneunderlag och till

läggslån. Decentraliseringen av beslutanderätten från regeringen till bo

stadsstyrelsen och länsbostadsnämndcrna innebär enligt styrelsen vissa 

administrativa fördelningsproblem beträffande beslutsramarna. Dessutom 

har den medfört att handläggningstiderna har förkortats och an lånebeslut 

fattas kort tid efter de. antikvariska myndigheternas tillstyrkan. Bostads

styrelsen anser därför att beslutsramarna bör avskaffas. Om den skall 

finnas kvar bör den enligt styrelsen fastställas till 50 milj. kr. för vartder~ 

av åren 1981 och 1982. 

Bostadsstyrelsen beräknar att anslaget för budgetåret 1981182 behöver 

anvisas med 15 milj. kr. Styrelsen har därvid beräknat anslagsbehovet med 

utgångspunkt i fastställda resp. föreslagna ramar för åren 1980 och 1981. 

FöredraRanden 

Som framgick av min anmälan till förra årets budgetproposition (prop. 

1979/80: HIO bil. 16 s. 791 kunde den för år 1979 fastställda ramen för beslut 

om förhöjt låneunderlag och tilliiggslån till kulturhistoriskt värdefull bo

stadsbebyggelse tas i anspråk endast till en mindre del. Anledningen till det 

låga ramutnyttjandet var i huvudsak att ärenden inte kunde föras fram till 

beslut i beräknad takt. Detta har medfört att belastningen på beslutsramen 

ökade i motsvarande grad umkr år 1980. På förslag av regeringen har 

riksdagen diirför nyligen beslutat (prop. 1980/81: 23. CU 1980/81: 1. rskr 

1980/81: 7) att vidga beslutsramen för år 1980 från 32 till 47 milj.kr. Samti

digt uttalade riksdagen att beslutsramen enligt dess mening inte längre 

behövdes. Ock sa bostadsstyrelsen anser att de antik vari ska myndigheter

nas tillstyrkanderam utgör den primära begränsningen av det ekonomiska 

stödet i form av förhöjt lfmeundcrlag och tilläggslån till ombyggnader av 

kulturhistoriskt värdefull bosladsbebyggclse. Styrelsen föreslår därför att 

den särskilda beslutsramen avskaffas. Mot denna bakgrund förordar jag att 

omfattningen av verksamheten med statligt stöd till kulturhistoriskt värde

full bostadsbebyggelsc styrs endast av en ram för de antikvariska myndig

heternas tillstyrkan av projekt. 

Bostadsstyrelsen föreslår att de antikvariska myndigheternas tillstyr

kanderam fastställs till 50 milj.kr. för vart och ett av åren 1981 och 1982. 

Enligt min bedömning finns det f. n. inte något behov av att vidga ramen ~å 

som bostadsstyrelscn har föreslagit. Jag förordar därför att tillstyrkandera

men för år 1981 fastställs till samma belopp som har gällt för år 1980. dvs. 

30 milj. kr.. och att samma ram preliminärt fastställs för ilr 1982. 

Regeringen har sedan år 1978 haft riksdagens bemyndigande att över-
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skrida såväl tillstyrkande- som beslutsramen om det behövs av sysselsätt

ningsskäl. Regeringen bör nu utverka ett sådant bemyndigande beträffande 

tillstyrkanderamen. 

För innevarande budgetår finns ett belopp av 10 milj. kr. disponibelt för 

utbetalning av tilläggslån. Enligt vad jag har erfarit kommer anslaget i sin 

helhet att tas i anspråk. 

Anslagsbehovet för budgetåret 1981/82 beräknar jag till 12 milj.kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att ramen för de antikvariska myndigheternas tillstyrkan 

av sådana ombyggnader som bör komma i fråga för förhöjt låne

underlag och tilläggslån bestäms till 30000000 kr. för i\r 1981 och 

till preliminärt 30000000 kr. för år 1982. 

2. medge att den under I angivna ramen får vidgas om det behövs 

av sysselsättningsskäl. 

3. till Tilliiggslån till kulturhistoriskt 1·iinh:/itll ho.1·tadsh<'hyggelse 

för budgetåret 1981 /82 anvisa ett reservationsanslag på 12 000 000 

kr. 

8 7. Bostadshidrag m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

1781354543 

I 620 000 000 

I I 00 000 000 

Från anslaget bekostas statliga och statskommunala bostadsbidrag till 

barnfamiljer och hushåll utan barn. Dessutom disponeras medlen av riks

försäkringsverket för de bostadsbidrag till vissa folkpensionärer. som kan 

beviljas fr. o. m. tir 1978. 

Bostadsbidragen är inkomstprövade. De statliga bidragen bestiims en

bart på grundval av inkomst och barnantal. medan de statskommunala 

bostadsbidragen dessutom är anknutna till bostadskostnaderna. 

Bidragsbestämmelserna finns i förordningen ( 1976: 263) om statliga bo

stadsbidrag till barnfamiljer I ändrad senast 1980: 295!. förordningen 

<°1976: 262) om statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m. fl. (änd

rad senast 1980: 708) samt förordningen ( 1977: 392) om statskommunala 

bostadsbidrag till vissa folkpensionärer m. tl. (ändrad senast 1980: 297). 

Bostmfsstyrclsen 

Bostadsstyrelsen lämnar en redogörelse över hidrag.1):irni11ge11s 011!fatt-

11ing. I december 1979 betalades bostadsbidrag till 513 000 hushåll exklusi

ve pensionärer. Av dessa var 412 000 familjer med barn och 10 I 000 hushåll 

utan barn. Sedan december 1978 hade antalet barnfamiljer med bidrag 

minskat med 36000 och antalet hushåll utan barn med 16000. Från decem-
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ber 1979 till maj 1980 uppskattas antalet hushåll med barn som har hostads

bidrag ha minskat till ca 394 000 och antalet övriga hushåll till 74 000. Vid 

jämförelser mellan uppgifterna för december I 979 och maj 1980 bör dock 

beaktas att antalet hushåll med bidrag varierar under ilrct och kan komma 

att öka till december 1980. 

Förändringarna av antalet hushi'tll med bidrag heror enligt styrelsen dels 

på hushiillsbildningen i stort. dels på all inkomstgriinsen inte har höjts i 

samma grad som inkomstnivän. 

Hostadsstyrelsen anser att bidragsgivningen. i avvaktan p[\ kommande 

förslag från den av regeringen tillkallade bostadsbidragskommitten. bör 

hehi\lla i huvudsak den inriktning som beslutades vid föregi'1ende ribmötc. 

Styrelsen lämnar därför endast vissa begränsade förslag till iindringar av 

inkomst- och hyresgränserna. 

Beträffande i11/.;.,m1stgrii11sa11a anser styrelsen att dessa bör höjas i sam

ma grad som den nominella inkomstnidn mellan åren 1979 och 1980. Siivlil 

de nedre inkomstgränserna som de övre bör·höjas. 

Bostadsstyrelsen konstaterar all drygt hiilften av harnfamiljerna och 

7!)1;'~, av hushållen utan harn i maj 1980 hade bostadsutgifter som översteg 

giillande övre hyresgriin.H'r. Bland barnfamiljerna var denna andel högst 

för hushåll med 2 barn. 67'/c. Även med hänsyn tagen till Je iivre hyres

griinser som har faststtillts att giilla fdn den I januari 1981 hade ca 40 '.''i:· av 

barnfamiljerna och ca 60 r;-;, av hushi:tlkn utan barn hostadskostnader som 

översteg de övre hyresgriinserna. 

Bostadsstyrelsen anser mot bakgrund härav att de i.ivre hyrcsgriinserna 

hlir höjas den I januari 1982. Som riktmärke för höjningen anger styrelsen 

den sannolika höjningen av hustadskostnaderna under i\r 1981. 

Bostadsstyrelsen beräknar att statens kostnader för b"ostadshidrag under 

niista budgetår kommer att uppgä till I UO milj. kr. Minskningen av ansla

get iir föranledd dels av att statsbidraget for statskommunalt bostadshidrag 

minskas från 72 '.·~ till 43 C;·i; den I januari 1981. dels av de iindrade bidrags

regler som träder i kraft vid samma tidpunkt. De föreslagna höjningarna av 

inkomstgriinserna beräknas enligt styrelsen mot verka den minskning av 

bidragsgivningen som skulle uppkomma om gränst:rna inte anpassas till 

inkomstutvecklingen. Förslaget om en höjning av hyresgränscrna får enligt 

styrelsen ingen niimnviird effekt pä utgifterna. 

Rik.\/i.irsiikri11gs1 ·cr/.;.c t 

I början av år 1980 lämnades statskommunalt bostadshidrag till ca 10000 

folkpensioniirer. Detta innebiir att antalet bidragstagare har minskat med 

ca 35 000 sedan december 1979 beroende p[1 höjningen a\' den nedre hyres

griinsen. Totalkostnaden för hudgetiiret 1980/81 bcriiknas till ca 20 milj. kr. 

och anslagsbehovet till ca 7 milj. kr. Under hudget{1ret 1981/82 viintas i 

genomsnitt 8 000-9 000 folkpensioniirer uprbiira statskommunalt bostads-
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bidrag. Totalkostnaden för budgetåret 1981/82 heräknas till ca 12 milj. kr. 

och anslagsbehovet till ca 5 milj. kr. 

Föredraganden 

Av bostadsstyrelsens redogörelse för hidragsgi1·11i11ge11s 0111fa1111i11g 

framgår att antalet hushåll med bostadsbidrag har fortsatt att minska. 

Under år 1980 är emellertid minskningen av antalet barnfamiljer betydligt 

lägre än den var under år 1979. Förklaringen till detta torde främst vara att 

den övre inkomstgränsen höjdes år 1980. Som jag framhöll vid min anmä

lan till förra budgetpropositionen kan den minskade totala omfattningen av 

bostadsbidrag till barnfamiljer m. fl. i övrigt förklaras bl. a. av att vissa 

hushåll har fått realinkomstökningar I. ex. genom ökad förvärvsfrckvens 

och av de förbättrade kontrollrutiner som numera tillämpas. De besparing

ar som jag i det följande kommer att föreslå leder också till att antalet 

hushåll med hostadsbidrag minskar. Vägledande för både besparingarna 

och de regeländringar som jag föreslår i övrigt är alltjiimt de fördelningspo

litiska strävandena att styra stödet till de hushåll som har störst behov av 

det och de bostadspolitiska att möjliggöra för inkomstsvaga hushåll att 

hålla sig med en modern bostad som är tillräckligt stor för familjens behov. 

Innan jag går in på de förslag till besparingar i bostadsbidragssystemet 

som regeringen aviserade i prop. 1980/81: 20 bil. 12. tar jag först upp vissa 

frågor om administrationen av bostadsbidrag. 

I budgetpropositionen till föregående riksmöte (prop. 1979/80: 100 bil. 

16) anmälde jag att frågan om överföring av inkomstuppgifter från taxe

ringsmyndigheterna till de kommunala förmedlingsorganen för deras hand

läggning av bostadsbidrag och frågan om vilka uppgifter som skulle föras 

över till kommunerna övervägdes inom regeringskansliet i anslutning till 

förslaget om en skatteregisterlag. Genom förordningen ( 1980: 666) om änd

ring i skatteregisterförordningen < 1980: 556) har regeringen bl. a. föreskri

vit att uppgifter om underskott i förvärvskälla. taxerad inkomst och avdrag 

från denna inkomst. beskattningsbar inkomst och förmögenhet skall utläm

nas till kommunerna på medium för automatisk databehandling. Föreskrif

terna i skatteregisterförordningen ger även kommunerna en möjlighet att 

på medium för automatisk databehandling i efterhand kontrollera mot 

taxerad inkomst att bostadsbidrag inte har betalats ut med felaktiga be

lopp. 

Regeringen uppdrog den 21 december 1978 åt riksförsäkringsverket att 

lämna ut uppgifter ur sjukförsäkringsregistret på medium för automatisk 

databehandling till kommunerna om sådana mottagare av bostadsbidrag 

som hade en sjukpenninggrundande inkomst som väsentligt översteg den 

inkomst som låg till grund för beslutet om bostadsbidrag. Uppdraget avsåg 

en försöksperiod som omfattade åren 1979 och 1980. Samtidigt uppdrog 

regeringen åt bostadsstyrelsen att före den I juni 1980, efter samråd med 

riksförsäkringsverket. datainspektionen och Svenska kommunförbundet, 

redovisa erfarenheterna av uppgiftslämnandet under år 1979. 
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Bostadsstyrelsen har redovisat uppdraget i en skrivelse den 29 maj 1980 

och föreslagit att uppgifter ur sjukförsäkringsregistret för mottagare av 

bostadsbidrag skall få lämnas ut även efter utgången av år 1980. 

Genom beslut den 25 september 1980 uppdrog regeringen. efter att ha 

inhämtat yttrande från datainspektionen, åt riksförsäkringsverket att på 

medium för automatisk databehandling till kommunerna lämna ut uppgifter 

ur sjukförsäkringsregistret om mottagare av bostadsbidrag. Uppdraget, 

som avser åren 1981 och 1982, har lämnats i avvaktan på förslag från 

bostadsbidragskommitten (Bo 1979: 01 I. 

Jag övergår nu till att behandla vissaförslag till besparingsåtgiirder som 

har anmälts för riksdagen i prop. 1980/81: 20 bil. 12. Som jag då meddelade 

har regeringen på mitt förslag beslutat (SFS 1980: 708) att kostnader för 

avskrivning för ägda småhus inte skall beaktas när den bidragsgrundandc 

bostadskostnaden fastställs. Ändringen träder i kraft den I januari 1981. 

Förslagets totala besparingseffekt år 1982 har beräknats uppgå till ca 130 

milj. kr. Av beloppet faller 56 milj. kr. på statsvcrket vid ett statsbidrag 

motsvarande 43 % av det statskommunala bostadsbidraget. 

I besparingspropositionen aviserade jag vidare förslag om dels sänkt 

nedre inkomstgräns för ensamstående utan barn. dels ändrade inkomst

regler för bidragstagare med studiemedel. Jag tar först upp frågan om 

sänkning m· nedre inkomstgränsen. 

I 1980 års budgetproposition (prop. 1979/80: 100 bil. 16 s. 87) påpekade 

jag att de nuvarande nedre inkomstgränserna ligger över. normen för exi

stensminimum för vuxna inom skattesystemet. Hiinsyn tas inte heller till 

att ett hushåll med två vuxna har större konsumtionsbd10v än ett hushåll 

med en vuxen. Jag föreslog därför att den nedre inkomstgränsen för 

ensamstående med barn skulle sänkas från 38 000 kr. till 30 000 kr. inför bi

dragsåret 1981. Riksdagen beslöt i enlighet med mitt förslag !CU 1979/ 

80: 16, rskr 1979/80: 1981.· 

Av samma skäl anser jag att inkomstgränsen för hushåll utan barn bör 

differentieras med hänsyn till om hushållet består av en person eller av 

makar. Jag förordar därför att inkomstgränsen för ensamstående utan barn 

sänks till 26000 kr. Den totala besparingseffekten under år 1982 av detta 

förslag har beräknats till 31 milj. kr .. varav 13 milj. kr. faller på staten vid 

nyssnämnda statsbidragsnivå. 

Jag går nu över till att behandla frågan om inkomstreglerna för bidrags

tagare med studiemedel. 

Till grund för inkomstprövningen i bostadsbidragssystemet ligger den 

taxerade inkomsten. Studiemedel ingår därför inte i den bidragsgrundande 

inkomsten. Studerande har följaktligen större disponibla medel och en. 

bättre ekonomisk situation än vad som framgår av den bidragsgrundande 

inkomsten. Maximala studiemedel uppgår f. n. till 21 560 kr.lår. Det s. k. 

fribeloppet, dvs. den inkomst som högst tillåts utan att studiemedlen 

reduceras, är 16 940 kr. Studiemedlen reduceras med 50%· av inkomsten 
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däröver. Eftersom inkomstgriinsen för ensamstående utan barn vid pröv

ningen av bostadsbidraget iir 29000 kr. kan en studerande således uppnå 

en taxerad inkomst på ca 16000 kr. utan att vare sig bostadsbidraget eller 

studiemedlen reduceras. Studiemedlen och inkomsten eftt:r skatt motsva

rar en disponibel inkomst exklusive bostadsbidrag pf1 ca 34 700 kr. f-iir att 

en på heltid förvärvsarbetande bidragstagare skall nå samma disponibla 

inkomst krävs en taxerad inkomst på ca 46 500 kr. Vid dt:nna inkomst iir 

bostadsbidraget helt bortreducerat. 

Om en studerande har en inkomst pii ca 30000 kr. redul:cras studiemed

len till ca 15 000 kr. Den taxerade inkomsten kan df1 antas uppgå till 29 000 

kr., vilket med nuvarande regler inte medför någon reduktion av bostads

bidraget. Erhållna studiemedel Ol:h inkomst efter en genomsnittlig beskatt

ning motsvarar en disponibel inkomst på ca 38 000 kr. Denna disponibla 

inkomst motsvarar i sin tur en taxerad inkomst pii ca 54 000 kr. En sildan 

taxerad inkomst överstiger med mer än 10000 kr. den högsta bidragsgrun

dande inkomst vid vilken bostadsbidrag för ensamstående utan barn 

medges enligt gällande regler. 

Enligt min mening bör studiemedel enligt 4 kap. studiestödslagcn 

( 1973: 349) räknas in i den inkomst som ligger till grund för bostadsbidra

get. Att omedelbart genomföra förslaget kan emellertid fä vissa negativa 

engångseffekter. Jag förordar därför att hälften av ett hushålls samlade 

studiemedel räknas in i den bidragsgrundande inkomsten för bidrags{iret 

1982 och hela beloppet fr. o. m. bidragsåret 1983. Den totala besparingsef

fekten år 1983 av detta förslag har med utgångspunkt i nu tillgiingligt 

statistiskt material beräknats till 70 milj. kr.. varav 38 milj. kr. faller på 

staten vid ett statsbidrag på 43 % av det statskommunala bostadsbidraget.' 

Genom ett beslut den 11 november 1980 har jag efter samriid med 

förctriidarc för uthildningsdepartemcntet och centrala studiestödsniimn

den ställt medel till nämndens förfogande för att genom samkörning av 

register med hjälp av automatisk databehandling detaljerat redovisa de 

individuella effekterna och besparingseffekterna av regeringens förslag i 

prop. 1980/81: 20 bil. 12 att i den bidragsgrundande inkomsten inräkna 

även studiemedel. Tidigare beräkningar som har gjorts på befintligt statis

tiskt material har möjliggjort endast mer överslagsmässiga bedömningar. 

Enligt beslutet skulle redovisningen lämnas senast den 8 december 1980. 

Av datatekniska skäl har nämnden ännu inte kunnat lämna sin redovisning. 

Enligt vad jag har erfarit kommer redovisningen att lämnas senast under 

februari månad 1981. 

Som jag nyss framhöll kommer de ändrade inkomstprövningsrcglcrna 

och ändringen i fråga om beräkning av bidragsgrundande bostadskostnad 

all begränsa kostnaderna för bostadsbidrag med 231 milj. kr. Riksdagen 

har nyligen beslutat (prop. 1980/81:20 bil. 4. StlJ 1980/81: 14. rskr 1980/ 

81: 84) att statsbidraget inom systemet med kommunalt bostadstillägg till 

folkpension ( KBT-systemet) skall sänkas frän 43 '.1 till 38 "-'r· för att pil sii 
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siitt tillföra statsbudgeten hela den besparing som kommer att göras genom 

de beslutade ändringarna inom systemet. Jag förordar diirför att även 

statsbidragsandekn till statskommunala bostadsbidrag iindras frän 43 r;;. till 

38 c; .. And ringen hör triida i kraft den I juli 1981. En följd av mitt förslag 

bör bli att den del av de statskommunala hostadsbidragen som kommuner

na skall stå för enligt förordningen ( 1977: 3921 om statskommunala bo

stadsbidrag till vissa folkpensioniirer m. Il. höjs friin 57'..'.·( till 62 (::; .. 

Som jag tidigare har omtalat ligger den taxerade inkomsten med vissa 

tillägg till grund för inkomstprövningen. Tilliigg skall bl. a. göras meu 2or';r 

av den del av lwshällets .fi'ir111iige11hct som överstiger 75 000 kr. Denna 

förmögenhetsgriins har varit oförändrad sedan den I januari 1977 dit den 

höjdes med anledning av effekterna av 1975 ärs allmhnna fastighetstaxe

ring. Avsikten med denna höjning var att neutralisera effekterna pii bo

stadsbiuragen. De nuvarande taxeringsviirdena pä villafastigheter viintas 

bli i genomsnitt fördubblade genom 1981 års allmiinna fastighetstaxering. 

De nya taxeringsviinlcna påverkar prövningen av bostadshidragcn för t1r 

1983. Enligt min mening hör iiven denna gång effekterna pii bostadshidra

gen pil grund av de höjda taxeringsvärdena neutraliseras. Jag har däiför for 

avsikt att senare föreslå regeringen att förslag läggs fram för riksdagen om 

ändringar i beriikningsgrundcrna för förmögenhet inom bostadsbidragssys

temet liknande dem som riksdagen nyligen har fattat beslut om (prop. 1980/ 

8 I: 42 s. 46) i fråga om KBT-systemet. 

.lag övergår nu till rn,:lcrna ji'ir i11k1>111.1·t11rii1·11inge11. Bostadsbidragcn 

reduceras under iir 1981med15':r· av inkomsten över 29000 kr. för hushåll 

utan barn. ~0000 kr. för ensamstående med barn u1.:h 38000 kr. för makar 

med barn samt med 24 '.:t av inkomsten (iver 59 000 kr. 

Hostadsstyrelsen framhåller i sin anslagsframstiillning att bidragsgiv

ningen - i avvaktan pf1 en omprövning av bidragssystcmet p:'t grundval av 

kommande förslag fr~ln bostadsbidragskommitten - i huvudsak hiir behtil

la den inriktning som riksdagen beslutade om vid 1979/80 iirs riksmöte. 

Styrelsen föreslår därför bl. a. att inkomstgränserna höjs i samma grad som 

den nominella inkomstnivån kan beräknas öka mellan åren 1979 och 1980. 

Mot bakgrund av penningvärdeföriindringen anser iiven jag att inkomst

gränserna hi'lr höjas. I likhet med vad som har skett under de senaste f1rcn 

hör enligt min mening även under år 1982 en större del av de tillgängliga 

bidragsmcdlcn läggas på en höjning av det statliga bidrageL Jag anser 

vidare att det iir nödviindigt att hyresgriinscrna anpassas till de höjda 

bostadskostnaderna. Vid en samlad bedömning av behovl.'l av regelföriin

dringar inom bostadsbidragssystemet anser jag diirför inte att inkomstgriin

serna bör höjas i den utstriickning som bostadsstyrelsen föreslår. 

Jag förordade nyss att inkomstgränsen för hushåll utan barn sätts till 

26000 kr. för ensamstående och till oförändrat 29000 kr. för makar. För 

hushåll med harn förordar jag att de nedre inkomstgriinserna höjs med 

3 000 kr. till 33 000 kr. för ensamstf1cnde och till 41 000 kr. för makar. 

Också den övre inknmstgriinsen bör höjas med 3 000 kr. till 62 000 kr. 
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Jag övergår nu till frågan om de hyresgriinser inom vilka statskommunalt 

bostadsbidrag medges. Bostadsstyrelsen lämnar i sin anslagsframställning 

en redogörelse för hushållens bostadsutgifter i förhållande till den övre 

hyresgränsen. Av denna framgår att 56% av barnfamiljerna och 70%· av 

hushållen utan barn hade bostadsutgifter i maj 1980 som översteg de då 

gällande övre hyrcsgränserna. Bostadskostnader över de hyresgränser 

som har fastställts att gälla från den 1 januari 1981 hade ca 40 % av 

barnfamiljerna och ca 60% av hushållen utan barn. Styrelsen föreslår att 

hyresgränserna höjs med ett belopp som motsvarar bostadskostnadsök

ningen under år 1981. 

Beträffande de övre hyresgränserna vill jag erinra om att de gränser. 

som har fastställts att gälla för år 1981. innebär en höjning i förhållande till 

1980 års gränser med ca 10% för barnfamiljerna och något mindre för 

hushållen utan barn. Denna höjning torde ungefär svara mot hyresuppgö

relsen år 1979. Mot bakgrund dels av att flertalet hushåll har bostadskost

nader som överstiger gällande övre hyresgränser. dels av alt ytterligare en 

hyresuppgörelse kommer att träffas innan mina här framlagda förslag kan 

träda i kraft, anser jag att .de övre hyresgränserna bör höjas något mer än 

vad som motiveras av den senaste hyrcsuppgörelsen. För att styra stödet 

till de hushåll som har störst behov anser jag att en större del bör lämnas 

till barnfamiljerna och då främst till familjer med 3 eller flera barn. För 

hushåll utan barn föreslår jag med hänvisning till den inriktning av stödet 

som jag nyss har förordat en procentuellt något mindre h~jning. Jag föror

dar att de övre hyresgränserna bestäms till följande belopp. 

Ensamstående utan barn 
Makar utan barn 
Hushåll med 1-2 barn 

3-4 
5 el. flera barn 

Kr per månad 

800 
950 

1400 
1750 
2 IÖÖ 

+ 50 
+100 
+150 
+250 
+300 

De övre hyresgränserna för år 1982 kommer därmed att för barnfamiljer
nas del ligga 14 % över 1981 års nivå. 

Anpassningen av hyrcsgränserna till utvecklingen av bostadskostna

derna motiverar enligt min mening att även den nedre hyresgränsen höjs. 

Jag förordar att den höjs från 500 kr. till 550 kr. 

För den som år 1982 får bostadskostnader som ligger 50 kr. över 1981 års 

övre hyresgränser blir· di;:t statskommunala bostadsbidraget oförändrat. 

För de barnfamiljer och makar utan barn som år 1982 får ännu högre 

bostadskostnader medför justeringen av den övre hyresgränscn att bidra

get ökar. För dem som alltjämt har bostadskostnader under 1981 års övre 

hyresgränser minskar bidraget med högst 40 kr. per månad på grund av 

höjningen av den nedre hyresgränsen. 

5 Riksdage11 !9801~V/. I sam/. Nr 100. Bilaga /fi 
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För att kompensera barnfamiljerna för detta anser jag att det statliga 

hostad.1·bidraget bör ökas. Detta ligger väl i linje med mina tidigare ställ

ningstaganden att skapa förutsättningar för inkomstsvaga hushåll att efter

fråga en bostad som svarar mot familjens behov. Jag förordar att bidraget 

höjs med 300 kr. per barn och år från 1 860 kr. till 2 160 kr. 

Genom de ändringar som jag har förordat kommer de maximala bostads

bidragen att öka för samtliga famil.ier med barn och för makar utan barn. 

För ensamstående utan barn blir maximibeloppet oförändrat. Jag redovisar 

de olika maximibeloppen i det följande. 

Ensamstående utan barn 
Makar utan barn 
Hushåll med 1 barn 
Hushåll med 2 barn 
Hushåll med 3 barn 
Hushall med 4 barn 
Hushåll med 5 barn 
För varje ytterligare barn 

Maximalt utgående bostadsbidrag. 
kr. per år. 

enligt de regler som enligt 
gäller fr. o. m. den för-
1 jan. 1981 slaget 

2400 
3360 
9060 

10920 
15180 
17040 
21780 

1860 

2400 
3 840 

10320 
12480 
18000 
20 160 
25680 

2160 

De ändringar i gällande regler som jag har förordat bör träda i kraft den I 

januari 1982 utom såvitt avser förslaget om ändrad statsbidragsandcl till 

statskommunala bostadsbidrag som bör träda i kraft deri I juli 1981. 
Anslagsbehovet under budgetåret 1981/82 beräknar jag till 1100 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. gmlkiinna vad jag har förordat i fråga om studiemedel vid in

komstprövningen, 

2. godkänna de ändringar beträffande fördelningen av kostnadsan

svaret mellan staten och kommunerna som jag har förordat i 

fråga om statskommunalt hostadsbidrag till barnfamiljer m. fl. 
och till vissa folkpensionärer m. n., 

3. godkänna de ändringar i fråga om inkomstgränser som jag har 

förordat, 

4. godkänna de ändringar i fråga om hyresgränscr för statskom

munalt bostadsbidrag till barnfamiljer m. Il. samt till vissa folk

pensionärer m. 11. som jag har förordat, 

5. godkänna den höjning av det statliga bostadsbidraget som jag har 

förordat. 

6. till Bostadsbidra1: 111. 111. för budgetåret 1981 /82 anvisa ett för

slagsanslag av I I 00 000 000 kr. 
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8 8. Viss bostadsförhättringsverksamhet m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

100678 318 

130000000 

120000000 

67 

Från anslaget bekostas utgifter för förbättringslån i den mån de är ränte

och amorteringsfria, bostadsanpassningsbidrag samt - övergångsvis -

vinterbidrag som har beviljats före den I juli 1977 och bidrag till ombygg

nad av bostadslägcnheter, det s.k. initialstödct. 

Bestämmelserna om.fi'irhättring.1liln finns i förbättringslåneförordningcn 

( 1980:261) sorn har ersatt kungörelsr.:n ( 1962: 5381 om förbättringslän. Lån 

enligt förbättringslåneförordningcn är behovsprövade och beviljas för för

bättringar av sådana småhus som bebos av personer som har folkpension. 

som har fyllt 60 år eller som är handikappade. Lånen får vara räntefria och 

stäendc intill ett belopp av 20000 kr. per lägenhet. För vissa kategorier av 

sökande gäller ~ildre bestämmelser under en övergångstid. 

Bostadsa11pass11i11gshidrag beviljas enligt bestämmelserna i kungörelsen 

( 1973: 327) om bostadsanpassningsbidrag (ändrad senast 1979: 2551. Bidrag 

medges för sådana åtgärder som behövs inom och i anslutning till en 

bostadslägenhet för att en handikappad person skall kunna utnyttja lägen

heten på ett ändamålsenligt sätt. Bidrag beviljas i regel med högst 20000 

kr. men kan beviljas med ett högre belopp om det finns särskilda skäl för 

detta. Bidrag medges också för reparation av vissa hjälpmedel som har 

tillhandahållits med stöd av bostadsanpassningsbidrag. 

Vinterhidrag beviljas enligt bestämmelserna i bostadslinansicringsför

ordningcn ( 1974: 946, omtryckt 1980: 329. iindrad senast 1980: 1965) i sam

band med bostadslån i de fall beslut om lån har meddelats före den I juli 
1977. Bidraget är avsett för den särskilda kostnad som beräknas ha upp

stått genom att byggnadsföretagct utfördes vintertid. 

lnitialstiid beviljas i samband med bostadslån enligt bestämmelserna i 

kungörelsen ( 1973: 5381 om bidrag i vissa fall till ombyggnad av bostadslii

genhct Uindrad senast 197.'i: 4841 för en sådan ombyggnad av hus med mer 

än två lägenheter som har påbö1jats under tiden den I juli 1973 - den 31 

december 1975. dock under förutsiittning att ansökan har kommit in till 

förmedlingsorganet senast den 30 juni 1975. Bidragsbcloppct utgör 20 ':1 av 

den godkända ombyggnadskostnadcn. dock högst 6000 kr. för vai:ie lägen

het. 

För beslut om räntt'.fi"ia fi'irhiittrini;sltln fastställer riksdagen ärligen en 

ram för det löpande kalenderåret och en preliminär ram för det närmast 

följande. Riksdagen har medgett att sådana lån får beviljas med högst 40 

milj. kr. under vartdera av åren 1980 och 1981 (prop. 1979/80: 100 bil. 16. 

CU 1979/80: 22. rskr 1979/80: 2401. 
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811stad.utyrelsc11 

Fiirhiillringslclngirningen har minskat under flera år. Mellan de två 

senaste budgetåren var dock nedgången väsentligt mindre iin tidigare. 

Under budgetfiret 1979/80 inkom 2 094 ansökningar om förbättringsltin mot 

2 364 under budgetäret dessförinnan. Under samma period meddelades 

I 926 beslut om lån avseende 2 194 lägenheter. Motsvarande antal var 

under budgetåret 1978179 2 087 resp. 2 303. 

Den under budgctfiret 1979/80 beviljade li'tnesumman uppgick till 63.8 

milj. kr.. varav 28,8 milj. kr. utgjorde räntefria län eller liinedelar. Motsva

rande belopp under budgetåret 1978/79 var 61,6 milj. kr. resp. 26.8 milj. kr. 

Det genomsnittliga lånebeloppet per lägenhet uppgick under budgetåret 

1979/80 till 29078 kr., varav 13140 kr. utgjorde riintefritt belopp. Motsva

rande belopp under budgetåret 1978/79 var 26 760 kr. resp. 11 632 kr. 

Bostadsstyrelsen redovisar att styrelsen i samråd med Svenska kom

munförbundet i början av år 1980 gick ut med en siirskild information i 

syfte att öka utnyttjandet av förbättringslånen. Styrelsen har med datain

spektionens tillstånd låtit samköra fastighetstaxerings- och folkbokförings

registren med uppgifter ur 1978 {1rs inkomstband. Pli detta sätt tick man 

fram adressuppgifter betriiffande ca 50000 personer i hela riket som kunde 

tänkas ha rätt till förbältringslån. Adressuppgifterna har genom länsbo

stadsnämnderna lämnats ut till kommunerna för att användas till en uppsö

kande verksamhet. Styrelsen konstaterar att efter de nya och högre in

komstgränser som giiller fr. o. m. Jen I juli 1980 iir antalet personer som 

kan tänkas ha rätt till förbättringslån större än 50000. Styrelsen antar att 

den genomförda informationskampanjen är en stor del av förklaringen till 

att minskningen av förbiittringslångivningen i stort sett har upphört. 

Bostadsstyrelsen tar vidare upp frågan om inkomstgränserna. Styrelsen 

anser att de. meJ hiinsyn till den anknytning som linns mellan dem och 

folkpensionens storlek. bör höjas i samma takt som folkpensionen. 

Beträffande ramen för beslut om riintefria förbättringslån anför bostads

styrelscn följande. Länsbostadsnämnderna har beräknat antalet beslut om 

förbiittringslån till smähus till 2 700 under år 1980 och 3 I 00 under år 1981. 

Detta innebär visserligen en nfigot högre nivä än under budgetäret 1979/80 

- då antalet beslut för småhus var I _910 - men innebär iindä inte någon 

större effekt av den utökade informationen och de änurade bestiimmelser

na. eftersom nämnderna i regel överskattar långivningen.Bcsluten beräk

nas avse belopp för riintefria lån på 38 milj. kr. resp. 47 milj. kr. Mot denna 

bakgrund biir ramen för beslut om län under år 1981 höjas från 40 milj. kr. 

till 50 milj. kr. och för är 1982 preliminiirt fastställas till samma belopp som 

förår 1981. 

Antalet lägenheter för vilka hostadsa11pass11i11gshidrag har beviljats har 

ökat under en följd av år. Under budgetåret 1979/80 beviljades bidrag till 

8 945 lägenheter med ett belopp av 75.6 milj. kr. Under budgetåret dessför

innan medgavs bidrag till 8007 lägenheter meJ ett belopp av 62.3 milj. kr. 



Prop. 1980/81: IOO Bilaga 16 Bostadsdcpartementet 69 

Bidrag för ombyggnad, s. k. initia/stöd, utbetalas efter det slutliga beslu

tet om bostadslån. Totalt har 162 milj. kr. beviljats i sådant stöd. I stort sett 

har ett belopp av denna storlek betalats ut vid utgången av budgetåret 

1979/80. För budgetåret 1980/81 beräknas alt endast något enstaka bidrag 

kan komma att bt:talas ut. 

Utgifterna för l'interhidrag avser endast sådana ärenden i vilka beslut 

om bostadslån har meddelats före den 1 juli 1977. I huvudsak har alla 

vinterbidrag betalats ut t. o. m. budgetåret 1979/80. 

Utbetalningen av räntefria förbättringslån beräknas till ca 43 milj. kr. 

under budgetåret 1981/82. För samma budgetår beräknas utbetalningarna 

av bostadsanpassningsbidrag till 82 milj. kr. 

Fiiredraganden 

Jag behandlar först .fi"irhiittrings/ängirningen. 

lnkomsff!riinsema för forbättringslän höjdes den I juli 1980. För ogifta 

höjdes gränsen från 20 000 kr. till 30 000 kr. och för gifta från 32 000 kr. till 

43000 kr. (prop. 1979/80: 100 bil. 16 s. 106. CU 1979/80:22, rskr 1979/ 

80: 240). En utgångspunkt för att bestämma inkomstgränserna var att de 

skulle höjas med ca 8 000 kr. utöver vad som föranleddes av höjningar av 

folkpensionen. 

Bostadsstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning att inkomstgrän

serna höjs i samma takt som folkpensionerna. 

Med hänsyn till de höjningar som har skett sedan frågan om inkomst

gränserna senast prövades förordar jag att inkomstgränsen för ogifta fast

ställs till 33 000 kr. och för gifta till 49 000 kr. 

Ändringen bör ske den 1 juli 1981. 

Jag vill i sammanhanget ta upp frågan om reglerna om ränta på förbätt
ringslån. 

Enligt 12 * andra stycket förbiittringslåneföron.lningen tillämpas den rän

tesats som regeringen bestämmer (12.75% för 1981) på den räntebärande 

delen av lånet, om den godkända kostnaden minskad med det räntefria och 

stående lånebeloppet iir lägre än 25 000 kr. Om denna skillnad iir 25 000 kr. 

eller mer gäller räntesatsen 5 .5 % för tiden från dagt:n för utbetalningen av 

lånet till det halvårsskifte som infaller närmast efter det att ett år har 

förflutit från utbetalningsdagen. För varje följande år av lånetiden skall 

räntesatsen höjas med 0,35 procentenheter, dock högst till den räntesats 

som gäller enligt 12 ~andra stycket. Fördelningen av det totala lånebelop

pet mellan räntefri stående del och räntebärande del bestäms efter en 

allsidig bedömning av sökandens ekonomiska förhållanden och förbätt

ringsåtgärdernas omfattning. 

Särskilt för lån vid en godkänd kostnad på 40000 kr. och däromkring 

uppstår en tröskeleffekt p. g. a. de regler som gäller för uttag av ränta på 

den räntebärande delen. För att komma till rätta med den förordar jag att 

5,5% ränta skall tillämpas endast på den dd av lånet som avser kostnader 
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över 25 000 kr. Ändringen bör genomföras den I juli 198 I. Jag vill i 

sammanhanget niimna att jag under anslagl!I B 4. Räntebidrag m. m. har 

föreslagit en motsvarande ändring inom bostadsfinansieringssystemet. 

I frilga om bostadslån till sädana smähus som skall bebos av låntagaren 

har riksdagen nyligen beslutat all den ärliga upptrappningen av den garan

terade räntan skall höjas från 0.35 till 0.501'.J~ (prop. 1980/81:63. CU 1980/ 

81:7 och 12. rskr 1980/81:95 och 106) .. Jag förordar att en motsvarande 

ändring gi.irs för förbättringslåncn. Ändringen bör genomföras den I juli 

1981. 

Den för år 1981 preliminärt fastställda ramen för räntefria förbättringslän 

är 40 milj. kr. Bostadsstyrclsen föreslår att ramen höjs till 50 milj. kr. Med 

hiinsyn till att långivningen undt:r budgetåret 1979/80 uppgick till endast 

28.8 milj. kr. anser jag att ramen för är 1981 bör kunna fastställas till t:tt 

l:igrc belopp än vad bostadsstyrelsen har föreslagit. Jag förordar att den för 

år 1981 faststillls till 40 milj. kr. Ramenför år 1982 bör likaledes fastställas 

till preliminärt 40 milj. kr. Liksom tidigare bör rcgcringt:n utverka riksda

gens bemyndigande all vidga ramen !"ör dt:t första av de två åren om dt:t 

behövs av sysselsiittningsskäl. 

Jag övt:rgår nu till frågan om ho.1·tadsanpassninRshidrag. Vid 1979/80 års 

riksmöte begärde riksdagen att regeringen på lämpligt sätt skulle föran

stalta om en utviirdering av bidragssystemet (CU 1979/80: 22 s. 49. rskr 

1979/80: 240>. 

Den av riksdagen begärda översynen har påbörjats. Målet för översynen 

iir att effektivera bidragssystemet stl att samhällets stöd till individuell 

handikappanpassning av bostiider kan utnyttjas pä ett smidigt och ända

målsenligt sätt. Översynt:n kommt:r att genomföras i tvä etapper. Den 

första omfattar en kartläggning av hur den nuvarande ordningen fungerar 

med avseende bl. a. på handläggning. råd och stöd till den enskilde. 

tillämpning av bidragsreglerna !iamt de vidtagna åtgärdernas och bidragets 

effekter för enskilda handikappade. De svårt handikappadc5 och de fler

handikappadcs behov skall ägnas särskild uppmärksamhet. Också förhål

landena för dem som har fått avslag helt eller delvis på sin ansökan om 

bostadsanpassningsbidrag skall belysas. I den andra etappen kommer be

hovet av ändringar i systemet att övervägas. 

Handikappinstitutct genomför f. n. den första etappen av översynen. 

Enligt vad jag har erfarit kommer institutet att redovisa kartläggningen 

under våren 1981. Den närmare inriktningen av arbetet under den andra 

etappen komml!r att bedömas med utgångspunkt .bl. a. i resultatet av kart

läggningen. 

Medelshchovct för nästa budgetår beräknar jag till 120 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de ändringar i fråga om inkomstgränser för förb;itt

ringslån som jag har förordat. 

2. godkänna de ändringar i fråga om beräkning av ränta på förbätt

ringslån som jag har förordat. 
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3. medge att räntefria förbättringslån beviljas inom en ram av högst 

40000000kr. under vart och ett av åren 1981 och 1982. 

4. bemyndiga regeringen att besluta om ändringar av den under 3 

upptagna ramen för långivningen under år 1981. om det behövs 

av sysselsättningsskiil, 

5. till Viss hostadsji"irhättri111<s1•erk.rnmhet m. m. för budgetåret 

1981182 anvisa ett förslagsanslag av 120000000kr. 

B 9. Bidrag till förbättring av boendemiljön 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

49064950 

3.'i 000000 

1000 

Reservation 121353411 

Från anslaget bekostas utgifter för bidrag till förbättring av boendemil

jön enligt förordningen ( 1975: 129) om bidrag av statsmedel till förbättring 

av hoendemiljöer (ändrad senast 1980: 332). 

Fr. o. m. den I juli 1980 kan bidrag beviljas endast för olika åtgärder som 

förbättrar boendemiljön i tlerbostadshusområden. Som förutsättning gäller 

därvid att åtgärderna berör hus som har färdigställts före år 1975. Vidare 

gäller att åtgärden behövs på grund av de sociala förhållandena i området 

eller avser ett bostadsområde där det finns betydande svårigheter att få 
avsättning för lägenheterna. Bidrag lämnas med högst 7.'i Yr: av den god

kända kostnaden, dock högst med 3 000 kr. per lägenhet. Bostadslån och 

räntebidrag kan beviljas till de bidragsgrundande kostnader som inte täcks 
av bidraget. 

I de fall då fömtsättningar att få boendemiljöbidrag inte föreligger kan i 

stället enbart bostadslån beviljas för åtgärder som förbättrar boendemil
jön. 

Från anslaget bekostas även utgifter för bidrag till tävlingar och annat 

utvecklingsarbete som avser boendekvaliteter efter beslut av regeringen i 

var:je särskilt fall. 

Beslut om bidrag får meddelas intill ett belopp av 60 milj. kr. under vart 

och ett av budgetåren 1980/81 och 1981/82. Under det förstnämnda budget

året får även tas i anspråk medel som hade anvisats under budgetåret 1979/ 

80 men som då inte hade utnyttjats. 

Bostadsstyrelsen 

Vid ingången av budgetåret 1979/80 fanns en balans av ärenden repre

senterande ett medelsbehov på totalt 61 milj. kr. För samma tid fanns ett 

anslag om 35 milj. kr. I en skrivelse den 22 augusti 1979 gjorde styrelsen en 

framställning om att ytterligare 75 milj. kr. skulle anvisas under detta 
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budgetår. Den stora inströmningen av ansökningar under andra halvåret 

1978 föranledde styrelsen all göra en uppdelning av ansökningarna i fem 

grupper efter angelägenhetsgrad. Enligt en siirskild bedömning i september 

1979 skulle för de ansökningar som avsåg projekt i de·lvt1 mest angelägna 

grupperna erfordras drygt 50 milj. kr. I enlighet med förslag i prop. 1979/ 

80: 50 beslutade riksdagen (CU 1979/80: 7. rskr 1979/80: 1191 om ett till

Higgsanslag på 50 milj. kr. 

Antalet inkomna ansökningar och antalet berörda lägenhelt!r blev dock 

under budgetåret 1979/80 lägre än under något av de tidigare år som 

bidragsgivningen har pågält. Den osäkra medelstillgängen under hösten 

1979 torde ha verkat hämmande på igångsä!lningen och projekteringen hos 

presumtiva sökande. För projekt i de tvä mest angcliigna grupperna söktes 

bidrag med endast 21 milj. kr. under budgetåret 1979/80. Beslut om bidrag 

fattades i 266 iirenden för ett sammanlagt bidragsbelopp p{1 85.7 milj. kr. 

Under budgetåret 1979/80 hade 32 av de kommuner från vilka ansök

ningar hade kommit mer iin I ':'-i· outhyrda lägenheter. Från 10 av dessa 

kommuner fanns ansökningar som giillde områden med uthyrningsprob

lem. Detta är en väsentligt lägre andel än föregående budgetår. Orsakerna 

till delta kan vara flera. Dels har många omräden med uthyrningsproblem 

redan fätt bidrag. dels har uthyrningsproblcmen i landet i stort minskat. 

Av de områden för vilka bidrag söktes ligger 601:'1: i något av de tre 

storstadsomrädena. vilket är en något större andel än föregående budgetår. 

Andelen ansökningar från allmännyttiga företag har ökat medan ~ndelen 

ansökningar från enskilda företag har minskat. 

Av besluten under budgetåret 1979/80 avsåg 75 '7c förbiittringar av ute

miljön. Liksom tidigare kombinerades dessa åtgärder ofta med om- och 

tillbyggnad av fritidslokaler. 

Del genomsnittligt sökta beloppet per lägenhet har fortsatt att öka. 

Under budgetåret 1978/79 var det I 150 kr. och under budgetåret 1979/80 

I 250 kr. 

Länsbostadsnämnderna har för budgetåren 1980/81 och 1981/82 uppskat

tat behovet av medel för beslut om bidrag till 61 milj. kr. respektive 57 

milj. kr. Den för budgetåret 1980/81 fastställda ramen samt den preliminära 

ramen för budgetåret 1981/82 skulle således räcka till. För budgetåret 1982/ 

83 bör bidrag preliminärt kunna meddelas inom en ram av 60 milj. kr. 

Fr. o. m. budgetäret 1980/81 anvisas medel i elen omfattning som behövs 

för utbetalning av beviljade bidrag. Vid utgången av budgetåret 1979/80 

fanns på anslaget en reservation på 121 milj. kr. För budgetåret 1980/81 har 

anvisats ett anslag av 35 milj. kr. Utbetalningen under budgetåret 1980/81 

beräknas till ca 60 milj. kr. inklusive förskott på bidrag. Reservationen pä 

anslaget vid utgången av budgetåret 1980/81 skulle således uppgå till 96 

milj. kr. Med hänsyn till bidragsgivningens omfattning under budgetåret 

1980/81 och föreslagen ram för budgetåret 1981/82 beräknas utbetalningen 

under sistnämnda budgetår till 70 milj. kr. Styrelsen f'iireslår. därför att 

anslaget anvisas med ett formellt belopp av I 000 kr. 
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Föredraganden 

Bidrag till förbättring av boendemiljön infördes den I juli 1975. Under 

verksamhetens första år togs anslagen i anspråk med en viss eftersläpning. 

Vissa kommuner och bostadsföretag saknade resurser att tillskjuta de 

medel som inte täcktes av bidraget. Detta gällde framför allt för företagen i 

de områden där miljöförbättringar var mest angelägna. Sedan finansie

ringsvillkoren hade förbättrats och en möjlighet till förhöjt bidrag hade 

införts, söktes bidrag i ökande omfattning för områden med stora problem 

och behov av omfattande åtgärder. Efterfrågan på bidragsmedel kom här

igenom, särskilt under hösten 1978. att kraftigt överstiga budgeterade 

medel. Genom att riksdagen har anvisat tilläggsanslag, såväl under budget

året 1978/79 som under budgetåret 1979/80. har det varit möjligt att bifalla 

ansökningar för sådana områden där åtgärder har bedömts som särskilt 

angelägna. 

Bostadsstyrelsen anför att den osäkra tillgången på medel under hösten 

1979 torde ha medfört att ansökningarna återigen har minskat i antal. 

Enligt vad jag har inhämtat kan den minskade tillströmningen av ansök

ningar också bero på att det tar lång tid att arbeta fram sådana projekt där 

de boende engageras aktivt. Från en del av de projekt för vilka ett behov 

av medel beräknades föreligga under budgetåret 1979/80 har således ansök

ningar ånnu inte kommit in. Projekten är emellertid alltjämt aktuella. 

Den möjlighet som nu finns att ge ett preliminärt beslut under budgetåret 

före det som skall belastas med bidraget torde undanröja den osäkerhet om 

medelstilldelningen som tidigare har rått. Av bostadsstyrelsens anvisning

ar för preliminära beslut m. m. framgår också klart vad som krävs för att 

ett bostadsområde skall vara bidragsberättigat enligt de regler som gäller 

fr. o. m. den I juli 1980. 
Jag beräknar i likhet med bostadsstyrelscn medclsbehovet under vart 

och ett av budgetåren 1981/82 och 1982/83 till 60 milj. kr. Med hänsyn till 

behållningen på anslaget vid ingången av budgetåret 1980/81 och de beräk

nade utbetalningarna under innevarande och nästa budgetår bör anslaget 

för nästa budgetår tas upp med I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen att 

I. medge att beslut om bidrag till förbättring av boendemiljön får 

meddelas intill ett belopp av 60000000 kr. under budgetåret 

1981/82 och preliminärt intill ett belopp av 60000000 kr. under 

budgetåret 1982/83, 

2. till Bidrag till förbättring 111• boendemiljön för budgetåret 1981/82 

anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 
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B 10. Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

34 783 400 

28000000 

25000000 

Reservation 

74 

786800 

Från anslaget betalas ut dels anordnings- och inventariebidrag till all

männa samlingslokaler enligt bestämmelserna i kungörelsen ( 1973: 4001 om 

statligt stöd till allmänna samlingslokaler (omtryckt 1976: 794. ändrad se

nast 1980: 3361. dels bidrag till riksorganisationerna för samlingslokaler. 

Bidraget till dessa uppgår undt:r budgetåret 1980/81 till l.6 milj. kr. För 

anordnamk av allmänna samlingslokaler utbetalas även lån från anslaget 

B 11. Lån till allmiinna samlingslokaler. 

Bestämmelserna om anordningsbidrag och lån för att anordna allmänna 

samlingslokaler innebär i korthet att bidrag och lån beviljas kommuner. 

aktiebolag. föreningar eller stiftelser för nybyggnad. ombyggnad eller köp 

av byggnader i syfte att tillgodose behovet av allmänna samlingslokaler. 

Anordningsbidrag beviljas med högst 3w;; eller, när särskilda skäl förelig

ger. med hiigst 35 ()(av låneunderlaget. Lån beviljas med högst det belopp 

som tillsammans med anordningsbidraget .motsvarar 50 '7{ av läneunderla

get. 

Bestämmelserna om inventariebidrag innebär att sådant bidrag beviljas 

för att anskaffa inventarier till allmänna samlingslokaler. Inventariebidrag 

kan medges med högst IOW av låneunderlaget till den del detta inte 

överstiger 500000 kr. och 5 % av överskjutande belopp. Bidraget får dock 

inte överstiga 400000 kr. 

För beslut om bidrag och län fastställs av riksdagen för varje budgetår en 

gemensam ram. av vilken en viss angiven del får tas i anspräk for bidrag. 

För budgctttret 1980/81 har ramen för lån- och bidragsgivningen. faststiillts 

till 30 milj. kr .. varav högst 20 milj. kr. för bidrag (prop. 1979/80: IOO bil. 16, 

CU 1979/80: 24. rskr 1979/80: 241 I. 

Ärenden om bidrag och lån handläggs inom bost<1dsstyrelsen av en 

samlingslokaldclegation. 

Bost11dsstyrelse11 

Regeringen har gett bostadsstyrelsen i uppdrag att redovisa sina övervii

ganden beträffande vissa förslag som har förts fram till riksdagen i en 

motion (1978/79: 6741 under 1978/79 :Irs riksmöte. l sin anslagsframstiill

ning för budgetäret J 980/81 tog styrelsen upp förslagen beträffande inven

tariebidragets storlek samt viss begränsning av förhandsgranskningen. Bo

stadsstyrelsen tar i det följande upp friigan om förskott på beviljade anord

ningsbidrag. Under anslaget för liln till allmänna samlingslokaler behandlas 

frågan om ltm till kulturhistoriskt vlirdefulla samlingslokaler. Frågan om 
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förskott på beviljade bidrag tas också upp under anslaget för upprustnings

bidrag m. m. Styrelsen anser sig därmed ha slutfört sitt uppdrag. 

Med hänvisning till överväganden av samlingslokaldelegationen tar bo

stadsstyrelsen sålunda upp friigan om förskott pil bei·i/jllllt' t1mm/11i11,l!shi

drag. Delegationen framhäller att de lånesökande vid nuvarande ränteläge 

drabbas av mycket stora kreditivkostnader för bidragsdelen under bygg

nadstiden. Samtidigt framhåller delegationen att normala kreditivkost

nader ingår i låneunderlaget vid slutligt beslut och att en del av kostnads

ökningen för staten genom införande av en förskottsmöjlighet diirför skulle 

elimineras genom att låneunderlaget minskas med denna kostnad. 

Bostadsstyrelsen föreslär att en möjlighet till förskott på beviljade an

ordningsbidrag införs. Kostnaden for förslaget innebär endast en tidigare 

belastning på anslaget i initialskedet. Vid den av bostadsstyrelsen fört:slag

na ramen och under förutsiittning att möjlighden till förskott utnyttjas fullt 

ut heriiknar styrelsen kostna<len till ca 32 milj. kr. för hudgctåret 1981/82. 

Samlingslokaldelegationen har även överviigt de frågor som återstiir av 

regeringens uppdrag till hostadsstyrelsen. nämligen lånemöjligheter för 

föreningslivets expeditionslokaler och för lokaler för barn verksamhet samt 

stimulansbidrag till projekt där hibliotek integreras i en samlingslokalan

läggning. Delegationens överväganden har emellertid inte föranlett ho

stadsstyrelsen <itt föreslå några iindringar av gällande regler. 

I fråga om ltln- och hidrng.1Terksa111hete11s om.fi1t111i11g och den gemen

samma ramen fi'ir hcs/l/f om hidrag och hln anför bostadsstyrelsen bl. a. 

följamle. 

För budgetåret 1979/80 gällde ursprungligen en ram för lån- och bidrags

givningen pf1 30 milj. kr .. varav högst 20 milj. kr. för bidrag. Genom beslut 

av regeringen den 20 september 1979 utvidgades denna ram med 10 

milj. kr.. varav högst 6 milj. kr. för hidrag. Den utvidgade ramen fick 

enbart ;ivse beslut om stöd till sädana ny- din ombyggnadsarbeten som 

utförde~ i syssclsättningsstimulerande syfte. Beslut med utnyttjande av 

den vidgade ramen fick därtill endast avse projekt i vissa län med ytterliga

re villkor att dessa skulle påbörjas före den I januari 1980. 

Mot ramen for budgetåret 1979/80 har avräknats län och bidrag med 

totalt ca 39.5 milj kr .. varav 25.1 milj. kr. i bidrag. Av totalbeloppet hiinför 

sig 2.5 milj. kr. till utökning av tidigare beviljade län och bidrag i samband 

med slutligt beslut. Bidragsdelen av sistnämnda belopp uppgftr till 1.5 

milj. kr. 

Av ramen för innevarande budgetär kan ca 5-6 milj. kr. bcriiknas vara 

intecknat genom den uppräkning som sker av tidigare beviljade lån och 

bidrag i samband med -;lutligt heslut. Den I augusti 1980 fanns hos delega

tionen ansökningar pä tillhopa 209.7 milj. kr .. varav 129,) milj. kr. i bidrag. 

Av dessa har delegationen förhandsgranskat och lämnat positiva besked 

för projekt för vilka lån och bidrag har sökts med tillhopa 99 milj. kr .. varav 

62 milj. kr. i bidrag. Vissa större projekt är ogenomförhara med nuvarande 
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resurstilldelning från statens sida .. Frågan om de större projekten har också 

samband med utredningen IBo 1979: 05) om principerna för det statliga 

stödet till allmänna samlingslokaler m. m. Dessa ansökningar har därför 

t.v. bordlagts. 

Med hänsyn till de ansökningar som kan viintas under innevarande 

budgctär och nödvändigheten av att tillgodose behovet av en någorlunda 

jämn plaflering av de mest angeliigna projekten föreslår bostadsstyrelscn 

att ramen för budgetåret 1981/82 fastställs till 60 milj. kr .. varav för bidrag 

högst 40 milj. kr. 

Beträffande ans/agshehm·et anför styrelsen att det betalades ut 34. 7 

milj. kr. från anslaget umkr budgetåret 1979180. Diirav avsåg 1,6 milj. kr. 

bidraget till riksorganisationerna. Under budgctäret 1978179 beviljades bi

drag med sammanlagt 19.2 milj. kr. Bidrag som har beviljats under ett 

hudgetär kan till en tredjedel beräknas bli utbetalade under följande bud

getår och f1terstrnlcn budgetåret därefter. l enlighet hiirmed skulle umkr 

budgetåret 1980/81 betalas ut bidrag med ca 27 milj. kr.. vartill kommer 

bidrag till riksorganisationcrna med 1.6 milj. kr. eller sammanlagt ca 29 

milj. kr. 

För hudgcti'1ret 1981/82 kan utbetalningarna av bidrag beräknas till ca 

28.1 milj. kr. Därvid har hänsyn tagits till en av bostadsstyrelsen föreslagen 

ramvidgning under innevarande budget<lr. förslaget beträffande förskott 

belastar anslaget med ytterligare högst 32 milj. kr. 

I fråga om bidraget till riksorganisationerna stryker bostadsstyrelscn 

liksom tidigare år under betydelsen av att de samlingslokaliigande riksor

ganisationerna tillförs e1i'ordcrliga medel för att bedriva den d1dgivnings

och konsultverksamhet som knyter an till län- och bidragsgivningen. Sty

relsen föreslår i enlighet med förslag från samlingslokaldelegationen att 

bidraget till organisationerna räknas upp till 1.8 milj. kr. Av detta bör 

200000 kr. avse det tckniskt/eklmomiska utrednings- m.:h projektcringsar

bete som bedrivs inom riksorganisationerna. 

FiiredraR11nden 

Jag tar först upp bostadsstyrelsens förslag i fråga om .fi'irskott på bevil

jade anordningshidrag. 

Frågan om förskottsutbetalning av anordnings- och upprustningsbidrag 

har aktualiserats tidigare vid skilda tillfällen. Senast behandlades den i 

prop. 1977/78: 100 bil. 16 !s. 76-77) med utgångspunkt i behovet att under

lätta finaflsieringcn under byggnadstidcn. Dåvarande dcpartemcntschefcn 

anförde <•lt ett säkerstiillande av byggnadskreditgivningcn till allmiinna 

samlingslokaler genom överenskommelser med bankerna skulle innebära 

en fullgod ersättning för en förskottsutbetalning av bidragen. Sedan år 1978 

har ocksä kreditgivningen till samlingslokalbyggandct tryggats inom ramen 

för de årliga överenskommelserna mellan dekgationen för bostadsfinan

siering och kreditinstituten. 
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Enligt vad jag har erfarit har kreditförsörjningen till samlingslokalbyg

gandet fungerat tillfredsställande under de senaste åren. Mot denna bak

grund och av statsfinansiella skäl är jag inte beredd att tillstyrka bostads

styrelsens förslag. 

Jag övergår nu till ram- och ansla1:.1J'rå1:oma. Bostadsstyrelsen har 

föreslagit att den gemensamma ramen för bidrag och lån för anordnande av 

allmänna samlingslokaler m. m. vidgas från 30 till 60 milj. kr. för budget

året 1981182. 

I avvaktan på resultatet av arbetet inom den kommittc (Bo 1979: 05i. 

som jag med regeringens bemyndigande har tillkallat för att se över det 

statliga stödet till allmänna samlingslokaler samt med hänsyn till det stats

finansiella läget är jag inte beredd att biträda bostadsstyrelsens förslag. Jag 

förordar att den gemensamma ramen för beslut om anordnings- och inven

tariebidrag samt lån för budgetåret 1981 /82 fastställs till oförändrat 30 

milj. kr. och att högst 20 milj. kr. härav får tas i anspråk för bidrag. 

Regeringen bör också liksom tidigare utverka riksdagens bemyndigande 

att vidga ramen om det behövs av syssclsättningsskäl. 

Anslagsbehovet för utbetalning av bidrag för nästa budgetår beräknar 

jag till 25 milj. kr. Jag har därvid beräknat medel även för bidrag till 

riksorganisationerna för samlingslokaler med sammanlagt 1.8 milj. kr. Av 

beloppet bör 200000 kr. användas för sådant gemensamt tekniskt/ekono

miskt utrednings- och projekteringsarbete som utförs av riksorganisatio

nerna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att beslut om anordnings- och inventariebidrag samt lån 

för allmänna samlingslokaler under budgetåret 1981/82 meddelas 

inom en ram av 30000000 kr.. varav högst 20000000 kr. får tas i 
anspråk för bidrag, 

2. medge att den under I angivna ramen får överskridas om det 

behövs av sysselsättningsskäl. 

3. till Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 25000000 kr. 
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· B 11. Lån till allmänna samlingslokaler 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

13020288 

13 000000 

13 000000 

Behållning 

78 

7212 

Från anslaget betala<, ut lån till nybyggnad, ombyggnad eller köp av 

samlingslokaler enligt kungörelsen ( 1973: 400) om statligt stöd till allmänna 

samlingslokaler (omtryckt 1976: 794. ändrad senast 1980: 336). En redogö

relse för lånebestämmelserna har lämnats under anslaget B I 0. Anord

ningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler. 

För vai:je budgetår fa5tställs en ram för l?ingivningen. Denna ram omfat

tar od.:5ä bidragsgivningcn som har redovisats under anslaget B 10. Ram

frågan har behandlats där. 

Rostadss tyrclscn 

I fråga om lån till k11/wrltistoriskt 1·iirdeji1/Ja samlinRsloka/er anför ho

stadsstyrclsen bl. a. följande. 

I byggnadsvånlsutredningens betänkande ( SOU 1979: 17) Kulturhisto

risk bebyggelse - värd att vårda lämnades förslag om statligt stöd till bl. a. 

sådana kulturhistoriskt värdefulla lokaler som f. n. inte kan fä lån i form av 

förhöjt låneunderlag. 

Samlingslokaldelegationen har övervägt frågan om utformningen av ett 

~ådant stöd för samlingslokalernas del. Bostadsstyrelsen föreslår med 

utgångspunkt i delegationens överväganden i korthet följande. Ett ränte

fritt stående lån bör på vissa villkor kunna lämnas till antikvariska mer

kostnader. Lokalerna hör i första hand vara förklarade som hyggnadsmin

nen. tillhöra det äldre beståndet av samlingslokaler eller vara särskilt 

kulturhistoriskt värdefulla. 

Efter samdd med riksorganisationerna på samlingslokalomri'tdet har 

·samlingslokaldelcgationcnkommit fram tili att högst 150-200 lokalerskul

le kunna bli aktuella för det föreslagna stödet. Enligt delegationens bedöm

ning skulle en årlig heslutsram på 2 milj. kr. kunna möjliggöra en lämplig 

planering för en successiv upprustning av de kulturhistoriskt värdefulla 

samlingslokalerna. 

I fråga om långivningens omfattning anför hostadsstyrclsen bl. a. föl

jande. 

Under hudgetftret 1978/79 beviljades lån till ett belopp av 16.9 milj. kr.. 

medan 14.4 milj. kr. beviljades under budgetåret 1979/80. Med ledning 

härav beräknas utbetalningarna under budgetåret 1980/81 till ca 16 

milj. kr.. dvs. mer än som står till fö1ti.lgande. 

Utbetalningarna för budgetåret 1981/82 kan beräknas till ca IS milj. kr. 

Diirvid har hänsyn tagits till en ramvidgning under innevarande budgetår. 
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Med hänsyn till oregelbundenheten i utbetalningarna biir anslaget ge ut

rymme för utbetalning av eit större belopp. Med beaktande hiirav skulle 

anslaget behöva anvisas med 17 milj. kr. 

1-"öredraganden 

Bostadsstyrelsen har föreslagit att lftn på vissa villkor skall kunna bevil

jas till k.11/t11rhistoriskt rärdejli/la sa111/i11gslok.aler för att täcka de antikva

riska merkostnaderna. Jag kan i nuvarande statsfinansiella läge inte biträda 

styrelsens förslag. I sammanhanget vill jag dock erinra om vad 1.'.hcfcn för 

utbildningsdepartementet tidigare denna dag har anmält i anslutning till 

budgetförslaget inom kulturområdet !bil. 121 om ett planerat stöd till kul

turhistoriskt värdefull bebyggelse. Den stödform som överviigs iir. enligt 

vad jag har erfarit, avsedd att stå till förfogande för skilda slag av byggna

der. däribland även allmiinna samlingslokaler. Sådana byggnader som kan 

finansieras med statligt bostadslån iir dock undantagna. Fiir dem finns i 

stället m(~jlighetcn att få förhöjt låm:underlag och i vissa fall tilläggslån. 

Medelsbehovet för utbetalning av lån till allmänna samlingslokaler för 

nästa budgetår beräknar jag till 13 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Lån till allmii1111a .rnmlingslok.11/cr för budgetåret 1981 /82 

anvisa ett reservationsanslag av 13 000 000 kr. 

B 12. llpprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

23 282984 

9000000 

12000000 

Reservation 0 

Från anslaget betalas ut upprustningsbidrag enligt bestämmelserna i 

kungörelsen ( 1973: 4001 om statligt stöd till allmänna samlingslokaler (om

tryckt 1976: 794, ändrad senast 1980: 336). Bestämmelserna innebär i kort

het att bidrag kan medges med högst 50 % av kostnaderna för upprustning

ar av allmänna samlingslokaler. inkl. utbyten eller kompletteringar av 

inventarier i sådana lokaler och betalning av skulder. För lokalanpassning

ar och inventarieanskaffningar som avser handikappades särskilda behov 

beviljas upprustningsbidrag med ett belopp som motsvarar utgiften för 

åtgärderna intill i regel 100000 kr. För överskjutande utgifter medges 

bidrag med högst 50 %. Enligt kungörelsen kan vidare statligt lån enligt 

äldre bestämmelser under vissa förutsättningar efterges. s. k. särskild ef

tergift. 
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För varje budgetär fastställer riksdagen en ram for beslut om bidrag och 

eftergifter. Denna ram har för budgetåret 1980/81 fastställts till 12 milj. kr. 

(prop. 1979/80: 100 bil. 16. CU 1979/80: 24. rskr 1979/80: 2411. 

Ärenden om bidrag och särskilda eftergifter handläggs inom bostadssty

rclsen av en samlingslokaldelegation. 

Bostad.u trrclse11 

På förslag av samlingslokaldclcgationen tar bostadsstyrclscn upp friigan 

om fiirskott på hei·i(iadc 11ppm.1·t11ingshidrag. Styrelsen anför att den bi

dragssökande r. n. ofta drabbas av avsevärda kreditivkostnader under 

hyggnadstiden fram till dess projektet kan slutredovisas och beviljade 

hidrag kan betalas ut. 

Bostadsstyrelsen föreslär att upprustningsbidrag i fortsättningen skall 

kunna betalas ut som förskott. Förslaget innebär liksom motsvarande 

förslag beträffande anordningsbidrag endast en kostnad i initialskedet. 

I fråga om bidrags1·erksamhcte11s 0111.f'attni11g och ra111e11 fi'ir hes/ut 0111 

hidrag anför bostadsstyrclsen bl. a. följande. 

Under budgetåret 1979/80 har beslut meddelats i 49 iirenden angående 

upprustningsbidrag. I två ärenden har dessutom meddelats beslut om 

~ärskild eftergift. Under budgetåret 1978/79 meddelades beslut för 80 före

tag. 

För budgetåret 1979/80 har gällt en ram på 10 milj. kr. Ramen har 

utnyttjats fullt ut för i huvudsak reparationer och anskaffning av lösa 

inventarier. Särskild eftergift av tidigare statligt län har medgetts med 

116619kr. 

Av ramen för beslut om bidrag och särskilda eftergifter under budgetäret 

1980/81 på 12 milj. kr. har samlingsbkaldelegationen genom beslut under 

innevarande budgetår tagit i anspråk ca 7 milj.kr. Dessutom hade delega

tionen den I augusti I 980 inneliggande ärenden för vilka bi~rag hade sökts 

med 50,2 milj. kr. Därutöver kan ca 1.5-2 milj. kr. av ramen beräknas vara 

intecknade av tidigare preliminära beslut genom de tillägg för prisökningar 

under byggnadstiden som medges i samband med slutligt beslut. Vid 

nuvarande ram kan en sökande som har kommit in med preliminär ansökan 

efter mars 1979 inte räkna med att få beslut om bidrag före den I juli 1981. 

Planeringsliiget är fortfarande mycket gott. Därtill kommer de ökade 

anspråk som följer av det stora intresse som det särskilt förmånliga bidra

get för handikappanpassning av samlingslokaler har rönt. I princip varje 

samlingskikalprojekt omfattar numera en handikappanpassning av loka

lerna. För handikappanpassningar har under budgetåret 1979/80 bidrag 

beviljats med tillhopa 1.6 milj. kr. 

Med hiinsyn till mängden inneliggande ärenden och till de ökade anspråk 

som följer av ett fortsatt ökat intresse för handikappanpassning samt 

allmänt ökade byggnadskostnader föreslår styrelsen att ramen för budget

(tret 1981/82 vidgas till 30 milj. kr. 
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Vid beräkningen av anslagshelwret antar styrelsen att en tredjedel av de 

bidrag och eftergifter som beviljas under ett budgetår kommer att betalas 

ut under samma budgetår och två tredjedelar under närmast följande 

budgetår. 
Med beaktande av besluten och utbetalningarna under budgetåret 1979/ 

80 samt av en vidgad ram för budgetåret 1980/81 beräknas utgifterna under 

budgetåret 1980/81 till I J,5-12.5 milj. kr .. dvs. mer än som står till förfo

gande. Bostadsstyrelsen har därför föreslagit att ytterligare 4 milj. kr. 

anvisas på anslaget för budgetåret 1980/81. Med beaktande av den av 

styrelsen föreslagna ramen samt med beaktande av förslaget beträffande 

förskott behöver anslaget för budgetåret 1981/82 anvisas med ett belopp av 

44 milj. kr. 

Fiiredraganden 

Bostadsstyrelsen har i sin anslagsframställning föreslagit att en möjlighet 

införs till ji'irskott på hel'i(iade 11ppru.1·tningsbidrag. Jag har redan avvisat 

ett liknande förslag i anslutning till mina överväganden under anslaget 8 

10. Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler. Av samma skiil 

som jag har redovisat i det sammanhanget är jag inte heller beredd att 

biträda bostadsstyrelsens förslag beträffande förskottsutbetalning av upp

rustningsbidrag. 

Beträffande ram- och anslag.1frtlgorna vill jag anföra följande. 

Riksdagen har årligen bemyndigat regeringen att vidga den fastställda 

ramen om det behövs av sysselsättningsskäl. Regeringen har också utnytt

jat bemyndigandet ett flertal gånger. Upprustningar av samlingslokaler har 

visat sig särskilt lämpliga som sysselsättningsobjekt för den äldre och 

lokalt bundna byggarhctskraftcn. Upprustningarna. som ofta avser lokaler 

i mindre och medelstora orter. bl. a. i glesbygd. är dessutom i allmänhet 

arbetskraftsintt:nsiva. Genom ramvidgningarna har en stor del av efterfrå

gan på upprustningsbidrag utöver vad som ryms inom den ordinarie ramen 

kunnat tillgodoses. 

Jag vill i detta sammanhang ta upp en skrivelse från samlingslokalkom

mitten till regeringen där kommitten har lämnat vissa förslag om vidgning 

m. m. av ramen för beslut om upprustningsbidrag. Kommitten menar bl. a. 

att man bör ha en flerårig planering av de ramvidgningar som görs av 

syssclsättningsskäl och att dessa bör avse hela riket. 

För egen del anser jag att samlingslokal kommittens förslag bör tas upp i 

samband med de övriga överväganden och förslag som kan bli resultatet av 

kommittens arbete. De krav på planering och samordning av olika önske

mål som kommitten ställer bör så långt det är möjligt tillgodoses inom 

ramen för det nuvarande systemet. Jag är mot denna bakgrund inte beredd 

att föreslå några åtgärder med anledning av skrivelsen. 

fi Riksdagl'll /980181. I sa111/. Nr /fill. Ri/aga /fJ 
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Bostadsstyrelsen har föreslagit att ramen för beslut om upprustningsbi

drag m. m. till allmänna samlingslokaler under budgetåret 1981/82 fastställs 

till 30 milj. kr. Av samma skäl som jag har anfört under anslaget B 10. 

Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler iir jag inte beredd att 

biträda bostadsstyrelsens förslag. Jag förordar att ramen för nästa budget

år fastställs till oförändrat 12 milj. kr. Regeringen bör dock liksom tidigare 

utverka riksdagens bemyndigande att vidga ramen om det behövs av 

sysselsättningsskäl. 

Anslagsbchovet för budgetåret 1981/82 beräknar jag till 12 milj. kr. Jag 

har därvid tagit hänsyn till att jag tidigare denna dag i min anmiilan till 

tilläggsbudget Il till statsbudgeten för innevarande budgetår har hemställt 

att regeringen föreslår riksdagen att till U pprustningsbidrag m. m. till all

männa samlingslokaler anvisa ett anslag av 4 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att beslut om upprustningsbidrag m. m. till allmiinna sam

lingslokaler meddelas inom en ram av 12000000 kr. under bud

getåret 1981 /82, 

2. medge att den under I angivna ramen får överskridas om det 

behövs av sysselsättningsskäl. 

3. till Upprustningshidrag m. m. till allmänna .rnmlings/okaler för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 12 000000 kr. 

B 13. Lån till kommunala markförvärv 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

78451902 

I 000 

72000000 

Behållning 238 140399 

Lånebestämmelserna finns i kungörelsen ( 1968: 227) om markförvärvs

lån till kommun (ändrad senast 1979:256). Bestämmelserna innebär i kort

het att lån kan medges för förvärv av sådan fast egendom som med hänsyn 

till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sam

manhängande anordning eller som behöver rustas upp samt tomträtt i 

sådan egendom. I fråga om fast egendom i område med samlad äldre 

bebyggelse och tomträtt i sådan egendom gäller dock att län företrädesvis 

lämnas i sådana fall där ny- och ombyggnad kan antas komma att ske med 

stöd av statligt bostadslån. Umgivningen gäller även förvärv av mark för 

turism och rekreation. För dessa ändamål gäller särskilda lånevillkor. 

För budgetåret 1980/81 gäller en ram för beslut om lån på 100 milj. kr. 

(prop. 1979/80: IOO bil. 16, CU 1979/80: 22. rskr 1979/80: 240). Denna får tas 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 16 Bostadsdepartcmentet 83 

i anspråk intill ett belopp av 15 milj. kr. för beslut om lån för markförvärv i 

de primära rekrcationsområdena. 

B11st ad.1·.1·tyrelse11 

Ansökningar avseende förvärv under tir 1979 har kommit in fn'tn kom

munerna till ett belopp av 286 milj. kr., varav 190 milj. kr. avser förvärv i 

exploateringsområden och 96 milj. kr. förvärv i saneringsområden. Drygt 4 

milj. kr. avser förvärv av mark för turism och rekreation. Jämfört med år 

1978 har det sökta beloppet ökat med 68 milj. kr. 

Hostadsstyrelsen anser det angeläget att statsmakterna bistår kommu

nerna med lånemöjligheter i den utsträckning som krävs för att de skall 

kunna fullfölja intentionerna med markvillkoret. Styrelsen föreslär därför 

att beslutsramen höjs och att den för budgetåret 1981/82 fastställs till 265 

milj. kr. 

Utbetalningarna under budgetåret 1980/81 beräknas till 205 milj. kr. och 

under budgetåret 1981/82 till 105 milj. kr. Då behållningen på anslaget vid 

ingången av budgetiiret 1980/81 var 238 milj. kr. och endast 1000 kr. har 

anvisats för innevarande budgetår erfordras ett anslag av avrundat 75 

milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

Fiircdraga11de11 

Med anledning av förslag i prop. 1980/81: 20 bil. 12 om besparingar i 

statsverksamheten m. m. har riksdagen <CU 1980/81: 5 och 11, rskr 1980/ 

81: 12 f) beslutat att långivningen till kommunala markförviirv skall upphö

ra i och med utgången av budgetåret 1980/81. Även om således utlånings

verksamheten upphör i och med utgången av innevarande budgetår kom

mer det, på grund av den tid som förflyter mellan beslut och utbetalning. 

att behövas medel för utbetalning av lån också under budgetåret 1981/82. 

Bostadsstyrelsen har bedömt behovet av medel för utbetalningar under 

innevarande budgetår till 205 milj. kr. Med beaktande härav och av bchäll

ningen på anslaget vid ingången av budgetåret 1980/81 erfordras ett anslag 

för niista budgetår av 72 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Län till ko111m1111ala mar~f('in·iin· för budgetåret 1981 /82 anvi

sa ett reservationsanslag av 72 000 000 kr. 

B 14. Lån till inventarier i vissa specialbostäder 

1979/80 Inkomst 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1582610 

500000 

720000 

Behållning 

1 Denna behållning har tillförts hudgetregleringsfonden. 

22 162449 1 
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Från anslaget bekostas utgifter för Ian for anskaffning och förnyelse av 

inventarier i sådana bostäder. som iir avsedda att hyras ut i möblerat skick 

och tillgodose ett mera kort varigt behov för en ensamstiiende person eller 

ett annat mindre hushåll. Uin kan beviljas ett bolag. en förening eller en 

stiftelse som svarar för inredning av sådana bostäder. Liin kan beviljas 

intill I 800 kr. per rum. Uinebestämmelserna finns i kungörelsen 

( 1959: 37 l I om lån från Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder 

(omtryckt 1973: 328). 

Bost adss 1yrels t' n 

Under budgetåret !979/80 beviljades inventarielån avseende 306 rum till 

ett sammanlagt belopp av 512 750 kr.. medan till fonden inflöt 2019420 kr. 

i form av amorteringar m:h inlösen av liin. 

Omläggningen till ett reservatitlnsanslag utan någon ingiiende behållning 

innebär att besluten om litn fr. o. m. den I juli 1980 skall rymmas inom det 

anvisade anslaget. Bost<1dsstyrelscn riiknar med en l{ingivning omfattande 

högst 400 rum umh:r budgetåret 1981/82 och l:ieriiknar mot denna bakgrund 

anslagsbehovet för detta budgetår till 720000 kr. Amorteringar och inlösen 

av lån beräknas uppgä till ett belopp av 2 milj. kr. under samma tid. 

Fiiredragandcn 

Jag biträder bostadsstyrelscns förslag till anslagsberiikning för niista 

budgetår. 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslftr riksdagen 

att till Liln till i111·e11t11rier i l'issa Sf>t'1·i11/lw.1tiider för budget:1ret 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 720000 kr. 

B 15. Byggnadsforskning 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

10 ()()() ()()() 

8 ()()() 000 

8 500 000 

Forsknings- och ut vecklings verksamheten inom byggnads- och anhigg

ningsområdct stöds finansiellt genom en särskild hyggnadsforskningsav

gift, beräknad på llincsumman inom byggnadsindustrin. Diir:iiimte anvisas 

årligen cl! statsanslag. Avgifterna och anslaget tillförs fonden för hygg

nausforskning. Enligt beslut av riksdagen (prop. 1975: 30. CU 1975: 2X, 

rskr 1975: 203) uttas byggnadsforskningsavgiften fr.o.m. den I januari 1976 

med 0, 7 S·c· av avgiftsunderlaget. 

Statens räd for byggnadsforskning har att fördela i fonden fiir hyggnads

forskning tillgängliga medel dels till verksamheten vid statens institut för 
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byggnadsforskning. dels till övriga forskningsinstitutioner. företag m:h en

skilda forskare. Dessutom skall rådets kanslikostnader och övrig program

verksam het bestridas med dessa medel. Inom det av riksdagen beslutade 

(prop. 1977/78: 110, NU 1977178: 68. nkr 1977/78: 341) huvudprogrammet 

Energiforskning har rådet ansvar för program 3 Energianviindning för 

bebyggelse för vilket fonden tillförs medel genom anslaget F 13. Energi

forskning under industridepartementets huvudtitel. Rådet svarar iiven för 

viss energiinriktad utvecklings- och dcmonstrationsverksamhct m.m .. för 

vilket fonden tillförs medel genom anslaget B 17. Vissa energibesparande 

åtgärder inom bostadsbeståndet m. m. under bostadsdepartementcts hu

vudtitel men som även finansieras genom avgiftsmedel från fonden. 

Rådet ansvarar vidare för. stöd till forskningsinriktat experimentbyg

gande inom energiområdet. Lån till fördyrade byggnadskostnader i sam

band med sådan verksamhet anvisas på anslaget B 16. Uin till experiment

byggande inom energiområdet m.m. under bostadsdepartementets huvud

titel. 

I enlighet med statsmakternas uttalanden fprop. 1971: 4, CU 1971: 4. 

rskr 1971: 24) utarbetar rådet planer för verksamheten pä längre sikt. I sin 

anslagsframställning för budgetåret 1978/79 redovisade rådet en plan för 

forskningens inriktning och omfattning under budgetåren 1978179-:-1980/ 

81. 

I anslagsframstiillningen för budgetåret 1981 /82 lämnar rådet en plan för 

verksamheten under budgetåren 1981/82-1983/84. Rådets plan för verk

samheten inom program 5 Energihushållning ingår som ett led i genomfö

randet av energisparplanen för befintlig bebyggelse. Energisparplanen har 

utvärderats av energihushållningsdelegationen (SOU 1980: 43). Rådets 

plan för verksamheten inom program 4 Lokala energikällor utgör underlag 

för det förslag till program för cncrgiforskning (EFUD 81. SOU 1980: 35) 

som på regeringens uppdrag har utarbetats av .delegationen för energiforsk

ning fDFEJ. 

Statens rådfi'ir hyggnad.1fi1r.1·k11illg 

Vissa utgångspunkter för rådets förslag 

I anslutning till sin anslagsframställning för budgetåret 1978/79 redovi

sade rådet en verksamhetsplan fVP 77) för budgetåren 1978/79-1980/81. 

Statsmakterna ställde sig i huvudsak bakom den av rådet föreslagna inrikt

ningen av verksamheten. Mot bakgrund av det statslinansiella läget ansåg 

statsmakterm1 dock att anslag av en sådan storlek att det möjliggjorde den 

av rådet önskade expansionen inte kunde lämnas. 

Den plan för perioden 1981-1984 som rådet nu föreslår innebiir en ökning 

av verksamheten. Ökningen motiveras enligt rådet dels av riksdagens 

energipolitiska beslut i juni 1980, dels av behovet att effektivisera de stora 

direkta och indirekta statliga subventionerna till bostadsförsörjningen. 

Den föreslagna verksamheten präglas enligt rådet starkt av möjligheterna 
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att uppnå snmhällsekonomiska besparingar eller bättre kvalitet utan ökade 

samhällsinsatser. 

Bebyggelsen anviimk:r naturresurser: mark. vatten. energi och råvaror. 

Omkring 30% av vattenomsiittningen och 40% av cnergiomsiittningen i 

vårt land används for bebyggelsen. 13yggnadsvcrksamheten är också en 

viktig del av samhällsekonomin och arbetsmarknaden. Mer än 700 000 

personer - en sjiittcdel av arbetskraften - är sysselsatta med planering. 

produktion och förvaltning av bebyggelsen. Under senare f1r har ocks<I 

byggandets andel av utrikeshandeln ökat. Investeringarna i byggnader och 

anläggningar utgör närmare två tredjedelar av landets bruttoinvcsteringar. 

Trots detta är niv{m nu betydligt lägre än under 1960-talet. 

Inom boendet är målet enligt rådet att hushållens bostadskostnad skall 

hållas vid högst 20'/i· av inkom~ten. För att nå detta mål avsätter staten 

nära 20 miljarder kronor per är i form av olika subventioner. Det är enligt 

rådet väsentligt att genom FoU finna vägar att bcgriinsa samhiillets utgifter 

på detta område. Samtidigt måste styrmedlen för att uppnå de bostadspoli

tiska målen bli effektivare. särskilt vad gäller eftersatta grupper. 

Tillgången pä bra. byggbar mark kommer enligt rådet förmodligen att 

minska. I samma riktning verkar de höga kostnaderna för att anlägga nya 

tekniska försörjningssystcm. Det är därför enligt rådet rimligt att anta att 

intresset för ombyggnad och förtätning av befintlig bebyggelse ökar. 

Beståndet av byggnader och anläggningar beräknas av rådet idag repre

sentera ett återanskaffningsvärde av mer än 1500 miljarder kr .. Drift. 

reparation och underhåll av detta bestånd är årligen väsentligt mera kost
nadskrävamle än de årliga nyinvesteringarna. Bristande eller felaktig sköt

sel äventyrar enligt rådet det stora kapital som ligger i den befintliga 

bebyggelsen. 

Folkomröstningen om kärnkraften och riksdagsbeslutct om riktlinjer för 

energipolitiken har skapat en ny situation. Huvuddelen av det svenska 

energisystemet skall bytas ut inom loppet av två till tre decennier. Delta 

innebär stora tekniska och ekonomiska ansträngningar. 

Energifrågan kan enligt rådet inte längre lösas med byggnads- och inslal

lationstekniska förändringar inom en i övrigt oförändrad bebyggelse och 

byggnadsverksamhet. Ökat utnyttjande av lokala energikällor innebär all 

samhälls- och byggnadsutformning, liksom boende- och förvaltningsorga

nisation, i hög grad påverkas. Den allmänna byggnadsforskningen har 

därför fått ökande inslag av FoU som syftar till att komplettera de målin

riktade insatserna inom energiforskningen. 

Planens mål 

Rådet lägger fram en verksamhetsplan där som övergripande mål för· 

byggforskningen gäller att inom bebyggelsesektorn 

- kritiskt granska förhållanden och förändringar. 

- ge underlag för beslut om nya samhällsmål, 
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- bidra till all uppställda samhiillsmi1l uppn[\s genom god teknik och bra 

metoder samt 

- medverka till ökad insikt i och förståelse för komplexa och svårmätbara 

sammanhang. 

Mot den beskrivna bakgrunden vill rådet under planperioden särskilt 

prioritera lösningar som 

- ger samhällsekonomiska besparingar eller ökad kvalitet utan nya sam

hällsekonomiska insatser. 

- bidrar till hushållning med knappa resurser som kapital. energi. mark 

och vatten. 

- ger ökad viilfiird ät de grupper som har den siimsta sammanlagda viilfär

den. 

- snabbt kan omsäl\as i tilWmpning. 

Vid genomförandet av planen skall niira samarbete etableras med bygg

forskningens olika intressenter: kommuner. byggnadsförvaltare. bygg

nadsindustri och konsulter m.11 .. liksom med forskningen i andra länder. 

Diirigenom kan olika tillgängliga resurser samordnas. samtidigt som goda 

förutsättningar skapas för teknisk utveckling inom näringsliv och förvalt

ning. 

Ve r k sam h e t s p I an 19~ I /82- 1983/84 

I det följande kommer den av rådet planerade verksamheten att redovi

sas. Inledningsvis pre~enteras en ekonomisk översikt av den av rådet 

föreslagna verksamhetsplanen. Därefter redovisas de sju program som 

verksamheten bedrivs inom. Rådet tar därefter upp frågan om avskaffande 

<1v prövningsnämnden för forskningsinriktat experimentbyggande inom 

energiområdet. Avslutningsvis presenterar rädet förslag till finansiering av 

verksamheten. 

Rådets verksamhet iir indelad i följande huvudprogram: 

Program I: Samhällsplanering - kommunal planering 

Program 2: Byggnadsplanering (planering. brukande och förvaltning av 

byggnader) 

Program 3: Byggnadsteknik (material och konstruktioner. produktion och 

ekonomi) 

Program 4: Lokala energikiillor (solvärmesystem. energilagring och vär

mepumpar) 

Program 5: Energihushållning (effektivare energianvändning. energipla-

nering och brukarfri\gorl 

Program 6: Information 

Program 7: Internationellt samarbete 

Program 8: Kansli 
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Ekonomisk översikt 

Verksamhetens omfattning och fönh:lning pa verksamhctsomd1.kn en

ligt ri1dets förslag framgår av tahellen i det följande 1 

1979i8() 1980i81 1981/82 l<J82!83 1983i84 
tmilj. kr. I Utfall Uud!!et Plan Plan Plan 

Program I Samhiillsplanering 13.4 16.0 21.2 25.7 J0.2 
Program 2 Hyggnadsplancring 32.2 36,0 45.9 5.U 57.0 
Program 3 Brni-malbteknik 49.7 56.0 h.~.O 69.0 73. I 
Program 4 Lokala energikällor 76.2 80.J 193.8 182.0 mu 
Program 5 Energihushällning 32.5 35.4 44.0 54.') h4.8 
Program (, Information 20.0 24.4 :!7.3 J0.6 34.'i 
Program 7 Internationell! 

samarbete 2.0 J.ll 3.5 4.:1 4.h 
Prngram 8 Kanslikostnader lfi.6 17.K 21.7 22.'> 24.2 

Summa 242,6 268,9 4211.4 442.5 467,I 

1 Inklusive experimentbyggande h;ide inom encrgiomradct oeh inom allmiin bygg
forskning. 

Program 1 : Sam h iil 1 s p 1 a n e r i n g 

Målet för FoU-verksamheten enligt rådet är att ta fram ett bra kunskaps

um.lcrlag för politiker och planerare och som ger medborgarna möjlighet att 

delta i och utöva inflytande pfi planeringsprocesscn. 

Inom delprogrammet kommunal planering behandlas problem som giiller 

hur kommunerna kan göra sin samhällsplaneringsverksamhet effektivare. 

Till angcliigna uppgifter hör att utveckla formerna för samarhete mellan 

stat och kommun. mellan kommuner och ftiretag samt för ett ökat inter

kommunalt samarbete. Vidare behöver foU om medinllytande i kommu

nerna fortsiitta bl.a. med tanke pii förslaget till ny bygglag. Ökad kunskap 

behövs om hur lagar och anvisningar- särskilt bygglagen - fungerar som 

styrmedel i kommunernas planering. 

Energifrågorna har stor tyngd i programmet. Ikt iir enligt rädet viktigt 

att den nuvarande. tekniskt inriktade encrgiforskningen. utvidgas till att 

också omfatta hur energiförsör:.inings- och energisparplanering skall inord

nas i kommunernas samhällsplanering på översiktlig och detaljerad nivt1. 

Kunskaper saknas om vad förtätning eller fortsatt utspridning av bebyggel

sen. val av transportalternativ m. m. fär för samrmmlagda konsekvenser. 

I den nuvarande ekonomiska situationen finns stort hehov av att kunna 

göra samhiillsekonomiska bedömningar. FoU inom detta omd1Je kommer 

särskilt att inriktas på val av energisystem och samordningen av dessa 

system med hebyggelsen i olika utbyggnads- och stadsförnyelsealternativ. 

FoU om stadsfiirnyelse har hittills huvudsakligen inriktats på Je större 

städernas innerstadsproblem och problem vid förnyelse av iildre villa- och 

fritidsbebyggclse. Större uppmiirksamhct kommer enligt rädct att ägnas ilt 
Je medelstora och sm~I kommunernas förnyclseprohlem. 
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Program2: Byggnadsplanering 

Programmet Byggnadsplanering domineras av boendets problem. Priori

teringen av boendet skall enligt rådet ses mot bakgrund av en rad förhållan

den. Boendekostnaderna stiger snabbt och tar i anspråk en allt större del 

av hushållsekonomin. De nuvarande bostadspolitiska styrmedlens enskil

da och samverkande effekter är oklara. Därvid skall speciellt uppmärk

sammas om byggnadsbestämmelser och lånevillkor påverkar bostadsut

formningen och begränsar utvecklingen av nya och alternativa bostads

typer. 

Inom delprogrammet svaga brukargruppers behov anser rådet att åld

ringarnas bostadsbehov måste ägnas fortsatt uppmärksamhet. Ungdomar

nas behov av bostäder och bostadskomplement och olika handikappgrup

pers behov behöver ytterligare belysas. 

Inom delprogrammet fastighetsförvaltning avser rådet att prioritera för

valtningens organisation, driftteknik och ekonomi. Det är bland annat från 

energihushållningssynpunkt viktigt att fastighetsförvaltningen fungerar 

bra. 

Förvaltningens sociala roll och medinflytandet i förvaltningen bör enligt 

rådet särskilt belysas. Ökade incitament för de boende att sänka förvalt

ningskostnaderna måste avvägas mot fönlelningspolitiska mål. långsiktiga 

fastighetsekonomiska bedömningar samt de fastighetsanställdas roll. 

Delprogrammet bostads- och stadsförnyelse skall innehålla studier dels 

av det befintliga byggnadsbeståndet och dels av ombyggnadsmöjlighe

terna. Därvid är de olika sambanden mellan förvaltning. underhåll och 

ombyggnad viktiga att studera. 

Delprogrammet arbetslivets lokaler har sin tyngdpunkt i byggnadspla

neringsprocessen. Möjligheterna att rusta upp äldre arbetslokaler och ar

betsområden måste enligt rådets mening ägnas ökad uppmiirksamhet. 

Program 3: B y g g n a d s t e k n i k 

Tre övergripande mål för programmet är integrerad planering. lägre 

produktionskostnader och bättre hälsoskydd i byggnader. 

Delprogrammet tätortsteknik omfattar vägar, grönytor, vatten och av

lopp m. m. Under perioden vill rådet fullfölja den dagvattenforskning som. 

om den genomförs. enligt rådet kommer att leda till att det sparas hundra

tals milj. kr. per år genom färre skador på existerande bebyggelse och lägre 

kostnader för dagvattenhantering. 

Delprogrammet ombyggnad och underhäll ökar enligt rådet möjligheter

na att ta tillvara det stora värde som den befintliga bebyggelsen represen

terar. 1970-talets fonsterforskning visade att det uppdämda reparationsbe

hovet låg på nivån 2 000 milj. kr. Genom ddets forskning har billigare 

metoder för fönsterunderhåll tagits fram. Liknande uppdämda rcparations

behov finns inom en rad områden: Otäta fogar i betongelement. putsskador 
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på ytterviiggar. skador på avloppsledningar av plast samt fuktskador. 

Fuktskadorna bedöms som allvarliga då de. förutom skador på byggnader. 

medför avsevärda lukt- och allergiproblem pa grund av mögel. 

Hälsoskydd i byggnader är enligt rådet ett delprogram med ökande 

betydelse. eftersom allt fler material och installationer visar sig medföra 

hiilsorisker såviil p{1 kort som på lång sikt. Problemen torde ha ett samband 

med •,kn försämrade luftkvaliteten utomhus. 

Inom delprogrammet installationsteknik dominerar i1tgärder för att fä 

fram installationssystem. som iir bättre anpassade för ny- och ombyggnad 

och som uppfyller högt ställda krav på enkel och billig drift. Livslängd och 

utbytbarhet är diirvid aktuella frilgor. 

Delprogrammet byggarbetsplatsens arbetsmiljö - avseende nybyggnad. 

underhilll och drift - är väsentligt. Mängden av olycksfall och yrkcsska

dor. en hög frfmvaro samt ett stort antal förtidspensioneringar är kiinne

tecknande för branschen. 

Program 4: Lokala energikällor 

Under vån:n 1979 beslutade statsmakterna om väsentligt ökade sats

ningar på forskning och utveckling som en central del av det m[tlinriktade 

solvärmeprogrammet Sol-85 !prop. 1978/79: 115). Syftet med de iikade 

satsningarna var att bredda och intensifiera ut vecklingsarbetet och göra 

praktiska försök med olika metoder för långtidslagring av solenergi. 

För programmet Lokala cnergikiillor vill rådet framhillla vikten av att 

fullfölja Sol-85-prngrammet. Detta inm:biir att det från mitten av 1980-talet 

skall finnas underlag såväl för beslut i olika avseenden som för praktiskt 

utnyttjande av tekniken. 

Program 5: E n e r g i h u s hå 11 n i n g 

Det stora heroendet av importerad olja framstår enligt ri1dct i dag som en 

av de största riskerna för det svenska samhiillct. Möjligheterna att på kort 

sikt minska oljeberoendet ligger i att hushålla med energi samt att i ökad 

utsträckning använda andra energikällor. 

Programmet Energihushållning bygger i stor utstriickning på den av 

riksdagen 1978 antagna cnergisparplanen för befintlig bebyggelse. Där 

angavs som mål att energianvändningen i det befintliga byggnadsbeständet 

skall minska med ca 25 IJf. under en tioårsperiod. 

Under perioden beräknas cnergisparplanen ta i anspråk betydande in

vesteringsutrymme. Det forsknings- och utvecklingsarbete som rådet be

driver kan bli av avgörande betydelse för att de resurser som samhället 

satsar skall ge maximal sparcffekt. 

Program6: Information 

Under en följd av ar har FoU-informationen haft en viktig stiillning i 

rådets verksamhet. Ofta har verksamheten bedrivits i uppsökande former 

och med inslag av demonstration och instruktion. 
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Informationen om energi-FoU omfattas av särskilda krav på snabb över

föring från FoU till praktisk tillämpning. Eftersom de stora spannöjlighe

terna finns i den befintliga bebyggelsen. måste delvis nya kanaler till 

fastighetsiigare och driftsorganisationer byggas upp. 

Den kunskap som forskningen frambringar är ofta detaljerad o.:h frag

mentarisk. En allsidig belysning av praktiska problerr, fordrar därför att 

resultat frän flera FoU-projekt förs samman. lnformations:irbetet bör diir

för ha som ett viktigt mål att sammanställa kunskap. 

Program7: Internationellt samarbete 

Internationella kontakter och samarbete är enligt ri\det en viktig del av 

forskningen. Ett väl utvecklat internationellt samarbete innebär att viirde

full kunskap tillförs rådet. 

Rådet har sedan några år statsmakternas uppdrag att bedriva en viss u

landsorienterad verksamhet. E1farenheterna visar att man kan uppnä rela

tivt goda resultat med hegränsade insatser om aktiviteterna samplaneras 

med andra organ på omrftdet m:h bedrivs i samarhete med institutioner i u

land. 

Det internationella samarbetet på cnergiomrfidet har rådets särskilda 

uppmärksamhet. Samarbetet iir mycket effektivt och ger enligt rådets 

uppfattning stor utdelning. 

Prövningsnämnden för experimentbyggande 

Prövningsnämnden för forskningsinriktat experimentbyggande inom 

energiområdet inrättades av statsmakterna den I juni 1977. Enligt direkti

ven skall niimnden ha en heredande. planerande och myndighetssamord

nande funktion, vara serviceorgan för anslagssökande samt vara ett kon

taktorgan mellan d1dcts styrelse och kansli. Niimnden har under uppbygg

nadsskedet av verksamheten haft en viktig funktion att fylla. 

Rådets kansli har herett.och föredragit iirendena i nämnden. Eftersom de 

flesta iirendena har varit stora och legat utanför niimndens beslutanderiill. 

har de efter beredning i nämnden förts till beslut i riidcts styrelse. Den 

myndighetssamordnande funktionen har efterhand minskat i betydelse. 

Mot denna bakgrund anser rådet att prövningsnämnden i allt väsentligt 

slutfört den planerande och initierande delen av sin verksamhet. Rådet 

hemstiiller därför att prövningsnämnden avskaffas den 30 juni 1981. 

Finansiering 

Hyggforskningsrådets verksamhet finansieras dels med byggforsknings

avgiftcr. dels med anslag under hostadsdepartementets och industridepar

tementets huvudtitlar. 

Statsmakterna har fr. o. m. 1978179 angivit en planering:snivå för den 

allmänna byggforskningen. Enligt regleringsbrevet för 1980/81 skall rådet 

planera den icke energiinriktade verksamheten på sådant sätt att omfatt-
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ningen på sikt inte överstiger I JO milj. kr. i 1980 års prisliige. Drygt hälften 

av rådets budget för 1980/81 om totalt 268,9 mil.i. kr. finansieras med 

byggforskningsavgiftcr. 

Förslag till verksamhet under treårsperioden I 981/82- I 983/84 bygger p[1 

förutsättningen att de i det följande föreslagna ändringarna av finansiering

en genomförs. 

Det procentuella uttaget av byggforskningsavgifter har varit i.iforändrat 

sedan den I januari 1976. Finansieringen under planperioden bör enligt 

rådet bygga på oförändrat uttag av byggforskningsavgifter. dvs. 0. 7 C.{. 

Fr.o.m. budgetttret 1979/80 används en sjundedel av byggforskningsavgif

terna till att finansiera program 5, Energihushållning. 

Den situation som nu har utvecklats föranleder emellertid en annan 

bedömning från riidets sida. Energifrt1gan kan enligt rådet inte liingre lösas 

med byggnads- m:h installationstekniska förändringar inom en i övrigt 

oförändrad bebyggelse- och byggnadsverksamhet. Ökat utnyttjande av 

lokala energikällor innebär att samhälls- och byggnadsutformning. liksom 

boende- och förvaltningsorganisation, påverkas i hög grad. 

Inom den allmänna byggforskningen. dvs. programmen 1-3. finansieras 

redan nu sådan FoU som direkt eller indirekt ger nödvändigt kunskapsun

derlag för ett effektivt energiutnyttjande och· hushållning med energi i 

byggnader. Denna forskning motsvarar resursmässigt mer iin viil den andel 

av byggforskningsavgiften som rådet använder för forskning inom program 

5. Energihushållning. 

Enligt rådets uppfattning bör därför den FoU som direkt avser energi

hushållning i fortsättningen helt finansieras genom anslag. Uyggforsknings

avgifterna skulle i så fall användas endast för programmen I - 3 samt den 

allmänna byggforskningens andel av programmen 6-8. Som en följd av 

detta skulle rådet få en något enklare finansieringsbild. 

Den allmänna byggforskningen måste med den föreslagna finansieringen 

bedrivas inom de ramar som fondens reserv kan ge. Rådet avser därför att 

planera denna del av verksamheten så att fondens reserv kan bibehiillas på 

en tillräcklig nivfi för att även tillftta långsiktiga åtaganden. Denna niv~i bör 

i enlighet med rådets tidigare bedömning i VP 77 vara kring 2\\')(. av 

årsomsättningen i fonden. 

Rådet anser att experimentbyggnadsverksamheten bör kunna utvidgas 

och avse verksamhet iiven inom programmen 1-3. Stödet bör finansieras 

med ett särskilt anslag för experimentbyggnadslån pil motsvarande siill 

som inom energiområde\. 

För de extra kostnader för planering, utvärdering m.m. orsakade av den 

föreslagna utvidgningen av experiment verksamheten bör enligt rådet iiven 

bidragsmedel från fonden kunna utgå. Liksom for energiprojekten kan 

allts[t lån och bidrag behöva kombineras för att experiment skall komma 

till stånd. Sådana bidragsmedel har räknats in i rildets finansieringsförslag. 
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Genom avgifter beräknas fonden för byggnadsforskning under budget

året 1979/80 ha tillförts 101 milj. kr. Till detta kommer statsanslaget B 15. 

Byggnadsforskning som för samma budgetår var IO milj. kr. Övriga in

täkter bl. a. ränteintäkter. beräknas till 24 milj. kr. Budgetåret 1979/80 

beräknas fonden för byggnadsforskning på detta sätt ha tillförts 135 

milj. kr. Härtill kommer särskilda anslag för de energiinriktade verksam

heter som rådet ansvarar för. Totalt var rådets utfall för verksamheten 

under budgetåret 1979/80 242.6 milj. kr.. varav 126.6 milj. kr. har avsett 

energiinriktad verksamhet. 

För innevarande budgetår räknar rådet med att fonden exkl. särskilda 

anslag för energiinriktade verksamheter tillförs 126. 7 milj. kr.. varav 8 

milj. kr. utgör statsanslaget B 15. Byggnadsforskning. Rådet beräknar att 

fondreserven vid utgången av budgetåret 1980/81 kommer att vara 64 

milj. kr. Rådet begär för budgetåret 1980/81 ett statsanslag om 8.5 milj. kr. 

Föredraganden 

l årets anslagsframställning redovisar statens råd för hyggnadsforskning 

en plan för den samlade verksamheten under budgetåren 1981/82-1983/84. 

Rådets verksamhet inom den energiinriktade verksamheten ingår dels 

som ett led i genomförandet av energisparplanen för befintlig bebyggelse. 

dels som ett led inom encrgiforskningsprogrammet. 

Regeringen avser att i början av år 1981 lägga fram dels en proposition 

som behandlar energihushållning i befintlig bebyggelse dels en proposition 

som bl.a. behandlar cnergiforskningsprogrammet för perioden 1981/ 

82-1983/84. Regeringen kommer i dessa propositioner att redovisa sina 

ställningstaganden angående behovet av resurser för forsknings- och ut

vecklingsinsatscr samt experimentbyggande inom rådets energiinriktade 

verksamheter. 

Innan jag går närmare in på de av rådet framförda förslagen vill jag 

påminna om den år 1971 (prop. 1971: 4) anmälda avsikten att regeringen för 

riksdagen redovisar sina synpunkter på forskningsverksamhetens huvud

sakliga inriktning. 

Målen för forsknings- och utvecklingsarbetet under treårsperioden 1981/ 

82-1983/84 bör enligt min mening för det första vara att eftersträva resul

tat som. med beaktande av de sociala och fördelningspolitiska strävandena 

i bostadspolitiken. minskar kostnaderna för byggandet och boendet. Det 

andra målet bör vara att eftersträva resultat som höjer den tekniska ut

vecklingsnivån och därigenom bidrar till att främja export av teknik. kom

ponenter och material och som medför att behovet av import minskar. 

Rådets nu redovisade verksamhetsplan innehåller en omfattande be

skrivning av de problemområden som enligt rådet behöver belysas med 

forsknings- och utvecklingsarbete. I den årliga verksamhetsberättelsen 

redovisar rådet översiktligt den forsknings- och utvecklingsverksamhet 

som har bedrivits inom de olika programområdena. För att ställning skall 
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kunna tas till inriktningen och omfattningen av verksamhetsplanen för hela 

treårsperioden hehövs enligt min mening en samlad analys och utvtirdering 

av den forsknings- och utveeklingsverksamhet som rfadet hittills har bedri

vit. framför allt under åren 1978/79-1980/81. Jag avser att ta initiativ till en 

sådan analys och utvärdering. I avvaktan härpå är jag vad beträffar verk

samhetsplanens inriktning inte nu beredd att ta ställning till mer än planens 

första verksamhetsår 1981/82. 

För den icke energiinriktade byggforskningen vill jag inför budgetåret 

1981/82 framhålla följande. 

Till att börja med finner jag det nödvändigt att prioritera de forsknings

områden som ligger inom rådets program 3 Byggnadsteknik. Enligt min 

mening bör nivån på denna satsning för budgetåret 1981/82 vara den som 

anges i rådets huvudalternativ. Det är enligt min uppfattning viktigt att 

finna ny teknik anpassad till stadsförnyelsearbetet. Behov föreligger m:ksi\ 

av teknik och metoder för att sänka underhållskostnader och fiir att åt

gärda hyggnadsskador. Genom bl. a. en kunskapsöversikt över hlilsofar

liga ämnen i inomhusmiljön kan grunden läggas för en forskning som 

tillgodoser normmyndighetcrnas kunskapsbehov. 

Inom det bostadspolitiska området vill jag peka på behovet av att över

gripande samhällsekonomiska studier utförs. De samhällsekonomiska kon

sekvenserna och effekterna på de enskildas boendekostnader av ny- och 

ombyggnadsverksamhcten samt underhållet av byggnader behöver kart

läggas. Vidare bör effekterna av byggnadsinvesteringarna och underhållet 

med avseende på ekonomisk tillväxt. sysselsättning. handclsbalan.s och 

kreditmarknad kartläggas. När det gäller bostadsbyggandcts kommunal

ekonomiska konsekvenser har visst forsknings- och utvccklingsarhete pä

hörjats men kunskaperna i dessa frågor är begränsade och behöver ökas. 

Ett annat område som bör analyseras är de bostadspolitiska styrmedlen. 

Samhällets stöd till hostadsproduktionen och bostadskonsumtionen är om

fattande. Stöd ges såväl inom bostadspolitiken som inom skattepolitikens 

ram. Det linns anledning att fortlöpande överväga inriktningen av subven

tionerna med hänsyn till såväl de fördelningspolitiska som de bostadspoli

tiska effekterna och till de ekonomiska konsekvenserna för staten och 

kommunerna. Mot denna bakgrund bör studier genomföras angående ef

fekterna av det bostadspolitiska stödsystemet på både prisbildning och 

bostadskostnader samt om valet mellan generella och selektiva stödsy

stem. Effekterna av olika stödsystem på kapital bildning och resursanvänd

ning inom bostadsscktorn är också av intresse. Detta arbete hör komplet

teras med forskning som ger underlag för direkt effektivisering av stats

makternas styrmedel. 

Jag anser vidare att vikt bör läggas vid forskningsinsatser inom det av 

rådet angivna området samhällsplanering och energi. De kraftiga satsning

ar som f.n. görs och som i framtiden kommer att göras inom energiområdet 

bör bl.a. baseras på samhällsekonomiska utvärderingar. Jag ser positivt på 
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ddcts avsikt alt starta en forskargrupp inom detta område. Insatserna 

inom omrttdet samhällsplanering och energi hör <'ttminstone ligga i nivå 

med den som anges i rådets huvudalternativ. 

Forsknings- och utveålingsarhetet inom energi- och leknikomddena 

hör kompletteras med projekl inom dt: av ddet angi'vna områdena fastig

hetsförvaltning samt bostads- och stadsförnyelse. Det primiira syftet iir att 

erhålla Higre kostnader för drift och underhåll. för omhyggnad och förtiit

ning av hefintlig behyggclse. Projekt som kan väntas ge resultat som 

förbiittrar den kommunala beslutsproccssen bör enligt min mening stödjas. 

Informations verksamheten inom ddet är enligt min uppfattning betydel

sefull. Informationen skall ge den överhlick och det sammanhang som 

erfordras för att forskningsresultaten skall kunna användas av olika avnä

mare. Informationssystemet hör följaktligen vara utformat med tanke i 

första hand på de avniimare som inte är forskare. Jag tänker p~i konsult

och byggförctag. bostadsförvaltare och kommuner. Sammanfattande 

kunskapsöversikter bör ges ut anpassade till olika avnämare. Det bör 

också finnas liimpligt underlag för myndigheternas informationsspridning. 

Prövningsniimnden för forskning~inriktat experimentbyggande inom 

energiområdet inrättades genom riksdagens beslut (prop. 1976/77: 107. CU 

1976177: 32. rskr 1976177: 244). Nämndens uppgift är enligt beslutet att 

bereda. planera och samordna den verksamhet med lån till e.xperimentbyg

gamle inom energiområde! ·som infördes genom samma riksdagsbcslut. 

Rtldct föreslår att prövningsnämnden avskaffas från den 30 juni 1981. 

Rådet anser att nämndens huvudsakliga uppgift att i el! uppbyggnadsskede 

vara ett beredande. planerande och samordnande organ nu är slutförd. 

Nämndens uppgifter kan enligt rådets uppfattning numera skötas dels av 

radets kansli enligt normala rutiner. dels av rådet i plenum. 

Jag delar rådets uppfattning alt priivningsnLimnden inte avses vara ett 

permanent organ. Jag är dock inte beredd att nu föreslå all prövnings

niimnden avskaffas. N~imnden bör först slutföra sitt arbete med att utarbe

ta regler och medverka till att viss praxis utbildas för avskrivningsbeslui 

för experimentbyggnadslån inom energiområdet. Jag förordi1r alt regering

en inhämtar riksdagens bemyndigande att - då nämndens arbete kan anses 

slutfört - besluta om avskaffande av prövningsnämnden for forskningsin

riktat experimentbyggande. 

Jag kommer i det följande att som elt led i strävan att få till stånd ett ökat 

experiment- och ut vecklingsarbete inom bostadsområdet föreslå regering

en inrättande av ett nytt anslag Lån till experimentbyggande inom bostads

försörjningen. Verksamheten föreslås bedriven av statens råd för bygg

nadsforskning i nära samarbete med bostadsverkct. 

Regeringen har på initiativ av statens råd för byggnadsforskning uppdra

git åt rådet att i samräd med statskontoret och riksrevisionsverket se över 

rådets organisation och redovisningssystem. Bakgrunden till översynen är 

att omfattningen av forsknings verksamheten under ett par år har fördubb-
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lats. Översynen genomförs enligt regeringens direktiv med den förutsätt

ningen att rådet inte kommer att tilldelas ökade resurser för förvaltnings

kostnader. Jag avser att med heaktandc av resultatet av översynen föreslä 

regeringen att hl.a. meddela föreskrifter för rildcts förvaltningskostnadcr 

samt kostnader för information och internationellt samarbete. 

Enligt vad jag har e1farit avser statens institut för byggnadsforskning att 

hos regeringen hemställa om att institutets verksamhet utviirderas. Jag 

avser låta genomföra en sådan utviirdering. 

Rådet föreslår i sin anslagsframstiillning att si1dan forskning som avser 

energihushållning framdeles i sin helhet skall finansieras med anslag. Detta 

är enligt rådet en förutsiittning för att verksamheten skall kunna genomfö

ras i den omfattning som anges i rådets huvudalternativ. Enligt beslut av 

riksdagen (prop. 1975:30. CU 1975:28. CU 1975:203) uttas byggforsknings

avgiften fr.o.m. år 1976 med 0,7';.~ av avgiftsunderlaget. Fr. o. m. budget

året 1979/80 <prop. 1978179: 115 bil. 3 s. 44. CU 1978179: 37. rskr 1978/ 

79: 394) används 0.1 av de 0.7 procentenheterna för att finansiera forskning 

och utveckling inom energihushållningsområdet. Rildet föreslår att dessa 

0.1 procentenheter av byggforskningsavgiften skall användas till finansi

ering av forskr;ing inom den allmänna byggforskningen. dvs. råuets pro

gram 1-3, som direkt elkr indirekt kan förväntas ge ett kunskaps- och 

beslutsunderlag för en effektivare hushållning med energi i byggnader samt 

att den forskning som direkt avser energihushållning. dvs. nhlcts program 

5. i sin helhet finansieras med anslag. Jag anst:r det f.n. inte möjligt att 

förorda den ökning av medt:lstilldclningen som ett genomförande av rädets 

förslag skulle medföra. För budgetåret 1981/82 beriiknar jag hchovct av 

mt:del för rådets verksamhet till 8.5 milj. kr. Rädct biir planera sin verk

samhet på sådant sätt att den icke energiinriktade verksamheten till buu

getåret 1984/85 inte överstiger 117 mil_j. kr. i det penningviirdc som ri\der 

budgetåret 1981 /82. 

Jag hemställer att regeringen föreslfö' riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om avskaffande av prövnings

nämnden för forskningsinriktat experimentbyggande. 

2. till ByRg1wd\(imk11ing för budgetåret 1981182 anvisa ett anslag av 

8500000 kr. 
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B 16. Lån till experimentbyggande inom energiområdet m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 
1981/82 Förslag 

12279000 

31000000 

3 I 000 000 

Reservation 

97 

35806927 

Anslaget betecknades tidigare Lån till experimentbyggande m. m. På 

grund av förslag om inrättande av ett nytt anslag Lån till experimentbyg

gande inom bostadsförsörjningen ändras beteckningen till Lån till experi

mentbyggande inom energiområdet m.m. 

Regeringen avser att i särskild proposition under våren 1981 behandla 

frågor om energihushållning i befintlig bebyggelse. Inriktningen och om

fattningen av verksamheten inom anslaget Lån till experimentbyggande 

inom energiområdet m. m. är beroende av regeringens förslag i denna 

proposition. I avvaktan härpå bör anslaget tas upp med ett preliminärt 

belopp i statsbudgeten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på proposition inom området. för Lån till experi

mentbyggande inom energiområdet m. m. för budgetåret 1981/82 

beräkna ett reservationsanslag av 31000000 kr. 

B 17. Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 
1981/82 Förslag 

1125334000 
800000000 
800 000 000 

Reservation 1588913677 

Regeringen avser att behandla frågor om energihushållning i befintlig 
bebyggelse i en särskild proposition under våren 1981. I.avvaktan härpå· 

bör anslaget Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbestånde.t 

m. rn. tas upp med preliminärt belopp i statsbudgeten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. för Vissa energihe

sparandc åtgärder inom hostadsheståndet m. m. för budgetåret 

1981/82 beräkna ett rcservationsanslag av 800000000 kr. 

7 Rihdt11!e11 1980181. I sam/. Nr /UV. Bilt11!ll 16 
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B 18. Lån till experimentbyggande inom bostadsförsörjningen 

Nytt anslag (Förslag) 5 000000 

Byggadministrationsutredningen föreslog i betänkandet !SOU 1976: 26) 

Bostads verket Samordning - decentralisering bl. a. ökade statliga aktivi

teter för att stödja experimentverksamhet och utvecklingsarbete inom 
bostadsbyggandet. Utredningen aktualiserade också frågan om att införa 

lån eller bidrag för att stödja experimentverksamhet. Förslaget redovi
sades i prop. 1977178:93 (s. 195). 

Bostadsstyrelsen och planverket har haft i uppdrag att lämna en redogö

relse för erfarenheterna av experiment verksamhet och utvecklingsarbete 

inom bostadsbyggandet samt belysa behovet av åtgärder som kan stimule

ra till en ökad aktivitet på området. 

Planverket anser att den verksamhet som bedrivs av byggforskningsrå

det med lån till experimentbyggande inom energiområdet bör kunna utvid

gas och avse experiment inom hela byggnadssektorn. 

Bostadsstyrclsen har redovisat erfarenheterna av hittillsvarande stöd till 

experiment och menar bl. a. att det krävs en förbättring av det ekonomiska 

stödet för att täcka sådana kostnader för projekt av experiment- eller 

utvecklingskaraktär och som inte kan räknas in i ett på vanligt sätt beräk

nat låneunderlag eller inte bör påverka bostadskostnaden i det berörda 

projektet. 

Ans/aJ.:sframstiillningar 

BeträlTande det ekonomiska stödet för experiment- och utvecklingsarbe

te hänvisar bostadsstyrc/scn i sin anslagsframställning till det förslag som 
byggforskningsrådet lämnar i sin anslagsframställning. 

Statens räd för hygf.:1wdsforskni11g framhåller i sin anslagsframställning 
att det idag finns begränsade möjligheter att få. bidrag och lån för experi
ment- och utvecklingsprojekt. För enstaka projekt av stort värde kan 

regeringen anslå medel från anslaget för förbättring av boendemiljön. 

Bostadsstyrelsen kan vidare ge förhöjda lån till projekt som beräknas få 
extra kostnader på grund av särskilda_ kvaliteter. 

Få experiment har enligt rådet emellertid kommit till stånd med hjälp av 

de nämnda möjligheterna. Långivningen är detaijreglerad av författningar 

som främst har anpassats till nyproduktionen. Besluten fattas på grundval 

av färdiga ritningar och anbudskostnader. dvs. så sent att det ekonomiska 

risktagandet blir stort. Besluten får vidare prejudicerande verkan. vilket 

leder till en viss återhållsamhet. Rådet föreslår därför att en annan ordning 

för finansiering av experiment hör prövas. 
Efter samråd med bostadsstyrclsen föreslår rådet därför att särskilda 

medel ställs till förfogande för lån till expcrimentverksamhet inom rådets 
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program samhällsplanering, byggnadsplanering och byggnadsteknik. 

Lånen skall kunna ges till företag, kommuner, organisationer etc. för att 

täcka de merkostnader som experimenten innebär och för vilka normala 

lån inte är tillfyllest. Under en första period föreslås verksamheten få 
karaktär av försök och inriktas på några avgränsade ämnesområden. 

Den löpande administrationen av experimentbyggnadslånen bör enligt 

rådet liksom nuvarande experimentbyggnadslån inom energiområdet skö

tas av bostadsstyrelsen. 

Rådet äskar en beslutsram för budgetåret 1981/82 om 7.5 milj. kr. För 

budgetåren 1982/83 och 1983/84 äskar rådet en beslutsram om 10 milj. kr. 

resp. 15 milj. kr. Stödet bör finansieras med ett särskilt anslag. 

För extra kostnader för planering, utvärdering m.m. orsakade av expcri

mcntverksamheten bör enligt rådet även bidragsmedel från fonden kunna 

utgå. Sådana bidragsmedel har räknats in i rådets samlade finansie-· 

ringsförslag för byggforskningsverksamheten. 

Som exempel på områden där experimentverksamhet är särskilt angelä

gen vill rådet nämna följande: 

- Drift och underhåll av kommunala anläggningar med alternativa sätt att 

planera. samordna och ekonomiskt optimera förvaltningen. 

- Bostadsutformning med nya lägenhetslösningar, ökad flexibilitet och 

elasticitet, annorlunda fördelning mellan enskilda och kollektiva delar i 

boendet. Dessa experiment kan ske i både nybyggnad och ombyggnad. 

- Ombyggnader med särskild inriktning på ökad tillgänglighet i äldre be

byggelse så att gamla kan bo kvar i sin miljö. 

- Fastighetsförvaltning där olika former för annorlunda fördelning av ar

bete och ansvar prövas. Syftet ·med dessa är att nedbringa förvaltnings

kostnaderna, minska hårt slitage och vandalisering samt _stärka de boendes 

samhörighet med bostadsområdet. 

- Ombyggnadsteknik. reparationsarbctcn samt nya material med särskild 

inriktning på bättre ekonomi och bättre arbetsmiljö för byggnadsarbetare. 

- Installationssystem vars verkningssätt behöver prövas i full skala för att 

bättre än hittills utvinna erfarenheter om funktionssätt och driftorganisa
tion. 

FiiredraRanden 

Inom energiområdet har statens råd för byggnadsforskning ansvar för 

särskilda medel för lån till forskningsinriktat experimentbyggande lprop. 

1976/77: 107, CU 1976177: 32. rskr 1976/77: 244l. Verksamheten har senast 

behandlats av riksdagen med anledning av 1980 års budgetproposition 

( 1979/80: 100 bil. 16, CU 1979/80: 17. rskr 1979/80: 212). 
Enligt rådet är erfarenheterna av verksamheten goda och visar att an

vändning av ny teknik har påskyndats genom en planmässig integration 

mellan FoU-verksamhetcn och praktisk prövning av dess resultat. Demon-
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strations- och informationsverksamhet är vidare enligt rådet nödvändiga 

delar i en lyckad utvecklingsprocess. 

Det är enligt min uppfattning möjligt att bedriva experiment- och utveck

lingsarbete inom bostadsförsörjningcn och genomföra projekt till lägre 

kostnader. än för sedvanliga lösningar. I vissa fall kan emellertid de beräk

nade byggnadskostnaderna för experimentbyggande komma att överstiga 

de kostnader som kan anses vara fastighetsekonomiskt försvarbara. Den 

del av byggnadskostnaden som s:11unda inte kan finansieras genom nuva

rande tinansieringsrcgler behöver därför kunna stödjas på annat sätt. 

Experimcntverksamheten inom bostadsförsörjningcn bör enligt min 

uppfattning påskyndas. För att stimulera utvecklingen och möjliggöra ge

nomförande av projekt där siirskilda kostnader kan förväntas uppstå föror

dar jag därför att möjlighet skapas för siirskilda liln till experimentbyg- · 

gande inom hostadsförsörjningen. Statens råd för byggnadsforskning bör 

ges ansvaret för verksamheten. 

Den av mig förordade verksamheten för experimentbyggande hör ses 

som ett medd i den redan bedrivna forsknings- och utvecklingsverksamhe

ten på området. Den bör omfatta alla typer av bostadshus och syfta till 

resultat som ger goda bostadskvalitctcr till lägre kostnader. Under anslaget 

8 15. Byggnadsforskning har jag redovisat min uppfattning om den huvud

sakliga inriktningen av byggforskningen. Jag förordar att lån till experi

mentbyggande kommer till användning i forsknings verksamheten inom två 

av rådets program. nämligen program J byggnadsteknik och program 2 

byggnadsplanering. 

Medlen under anslaget avses täcka den del av byggnadskostnaderna som 

inte kan finansieras med nuvarande·finansieringsregler. Syftet med experi

menten bör vara att erhålla lösningar s_om kan ha god möjlighet att få en 

mer allmiin tilliimpning inom den niirmaste tioårsperioden. 

Ett nära samarbete hör äga rum mellan rådet och bostadsverket i hand

läggningen av expcrimentbyggnadsärenden. Det gäller dels att genom bo

stadsverkcts viilförgrenade och breda kontaktytor med kommuner. enskil

da. projektörer och byggare fånga upp ideer och uppslag. dels all genom 

aktivt informations- och demonstrationsarhetc föra ut resultat av lyckade 

experiment. Formerna för detta samarbete bör myndigheterna sjiilva ut

veckla. Kunskaperna och erfarenheterna inom prövningsnämndcn for 

forskningsinriktat experimentbyggande inom energiområdet hör utnyttjas i 

sammanhanget. 

För att fä en snabb behandling av expcrimentbyggnadsiircnden är det 

enligt min uppfattning nödvändigt att formerna för den i vissa fall sannolikt 

nödvändiga dispensgivningen från gällande normer förbereds av statens 

planverk. Enligt vad jag har erfarit avser statens planverk att ta nödvän

diga kontakkr med Svenska kommunförbundet för att möjliggöra en snabb 

handläggning på kommunal nivå. 
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Stödet för experimentbetingade byggnadskostnader bör beviljas i form 

av ränte- och amorteringsfria lån. Frågan om lånen skall återbetalas helt 

eller delvis bör mot bakgrund av en fastighetsekonomisk bedömning prö

vas senast efter 10 år. Villkoren för omprövning av lånen bör anges i 

samband med att de beviljas. Det bör ankomma på regeringen att pröva 

frågor om avskrivning av lånen. Den löpande administrationen av lånen 

efter omprövningen bör liksom av de nuvarande experimentbyggnadslånen 

inom energiområdet skötas av bostadsstyrelsen. 

Om särskilda kostnader uppstår. t. ex. till följd av att de experimentella 

delarna av byggnaden måste ersättas med byggnadsdelar av konventionell 

typ. bör frågan om reglering av sådana kostnader prövas vid den nyss 

nämnda omprövningen av lånen. 

Stöd till förberedelser och utvärdering och information m. m. bör kunna 

lämnas i form av bidrag från fonden för byggnadsforskning. 

Jag vill i sammanhanget understryka att de möjligheter som framför allt 

bostadsstyrelsen har att stödja insatser av experiment- och utvecklingska

raktär bör utnyttjas även i fortsättningen. 

Verksamheten med lån till experimentbyggande bör utvärderas efter en 

treårsperiod. Jag avser därför att föreslå regeringen att ge bostadsstyrelsen 

och statens råd för byggnadsforskning i uppdrag att redovisa erfarenheter

na av verksamheten som ett medel att stimulera experiment- och utveck

lingsverksamheten inom bostadsförsörjningen. 

Jag ansluter mig till byggforskningsrådets och bostadsstyrelsens förslag 

om att ett särskilt anslag Lån till experimentbyggande inom bostadsförsörj

ningen inrättas. För långivningen för budgetåret 1981/82 beräknar jag en 

ram för beslut om 5 milj. kr. och ett anslag om samma belopp. För de två 

därpå kommande budgetåren beräknar jag en preliminär ram om 5 milj. kr. 
för vardera budgetåret. 

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

föreslår riksdagen att 

1. godkänna de riktlinjer för stöd till experimentbyggande inom 

bostadsförsörjningcn som jag har förordat. 

2. medge att beslut om lån till experimentbyggande inom hostads

försörjningen får meddelas intill ett belopp av 5 000 000 kr. under 

budgetåret 1981/82. 

3. medge att beslut om lån till experimentbyggande inom bostads

försörjningcn preliminärt får meddelas intill ett belopp av 

5000000 kr. under vardera budgetåret 1982/83 och 1983/84. 

4. till Lån till experimenthyggande inom bostad.1försörjningcn för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 5000000 kr. 
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C. PLANVÄSENDET 

C I. Statens planverk 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

29329000 

28 590000 

29976000 

Statens planverk är central förvaltningsmyndighet för ärenden om plan

och byggnadsväsendet. Det åligger verket särskilt att samla in och bearbe

ta kunskaper och erfarenheter inom dess verksamhetsområde. att i anslut

ning till den allmänna uppsikten över plan- och byggnadsväsendet ge råd 

och vägledning för planväsendet, meddela föreskrifter för byggnadsväsen

det och verka för samordning av planverkets och andra myndigheters 

regler som rör plan- eller byggnadsväsendet. Dessutom skall planverket 

verka för samordning mellan verket och andra myndigheter när det gäller 

dels insamling och bearbetning av kunskaper och erfarenheter som rör 

hushållning med mark och vatten, dels råd och vägledning beträffande 

fullfoljandet av de riktlinjer som har uppställts för hushållningen med mark 

och vatten. 

Planverket leds av en styrelse. Chef för planverket är en generaldirek

tör. Verket är organiserat på två avdelningar, planavdelningen och bygg-

1980/81 Beräknad ändring 1981/82 

Planverket Före-
draganden 

Personal 

Handläggande personal 106 -I -3 
Övrig personal 45 +o +o 

151 -I -3 

Anslag 

Lönekostnader 22 332000 +1534000 +1202000 
Sjukvård 39000 + 5000 + 5000 
Reseersättningar 703000 + 93000 + 32000 

för utomnordiska 
resor högst (60000) + 0 + 0 

Lokalkostnader 3010000 + 365000 + 211000 
Expenser 1639000 + 189000 64000 
Särskild samhällsinformation 866000 + 114000 + 0 
Typgodkännandeverksamheten 1000 + 0 + 0 

Nettoutgift 28590000 +2300000 +I 386000 

Avgifter för statens planverks trycksaker, som redovisas på statsbudgetens in
komstsida under Uppbörd i statens verksamhet. beräknas till 453 000 kr. för nästa 
budgetår!l980/81 420000 kr.). 
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nadsavdelningen. Avdelningarna är indelade i enheter. Inom verket finns 

vidare en fristående enhet, administrativa enheten, samt ett verkssekreta

riat knutet direkt till verkschefen. Till planverket har knutits fyra rådgivan

de organ. rådet för samhällsplanering, tekniska rådet, rådet för energihus

hållning och rådet för stål- och betongnormer. 

Statens va-nämnd är sedan den I juli 1970 administrativt knuten till 

statens planverk. Nämnden handlägger, med hela landet som verksam

hetsområde. mål enligt lagen ( 1970: 244) om allmänna vatten- och avlopps

anläggningar samt - sedan den I januari 1977 - mål enligt lagen ( 1976: 838) 

om allmänna fjärrvärmeanläggningar. 

Statens planverk 

Planverket har i egenskap av central förvaltningsmyndighet för plan- och 

byggnadsväsendet viktiga uppgifter när det gäller att påverka förhållan

dena inom samhällsplaneringen och byggandet. Verkets insatser blir av 

särskild betydelse när den ekonomiska situationen är sådan. att stor spar

samhet måste iakttas. 

Det står helt klart att frågor om hushållningen med mark och vatten. med 

energi samt med resurser i form av befintlig bebyggelse blir huvuduppgifter 

för planverket under de närmaste åren. 

Den fysiska riksplaneringen bör enligt verket koncentreras till frågor 

rörande hushållningen med naturresurserna mark och vatten samt upp

byggnaden av den fysiska infrastrukturen. Underlag bör utarbetas för 

statsmakternas beslut om säkerställande av sådana områden och verksam

heter som det är av riksintresse att bevaka. Stor omsorg måste ägnas åt att 

belysa markanvändningskonsekvenserna för olika energislag. Det är vik

tigt att överväga behovet av och formerna för att säkerställa mark eller 
reservat för anläggningar för produktion och distribution av energi i form 

av såväl etablerade energislag såsom kärnkraft. olja och vattenkraft som 

alternativ i form av kol, vind- och solenergi samt biomassa av olika slag. 

Genomförandet av i den fysiska riksplaneringen beslutade riktlinjer för 

hushållning med mark och vatten bör i allt väsentligt ske i den löpande 
översiktliga och detaljerade kommunala planeringen. 

Sveriges energibalans är i hög grad beroende av det nära sambandet 

mellan möjlig tillförsel och möjligt sparande av energi. Planverkets upp

gifter när det gäller hushållning med energi har hittills främst inrikt<1ts på 

åtgärder i nytillkommande bebyggelse men i viss omfattning även i befint-. 

tig bebyggelse. Verket anser att detta arbete måste fortsätta och även 

utvidgas till att möta den nya teknik som i snabb 'takt utvecklas inte minst 

inom tlödesenergins område. 

Det är enligt planverket angeläget att också klarlägga samband och 

möjligheter beträffande energihushållning på kommunal nivå genom åtgär

der i befintlig miljö och vid planering för utbyggnad och komplettering av 

landets tätorter. Denna energiplanering - såväl för tillförsel som för hus-
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hållningsåtgiirder - bör ske inon1 ramen för en samlad kommunal plane

ring efter allmänna riktlinjer som formuleras av statsmakterna. Planverket 

ser som en angelägen uppgift att samordna denna energiplanering med 

kommunernas löpande planering. 

En annan viktig uppgift för samhiillsplaneringen blir att utveckla meto

der. skapa genomförandemedel och ekonomiska förutsättningar för all 

underhålla. förbättra och komplettera den befintliga tiitortsmiljön, dvs. 

vad som brukar betecknas stadsförnyelse. Planverket har hittills i huvud

sak inriktat sina resurser på planering och byggande för nyproduktion. 

Väsentligt större resurser och kunskaper måste sättas in för att underliitta 

stadsförnyelsen. Denna uppgift berör flertalet av verkets arbetsområden. 

Utgångspunkten för planverkets verksamhet inom plan- och byggnads

väsendets område är gällande byggnadslagstiftning. År 1979 presenterades 

ett förslag till ny plan- och bygglag, som enligt förslaget bör kunna triida i 

kraft den I januari 1985. Det är ännu osäkert i vilken mån förslagets 

innehåll kommer att bestå utan större ändringar och om tidsplanen kan 

hållas. I god tid innan en genomgripande lagreform träder i kraft maste 

arbetet inom planverket inriktas på olika förberedande åtgärder. I första 

hand gäller det att i nära kontakt med övrig statlig förvaltning och med 

kommuner och näringsliv utarbeta föreskrifter och allmänna råd till den 

nya lagen. 

Utvecklingen gi'tr snabbt på det byggnadstekniska fältet. Planverket 

mf1ste ha kännedom om egenskaperna såväl hos den nya tekniken som hos 

de nya byggnadsmaterialen. Kunskaperna måste utvecklas när det giiller 

säväl siikerhets- och hälsofr:igor - t. ex. brandhärdighet. risker med ra

donhaltiga material etc - som mt1terialens tålighet och uthållighet i drifts

skedet. Det ankommer på planverket att omsätta erfarenheter frän forsk

nings- och utvecklingsarbetct på området i byggbestämmclser. 

Det stora antalet nya hyggprodukter, inte minst inom energihushållning

ens område, gör att arbetsbelastningen hos byggnadsnämnder och liine

och bidragsgivande myndigheter ökar. Efterfrågan på typgodkännande 

från planverket av nya produkter kan väntas öka ytterligare, siirskilt om 

statsmakterna ställer mer omfattande krav på typgodkännande som förut

sättning för statliga lån och bidrag till bostadshyggandc och energihus

httllningsåtgiirdcr. 

Sammanfattningsvis kan sägas att utvecklingen inom plan- och bygg

nadsviiscndet under de närmaste åren med all säkerhet kommer att präglas 

av ökade krav på hushållning med resurser samt av intensiv utveckling av 

ny teknik. Behovet av en omsorgsfull planering och väl avvägda föreskrif

ter och allmänna råd hlir än mer angeläget i en situation med knappare 

resurser. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2 546000 kr. 

Därvid har bl. a. beaktats att en personlig tjänst dras in p. g. a. innehava

rens ålderspensionering. 
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2. Besparingsalternativet skulle innebära att lönemedlen minskas med 

623 000 kr. För planavdelningen innebär detta att två tjänster hålls va

kanta. Satsningen på stadsförnyelse skärs därvid ned. Inom byggnadsav

delningen begränsas expertmedlen med 250000 kr. Detta innebär att be

stämmelsefrågor för arbetsmiljön senareläggs, att arbetet med godkännan

deregler inom samhälls- och teknikutvecklingen minskar. och att externin

formationen skärs ned. Inom den administrativa enheten läggs dagspress

bevakningen ned, bevaknings- och städrutiner rationaliseras. 

3. För arbetet med att införa ny plan- och bygglag erfordras en ökning 

av expertmedlen med 200000 kr. t.o.m. budgetåret 1985/86. 

4. Under anslagsposten Expenser begärs ytterligare medel för utbyte av 

skrivmaskiner. Intern utbildning kräver ökade medel. Det internationella 

utbytet kräver ökade medel för representation. Vidare begärs medel för 

dataterminal och litteratursökning. Totalt 177 000 kr. 

5. För att möjliggöra en elasticitet i typgodkännandeverksamheten. 

t. ex. vid behov av resursförstärkning, och för förberedande arbetsinsatser 

som inte kan debiteras förrän i ett senare skede hemstiiller planverket att 

verksamheten skall finansieras med ett förslagsanslag om I 000 kr. och att 

ett rörelsekapital om 2 000000 kr. samtidigt ställs till förfogande. 

Föredraganden 

Under de närmaste åren kommer flera föriindringar att aktualiseras på 

planväsendets område. Remissbehandlingen av PBL-utredningens förslag 

till ny plan- och byggnadslagstiftning avslutades under sommaren 1980. 

Flertalet av de remissinstanser som har gjort en helhetsbedömning av 

förslaget anser att detta - med större eller mindre omarbetningar - kan 

läggas till grund för lagstiftning. Beredningen inom departementet av ären
det bedrivs med den inriktningen att ett förslag skall remitteras till lagrådet 

under våren 1982. 

Vissa reformer iir att vänta iiven inom den närmaste framtiden. fog 

tänker då i första hand på gatukostnadsfrågan. Det arbete som har bedri

vits inom bostadsdepartemenlet med anledning av gatukostnadsutredning

ens förslag i betänkandet <SOU 1977: 65) Kommunernas gatuhållning fort

sätter. Arbetet kommer att utmynna i en proposition under våren 1981 med 

förslag till ändring av gatukostnadsbestämmelserna. 

Under år 1981 kommer regeringen vidare att avlämna en proposition på 

grundval av rapporten <SOU 1979:54 och 55) Hushållning med mark och 

vatten 2. Diirvid kommer ställning att tas bl. a. till den fortsatta inriktning

en av arbetet med den fysiska riksplaneringen. Vidare förbereds en propo

~ition med anledning av förslagen i promemorian !Ds Bo 1980: 2) Tillåtlig

hetsprövning av viss industriell verksamhet m.m .. Översyn av 136 a * 
byggnad slagen. 

Beredning pågår även av partiella ändringar av den nu gällande bygg

nadslagen i syfte att bl. a. underlätta byggande utanför plan och att nå en 
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snabbare planprocess i fråga om detaljplaner. Ett viktigt mål i detta sam

manhang är att åstadkomma besparingar såväl för stat som kommun. 

Det finns mot den nu angivna bakgrunden anledning att göra en översyn 

av verksamheten vid bl. a. statens planverk. Jag avser att senare ta upp 

den frågan i regeringen. Översynsarbetet bör samordnas med förslagt:t till 

ny plan-och bygglag. 

För nästa budgetår bör medel för planverkets verksamhet beräknas med 

utgångspunkt i verkets huvudförslag. Jag avser att föreslå regeringen att 

två tjänster, vilka verket har avsett att hålla vakanta, dras in - utöver den 

tjänst som verket har föreslagit för indragning. 

Typgodkännandeverksamheten har numera en särskild anslagspost. Jag 

förordar att verket beviljas 500000 kr. av den rörliga kredit som står till 

regeringens disposition för att täcka finansieringsbehov som uppkommer 

vid tillfälliga likviditetsunderskott inom typgodkännandeverksamheten. 

Dessa åtgärder torde ge förbättrade förutsättningar för verksamheten. som 

har till målsättning att vara helt avgiftsfinansierad. så att den kan bedrivas 

på ett ekonomiskt rationellt sätt. 

Med hänvisning till sammanställningen hemsUiller jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens plamw/.:. för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslags

anslag av 29 976 000 kr. 

C 2. Bidrag till <iversiktlig planering m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

5 368 :m 
3000000 

2000000 

Reservation 8239258 

Från anslaget bestrids utgifter enligt kungörelsen ( 1958: 163) angående 

statsbidrag till vissa plankostnader. För innevarande budgetår har rege

ringen föreskrivit att högst 2 975 000 kr. får disponeras till planerings före

tag i andra former än sådana som byggnadslagen anvisar och som är 

angelägna från allmän synpunkt. Det gäller huvudsakligen till sådan över

siktlig kommunal planering som hänger samman med den fysiska rikspla

neringen. 

I reservationen ingår. förutom medel för beslutade men ännu inte utbe

talda bidrag till kommunala planeringsföretag. 257 500 kr. som har ansla

gits till avlösning av förskott till Sundsvallsortens regionplaneförbund. 

Prövningen om och i vilken utsträckning bidrag skall lämnas åvilar 

regeringen och sker efter förslag av planverket. 
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Planverket 

Enligt planverket har de hittills fördelade statsbidragen till översiktlig 

kommunal planering varit av stor betydelse för planeringsarbetets kvalitet 

och genomförande i samband med den fysiska riksplaneringen. Fortsatt 

statligt stöd är angeläget för att i landets olika delar stödja en planering som 

tjänar fler än kommunens egna invånare. 

Planverket konstaterar att vissa arbetsuppgifter kvarstår för kommuner

na i de närmaste årens arbete med den fysiska riksplaneringen. Det är 

enligt planverket mycket angeläget att tillräckliga resurser står till förfo

gande för att med statsbidrag stödja kommunal och interkommunal plane

ring i områden med från rikssynpunkt angelägna planeringsförctag. 

Planverket bedömer att behovet av stöd för kommunala planeringsin

satscr i syfte att tillgodose riksintressen även i fortsättningen kommer att 

ligga på ungefär nuvarande nivå. Nya verksamhetsområden kommer också 

att behöva bli föremål för intensifierade planeringsinsatscr under 1980-

talet. 

Det är enligt planverket angeläget att väl fungerande plancringsmetoder 

tillämpas i den kommunala översiktsplaneringen. Verket pekar på behovet 

av metodutvecklande arbete och planmässiga studier av frilgor och pro

blem som av statsmakterna bedöms vara väsentliga. Det kan t.ex. gälla 

planering av riksintressanta tätortsmiljöcr eller planering för beaktande av 

riktlinjer för energipolitiken i den fysiska planeringen. Programdiskus

sioner mellan stat och kommun i frf\gor av den här typen behöver enligt 

planverket förberedas genom metodutvecklande arbete och försöksverk

samhet som staten bör stödja. 

När det gäller stadsförnyclse saknas enligt planverket i hög grad plane

ringstradition med erfarenheter och lösningar av planarbete och genomfö

rande. Om inte kommunerna skall hamna i ett frän planeringssynpunkt 

besvärligt läge under 1980-takt krävs enligt planverket redan nu betydande 

insatser. Det är enligt verket inte rimligt att vissa kommuner med särskilt 

akuta problem skall bekosta hela det nödvändiga utvecklingsarbetet. sär

skilt som en stor del av planeringsanspråken är en konsekvens av stats

makternas beslut. 

Anslaget till översiktlig kommunal planering m.m. bör enligt verket 

genom sin inriktning pä metodfragor redan nu kunna användas för vissa 

kommunala projekt som avser upprättande av stadsförnyelseprogram. För 

att anslaget skall kunna användas som en mer generell stödform för för

nyelseplanering föreslås att anslagsbestämmelserna kompletteras sa att 

denna nya inriktning klart kommer till uttryck. 

Planverket anser det vidare nödvändigt att få disponera 200000 kr. av 

anslaget för administration av anslaget. 

Planverket begär att 4 milj. kr. får tas i anspri\k för bidrag till översiktlig 

kommunal planering under budgetåret 1981/82. 

Planverket föreslår att beslutanderätten vid fördelningen av anslaget 

flyttas från regeringen till verket. 
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Anslaget iir avsett för stöd i huvudsak till sådan kommunal översiktlig 

planering som hänger samman med genomförandet av den fysiska riks

planeringen och har för innevarande hudgetf1r upptagits med 3 milj. kr. 

Jag vill erinra om att riksdagen nyligen. p{i förslag i prop. 1980/81:20 bil. 

I 2 Besparingar i statsverksamheten m. m .. har beslutat att anslaget skall 

upphöra fr. o. m. hudgetitret 1982/83. 

Med hiinsyn härtill är jag inte hnedd att tillstyrka planverkets förslag att 

anslaget skall kunna användas iiven som en mer generell stödform för 

förnyelseplanering. Jag iir inte heller beredd att tillstyrka förslaget all 

heslutanderiitten vid fördelningen av anslaget flyttas friin regeringen till 

planverket och att en viss del av anslaget far disponeras för administration 

av detta. 

Med hänsyn till att anslaget skall avvecklas anser jag det angcliig.:t all 

medlen anviinds för sådana planeringsinsatser där de kvarsdende uppgif

terna är störst och för vilka kommunerna har särskilt behov av statligt stöd 

for att kunna lösa problemen. En mindre del av anslaget hör kunna använ

das för att stödja sådan planering som innefattar utveckling av planerings

metoder. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Bidrag till ii1wsik1/ig planering 111.111. för budgetåret 1981/82 

anvisa ett rcservationsanslag av 2 000000 kr. 
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D. LANTMÄTERI- OCH KARTVÄSENDET 

Organisation, uppgifter m.m. 

Det statliga lantmäteri- och kartväscndet omfattar statens lantmäteri

verk. en överlantmätarmyndighet i varje län och lokala fastighetsbildnings

myndigheter. 

Statens lantmäterivak iir central förvaltningsmyndighct för frågor om · 

fastighetsbildning, fastighetsbestämning, fastighetsvärdering. fastighcts

samverkan och fastighetsregistrering samt för frågor om mätningsverk

samhct och allmän kartläggning. I den sistnämnda uppgiften ingår att varje 

år upprätta förslag till plan för de allmänna kartarbctena samt att utföra 

grundläggande kartläggning och ge ut kartor i skalor. serier och versioner 

som svarar mot samhällets grundläggande och kontinuerliga behov. 

Verket skall leda och öva tillsyn över verksamhet som ankommer på 

fastighetsbildningsmyndighct och över fastighctsregisterverksamheten. 

Verket leds av en styrelse med en generaldirektör som ordförande och 

högst sex andra ledamöter. som regeringen utser. Generaldirektören är 

chef för verket. Inom verket finns fyra avdelningar, administrativa avdel

ningen. fastighetsavdelningen. kartavdelningen och produktionsavdelning

en. Dessutom finns ett revisionskontor. 

För samråd i mera betydelsefulla frågor om riktlinjer för de allmänna 

kartarbetena finns ett till verket knutet kartråd. I kartrådet ingår företräda
re för närmast berörda statliga myndigheter och Svenska kommunförbun

det. Generaldirektören i verket är ordförande i kartrådet. 

Ö1·erlantmätarmyndighet har länet som verksamhetsområde. Chef för 

myndigheten är överlantmätaren, som dessutom är tjänsteman hos länssty

relsen och chef för dess lantmäterienhet. Överlantmätarmyndigheten skall 

inom länet främst leda och öva tillsyn över verksamheten vid de statliga 

fastighetsbildningsmyndigheterna. öva tillsyn över mätningsverksamheten 

samt verka för samordning av grundläggande mätnings- och kartläggnings

verksamhet. 

Fastighetsbildningsmyndighet handhar lantmäteri- och kartverksamhe

ten på den lokala nivån. Lantmäteridistriktet är verksamhetsområde för en 

fastighetsbildningsmyndighet. Landet är indelat i 87 lantmäteridistrikt. För 

särskilda fastighetsbildningsuppgifter finns ytterligare 25 statliga fastig

hetsbildningsmyndigheter. s. k. specialenheter. Av dessa har 24 fastighets

bildningsuppgifter som hänger samman med jordbrukets och skogsbrukets 

rationalisering och en uppgifter som rör utvecklingen av tätbebyggelse. 

Chef för fastighetsbildningsmyndighet med lantmäteridistrikt som verk-
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samhetsområde är en distriktslantmätare och för annan statlig fastighets

bildningsmyndighet en länslantmätare. 

Lantmäteriet bedriver en omfattande 11ppdrags1·erksamhet. Denna ut

förs såväl centralt som regionalt och lokalt. För att man bättre skall kunna 

utnyttja de tekniska resurser som lantmäteriet förfogar över har det regio

nalt bildats åtta s. k. samverkansområdcn som vart och ett består av ett 

antal överlantmätarmyndigheter. 

Det statliga lantmäteri- och kartväsendet sysselsatte den I juli 1980 ca 

2 900 personer varav ca 850 vid lantmäteriverket. 

Utanför den nu beskrivna statliga organisationen men underordnad den

na i tillsynshänseende finns dels 42 kommunala fastighetshildningsmyn

digheter för utveckling av tätbebyggelse. dels 24 statliga och 33 kommuna

la fastighetsregistermyndigheter. Statliga fastighetsregistermyndigheler är 

länsstyrelserna, där ärenden om fastighetsregistrering handläggs inom 

lantmäterienheterna. 

Lantmäteriets verksamhet delas in i program, nämligen 

I. Vissa allmänna myndighetsuppgifter 

2. Förrättnings- och uppdragsverksamhct 

3. Mätning och kartläggning 

4. Försvarsberedskap 

Medel tas upp under följande anslag. 

D I. Lantmäteriet: Vissa allmänna myndighetsuppgifter 

D 2. Lantmäteriet: Förrättnings- och uppdragsverksamhet 

D 3. Lantmäteriet: Mätning och kartläggning 
D 4. Lantmäteriet: Försvarsheredskap 

D 5. Lantmäteriet: Bidrag till förrättnings- och uppdragsverksamhet 

D 6. Lantmäteriet: Utrustning 

Anslag D I är ett förslagsanslag som skall finansiera verksamheten inom 

program I. 
Anslag D 2 är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt belopp på 

I 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för program 2. 

Som intäkter under anslaget redovisas dels fakturerade avgifter, dels ian

språktagna medel från bidragsanslaget (05). dels värdet av utförda men 

ännu inte fakturerade prestationer. 

Anslagen D 3 och D 4 är reservationsanslag som skall linansiera verk

samheten inom program 3 och program 4. 

Anslag D 5 är ett förslagsanslag med två delposter avseende 

a. kostnader beroende på att nedsatt lantmäteritaxa tillämpas på vissa 

ärenden m. m. 

b. statsbidrag till kostnader för fastighetsbildningsförrättningar m. m. 

där lantmäteriverket disponerar medlen. 

Anslag D 6 är ett reservationsanslag som skall finansiera lantmäteriets 

behov av strategisk utrustning m. m. Anslaget fungerar som ett lån som 

amorteras till en inkomsttitel på statsbudgeten i takt med att utrustningen 

skrivs av. 
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D I. Lantmäteriet: Vissa allmänna myndighetsuppgifter 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anvisat 

1981182 Förslag 

43315803 

42 323 000 
44863 ()()() 

111 

Under anslaget redovisas kostnader för program I Vissa allmänna myn

dighetsuppgifter. 

Program I Vissa allmiinna myndighetsuppg(fter 

Programmet omfattar i huvudsak följande uppgifter av myndighetska

raktär: 

- föreskrifter och allmänna råd för lantmäteri- och kart verksamheten 

- frågor om fastighetsregistrering 

- allmänna utvecklingsarbeten 

- service-, rådgivnings- och upplysnings verksamhet åt kommunala och 

statliga organ i fastighetstekniska, fastighetsrättsliga och fastighetsekono

miska frågor samt biträde åt domstolar 

- geodetisk, fotogrammetrisk och kartografisk service och rådgivning åt 

kommuner. 

Statens lantmiiteril'erk 

Lantmäteriets två huvuduppgifter ligger inom program 2 och 3. Insatser

na inom program I har till huvudsakligt syfte att utveckla och genom 

föreskrifter och allmänna råd sprida kännedom om ändamålsenliga meto

der inom lantmäteriets verksamhetsfält och att genom samräd med sam

hällsplanerande organ verka för att lantmäteriets tjänster - kart- och 

llygbiklsframställning etc. samt fastighdsbildning ocli fastighetsviirdering 

m. m. - utnyttjas på ett ändamålsenligt och samordnat sätt i samhällspla

neringen. Frågor om landskapsinformation - kartor, flygbilder. markdata 

etc. - och genomförandefrågor har ökat mycket starkt i hetydelse inom 

samhällsplaneringen. Också inom den militära sektorn. för friluftslivet och 

inom andra områden där information om landskapet är av intresse har 

dessa frågor ökat i vikt. Det är mot denna bakgrund utomordentligt angelä

get att lantmäteriet kan ligga långt framme i utvecklingen och erbjuda god 

service åt de planerande organen. Lantmäteriet måste för att kunna möta 

dessa krav utveckla produkter som stämmer med användarnas behov. 

utveckla teknik och metoder som är nödvändiga för att vidmakthålla eller 

förbättra lantmäteriets effektivitet och intensifiera information och annan 

service framför allt till kommunerna samt bedriva en effektiv marknadsfö

ring. 

Inom programmet allmänna myndighetsuppgifter har resursförbrukning

en under budgetåret 1979/80 uppgått till 99 %·av vad som var budgeterat. 
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Vcrksamhden inom delprogrammet föreskrifter och allmiinna rild har efter 

vissa förskjutningar mellan olika projekt i allt viiscntli!!I gcnnmförts plan

enligt. Planerade riksgränsarbctcn har genomförts. Drygt hälften av om

slutningen pii programmet. eller ca 25 milj. kr.. avser service till andra 

myndigheter. Resursinsatserna inom delprogrammet har planenligt förde

lats om till förmån för service och rådgivning ät kommuner samt samver

kan inom området för jord- och skogsbrukets rationalisering. Drygt 70 r·.~· 

av resurserna disponerades s~ilunda för dessa iindamiil. Insatserna iit kom

munerna avser friimst fastig.hetsbildningsmyndigheternas deltag.ande i 

byggnadsnämndernas sammanträden och i bcredningsarbcte i anslutning 

därtill samt programarbete och planering för grundläggande miitning. be

räkning och kartliiggning och annan tånisk service. 

Utvecklingsarbete som syftar till alt rationalisera flirriittningsverksam

heten kommer att bedrivas fortlöpande under planeringspcrioden. dvs. 

t.o.m. budgetäret 1985/86. Fastighetsbildningsutredningen (Ju 1979:11) för

väntas under perioden komma med förslag till lagiindringar. Dessa kom

mer att föranleda ett omfattande arbete med föreskrifter och allmiinna råd. 

Ett genomförande av en ny plan- och bygglag innebär också föriindringar 

i fastighetsbildningslagstiftningen. Även hiir kan komma att erfordras bety

dande arbete med föreskrifter och råd under planeringsperioden. Ett om

fattande utvecklingsarbete i samråd med andra myndigheter behövs också 

för att fastighetsbildningsmyndigheterna skall kunna delta i planerings- och 

plangcnomförandeprocessen p{i avsett vis. Behovet av kurser för att fora 

ut de nya reglerna till fastighetsbildningsmyndigheterna och övcrlantmii

tarrnyndigheterna kommer också att vara betydande. 

Exploatering för hebyggelse kommer under planeringsperioden i allt 

större utstriickning att ske inom· redan utbyggda omr:-lden genom s.k. 

sladsförnyelse. Orsaker hiirtill ;ir bl.a. energisituationen. iinskcmtilct att 

inte bygga på jordbruksmark. befintlig överkapacitet i investeringar för 

vatten, avlopp. tjiirrviirmc m.m. Denna nya inriktning medför ett stort 

behov av att utveckla metoder för plangenomförande. 

I fråga om föreskrifter och allmänna rild for fastighetsvärdering kommer 

verksamheten under planeringsperiodcn att vara beroende av hur den 

påbörjade satsningen pil värdcringsuppdrag utfaller. I det uppbyggnadsar

bete som lantmäteriet befinner sig måste finnas en hög beredskap för 

utvecklings-. informations- och utbildningsinsatser. Under uppbyggnads

skedet koncentreras lantmiileriverkets insatser mer pä utbildning och in

formation än på utvecklingsarbctc. Därefter bör de lokala och regionala 

myndigheterna sjiilva ha kunnat skaffa sig sådana erfarenheter att de blir 

mindre beroende av insatser fdn verket. I stället torde det komma att 

ställas ökade krav på utveckling av hjälpmedel som kan underliitta verk

samheten. 

För att man skall kunna hälla föreskrifter och allmiinna rild samt utbild

ning och information i fråga om fastighetsrcgistreririg på en någorlunda 
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godtagbar nivå krävs enligt verket minst oförändrade resurser under den 

femåriga planeringsperioden. 

Genomförandet av fastighetsregisterreformen fortlöper enligt statsmak

ternas beslut våren 1978 om fastighetsdataverksamheten (prop. 1977/78:15. 

CU 1977/78:5. rskr 1977/78: 134). Beslutet innebär att registeromläggningen 

f. n. berör Stockholms och Gävleborgs län. För att omläggningsarbetet inte 

skall avstanna efter budgetåret 1981/82 har regeringen föreskrivit att förbe

redelsearbete skall påbörjas även i Malmöhus län. 

Riksgränsarbetena omfattar komplettering av gränsernas markering. un

derhåll av riksrösen och andra gränsmärken. röjning av gränsgator i skog

bevuxna trakter, bestämning av gränser där de går i vattendrag samt 

upprättande av gränsdokument, gränskartor m. m. 

Riksgränsen mot Finland skall enligt överenskommelse mellan Sveriges 

och Finlands regeringar ses över med 25-åriga intervall. För nästa översyn. 

som inleds år 1981. har i enlighet härmed en svensk gränskommission 

förordnats. I Finland har förordnats en motsvarande officiell kommission. 

1981 års översyn av riksgränsen mot Finland innefattar dels en fullständig 

översyn av riksgränsen från Trcriksröset till öppen sjö vid Bottenviken 

samt på skäret Märket i Ålands hav, dels tekniska arbeten till grund för 

redovisning på kartor och i dokument av såväl riksgränsen som gränslin

jerna för kontinentalsockeln och den svenska fiskezonen samt territorial

vattengränserna och deras baspunkter i Bottenviken. Bottenhavet och 

Ålands hav. 

Riksgränsen mot Norge från ldet]orden till Treriksröset ses likaså över 

med 25-åriga intervall enligt överenskommelse mellan de svenska och 

norska regeringarna. Fältarbeten för nästa översyn av denna gräns skall 

påbörjas år 1984. 

Planering. tlygfotografering och andra förberedelser för dessa allmänna 
gränsöversyner påbörjas normalt ca två år före själva fältarbetet. Under 

perioderna mellan de allmänna översynerna förekommer mindre arbeten i 

olika sammanhang. 

Under planeringsperioden l. o. m. budgetåret 1985/86 kan väntas en 

ökad tillströmning av krävande remissärenden. Insatserna måste priori

teras så att de kan hållas inom oförändrad ram. 

Behovet av service till kommunerna kommer att bestå under planerings

perioden. Under slutet av perioden bedöms att en ny plan- och bygglag 

(PBL) kommer att införas. Den ökade satsningen på genomförandedelen i 

planeringsproeessen som aviseras i förslaget till PBL kommer troligen att 

medföra betydande informations- och rådgivningsverksamhet till kommu

nerna. För planeringsperioden krävs därför en medelstilldelning som 

reala belopp uppgår till minst vad som föreslås för budgetåret 1981/82. 

Förslag 

Pris- och löncomräkningen har enligt huvudförslaget beräknats till 

4562000 kr. 
8 RiksdaRen 198018/. I sam/. Nr 100. Bile1R11 //\ 
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Resursnedskärningen med 2 % i huvudförslaget bör inte tillåtas drabba 

takten i genomförandet av fastighetsregisterreformen. F. n. är takten så låg 

att genomförandet för hela landet kommer att ta 30-50 år. Nedskärningen 

medför därför en lägre ambitionsnivå för några av de projekt som inte 

direkt påverkar omläggningstidcn. 

En nedskärning enligt huvudförslaget försenar arbetet med att utveckla 

den fotogrammetriska och den kartografiska tekniken. Möjligheterna att ta 

tillvara rationaliseringar i produktionen försenas. Likaså minskar möjlig

heterna att ta tillvara rationaliseringsvinster som kan göras gt:nom en 

samordnad och enhetlig hantering av kartunderlag och rcdovisningsteknik 

inom samhällsplaneringen. 

Förutsättningen för en kommun att rationellt genomföra sitt bostadsfor

söi:jningsprogram är bl. a. beroende av den kart beredskap som finns inom 

kommunen. Det är vidare av avgörande betydelse för kommunerna att 

samordningsfrågorna mellan kommunala förvaltningar likaviil som sam

ordningsfrågorna mellan stat och kommun löses på ett effektivt siitt. Ett 

led i arberet med att höja kartberedskapen liksom att lösa samordningsfrå

gorna utgörs av lantmäteriets arbete med kartförsörjningsprogram. Lant

mäteriet svarar för sådana program inom ett flertal liin. Behovet av fortsat

ta insatser är stort. Information om och insatser avseende plangenomför

andemöjligheter både i planerings- och genomförandeskedet skapar också 

möjligheter för ett rationellt genomförande av bostadsförsörjningspro

grammen. 

Många kommuner saknar egen personal med särskild sakkunskap i 

fastighetsrättsliga och fastighetsekonomiska frågor. Vidare iir behovet av 
hjälp med planläggning av mätnings-, beräknings- och kartläggningsverk

samhet stort. 
En nedskärning av anslaget med 2 % innebär att i första hand lantmäte

riets avgiftsfria rådgivning drabbas. både den kontinuerliga savicen och 

vissa preliminärt överenskomna projekt. 
Med hänsyn till det samhällsekonomiska läget avstår lantmäteriverket 

från att i fråga om den avgiftsfria servicen Higga fram något förslag utöver 

huvudförslaget. Till följd härav måste omprioriteringar ske inom verksam

heten till förfång för andra intressenter än kommunerna. En sådan om

prioritering kan enligt verket dock endast göras tillfälligt. 

Verkets förslag innebär att resursförstärkningar föreslås utöver huvud

förslaget enligt följande. 

I. Eftersom 30-50 år är en orimligt lång tid att överföra fastighetsregis

tret till ADB bör takten i överföringsarbetet ökas så snart det är möjligt. 

Som förslag förordar verket därför att en successiv ökning av omliiggning

en sker så att den fr. o. m. budgetåret 1983/84 omfallar 10% av landets 

fastigheter årligen fram till budgetåret 1991/92. En sådan ökning i takten 

innebär att ökade insatser måste göras redan budgetåret 1981/82. I förslaget 

ryms också ut veckling av sådana mer rationella arbetsformer som kan 
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tillämpas då fastighetsbildningsmyndigheterna får tillgång till det nya fas

tighetsregistret (delprogram lb, + 3 500000 kr.J. 

2. För översynen av riksgränsen mellan Sverige och Finland krävs 

ökade resurser i förhållande till huvudförslaget (delprogram le, + IOOOOO 
kr.). 

Föredraganden 

Från anslaget bekostas bl. a. rådgivning till kommuner m. fl. i lantmäteri

frågor. Enligt min mening bör lantmäteriets avgiftsfria service och rådgiv

ning m. m. kunna minskas något utan alltför negativa konsekvenser för 

kommunerna. En sådan minskning förutsätter emellertid att lantmäteriet 

prioriterar sina insatser så att väsentliga kommunala behov tillfredsställs. 

Avgiftsfri service bör i fortsättningen således ges i första hand till kom

muner som saknar egen kapacitet inom lantmäteriområdet. 

Jag föreslår att anslagsposten för service- och rädgivningsverksamheten 

minskas med I 000000 kr. Jag bedömer att denna minskning kan kompen

seras genom ökad uppdrags- och förrättningsverksamhet på ett sådant sätt 

att problem inte uppstår för lantmäteriets personal. 

För nästa budgetår bör medel i övrigt beräknas med utgångspunkt i 

huvudförslaget. När det gäller omläggningen av fastighetsregistret till ADB 

hänvisar jag till vad justitieministern har anfört i fråga om anslag till 

centralnämnden för fastighetsdata. Jag beräknar därutöver 100000 kr. för 

översynen av riksgränsen mot Finland. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Lantmäteriet: Vissa allmii1111a my11dighcts11ppg(fter för bud

getäret 1981182 anvisa ett förslagsanslag av 44 863 000 kr. 

D 2. Lantmäteriet: l'örrättnings- och uppdrags\•erksamhel 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

I 000 

I 000 

I 000 

Anslaget tas upp med ett formellt belopp och får normalt inte belastas. 

Program 2 Fiirriittnings- och 11ppJrag.1Terksamhct 

Programmet är indelat i tre delprogram: 

2a Förrättningsvcrksamhct 

2b Särskilda skiftcsverksamhcten i Kopparbergs län 

2c Uppdragsverksamhet 

För förrättningsverksamheten (2al utgiir ersättning enligt lantmäteri

taxan (1971:1101, omtryckt 1980: 916). Ersättningen skall i princip täcka lant-
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teriets kostnader för verksamheten. Till en mindre del av forriittningsverk

samheten utgär statsbidrag. Den siirskilda skiftesverksamheten (2b) finan

sieras helt med sådant bidrag. Uppdragsverksamheten 12cJ bedrivs pf1 

affärsmässiga grunder. 

Rörelsen (exkl. delprogram 2bl budgetaren 1979/80 - 1981/82 framgilr av 

följande (abell 0 000-tal kr.). 

1979!80 19R0!81 19ll.l/\C 

Utfall Hcri1knat Slalens lant- hin:dra-
miileriverk gandcn 

Intäkter 282 271 308 300 -122 100 322 IOO 
Varav Jriftbidrag 1 12 192 3900 4541 _1900 
Kostnader 266026 305900 31960ll Jl96llll 
Resullat +!(1245 +2400 +2 500 +2 '>00 
Balanserat resultat -+ 8 7<-1 

1 Hiirav ulgör 8 400 Uickning av b;ilanserad förlust vid utgängen av kalendedret 
1978 

Utveckling och sammansiittning av till verksamhet inom program 2 

utg[1endc bidrag fri1n anslaget D 5. Lantmiiteriet: Bidrag till förriittnings

och uppdrags verksamhet framgM av följande tabell I I 000-tal kr.). 

Anslags post 

Kostnader för m:dsiittningsbelopp 
enligt lantmlileritaxan 

Verksamhet inom delprogram 2b 
Bidrag till kostnader för fastighets

bildni ngsförriittningar (statsbidrag) 
m. m. där statens lantmäteriverk 
disponerar medlen 

Bidrag till km.tnader for fastigheh
bildningsförriittningar I ~tatsbidrag) 
111. m. där länsstvrelscma 
disponerar medl~n 

Summa 

Diirav statsbidrag till sakiigarc 
Driftbidrag 

1979/80 

-' 792 
J027 

J47 

294 

7460 

Ml 
6819 

1980/81 1981/82 

Statens 
lantrnii-
teriverk 

3900 4541 
2932 2%7 

400 443 

300 

7 532 7951 

700 441 
fo8J2 7 508 

1 Redovisas fr. o. m. budgetiirct 1981/H:. under femtonde huvlllltileln. 

Statens /a11tmiiterirak 

Förriit t ni ngsvc rksamhctcn 

Föredra-
ganden 

3 ')()() 
2%7 

443 

73111 

443 
f.867 

Efterfrågan bedöms minska något i början av planeringsperioden för att 

mot slutet av perioden stabiliseras. Efterfrågeutvccklingen har ett klart 

samband med den allmiinna konjunkturutvccklingen som bl. a. avspeglas i 

hyggnadsvcrksamheten och kommunernas hostadsförsörjningsprogram. 
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Den utveckling som har kunnat avläsas de senaste ärcn i form av ett 

minskat antal nybildade fastigheter per förrättning väntas på sikt avstanna. 

Efterfrågan ökar på förrättningar för olika typer av samverkan mellan 

fastigheter. Bl. a. kan ökad användning av anliiggnings- och ledningsrätts

lagarna väntas som en följd av ökad rådgivning och servict: från lantmäte

riet. Efterfrågan på bildande av fiske- och jaktvårdsområden väntas också 

öka. Dessa typer av förrättningar är ofta komplicerade och tidskrävande. 

Fastighetsbildningsutredningen (Ju 1979: 11 l har enligt direktiven bl. a. i 

uppgift att föreslå ett förenklat förrättningsförfarande när det gäller att 

utsläcka onyttiga samfälligheter och servitut. Utredningens resultat kan 

leda till att efterfrågan på denna typ av förrättningar kommer att öka. 

Lantmäteriets insatser för den allmänna fastighetstaxeringen år 1981 har 

under budgetåret 1979/80 kunnat ske helt enligt den hårda tidsplanen och 

även i övrigt på ett fullt planenligt sätt. Dessa insatser har under året 

omslutit ca 30 milj.kr. 

När det gäller förrättnings- och uppdragsverksamhetcn i övrigt visar 

verksamheten det klart bästa ekonomiska resultatet sedan omorganisa

tionen och omlokaliseringen av lantmäteriverket i mitten av 1970-talet. 

Ekonomiskt visar förrättnings verksamheten budgetåret 1979/80 ett över

skott om ca 5 milj. kr. vilket svarar mot en kostnadstäckning på 103 %. 

Överskottet är så begränsat att några särskilda åtgärder inte behöver 

vidtas. 

Inom förrättningsverksamheten har produktionen blivit något lägre än 

planerat främst beroende på störningar till följd av arbetet med den all

männa fastighetstaxeringen. Avarbetningen av ärendebalansen har till 

följd av arbetet med fastighetstaxeringen inte kunnat ske helt enligt den 

uppställda planen men slutmålet i fråga om balansens storlek och samman
sättning vid utgången av budgetåret 1981/82 bedöms för flertalet län i stort 

kunna nås. 

Tidsåtgången per förrättningsåtgärd och därmed resursinsatsen mätt 

såsom antalet insatta persondagar per avslutad åtgärd har ökat under 

senare år. Detta beror bl. a. på en ökad ai:idel avstyckningar utom plan. en 

förskjutning från nyexploatering till förtätning och en ökad fastighetsbild

ning i glesbygdsområdena. Av betydelse för tidsåtgången är också ett ökat 

samrådsförfarande och ändringar i lagstiftningen inom plan- och byggnads

sektorn. fastighetsbildningsområdet, det ekonomiadministrativa området 

och beträffande personaladministrationen. Därtill har lantmäteriet ·bl. a. 

satsat på att avsluta äldre ärenden vilka ofta är mera arbetskrävande. 

Lantmäteriet försöker möta den ökade komplexiteten i förrättningarna 

genom att satsa på rationellare handläggning t. ex. modern teknik. organi

sationsutveckling, utveckling av administrativa rutiner och utbildning. 

Förrättnings verksamheten planeras ge full kostnadstäckning. 
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Särskilda skiftesverksamheten i Kopparhergs län 

Skiftesverksamheten planeras vara avslutad under budgetåret 1983/84. 

Verksamheten bedrivs med utgångspunkt i att medelstilldelningen reellt 

sett inte något av de återstående åren skall överstiga tilldelningen för 

budgetåret 1979/80. En avvecklingsplan har upprättats för vaije åter

stående skiftesobjekt utifrån denna medelstilldelning. 

För budgetåret 1981/82 beräknar verket ett medelsbehov av 2967000 kr., 

vilket är lägre än huvudförslagets. 

V ppd rags verksamheten 

Som lantmäteriets egen planeringsförutsättning gäller för perioden 

t. o. m. budgetåret 1985/86 att uppdragsverksamheten reellt ökar med ca 

10% per år. 

Satsningar på uppdragsscktorn måste intensifieras, bl. a. därför att an

slaget till allmän kartläggning minskar. Under budgetåret 1981/82 kommer 

särskild uppmärksamhet att ägnas åt marknadsstrategiska undersökningar 

för vidare utveckling av uppdragssektorn. Den utveckling som har skett 

hetriiffande marknadsplaneringen kommer att drivas vidare och fördjupas. 

Utbildning planeras inom marknadsföringsområdet där några konkur

renskraftiga produkter siisom ortofotokarta i färg och karteringsunderlag 

för ledningskartor via säljpaket introduceras i kommunerna och bland 

andra intressenter. 

Utlandsverksamheten bedrivs under det ·inregistrerade namnet Swed

survey. Swedsurveys första verksamhetsår 1979/80 har resulterat i flyg
foto- och karteringsuppdrag i Zambia. Libyen och Etiopien. Framgångar 

på den utländska marknaden förutsätter hl. a. aktiva försäljningsinsatser i 

de aktuella länderna. Försäljning i u-länder bygger prim[irt på direktkon

takter, rörlighet. förtroende och personligt företagande. Under budgetåret 

1981/82 planeras intensifierade insatser för marknadsföring. 

Inom uppdragsverksamheten. där resultatet har legat vid full kostnads

tiickning under en överblickbar period, uppstod i anslutning till omlokali

seringen till Gävle ett underskott i storleksordningen 4 milj. kr. Målet har 

sedan några år varit att täcka detta underskott eftersom statsmakterna inte 

har medgivit att det skrivs av. Målet nåddes under verksamhetsåret 1979/ 

80 genom att ett överskott om drygt 5 milj. kr. uppstod varav 1,3 milj. kr. 

belöper på lantmäteriverket och 3,9 milj. kr. på de regionala och lokala 

lantmäterimyndigheterna. Resultatet motsvarar en kostnadstäckning om 

104 %. Efterfrågan inom uppdrags verksamheten har fortsatt att stiga vilket 

liksom under de senaste fem åren har resulterat i en volymökning. Verk

samhetsåret har inneburit ett genombrott för lantmäteriets utlandsverk

samhet som har omsatt ca 2.7 milj. kr. med etl överskott om 0,3 milj. kr. 
Uppdragsverksamheten uppvisar till följd av resultatet budgetåret 1979/ 

80 vid ingången av budgetåret 1980/81 ett balanserat överskott av 3,8 milj. 

kr. Liksom i fråga om förrättnings verksamheten är överskottet så begrän

sat att några särskilda åtgärder inte behöver vidtas. 
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Kapitalfrågor 

Verket föreslår nya modeller för behandling av det kapital som krävs för 

att man skall kunna finansiera såväl viss utrustning som de omsättningstill

gångar som inte kan finansieras av kortfristiga skulder. 

Sådan utrustning som kan betecknas som vardagsutrustning föresl(1s i 

huvudsak finansieras utanför utrustningsanslagct. Verket bör självt svara 

för att skydda realvärdet av det kapital som krävs för att finansiera denna 

utrustning. Också när det gäller kapitalbehov för omsättningstillgångarna 

föresh'ts att verket självt svarar för att skydda kapitalets realvärde. 

Övergången till de nya modellerna kräver ett tillskott av statskapital. 

Verket har beräknat att det under budgetåret 1981/82 behöver tillskjutas 

5 558000 kr. 

Fifredra1umde11 

Lantmäteriverket tar i sin anslagsframställning upp en rad omständighe

ter som har påverkat och kan komma att påverka lantmäteriets verksamhet 

i stort vad gäller både omfattning och inriktning. I syfte att få fram ett 

bättre bedömningsunderlag inför förändringar under 1980-talct har jag 

under år 1980 tillkallat en utredare rn.o 1980:02) med uppgift alt kartlägga 

rådande förutsättningar för den lokala lantmäteri verksamheten. Utredaren 

skall också belysa vissa förändringar som kan förutses inträffa för verk

samheten under 1980-talet. Utredaren bör ha slutfört sitt uppdrag vid 

utgången av år 1981. 

Under senare år har det varit nödvändigt att avsevärt höja beloppen i 

lantmäteritaxan. Dessa höjningar har enligt min mening varit oroväckande 

stora. Jag har därför under år 1980 tillkallat en utredare (Bo 1980: 03) med 

uppgift att se över taxan. 

Med hänsyn till det allmänt sett ansträngda ekonomiska liiget i landet 

kan efterfrågan på lantmäteriets tjänster komma att stagnera. Därför är jag 
inte övertygad om att det är möjligt att öka uppdragsvcrksamheten i den 

omfattning som verket räknar med. Jag förutsätter att verket i sin planering 

har handlingsberedskap för alt möta en annorlunda utveckling av upp
dragsverksamhcten. 

Fr. o. m. budgetåret 1981/82 får verket svara för alt skydda realvärdet av 

det kapital som har ställts till förfogande för omsättningstillgångar. Det 

ankommer på regeringen att besluta i denna fråga. Den nya ordningen har 

beaktats i den lantmäteritaxa som har fastställts att gälla fr. o. m. den I 

januari 1981. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantmäteriet: Förrättning- och 11ppdrag.1Terk.rnmhet för bud

getåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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D 3. Lantmäteriet: Mätning och kartläggning 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

59963371 

62 778000 

65 286000 

Reservation 

120 

752 613 

U ndcr anslaget redovisas kostnader för program 3 Mätning och kartlägg

ning. 

Program 3 !Hät11ing och kartlii1<gning 

Programmet är indelat i sex delprogram: 

3a Geodetisk verksamhet 

3b Kartläggning i skalor större än I :25 000 

3c Kartläggning i skalorna I :25000-I:100 000 

3d Kartläggning i skalor mindre än I: 100000 

3e Försäljning av allmänna kartor 

3f Medgivanden till följdproduktion 

Programmet omfattar grundläggande mätning och kartliiggning. friimst 

framställning av de allmänna kartorna. Verksamheten pmspänncr hela 

kartliiggningsproceduren. dvs. geodetiska. fotogrammetriska och karto

grafiska arbeten. I verksamheten ingår vidare flygfotografering och bild

framställning för den allmänna kartläggningens behov samt geodetiska 

riksnätsarbctcn och geodetiska projekt. delvis internationella sådana. Vi

dare ingår i programmet försäljning av allmänna kartor och den verksam

het som hänger samman med att lantmäteriverket skall lämna medgivan

den till följdproduktion från det allmiinna kartmatcrialet. 

Statens lantmiiteri1·erk 

Programmet Miitning och kartläggning omfattar en rad insatser som 

syftar till att tillgodo<;e behov av landskapsinförmation inom t1era olika 

samhällssektorer. Verket ser som sin uppgift att samla in landskapsinfor

mation och tillhandahålla informationen på ett ändamålsenligt sätt. 

Verksamheten omfattar f.n. geodetiska mätningar. tlygfotografcring och 

kartläggning inom ramen för de allmänna kartserierna, dvs. främst ekono

miska kartan, topografiska kartan och översiktskartor. Verket räknar med 

att dessa kartor kommer att vara huvudprodukter under överskådlig tid. 

Också nya former för presentation av landskapsinformation blir aktuella. 

Detta gäller bl. a. inom flygbildsområdet och andra omrt1den för bildregi

strering men också på kartområdet i form av ändrade eller nya kartvcr

sioner. 

Inom programmet Mätning och kartläggning har under budgetåret 1979/ 

80 en viss åtstramning av resursförbrukningen skett i syfte att bygga upp 

en reservation. Detta liksom vissa smärre produktionsstörningar har lett 

till att uppsatta produktionsmitl inte har nåtts. Sålunda har av planerade 
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drygt 800 allmänna kartor givits ut endast 637 varav 552 blad av ekonomis
ka kartan. 70 blad av topografiska kartan och 8 blad av översiktskartan i 

skala 1:250000. Förarbeten för att framställa en översiktskarta i skala 
1:500000 har inletts under året. Redigeringen av Skandinavienkartan har i 

stort sett slutförts och originalframställningen har inletts. Medelsförbruk

ningen på programmet har uppgått till ca 60 milj. kr. vilket är 97% av 

planerat. 

Med utgångspunkt i huvudförslaget har verket bedömt hur verksamhe

ten kan utvecklas t. o. m. budgetåret 1985/86. En utgångspunkt för lång

tidsbedömningen har varit att för hela verksamheten gemensamma kostna

der kan minskas med 4 % och att direkta insatser för revidering av kartor 

prioriteras. Vidare har några produkter inom skalområdet mindre än 

I: 100000 beräknats utgå eller minska kraftigt. Inom den geodetiska verk

samheten minskas resurserna, t. ex. för riksavvägningen. 

Beträffande ajourhållningen av ekonomiska kartan räknar verket med 

att huvudförslaget innebär oförändrad insats under hela perioden. Detta 

innebär emellertid att ajourhållningen totalt sett försämras eftersom allt 

fler kartblad behöver hållas ajour i takt med att ekonomiska kartan revide

ras i ytterligare delar av landet. Vidare räknas med möjligheter att rationa

lisera den fullständiga revideringen av ekonomiska kartan. Den årliga 

produktionen av fullständigt reviderade ekonomiska kartor beräknas till 

400 blad. För partiell revidering beräknas ökade resurser och möjlighet till 

viss rationalisering. Produktionen av partiellt reviderade ekonomiska kar

tor beräknas budgetåren 1980/81 och 1981 /82 till ca 150 blad per år och för 

återstoden av planeringsperioden till 200 blad per år. Resurser sätts av 

också för andra insatser. t. ex. nyproduktion av kartor över vissa fjällom

råden. 
Resurserna för flygfotografering och produktion av ortofotokartor räk

nas ned med 2 %. Detta bör emellertid få endast en obetydlig inverkan på 

produktionsresultaten till följd av en beräknad rationalisering. 
Den fullständiga revideringen av topografiska kartan bedömer verket 

möjlig att rationalisera. men inte med 2 %. Resursramen minskas därför 
något under perioden. För partiell revidering avsätts ökade resurser vilket 

gör det möjligt att öka antalet framställda kartblad frfm ca 30 till ett 50-tal 

per år. Ökade medel sätts också av för produktion av en karta i skala 
1:100000. 

För översiktskartor planeras en förstagångsutgivning av en karta i skala 

I :500000. Vidare planeras en revidering av översiktskartan i skala 

1 :250000. 

9 Rik.l'Jagen 1980181. I .l'aml. Nr 100. Bilaga 16 
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Förslag 

Huvudförslaget innebär för programmet Mätning och kartläggning att 

anslaget minskas med ca 1300000 kr. Lantmäteriverket beräknar pris- och 

löneomräkningen inom huvudförslaget till 7 809000 kr. Verket har i tidi

gare anslagsframställningar framhållit de betydande försämringar som 

följer av budgetalternativ med en minskad resurstilldelning. Framför allt 

kommer de allmänna kartornas aktualitet att försämras ytterligare. Detta 

återverkar direkt på kartanvändarnas möjligheter att utnyttja kartorna, 

som ofta är så inaktuella. i många fall äldre än 10-1.5 år, att betydande 

merkostnader uppstår för undersökningar och kompletteringar. Risk finns 

också för att kartanvändarna tvingas tillgripa egna kostnadskrävandc ar

betsrutiner om inte aktuella kartor finns att tillgå. 

För planeringen av verksamheten fr. o. m. budgetåret 1980/81 har verket 

till följd av det för detta år lägre anslaget sänkt målet för ekonomiska 

·kartans revidering. Det bedöms möjligt att revidera endast 4,.5 % av kar

torna årligen. Också för den topografiska kartan blir försiimringarna påtag

liga. Skulle anslaget ytterligare minskas för budgetåret 1981/82 ser verket 

det som om4jligt att upprätthålla samma proöuktion som har planerats 

fr. o. m. budgetåret 1979/80. Det innebär stora krav på omprioriteringar. 

Bl. a. måste sådana inslag som ajourhållning, bildförsörjning m. m. omprö

vas. 

Den allmänna kartläggningens omfattning och kvalitet har betydande 

inverkan pft arbetet inom olika samhällssektorer. Tillgång till flygbilder 

och kartor är nödvändig i många sammanhang, och brister it. ex. aktualitet 

hos kartmaterialet medför lägre effektivitet, behov av tillfälliga insatser för 

komplettering, osäkerhet om materialets kvalitet och i vissa fall att det 

allmänna kartmaterialet över huvud taget inte längre kan användas. 

Av de produkter verket svarar för är den ekonomiska kartan minst 

aktuell. Genom olika beslut om kartläggning, senast riksdagens principbe

slut i början av 1960-talet om kartläggningen över större delen av skogs

länen, har ett kart bestånd skapats som omfattar ca 13 000 olika kartblad. 

Den ekonomiska kartan har på ett betydande sätt pftverkat arbetsrutiner 

och verksamhet hos många olika myndigheter och företag. vilket ocksä har 

varit en av avsikterna med kartläggningen. Den informationsstruktur som 

har byggts upp har underlättat verksamheten inom t. ex. skogsnäringen 

och samhällsplaneringen. Ändringar som innebär försämringar i denna 

struktur får därför återverkningar på sådana delar av samhället som har 

stor betydelse för landets totala ekonomi. Att t. ex. skogsnäringen f. n. för 

använda kartmaterial som är 20 år gammalt medför försämrad överblick 

över skogstillgångar. transportsystem i skogen. ägandeförhållanden osv. 

På samma sätt innebär bristande aktualitet i den ekonomiska kartan för 

samhällsplaneringen att t. ex. kommunala planer inte kan upprättas utan 

betydande tillskott av ny information. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 16 Bostadsdcpartcmentct 123 

Verket anser inte att det är rimligt med budgetnedskärningar som direkt 

försämrar beslutsunderlaget fört. ex. de nu nämnda verksamhetsområde

na. En liknande informationsstruktur som det allmänna kartmatcrialets 

kan inte på kort tid tillskapas genom andra sektorers insatser. Brister i 

allmän kartläggning kan knappast överhuvud taget ersättas med andra 

lösningar. 
Huvudförslaget omöjliggör ett planenligt genomförande av riksavväg

ningen. Rationaliseringen i detta arbete är redan långt driven. Därför 

innebär alternativet antingen att riksavvägningens omfattning måste mins

kas eller att tiden för dess genomförande förlängs. I håda fallen medför 

nedskärningen minskade rationaliseringsvinster inom den statliga och 

kommunala mätningsverksamheten. Dessutom får den väsentliga konse

kvenser inom andra för samhället betydelsefulla verksamhetsområden. 

bl. a. för de bedömningar som programrådet för radioaktivt avfall och KBS 

(kärnbränslesäkerhet) skall göra i fråga om problemen kring förvaring av 

kärnbränsleavfall. Verket har därför ingående studerat två alternativ för en 

sådan nedskärning, nämligen en nedskärning av riksavvägningcns omfatt

ning med 15 % och genomförande av detta mindre arbete pa 14 år och en 

utsträckning av tidsperioden för riksavvägningen till 16 år, varvid nätets 

omfattning blir den ursprungligen planerade. Av de två alternativen föror

dar verket det senare. 

Verket erhöll för budgetåret 1980/81 500000 kr. för att forhättrn tlyg

bildsförsörjningen med syfte att bl. a. tillgodose speciella behov för skogs

bruket och naturvården. För samma ändamål disponerar verket ytterligare 

500000 kr. under tionde huvudtiteln. En förbättrad nygbildsförsörjning 

uppkommer inte till följd av en insats under endast ett budgetår. utan 

kräver en kontinuerlig. årlig bildtillförsel enligt en omdrevsplan. Det tar 

därför minst en omdrevsperiod innan den högre insatsen har inneburit 

fördelar för samtliga delar av landet. Verket förutsätter därför att den nivå 

som statsmakterna bestämde för budgetåret 1980/81 skall gälla realt oför

ändrad minst för en femårsperiod. Medlen bör då också helt disponeras på 

lantmäteriets eget anslag. 

Företrädare för skogsbruket har uttryckt starka önskemål om att bild

och kartförsörjningcn blir tillgodosedd på ett bättre sätt än vad lantmäte

riets resurser hittills har medgett. Önskemålet innefattar bl. a. ett femårigt 

intervall för omdrevsverksamheten samt en därtill knuten produktion av 

ortofotokartor. Lantmäteriverket stöder skogsbrukets krav. Med hänsyn 

till budgetförutsättningarna och till att frågan måste prövas mera i stort i 

anslutning till förslag från landskapsinformationsutredningen (Bo 1978:08) 

avstår dock verket från att nu föra fram något yrkande i enlighet med 

skogsbrukets önskemål. 

För ajourhållning av ekonomiska kartan har verket tidigare erhållit vissa 

medel. som emellertid inte är tillräckliga för att tillföra kartan erforderliga 

uppgifter. t. ex. nya vägar. byggnader m. m. En fullt utbyggd <~iourhf1llning 
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kostar ca 8 milj. kr. per år. Anslaget har hittills tillförts knappt 2 milj. kr. 

Genomförs huvudförslaget för budgetåret 1981/82 måste ajourhtillningsin

satserna minskas. Detta kommer troligtvis att innebära att vissa områden 

måste undantas från ajourhållning. Också områden där ajourhållning har 

inletts kan komma att heröras av en anslagsminskning. 

Om huvudförslaget genomförs måste också revideringen av ekonomiska 

kartan minska under p\a11cri11gsperiodcn trots att vissa rationaliseringsrtt

gärder beräknas vara möjliga. Med hänsyn till planeringssambanden med 

tlygfotograferingen kan inte generella förseningar accepteras. I stället mås

te rcvideringsarbetet för vissa omr[tden skjutas upp på längre sikt. Sådana 

förändringar har delvis genomförts under budgetåret 1980/81. Ytterligare 

områden kommer att beröras under budgetåret 1981/82. Förändringarna 

avser den fullständiga revideringen medan den partiella revideringen efter 

nedräkningen budgetåret 1980/81 planeras öka något under perioden 

t. o. m. hudgetåret 1985/86. 

Den partiella revideringen av topografiska kartan kan med nuvarande 

anslagsmedcl inte genomföras till fullt behövlig nivå. Genomförs huvud

förslaget för hudgetåret 1981 /82 måste reviderings programmet liiggas om. 

Det blir för många områden tidsavstånd på mer än tio ilr mellan revidering

arna. 

Verket tvingas redan utan anslagsminskning att fön.leta om medel från 

arbetet med översiktskartorna till revidering av topografiska kartan. Detta 

innehär att produktionen av den nya översiktskartan i skala I :500000 

försenas. Några mindre projekt inom delprogrammet mi'tste skjutas på 

framtiden. 

Utöver pris- och löneomriikning med 7 968 000 kr. föresl[1s enligt verkets 

förslag följande resursförstärkningar. 

I. Satellitgeodesin har inneburit en revolution inom geodesin med åter

verkningar inom miinga omräden. Dess utveckling har fått utomordentligt 

stor betydelse b{tde för navigering till havs och för geodetisk punktbe

stämning på land. Före 1980-talets slut kommer ett nytt internationellt 

systern för mätning och liigesbestiimning m. m. frfm rymden att ersätta de 

f. n. använda. Det är viisentligt att Sverige kan vara med och utnyttja detta 

hjiilprnedcl. 

Verket bör ha ansvar för landets grundläggande nät av satellitstationer 

och för beräkningar och utveckling av data samt utförande av koordinat

transformationer. Verkets sv{irigheter att med nuvarande resurser engage

ra sig i bearbetning av de teoretiska och beräkningstekniska problem som 

är av grundläggande betydelse inom denna nya -teknik utgör allvarliga 

hinder för ett effektivt utnyttjande inom landet av satellitgeodesins möjlig

heter. Detta gäller givetvis också beträffande eventuella uppdrag att utföra 

geodetisk uppmiitning i u-liinder. diir anviindningen av s. k. dopplerteknik 

numera är en nödviindighet i den härda konkurrensen. Mot denna hak

grund har verkets förslag inriktats pä att bereda utrymme för denna verk

samhet. För ändamålet begärs 200000 kr. 
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I förslaget ingår också ett fullföljande av riksavvägningen enligt den 

ursprungliga planen, vilket kräver ytterligare 800000 kr. utöver huvudför

slaget. 

2. För en bättre takt i revideringen av ekonomiska kartan behövs ytterli

gare medel. Totalt skulle behövas ca 5 milj. kr. per år om tidigare planerad 

nivå i fråga om partiell revidering skall kunna hållas. dvs. en ökning med ca 

200 blad per år. En sådan ökning måste ske successivt under en följd av år. 

Som ett led i detta begärs 700000 kr. för budgetåret 1981/82. Effekterna i 

form av ökad utgivning av blad skulle i så fall märkas fr. o. m. budgetåret 

1982/83. 

3. En fortsatt uppbyggnad av ekonomiska kartans ajourhållning kräver 

successivt ökade medel. En ajourhållning av hela ekonomiska kartserien 

kräver ca 8 milj. kr. per år. F.n. disponeras knappt 2 milj. kr. för verksam

heten. För att ta igen eftersläpningar begärs för budgetåret 1981/82 ett 

medclstillskott på 800000 kr. 

4. Revidering av topografiska kartan kan inte längre upprätthållas enligt 

tidigare plan. Ambitionsnivån måste skäras ned siirskilt om huvudförslaget 

genomförs. Om hittills tillämpade revideringsintervall skall bibehållas. vil

ket innebär en produktion av ytterligare ca 30 blad partiell revidering under 

budgetåret 1981/82. krävs ett medelstillskott på ca 1300000 kr. 

FöredraRanden 

Regeringen beslutade hösten 1980 om en ny ordning i fråga om rätten att 

använda det allmänna ka11materialet för följdproduktion (förordningen 

1980:754 om upplåtande av det allmänna kartmaterialet för följd produktion 

m. m.) samt om prissättning på och distribution av de allmänna kartorna. 

Den nya ordningen trädde i kran den I november 1980 och ansluter till 
förslagen från Kartutredning78 (Bo 1977: 01) i slutbetänkandet <Ds Bo 

1980:0)) Allmänt kartmaterial. Denna ordning innefattar bl. a. - med vissa 

begränsningar - en rätt för var och en att mot en ersättning använda det 

allmänna kartmaterialet för följdproduktion. Härigenom bedöms kartma

terialct kunna komma till större nytta än f. n. 

Enligt tidigare ordning hade Liber Grafiska AB (Liber) ensamrätt till 

följdproduktion från det allmänna kartmaterialet. I syfte att underlätta 

omställningen hos Liber till den nya ordningen har regeringen föreskrivit 

vissa övergångsåtgärder. Libcr liar bl. a. medgetts en nedsättning av avgif

ten för de förlagskartor som bolaget framställer t. o. m. budgetåret 1981/82. 

För tiden t. o. m. den 31 oktober 1983 har regeringen föreskrivit vissa 

utgångspunkter för samarbete mellan Liber och lantmäteriverket. Verket 

skall bl.a., om bolaget så vill, ge bolaget i uppdrag att under nämnda 

tidsperiod ombesörja den centrala lagerhållningen och distributionen av de 

allmänna kartorna. Vidare har regeringen för denna tidsperiod föreskrivit 

vissa inskränkningar i fråga om lantmäteriets egen produktion av följdpro

dukter i syfte att göra övergången lättare för bolaget. 
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De nya reglerna öppnar möjligheter för verket att framställa följdpro

dukter då detta är mest rationellt ur samhällets synvinkel. Sådana upp

gifter som utförs bra av Liber bör ligga kvar hos bolaget. 

I fråga om prissättningen på de allmänna kartorna innebär regeringens 

hesfut att verket skall fastställa priserna så att de tiicker samtliga kostnader 

för tryckning och distribution av de allmänna kartorna samt ett av rege

ringen fastställt bidrag till den grundläggande kartläggningen. Härigenom 

bör bättre än tidigare garanteras att de av riksdagen angivna riktlinjerna för 

prissättningen uppfylls tprop. 1973: I. bil. 14. CU 1973:3, rskr 1973:36). 

Målet för prissättningen är enligt dessa riktlinjer att, med heaktande av att 

en tillfredsställande spridning av kartorna erhålls. alla trycknings- och 

distributionskostnader täcks samt största möjliga bidrag erhålls till produk

tionskostnaderna i övrigt. Regeringen har vidare föreskrivit att den avgifts

fria utdelningen av kartor som förekommer i samband med att allmänna 

kartor ges ut skall upphöra vid utgången av budgetåret 1980/81. 

Till följd av de nya uppgifter som lantmäteriverket har ålagts genom det 

nu berörda beslutet har införts två nya delprogram. 3e och 3f. Under 

delprogram 3e redovisas distributionen och tryckningen etc. av de all

männa kartorna. och under delprogram 3f redovisas de uppgifter som 

verket har fätt med anledning av förordningen om upplåtande av det 

allmänna kartmaterialet för följdproduktion m. m. Verksamheten inom 

dessa båda delprogram finansieras med avgifter. Medel för delprogrammen 

behöver således inte beräknas. 

Genom de nya reglerna för att finansiera tryckningen av de allmänna 

kartorna kan anslaget minskas med 3 350000 kr. Libers ersättning för 
tryckkostnader, som hittills har redovisats under en särskild inkomsttitel. 

kommer emellertid att upphöra. Totalt sett innebär den nya ordningen i 

fråga om tryckkostnadcrna en besparing på statsbudgeten med uppskatt

ningsvis en halv till en milj. kr. 

För nästa budgetår bör medel beräknas med utgångspunkt i huvudförsla

get. Jag har därvid beräknat I 134000 kr. för förbäLtring av flygfotografe

ringen med syfte att bl. a. tillgodose speciella behov för skogsbruket och 

naturvården. För innevarande budget[ir finansieras hillften av kostnaderna 

härför från anslag under tionde huvudtiteln. Dessa medel förs nu över så 

att medlen för verksamheten kan disponeras under ett anslag. Jag har vid 

anslagsberäkningen också räknat med ett minskat medelsbehov om 

3 350000 kr. för tryckkostnader till följd av de nya principer för prissätt

ning m. m. som jag nyss har redovisat. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till /,antmiiteriet: Mätning och kartläggning för budgetfiret 1981/ 

82 anvisa ett reservationsanslag av 65 286000 kr. 
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D 4. J,antmäteriet: f'örsvarsberedskap 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

2 189074 

1928000 

2 093 000 

Pro~rnm 4 Fiir.1Tarsheredsk11p 

Reservation 

127 

566.'iO 

Programmet omfallar sådana uppgifter som åligger lantmäteriverket s<t 

att kartförsörjningen i krig tryggas. Uppgifterna rör friimst beredskaps

planläggning och förberedelser för tryckning av krigskartor. Vidare omfat

tar programmet sekretessåtgärder i form av granskning av kartor och 

flygbilder. samt vissa administrativa åtgärder i övrigt. 

Statens lantmiiteri\'('/'k 

Målet för programmet Försvarsbercdskap iir all lantmiiteriet enligt för

fattningar och direktiv skall 

- till skydd för rikets säkerhet granska kartor. flygbilder. geodetiska data 

och annan landskapsinformation 

- svara för att lantmäteriets verksamhet bedrivs så att de krav som rikets 

säkerhet ställer kan tillgodoses 

- medverka till all trygga totalförsvarets behov av landskapsinformation 

- verka för samordning av totalförsvarets insatser när det gäller land-

skapsinformation 

- svara för administrativ och teknisk ledning av krigstryckningsorganisa

tionen 

- svara för åtgärder som krävs för lantmäteriets krigsberedskap. 

Uppgifterna bestäms till viisentliga delar av utvecklingen i samhället och 

inom totalförsvaret. Exempel på sådana verksamheter är samhällsplane

ring. utveckling och beredskapsplanläggning inom totalförsvaret. den tek

niska ut vecklingen inom områdena ADB och fjärranalys samt kart produk

tion som sker utanför lantmäteriet hos myndigheter. företag m;h enskilda. 

Kraven på verksamheten inom programmet har under budgetilret 1979/ 

80 ökat kraftigt. Kraven har inte kunnat tillgodoses. Tidigare eftersläpning

ar kvarstår och har ökat. Ett flertal angelägna uppgifter har inte kunnat 

genomföras. 

Under budgetåret 1980/81 har verket prioriterat lagstadgade uppgifter 

enligt sekretesslagen. spridningslagarna och kansekretessförordningen. 

Samordningen mellan totalförsvarets och lantmäteriets regionala organ 

samt utbildning och information inom programmets ämnesområden kan 

inte bedrivas. För att de primära kraven skall kunna uppfyllas krävs 

väsentligt ökade medel. 
Verksamheten inom programmet beräknas fram t. o. m. budgetåret 1985/ 

86 bibehålla nuvarande inriktning i stort men bedöms öka i omfattning. 

Ökningen hänförs i allt väsentligt till datautvecklingen. totalförsvarets 

ökade behov av landskapsinformation och utvecklingen allmänt sett inom 
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samhiillsplaneringens område. Landskapsinformationcns allt större bety

delse för samhället i dess helhet medför ökade krav på tjänskr från 

lantmäteriet och därvid även på programmet Försvarsberedskap. 

Förslag 

Huvuddelen av uppgifterna inom programmet är författningsreglerade. 

Huvudförslaget innebär att lagstadgade uppgifter kan genomföras endast 

delvis. Vissa lagreglerade uppgifter som hiinger samman med ökad flyg

bildsproduktion kan inte genomföras. Frågor som rör datasiikerhet måste 

skjutas pi\ framtiden. Beredskapsplanering liksom åligganden rörande 

krigstryckningsorganisationen kan inte bedrivas på avsett vis. Påbör:iad 

insats med att utarbeta ett militärgeografiskt verk måste ställas in. En följd 

av huvudförslaget blir m:ksä att personal måste överföras till annan verk

samhet inom lantmiiteriet. 

Verkets förslag medger att lantmäteriets totalförsvarsuppgifter kan ge

nomföras. Dessa har fi\tt en allt större betydelse särskilt för försvarsmak

ten och civilförsvaret. Försvarsmaktens ändrade operativa inriktning och 

den tekniska utvecklingen ökar behovet av landskapsinformation i olika 

former. Lantmäteriet har som totalförsvarsmyndighet. både centralt och 

regionalt. möjlighet att lämna erforderligt material. För att utveckla och 

samordna denna verksamhet såväl inom lantmiiteriet som mellan lantmä

teriet och andra totalförsvarsmyndigheter kriivs insatser. Dessa syftar till 

en total besparing av statsutgifterna och ett rationellt tillgodogörande av 

lantmäteriets verksamhet. 

En förenkling av granskningen av kommunernas kartor inom de ramar 

som spridningslagen och sekretesslagen ger är nödvändig. Detta bedöms 

medföra avsevärda besparingar för kommunerna. För utarbetande av 

regler för samarbete med kommunerna krävs resurser. Vidare behövs 

kontinuerliga insatser för en nödvändig översyn av regler rörande kart- och 

tlygbildsekretess p. g. a. förändringar i samhället och den tekniska utveck

lingen. 

I verkets förslag ingår också direkta kostnader för utbildning i säker

hetsskydd inom ADB-området. 

Om höjningen av anslaget inte medges kommer resurser att saknas för 

sekretessbehandling av den ökade flygbildsproduktionen. Detta innebär 

att det. under budgetåret 1981/82 uppstftr en total försening om 3-4 måna

der. Förseningarna påverkar direkt verkets övriga produktion liksom sam

hällsplaneringen i övrigt. Enligt verkets bestämda mening bör verkets 

förslag utgöra programmets anslag och i fortsättningen utgöra huvudförsla

get. 

Föredraganden 

Jag anser att verksamheten under budgetåret 1981/82 bör prioriteras till 

förmån för sekretess- och spridningsgranskning. Det är samtidigt angeläget 
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att denna verksamhet ses över bl. a. i besparingssyfte. Jag avser därför att i 

samråd med chefen för försvarsdepartementet i särskild ordning ange 

närmare utgångspunkter för en sådan översyn. För nästa budgetår bör 

medel beräknas med utgångspunkt i huvudförslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantmäteriet: Fiirsmrsheredskap för budgetåret 1981/82 an

visa ett reservationsanslag av 2 093 000 kr. 

D 5. Lantmäteriet: Bidrag till förrättnings- och uppdragsverksamhet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

7460178 

7 532 000 

7 310000 

Utvecklingen och sammansättningen av anslaget har redovisats under 

programmet Förrättnings- och uppdragsverksamhet. Anslaget skall täcka 

kostnader för nedsättning av ersiittningsbelopp enligt lantmäteritaxan, för 

den särskilda skiftesverksamhcten i Kopparbergs län och för statsbidrag 

till vissa sakägare. 

Statens lantmäteriverk 

Behovet av ncdsättningsmcdel enligt äldre bestämmelser beräknas vara i 

stort sett oförändrat under planeringsperioden om ncdsättningsbeloppen 

inte ändras. Bedömning av efterfrågan på den typ av förrättningar där 

dessa nedsättningar kan utgå är dock osäker. Resultat från fastighetsbild

ningsutredningen (Ju 1979:11) kan få betydelse för behovet av medel från 

anslaget under slutet av planeringsperioden. 

Vidare kan behovet av medel komma att påverkas av förslag från utred

ningen (Bo 1980:03) om lantmäteritaxan. Bl. a. skall utredningen pröva 

förutsättningarna för att minska eller helt avveckla subventionerna. Beho

vet av medel för statsbidrag till vissa sakägarc bedöms oförändrat i avvak

tan på resultatet av utredningen. 

Förslag 

Behovet av nedsättningsmedel för budgetåret 1981/82 beräknas i stort 

sett oföriindrat om nedsättningsbeloppcn inte ändras. Nuvarande nedsätt

ningsbelopp i taxan har emellertid varit oförändrade sedan den I januari 

1979. Ncdsättningsbeloppen skall i princip svara mot de besparingar som 

görs hos andra samhällsorgan genom att vissa typer av lantmiitcriförriitt

ningar utförs. 

En höjning av gällande nedsättningsbelopp borde genomföras så att 

kompensation erhålls för kostnadsut vecklingen sedan den 1 januari 1979. 

Detta skulle innebiira en höjning med ca 25 l/f0 • Med hänsyn till det statsfi-



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 16 Bostadsdepartementet 130 

nansiella läget avstår verket emellertid från att begära extra medel utöver 

vad som ryms inom huvudförslaget. 

Anslagsposten for nedsättningar bör emellertid - för att inte urholkas 

allt för mycket - prisomräknas med en faktor som motsvarar konsu

mentprisindex. Vidare bör frigjorda medel från den särskilda skiftesverk

samheten i Kopparbergs liin disponeras för nedsättningar. Skiftes verksam

heten redovisas under anslaget 02. Därav framgår att för budgetåret 1981/ 

82 krävs 279000 kr. mindre än för budgetåret 1980/81. 

Fiiredra{:anJen 

Lantmäteriverket har i fråga om den del av anslaget som avser den 

särskilda skiftes verksamheten i Kopparbergs län räknat med ett medclsbe

hov som är lägre än huvudförslaget. Jag förordar att medel för denna 

verksamhet beräknas med utgångspunkt i verkets förslag. Jag har vid 

anslagsberäkningen vidare minskat anslaget med 300000 kr. till följd av att 

medel för sf1dana bidrag till kostnader för fastighetshildningsförrättningar 

(statsbidrag) m. m. som disponeras av länsstyrelserna i fortsättningen tas 

upp under femtonde huvudtiteln. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantmiiteriet: Bidrag till.fi'irrätt11i11gs- och 11ppdrag.1Terksam

lzet för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 7310000 

kr. 

D 6. Lantmätrriet: Utrustning 

1979/80 utgift 

t 980/81 Anslag 

Beräknad 

utgift 

1981/82 Förslag 

3388511 

4900000 

5 510000 

3 500000 

Reservation ol 1492 

Under anslaget hart. o. m. budgetåret 1979/80 redovisats kostnader för 

utrustning med anskaffningsvärde av minst 10000 kr. Som en följd av 

proposition 1976/77:130 med förslag till riktlinjer for modernisering av det 

statliga budgetsystemet giiller nya regler fr. o. m. den I juli 1980. 

St11tc11s fantmiiterii'erk 

Inom lantmäteriet har modellen för kapitalförsö1jning setts över. Verket 

har mot bakgrund av översynen tagit ställning till hur kapitalförsörjningen 

bör ordnas. Hiir innefattas alla kapitalobjekt. dvs. utrustning m. m. bttde 

inom och utom utrustningsanslaget. omsättningstillgångar !produkter i ar-
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bete och fordringar) samt temporära variationer mellan ut- och inbetalning-

ar. 

Linjär avskrivning bör tillämpas på all utrustning. Avskrivningstidens 

liingd bör grundas på den ekonomiska livslängden. På s. k. strategisk 

utrustning. som föreslås bli finansierad över utrustningsanslaget. bör <1v

skrivning ske på anskaffnings värdet. Likaså ingår i kalkylerna en ovillkor

lig ränta, f. n. 10 9(:, dvs. en riinta som skall inlevereras till en inkomsttitel 

på statsbudgetens inkomstsida. Det icke avskrivna värdet på denna typ av 

utrustning motsvarar ett utrustningslån. På s. k. vardagsutrustning. som i 

huvudsak föresläs finansieras utanför utrustningsanslaget, föreslås av

skrivning ske till återanskaffningsviirdet. varför kalkylerna skall innehålla 

motsvarande avskrivningskostnad på återanskaffningsvärdet. 

För femårsperioden t. o. m. budgetåret 1985/86 föreligger ett totalt inve

slcringsbchov beträffande all utrustning pil niirmare 47 milj. kr. När det 

gäller budgetåret 1981/82 planeras inköp av utrustning till lantmäteriverket 

för 4 465 000 kr. Inköp av utrustning till överlantmätarmyndigheterna och 

fastighetsbildningsmyndigheterna planeras för 5 725 000 kr. 

Det föreligger ett kraftigt uppdiimt behov av utrustning. Denna utrust

ning är nödviindig om önskvärd rationalisering och effektivisering skall 

kunna åstadkommas och om den tekniska utvecklingen skall kunna följas. 

Av det totala medclsbehovet för budgetåret 1981/82, 10190000 kr., faller 

dock endast en del på utrustningsanslaget. då lantmäteriverket föreslår att 

s. k. vardagsutrustning finansieras med dels tidigare för denna typ av 

utrustning ackumulerade avskrivningsmedel jiimte räntor. dels framdeles 

avskrivningsmedel efter avskrivning på äteranskaffningsvärden. 

Verket föresl<'ir ett utrustningsanslag av 4830000 kr. Detta förslag förut

siitter en lösning av kapitalförsöt:iningsfrågorna enligt verkets förslag. 

Faredn11-:and1• 11 

Jag anser att verkets förslag till finansiering av utrustning i huvudsak kan 

godtas. Utrustningsanslaget bör fortsättningsvis användas endast förs. k. 

strategisk utrustning. Med strategisk utrustning avser jag sådan utrustning 

som ofta är förbunden med ny produktionsteknik LH.:h leder till sådana 

förändringar att de långsiktigt binder resurser av olika slag. Likaså inbe

griper jag sådan utrustning som är en konsekvens av strategiska och 

policybetonadc beslut som statsmakkrna träffar angående lantmiitcriets 

verksamhet. Övrig utrustning, som är av mer vardagsbetonad karaktär. 

bör finansieras genom tillskott av medel från driften. 

Det ankommer pt1 regeringen att besluta om anslagets användning. För 

nästa budget{tr bör medel beriiknas endast för strategisk utrustning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till L11nt111iiteriet: Utru.1·t11i111-: för budgetiln.:t 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag av 3 500000 kr. 
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Register 

Sid. 

Översikt 
A. Bostadsdepartementet m. m. 

9 Bostadsdepartemcntet 
10 Kommittcer m.m. 
10 Extra utgifter 
10 Bidrag till vissa internationella 

organisationer m. m. 

B. Bostadsförsörjning m. m. 
11 Bostadsstyrelsen 
14 Liinsbostadsniimnderna 
17 Lån till bostadsbyggande 
49 Räntebidrag m. m. 
56 Eftergift av hyresförlustlån 
57 Tilläggslån till kulturhistoriskt 

värdefull bostadsbebyggelse 
59 13ostadsbidrag m. m. 
67 Viss bostadsförbättringsvcrksamhet m. m. 
71 Bidrag till förbiHtring av boendemiljön 
74 Anordningsbidrag m. m. till allmänna· 

samlingslokaler 
78 Uin till allmänna samlingslokaler 
79 Upprustningshidrag m. m. till allmänna 

samlingslokaler 
82 Lån till kommunala markförvärv 
83 Um till inventarier i vissa special

bostäder 
84 Byggnadsforskning 
97 Lån till experimentbyggande inom energi

området m.m., 
97 Vissa energibesparande åtgärder inom 

bostadsbeståndet m. m. 
98 Um till experimentbyggande inom 

bostadsförsörjningen 

C. Planväsendet 
102 Statens planverk 
106 Bidrag till översiktlig planering m. m. 

* Beräknat belopp 

Anslag kr. 

18890000 
10000000 

300000 

260000 

29450000 

40 376000 
37330000 

5 700 000 000 
7 100000000 

100000000 

12000000 
1100000000 

120000000 
1000 

25 000000 
13 000000 

12 000000 
72000000 

720000 
8500000 

* 3 I 000 000 

* 800 000 000 

5 000000 

15176927000 

29976000 
2 000000 

31976000 
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Sid. 

D. Lantmäteri- och kartväsendet 
109 Organisation. uppgifter m.m. 

Lantmäteriet: 
111 Vissa allmänna myndighetsuppgifter 
115 Förrättnings- och uppdragsverksamhet 
120 Mätning och kartläggning 
127 Försvarsbercdskap 
129 Bidrag till förrättnings- och uppdrags

verksamhet 
130 Utrustning 

Anslag kr. 

44863000 
I 000 

65 286000 
2093000 

7 310000 
3 500000 

123053000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 





Bilaga 17 till budgetpropositionen 1981 

Industridepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1980/81: 100 
Bilaga 17 

Till induslridcpartemenlets verksamhetsområde hör ärenden rörande 

den allmänna näringspolitiken, industri och hanlverk. regional utvcck

lingsplanering och regionalpolitiskt stöd, mineralförsör:jning. energi. tek

nisk forskning och induslriellt ulvecklingsarbcte. officiell provning och 

kontrollverksamhel samt flertalet statsägda företag. 

Industrins produktion beräknas under fa 1980 ha ökat i en långsammare 

takt än under år 1979. Andelen av den totala prnduktionen har minskat 

något. Verkstadsindustrins andel av den totala industriproduk1ionen fort

sätter emellertid att öka. Industrins andel av den lolala sys~elsiillningen 

fortsätter att minska. 

Sysselsättnings- och produktionsutvecklingen framg{ir av följande sam

manställning. 

1965 1970 1975 1978 1979 1980 
( prcl.l 

Antal industrisysselsatta 
(I 000-tall I 089 I 055 I 049 %8 968 972 

Andel av total syssel-
sättning (<;l'.) '28.9 '27,0 15.7 23.5 23.2 22.9 

Industrins produktionsvolyrn 
(index 1970 = 100) 78 (()() 11.1 104 I IO 111 

Industrins andel av totala 
produktionen (o/r·. fasta 
priser) 26.8 27.8 27.4 25.2 25.h 25.4 

Verkstadsindustrins andel 
av totala industriproduktionen 
(%. fasta priser) 35.3 37.2 ·B.9 41.0 41.0 42.1 

Anm. De bakomliggande statistiska uppgifterna för 1970-1979 har hiimtats fri\n 
SCB reviderade nationalräkenskaper. varför full jiimförharhcl inte foreligger för 
tiden före och efter 1970. 

Statens industriverk redovisar i sin höstrapport 1980 ell utvecklings

scenario för svensk industri för perioden till ttr 1985. Scenariot grundas pt1 

de under tiden 1970 till 1978 rådande utvecklingstendcnscrna och visar på 

konsekvenserna för industrins struktur. sysselsältning och investeringar 

om utvecklingen fortsätter i dessa banor. I de kalkyler som har gjorts 

bortses från tillfälliga konjunkturvariationer. 

I Riksd<11?ell 1980/81. I sam/. Nr 100. Bilaga Il 
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Den av industriverket beskrivna utvecklingen visar på en rad problem 

för den svenska industrin. Det relativa kostnadsliiget gentemot utlandet 

fortsätter att försämras. Detta skapar problem för svensk industriexport. 

samtidigt som en ökad importkonkurrens gör sig gällande. Det är främst 

de traditionella. råvaruorienterade exporthranscherna som fortsiitter att ha 

problem p[1 utlandsmarknadcrna under 1980-talcts första hälft. Industriver

ket hedömer att importen av industrivaror kommer att öka i en allt snab

bare takt. En orsak till detta är att den inhemska konsumtionen fiirutsiitts 

öka i snabb takt. Den beskrivna utvecklingen medför smil möjligheter att 

öka den inhemska industriproduktionen. Industriverket beräknar alt in

dustriproduktionens ökningstakt blir fortsatt låg eller knappt I 'H per iir i 

volym till år 1985. Den !äga investeringstakten. som hänger samman med 

lönsamhetsproblem och väntad låg avkastning pii investerat kapital. beräk

nas fortsätta under perioden till ~ir 1985. De skärpta konkurrensvillkoren 

inom industrin medför emellertid enligt industriverket att produktivitetsut

vecklingen till år 1985 hlir relativt gynnsam. Endast de mest konkurrens

kraftiga produktionsanltiggningarna i olika hranscher väntas överleva. Om 

1970-talets utvecklingstendenser filr fortsiilla till är 1985 riiknar industri

verket med en kraftig minskning av antalet sysselsatta inom industrin eller 

närmare 15 % av industrins totala sysselsättning år 1978. 

Det angivna scenariot visar klart pä behovet av ändrade utvecklingsbc

tingclser för industrin under 1980-talet. Den obalans som kännetecknar 

den svenska ekonomin kan hävas endast genom utökad industriproduk

tion. För detta krävs att den ekonomiska politiken blir framgångsrik i sin 

strävan att hålla kostnadsutvecklingcn under kontroll. 

Genom betydande insatser frän samhällets sida under de senaste åren 

har en strukturomvandling i -;ocialt acceptabla former och i kontrollerad 

takt underlättats i tunga basbranscher. Samtidigt har industripolitiska åt

giirder i ökande takt kunnat inriktas mot H\ngsiktiga satsningar av vikt för 

den allmänna förnyelseprocessen. I dessa ingår satsningen pi\ smäföreta

gen och en differentierad näringsstruktur. inriittande av de regionala ut

vecklingsfonderna och Fonden för industriellt utvecklingsarhete (Industri

fonden) samt ökade resurser till teknisk forskning och utveckling. Vid den 

ne<lgang i konjunkturen som nu har inträtt är det väsentligt att de offensiva 

insatserna fortsiitter så att utvecklingen av ny industri. som· kan ersiitta 

icke konkurrenskraftig industri. pilskyndas. Strukturomvandlingen måste 

fortsföta under 1980-talet. Denna måste genomföras inom ramen for en 

decentraliserad och socialt anpassu<l marknadsekonomi. Detta förutsiitter 

samverkan mellan företagen. <le anställda och samhället. 

För industripolitiken iir det en central uppgift att friimja rationell produk

tion i näringslivet. att stimulera till industriell exp<tnsion och att pilverka 

industrin till den nyorientering och omstrukturering som iir nödviindig för 

att uppehålla vår internationella konkurrenskraft. 

En viktig uppgift för samhället i ett strukturomvandlingsskede ar att 
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driva en aktiv regionalpolitik. Mellan industripolitiken och regionalpoliti

ken föreligger ett nära samband. Genom de regionalpolitiska medlen ges 

möjligheter att skapa ny sysselsiittning i orter och n:gioner som hotas att 

slås ut vid forctagsncdläggclser. att sprida sysselsiittningen och att skapa 

ett decentraliserat niiringsliv. Niiringslivct måste hiir ocksi\ ta sitt ansvar. 

Ett samlat förslag om inriktningen av industripolitiken kommer v~iren 

1981 att föreliiggas riksdagen. 

Det budgetförslag som nu liiggs fram prilglas av kraven p{t att begränsa 

utgifterna på statsbudgeten. I enlighet med vad som angavs i den s. k. 

besparingspropositionen I 1980/81: 20 bil. 13) minskas utgifterna för indu

stridepartementets del med niirmare 400 milj. kr. Vissa insatser bedöms 

kunna göras antingen nu eller i kommande propositioner under v{tren 1981 

för vitala områden. såsom teknisk forskning och industriell förnyelse samt 

energipolitiken. Myndighetsanslagcn beräknas enligt huvudförslaget eller 

lägre. En översyn av organisationen for !lera av myndigheterna inom 

tlepartementets omr[1de planeras. 

För att på sikt få en stilrkt konkurrenskraft för svensk industri iir kraft

fulla satsningar p;\ teknisk Ji1rsk11i11g och 11t1·eckfi11g av stor betydelse. En 

allt större del av samhiillets totala resurser g[1r ocksä till forskning och 

utveckling. Den relativa andelen för denna verksamhet av bruttonational

produkten har under 1970-talet ökat kraftigt. 

Styrelsen för teknisk utveckling tSTU) iir statens centrala organ för stöd 

till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete. Det stöd som 

lämnas av STU kompletteras av Industrifonden. som har till uppgift att 

stödja större långsiktigt lönsamma men riskbetonade investeringar för 

utveckling av nya produkter. processer eller system för industriell produk

tion. Fonden förfogar nu över]()() milj. kr. I den industripolitiska proposi

tionen avses förslag bli framlagt om resurser och verksamhetsprogram för 

STU under de närmaste tre budgeti'trcn. Härigenom ges STU möjlighet att 

arbeta mer ltingsiktigt. I propositionen behandlas ocksil kapitaltillskott till 

Industrifonden och vcrksamhetsinriktning för de redan beslutade utveck

lingsbolagen på vissa teknikomniden. 

Statens insatser på ry111do11midct har till syfte bl. a. att thimja utveckling 

nd1 spridning av avancerad teknik inom svensk industri och att stiirka 

svensk industris konkurrenskraft på detta expansiva omrf1de. Regeringen 

har heslutat att genomföra definitionsfasen för en experimentell tclcsatel

lit. Telc-X. Denna skall ge möjlighet att praktiskt undersöka de tekniska 

förutsättningarna för nationella och regionala telcsatellitsystem inom olika 

tilliimpningsområdcn. Intresse för projektet har uttalats från mänga h{tll. 

För nästa budgetiir fi slås 169 milj. kr. bli anvisade till europeiskt rymd

samarbete. 

Nuvarande statens s/.:.ep11s11ro1·11i11gsa11.1·1aft har framgi'tngsrikt utvidgat 

sin verksamhet till andra områden av marintcknik iin ren fortygsprovning. 

Som en följd härav avses anstaltens namn hli iindrat till marintekniska 

institutet. 
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I en situation med krav på snahh omstrukturering av niiringslivet iir de 

smä och medelstora fi>retai;en av särskild betydelse. Ny teknik och nya 

affärsidcer utvecklas ofta i dessa företag. De är likaså ofta av avgörande 

betydelse för sysselsättningen på många små orter m:h är således viktiga 

för den regionala balansen. 

Genom tillkomsten av de regionala utvecklingsfonderna har skapats ett 

instrument för stöd till nyföretagande och produktutveckling bland de sm<I 

och medelstora företagen. samtidigt som de näringspolitiska insatserna p;1 

regional nivå har byggts ut. Arbetet med att erbjuda goda utvecklingsbe

tingelser för dessa företag fortsätter genom satsning pii företagsservice

verksamheten i de regionala utvecklingsfonderna. Anslaget till bl. a. denna 

verksamhet föreslås för nästa budgetår okat med 10 milj. kr. till 95 milj. kr. 

Utvecklingsfondernas utlåningskapacitet har ökats betydligt under de 

senaste åren. De har f. n. ett utlåningskapital pii ca I 400 milj. kr.. vilket 

möjliggör en årlig nyutlåning av f. n. ca 400 milj. kr. Bl. a. mot denna 

bakgrund redovisades i den s. k. besparingspropositionen att ytterligare 

lånekapital inte skulle tillföras fonderna budgetiln:t 1981/82. I smilet ges 

fonderna ökade möjligheter att teckna garantier for liin. 

Vissa frågor som rör de sm{1 och medelstora företagen kommer att 

behandlas i propositionen om industripolitiken. I denna kommer också att 

föreslås en utvidgning av den försöksverksamhet med arbetskooperativ 

som f. n. bedrivs. 

Ett viktigt inslag i den offensiva industripolitiken ä1: att friim.ia vf1r 

export. För de smä och medelstora företagen kan ut vecklingsfondcrna 

även lämna viss exportservice. Genom det s. k. SF.K-sysf('111ct har bl. a. 

AB Svensk Exportkredit (SEK) lätt ökade möjligheter att på internatio

nellt konkurrenskraftiga villkor refinansiera exportkrediter. Syftet iir att 

öka ek svenska exportörernas mi.~jligheter att Himna konkurrenskraftiga 

kreditvillkor i samband med medel- och långfristiga exportkrediter. SEK 

får inom en ram av 18000 milj. kr.. som regeringen disponerar. liimna 

exportkrediter eller utfästelser därom under en försöksperiod som löper ut 

den 30 juni 1981. Den I december 1980 motsvarade avtal om siidana 

krediter 7000 milj. kr. SEK:s kostnader för verksamheten beriiknas bud

getåret 1980/81 till 85 milj. kr. och för nästa budgctiir till 180 milj. kr. En 

särskild utredare har sett över systemet. Resultatet av översynen och den 

fortsatta verksamheten pä detta område kommer att behandlas i den 

nämnda industripolitiska propositionen. 
Sl'eriges Jm·esterini;shank AB spelar en viktig roll i den pfrg~iende struk

turomvandlingen inom viktiga delar av svenskt näringsliv. F. n. uppgär 

bankens beviljade krediter och garantier till 6 800 milj. kr. 

Inom skogsindustrin har under åren 1979 och 1980 skett en viss åter

hämtning som dock inte har varit tillriicklig. Vissa företag har svårigheter. 

bl. a. det av staten delägda Norrlands Skogsägares Cellulosa AB (Nchl. 

Sedan styrelsen begärt kapitaltillskott av ägarna för all fortsätta struktur-
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arbetet inom företaget, tillkallades en särskild förhandlingsman. Vidare 

har en undersökning genomförts av de samhällsekonomiska konsekvenser

na av olika framtidsalternativ för några av Ncb:s anliiggningar. Regeringen 

har beslutat att skjuta till ytterligare ägarkapital och lånemedel samtidigt 

som aktiekapitalet skrivs ned och utstiillda industribevis konverteras till 

aktier. Förslag om Ncb:s framtida finansiering och struktur kommer våren 

1981 att föreläggas riksdagen. I avvaktan härpå har nyligen en lånegaranti 

på 100 milj. kr. ställts till företagets förfogande. 

Vidare har en särskild utredningsman gjort en bedömning av tänkbara 

samarbetsmöjligheter på kraftpappersområdet mellan Fiskeby AB. Väner

skog AB och Ncb. Frågan bereds nu i regeringskansliet. 

På stälområdet har den internationella lågkonjunkturen fördjupats under 

år 1980. Inom handclsstålindustrin påskyndas strukturomvandlingen för 

att möta den minskade efterfrågan. SSAB Svenskt Stål AB har beslutat om 

vissa förskjutningar och förändringar inom den strukturplan som företaget 

lade fast år 1978. De sista 200 milj. kr. föreslås nu bli anvisade av det lån på 

1800 milj. kr. som staten skall lämna till företaget för rekonstruktionsända

mål under åren 1978-1982. Även för vissa företag inom specialstålindu

strin har den försämrade efterfrågesituationen medfört problem. En propo

sition om vissa stålfrågor beräknas inom kort kunna förläggas riksdagen. 

Det utredningsarbete rörande elektronikindustrin. som bedrivs av sta

tens industriverk i samarbete med STU och av data- och elektronikkom

mitten har fortsatt under år 1980 och ett antal rapporter har lämnats~ 

Av konkurrensskiil är kunskaper om elektronikens möjligheter och ut

nyttjande av elektronik i produkterna en nödvändighet för framförallt den 

mindre verkstadsindustrin. För denna bör Stiftelsen Institutet för företags

utveckling och STU även i fortsättningen kunna spela en viktig roll. För de 

större elektronikföretagen. som redan till övervägande del har börjat ta 

elektroniken i anspråk, har Industrifonden redan fått viisentlig betydelse. 

Överenskommelse har träffats om att överlåta huvuddelarna av aktierna 

i Datasaab AB. som ägs till hälften av staten och till hälften av Saab-Scania 

AB. till Telefonaktiebolaget L M Ericsson. Staten behåller en mindre 

aktiepost. som skall förvaltas av televerket. Överlåtelsen kommer att inom 

kort underställas riksdagen. 

Läget inom tekoindustrin har förbättrats under åren 1979 och 1980, men 

tecken föreligger nu på en viss försiimring. Berörda myndigheter har 

lämnat underlag för den fortsatta planeringen av de statliga åtgärderna. De 

effektivitetshöjande och marknadsstödjande insatserna föreslås fortsätta 

under nästa budgetår. Bl. a. anvisas särskilda lån till rationaliseringsinves

teringar inom konfektionsindustrin. 

Statens industriverk har redovisat sitt uppdrag att utarbeta en samlad 

plan för samhällets insatser på Rlasindustriområdct. Förslag till åtgärder 

för den manuella glasindustrin kommer att inom kort föreliiggas riksdagen. 

De hranschfrämjandc åtgärderna för den triihcarhetandc industrin före-



Prop. 1980/81: IOO Bilaga 17 Industridepartementet 6 

slt1s fortgil även under budgetåret 1981 /82. Programmet för gj11terii11d11stri11 

har nu uppnått det stadium, då en avveckling blir aktuell. En nedtrappning 

avses ske successivt under de kommande två budgetåren. 

Första halvåret 1980 utmärktes för Statsji'iretaRSR/"llfJ{J<'ll av god kon

junktur, medan en påtaglig konjunkturförsvagning inträdde under senare 

delen av året. Detta väntas fä negativa effekter särskilt för gruppens 

företag inom basindustriområdena. Utvecklingen på stålområdet har med

fört avsättningssv{1righcter för järnmalm för Luossavaara-Kiirunavaara 

AB (LKAB). Gruppen beräknas under år 1980 ha ca 46600 anställda. 

Investeringarna uppgick till 2 290 milj. kr. och omsättningen till 13 900 milj. 

kr. Statsföretag beräknar gruppens resultat för år 1980 före bokslutsdispo

sitioner rn.:h skatter till 440 milj. kr., vilket iir ca 140 milj. kr. hättrc än 1979 

[1rs resultat. En proposition om vissa frågor rörande Statsföretagsgruppen 

avses hli framlagd våren 1981. · 

Vissa lönsamhets- och finansieringsprohlcm föreligger för företag sf1viil 

utom som inom Statsföretagsgruppen. Staten måste självfallet liksom alla 

andra iigarc ta sitt iigaransvar. 

Den statliga varvskoncerncn. Sl'enska \iarl" AB, omfattar numera samt

liga storvarv. Medclantalet anställda inom koncernen har under ~irct upp

gått till ca 24000 personer. Svenska Varv utarbetade år 1979 en struktur

plan som syftade till att koncernen efter en omstrukturcringsperiod skulle 

kunna vara lönsam. Planen innehar hl. a. kraftiga kapacitetsminskningar 

och omställning mot spccialfartyg och a1idra anläggningar samt förutsatte 

ett betydande kapitaltillskott från ägaren. Förlusterna under omstrukture

ringen beräknade dock alltjämt hli betydande. För fir 1980 beräknas nu 

förlusten före bokslutsdispositioner och skatter bli drygt I 600 milj. kr. 

Motsvarande förlust var för iir 1979 867 milj. kr. 

Strukturplanen kom att bilda ett av underlagen för den varvsproposition 

som behandlades av vårriksdagen 1980. I propositionen ( 1979/80: 165} före

slogs att meuel skulle anvisas för nedläggning av Öresundsvarvet. Riksda

gen beslöt emellertid alt anvisa medel som för Öresundsvarvets del inne

bar tillskott med sammanlagt 432 milj. kr. för åren 1980-1984. varav 275 

milj. kr. för att täcka förluster för den löpande produktionen. Riksdagens 

beslut var baserat på en plan för Öresundsvarvets överlevande som var 

utarbetad inom företaget. Under år 1980 redovisades mycket stora förlus

ter vid Öresundsvarvet vilka redan under året uppgick till ungefär det 

belopp som av riksdageri beriiknades för förlusttiickning. På grund härav 

beslöts inom Svenska Varv på nytt om avveckling av Öresundsvarvet. 

Svenska Varv har hos regeringen hemställt om kapitaltillskott för att täcka 

nedliiggningskostnader. En proposition om varvsfrligor avses bli framlagd 

vi'iren 1981. 

Mftle! för reRit111a/politike11 är att ge människor i alla delar av landet 

tillgång till arhcte. service och god miljö. En niira samordning behövs med 

både industri- och arhetsmarknadspolitiken för att uppnå detta syfte. 
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Regionalpolitiken skall bidra till att utjiimna välfärden både mellan 

landsdelar och regioner. En solidarisk regionalpolitik blir därmed ett vik

tigt inslag i den ekonomiska politiken. 

Den nya stödområdesindelningen innebiir att kommuner som är i behov 

av regionalpolitiskt stöd inplaceras i sex stödområden. Nya ändamål kan 

nu stödjas med lokaliscringslån. t. ex. marknadsföring och produktut veck

ling. Sysselsättningsstödet har kraftigt förstärkts i de svagaste regionerna. 

Större möjligheter finns ocksä att använda offertstöd. För regionalpolitiskt 

stl.id i form av avskrivningslån, lokaliseringslån, utbildningsstöd, syssel

siiltningsstöd och offertstöd har fastställts en ram av numera 7 570 milj. kr. 

för budgct{1ren 1979/80-1983/84. sedan vissa medel som anvisats till sär

skilt regionalpolitiskt stöd inom vissa varvsrcgioner har förts in under 

ramen. För nästa budgetär beräknas nu för dessa iindamål I 002,2 milj. kr. 

De regionalpolitiska insatserna har under perioden 1973-1979 skapat 

drygt 21 000 nya arbetstillfällen. varav mer iin 15 000 i de s. k. skogslänen. 

Möjligheterna att bygga kommunala industrilokaler föreslås nu bli vidgade 

i stödområde 5 och 6. Arbetet med att ta fram produkter och projekt som 

kan medföra syssclsiittning i stödområdet fortsiitter. 

Regionala utvccklingsholag har bildats för Jämtlands och Västerbottens 

liin. Z-invest AB och AC-Invest AB. De har påbörjat sin verksamhet under 

hösten. Stiftelsen Servicecentralen i Gällivare ISIGA). som kan ge service 

till statliga myndigheter och företag i mellersta och södra Sverige. har 

börjat sitt arbete under år 1980. 

Den stora folkomflyttning som ägde rum mellan länen under 1%0-talet. 

har efterträtts av en stabilisering under 1970-talet. Bl. a. har befolknings

tillväxten inom storstadsområden och primära centra dämpats och en viss 

nettoinflyttning har skett till de s. k. skogslänen. Den regionala obalansen 

kvarstår dock och för Norrbottens län har läget försämrats under de 

senaste i\ren. 

Arbetet med den nya fullstiindiga liinsplaneringsomgången - liinsplane

ring 1980 - har slutförts och redovisats till regeringen i ett regionalpolitiskt 

handlingsprogram för varje liin. En samlad ut viirdering kommer senare att 

redovisas för riksdagen. För åtgärder i anslutning till liinsplaneringcn fiirc

släs 35 milj. kr. bli anvisade även nästa budgetår. 

De olika statliga insatserna för sysselsättning och service i glesbygder 

har samordnats och samlats under fjortonde huvudtiteln. Medlen har för

delats pä berörda länsstyrelser som därigenom har fått möjlighet att avväga 

de insatser som får störst effekt. Till åtgärder i glesbygder föreslås nästa 

budgetår 100 milj. kr. och ramen för statlig kreditgaranti för lån till företag i 

glesbygder m. m. föreslås till 48 milj. kr. 

Som ett komplement till nuvarande i huvudsak selektiva stödmedel hör 

utformningen av mer generellt verkande medel utredas. 

En översyn har genomförts av det statliga stödet till hcmsliUden. Förslag 

om åtgärder på detta område kommer inom kort att föreläggas riksdagen. 
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Utformningen av politiken såvitt gäller nh·1ir11- och 11at11rresursområdet 

förutsätter en samlad överhlick över hela råvaruområdet och jämförelser 

mellan utvecklingen för olika råvaror. Underlag för beslut härvidlag har 

redovisats av bl. a. mineralpolitiska utredningen. I sitt slutbetänkande som 

lämnades i mitten av är 1980 framhåller utredningen att det överordnande 

industripolitiska målet på mineralområdet bör vara att skapa förutsättning

ar för en livskraftig mineralindustri som kan konkurrera på lika villkor med 

producenterna i andra länder. Utredningens förslag bereds f. n. inom in

dustridepartementet. 

Arbetet med att trygga Sveriges försörjning med olika metaller och 

mineral fortsätter. Till Sveriges geologiska undersökning ( SG U) och nämn

den för statens gruvcgenuom föreslås niista budgetår 127 milj. kr. bli 

anvisade. Av medlen avses ca 80 milj. kr. till prospektering och ca 36 milj. 

kr. till geologisk kartering samt information och dokumentation av geolo
giska förhållanden. I enlighet med den s. k. besparingspropositioncn mins

kas medlen över statsbudgeten till uranprospektering med 10 milj. kr. 

Energiförsörjningen iir av den största betydelse för välfärd och miljö. 

Regeringens energipolitik inriktas på en säker. tillförlitlig och miljövänlig 

försörjning med energi. 

Energitillförseln under frr 1980 beräknas uppgå till 424 TWh 1• vilket 

innebär en minskning med 4.3 % i förhållande till föregående år. Av den 

tillförda energin svarade olja för ca 08 S{. Härvid bör uppmärksammas att 

under år 1979 skedde en ökad lagring hos konsumenterna. som motsvaras 

av minskade inköp under år 1980. Vidare påverkade arbetskonflikten 

våren 1980 energiförbrukningen. 
Huvuduppgifterna för energipolitiken under 1980-talet iir att främja erier

gihushållningcn. minska oljeberoendet och förbereda avvecklingen av 

kärnkraften. De niirmaste årtiondena maste bli en tidsperiod när varaktiga. 

helst förnybara och inhemska. energikiillor med minsta möjliga miljöpåver

kan introduceras för all på sikt kunna svara för huvuddelen av vårt lands 

energiförsörjning. En viktig förutsättning för all en successiv övergång till 

ny energiteknik. bl. a. hantering och förbränning av fasta bränslen och 

utnyttjande av solvärme. skall kunna genomföras iir att ökade resurser 

satsas på energiteknisk rådgivning och uthildning. 
Ett nytt stödsystem för åtgärder för att ersätta olja eller spara energi 

införs den I januari 1981. Stöd skall normalt utgå i· form av· lån med 

förmånliga villkor. Syftet iir att stimulera åtgiirder som snabbt kan minska 

oljeberoendet. vilket innebiir att stödet inriktas pä åtgärder som kan få 
effekt från nu till fir 1990 och ·ären närmast därefter. Stödverksamhcten 

finansieras genom en avgift på oljeprodukter. För är 1981 beräknas me

delsbehovet till 500 milj. kr. Stöd behovet for treårsperioden 1981- 1983 

beräknas uppgå till I 700 milj. kr. Samtidigt kommer inte längre medel att 

1 I TWh (I tcrawattimmcl ~ I miljard kilowattimmar. 
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utgå över statsbudgeten till energisparande investeringar inom näringsli

vet. 

Av de inhemska bränslena är det friimst skogsavfall. llis och torv som 

kan ge betydande bidrag till vår energiförsörjning till år 1990. Ett mål för 

användning av inhemska bränslen år 1990 bör ställas upp. Oljeersättnings

delegationen. som har tillkallats för att verka för ett ökat utnyttjande av 

solvärme och bränslen som kan ersätta olja. har under år 1980 lämnat en 

serie rapporter och därvid redovisat bl. a. underlag för åtgärder för ökad 

användning av inhemska bränslen. 

Även om en satsning på inhemska energikällor ges hög prioritet är det 

nödvändigt att också kolet kommer till ökad användning för att oljeberoen

det skall kunna minska redan under 1980-talet. Stora insatser görs. bl. a. 

inom det s. k. Kol-Hälsa-Miljöprojektet. för att hälso- och miljöfrågorna 

vid kolanvändning skall kunna lösas på tillfredsställande sätt. 

För att snabbt få till stånd en ökad användning av fasta bränslen avses 

lagförslag bli framlagt om att bl. a. vissa större eldningsanläggningar skall 

utföras. så att de kan eldas med fast bränsle. 

Trots insatserna för att minska oljeberoendi:t kommer oljan att svara för 

en betydande del av energitillförseln under 1980-talet. Åtgärder för att 

trygga oljeförsörjningen utgör därför ett nödvändigt inslag i energipoliti

ken. Statligt stöd utgår till prospektering och utvinning i form av bidrag 

och garantier. 

Det statliga oljeföretaget Svenska Petroleum AB (SP) har träffat avtal 

med ett antal oljeproducenter och svarar nu för en betydande del av den 

svenska försörjningen med råolja. I raffinerings- och distributionsleden 

samarbetar SP med andra branschföretag. 

Den kommunala energiplaneringen är en viktig del av kommunernas roll 

inom energipolitiken. Statens industriverk har på regeringens uppdrag 

kommit in mi:d förslag om hur kommunerna skall kunna minska sitt olje

beroende genom en utveckling av den kommunala energiplaneringen. 

Naturgas kan ersätta olja bl. a. för uppvärmning i sådana områden där 

det inte är aktuellt med fjärrvärme och för industriellt bruk. En begränsad 

introduktion av naturgas i Skåne under åren 1985-1986 på grundval av 

import från Danmark beslutades av riksdagen våren 1980. Undersökningar 

av möjligheterna till ökade inköp av gas pågår. 

Elförsörjningen under 1980-talet synes vara tryggad. Elanvändningen 

under 1980-talet skall ske på ett sådant sätt att vi inte blir lf\sta till ell ökat 

dutnyttjande i framtiden. Elanvändningen får heller inte styras till sådana 

objekt att introduktion av andra energikällor försvåras. Dessa och därmed 

sammanhängande frågor har behandlats av elanvilndningskommittcn. 

Med anledningen av utgången i folkomröstningen om kärnkraft den 23 

mars 1980 har riksdagen beslutat att kiirnkraften skall avvecklas i den takt 

som iir möjlig med hiinsyn till behovet av elektrisk kraft för att upprätthålla 

sysselsättning och välfärd. Högst de tolv reaktorer som idag är i drift. 
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färdiga eller under arhete skall användas under sin tekniska livsliingd som 

bedöms vara ca 25 iir fri1n resp. reaktors idrifttagning. lkt sista kiirnkraft

hlockct skall vara avvecklat iir 2010. Till ersättning för fiirst'nad idrifttag

ning av kärnreaktorer har hillills anvisats I 000 milj. kr. 

De förslag till siikerhetshöjande iitgiirder som har framförts av reaktorsii

kerhetsutredningen skall vara genomförda eller under genomförande se

nast vid utgilngen av i"tr 1985. Siirskilda lokala siikerhetskomrnittecr skall 

inriittas vid varje kiirnkraftverk. Arhetet med siikcrhehstudier för de 

svenska kiirnkraftreaktorerna intensifieras. Avsrkten iir att en siikerhets

studie skall genomföras för var:ie reakhir. 

Som ett led i anstriingningarna internationellt att intensifiera kiirnsiiker

hetsarhetet höll det internationella atomenergiorganet (IAEAI pii regering

ens inhjudan en större konferens i Stlickholm i llktoher 1980 om aktuella 

kiirnsiikerhetsfriigor. 

Ett betydelsefullt led i de insatser som kriivs för att minska värt oljebe

roende och stegvis avveckla kiirnkraften iir forskning om och utveckling av 

ny teknik för bl. a. effektivare energiutnyttjande och fiir utnyttjande av 

förnyhara energikällor och uthi"illiga energiriivaror. I Sverige hedrivs en 

omfattande verksamhet främst inom ramen för siirskilda treiiriga energi

forskningsprogram. Under den treiirsperiod. som löper ut med detta hud

geti!r. h<1r till Huvudprogram Energiforskning anvisats sammanlagt 82J 

milj. kr. 

Vitren 1981 kommer förslag till riktlinjer för energipolitiken till itr 1990 

att liiggas fram. Samtidigt avses ocks~i en uthlick ges mot tiden efter frr 

1990 med angivande av den l{mgsiktiga inriktningen. Flirslagen avses ge en 

samlad bild av energipolitiken. varvid iiven förslag till nytt t'nergifursk

ningsprogram flir den kommande treiirsperiuden kommer att liiggas fram. 

Aven myndighetsfrä1:wrna pit energiomriidet kommer att behandlas. 

Sammanfattning 

Fliriindringar inom industridepartementets verksamhetsomräde i förhftl

landc till motsvarande anslag i statsbudgeten för hudgetiiret 1980/X I fram

gfö· av f1)ljande sammanstiillning. Medel pli tilliiggshudget har inte tagits 

med. Ikloppen anges i milj. kr. 

Som framgår av sammans@lningcn innebiir budgctförslagct fi.ir niista 

hudgetilr för industridepartementets del totalt en minskning med 4.6 mil

jarder kr. till drygt 4.7 miljarder. Detta sammanhiingcr i första hand med 

betydande engimgsanvisningar i nuvarande statsbudget och att ett antal 

anslag i avvaktan p<l kommande propositioner tas upp med ofiiriindrade 

eller med nominella belopp. Hiirtill kommer genomflirande av den s. k. 

bcsparingspropositionen som inne.hiir en sammanlagd besparing pli niirma

re 400 milj. kr. Fiirslaget innebiir dock inte försvagning av centrala ornrii-
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den. såsom teknisk forskning och utveckling. smft och meddstora företag. 

regionalpolitik och energipolitik. 

l}ortondc h11l'lulrire/11 Anvisat Förslag För~ind-
1980/81 1981/82 ring 

A. Industridepartementet m. m. 87.5 71.K 15.7 
B. Industri m. m. 51.U 537.7 + 24.2 
c. Regional utveckling I 545 .. 'i l JJ7.2 - 408.3 
D. Mineralförsör:ining lfiH 131.1 Vl.7 
E. Energi 2 1115.8 I 769.8 - 396.0 
F. Teknisk utveckling m. m. I t147 .2 759.8 - 887.4 
G. Statsägda företag 3 235.1 314.J -2 920.K 

Totalt för industrideparte-
mentct 9J62.4 4721,6 -4640,11 
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INDUSTRIDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regcringssammanträdc 

1980-12-23 

Föredragande: statsrådet Åsling. såvitt avser frågorna under littera A- D. 
F och G. 
statsrådet Petri, såvitt avser littera· E. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981182 så\'itt avser industride

partementets verksamhetsområde 

Fjortonde huvudtiteln 

A. INDUSTRIDEPARTEMENTET M. M. 

A l. Industridepartementet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 
1981/82 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 

28332712 

27743000 
29931 000 

Regionalt utvecklingsarbetc 
Reseersättningar täven för utrikes resor) 
Expenser 
Publikationstryck 

1980/81 

114 } 
50 

164 

22 147 000 
2 900000 
I 050000 
I 126000 

520000 

27743000 

Beräknad 
ändring 
1981/tC 

of. 

+ 1946000 
+ 150000 
+ 31000 
+ 61000 

of. 

+2188000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

29 931 000 kr.. varav 2 078 000 kr. för pris- och löneomräkning enligt de 

principer som gäller för att fastställa huvudförslag. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 13 

Överenskommelse har träffats att industridepartementet i fortsättningen 

skall svara för handläggning av vissa frågor som rör FN :s organisation för 

industriell utveckling UNIDO ( United Nations lndustrial Development 

Organizationl. Jag har vid min medelsberäkning tagit hänsyn härtill. 

Jag hemställt!r att regeringen föreslår riksdagen 

att till Industridepartementet för budgetåret 1981/82 anvisa ett för

slagsanslag av 29 931 000 kr. 

A 2. Teknisk attache 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

440307 

436000 

505000 

Från anslaget hestrids kostnaderna för en tjänst som teknisk attache vid 

Sveriges delegation hos OECD i Paris. 

Anslag 

Lönekostnader 
Vissa biträdeskostnader 
Bostadskostnader 
Sjukvård 
Expenser (och rcseersättningar inom verk

samhetsområdena) 
Ersättning för resor till och från Sverige vid 

tjänsteuppdrag och semester 

1980/81 

237000 
48000 

108000 
I 000 

22000 

20000 
436000 

Beräknad 
ändring 
1981/82 

+43000 
+ 8000 
+16000 

of. 

of. 

+ 2000 
+69000 

Den tekniske attachcn har till uppgift att följa arbetet inom bl. a. OECD 

och den europeiska rymdorganisationen IESA) samt alt bevaka verksam

heten inom andra internationella organisationer i Frankrike och närlig

gande länder. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 505 000 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Teknisk attache för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsan

slag av 505 000 kr. 
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A 3. Kommittcer m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

68870156 

43 000000 

39000000 

Reservation 

14 

2271984 

Från detta anslag hestrids f. n. förutom kostnader för industrideparte

mentets kommittecr m. m. även kostnader för följande organ. näringspoli

tiska rådet. regionalpolitiska rådet. byggbranschrådet. skogsbranschrådet. 

stålbranschrådet. branschrädet för varvsindustrin (varvsrådet), teko

branschrådct, hilbranschrådet. den svenska delegation som ingår i svensk

nor'.->k kommitte för energi- och industrisamarbete. delegationen för små

företagsfrågor. delegationen för strukturfrågor inom vissa branscher. dele

gationen för mellansvensk gruvindustri (gruvdclegationenl. utvecklings

fondernas samarbetsråd. Barsehäckdelegationen, expertgruppen för forsk

ning om regional utveckling IERU l och arbetsgruppen för att följa upp 

vissa projekt som satts igång av Norrbottcndclegationen. Arhetsgruppen 

har inrättats enligt regeringens beslut den n mars 1980. 

Under år 1980 har ett flertal kommitti~er och utredningar inom departe

mentets verksamhetsområde slutfört sina uppdrag. Hit hör bl. a. mineral

politiska utredningen l I 1974: 02), läkemedelsindustridelegationen (I 

1975: 09). Norrbottendelegationen (I 1976: 04). utredningen (I 1977: 11) om 

omställbara eldningsanläggningar. utredningen (I 1978: 07) om kärnkraf

tens radioaktiva avfall - organisations- och finansieringsfrågor, flygindu

stridelegationen (I 1978:09), DIS-utredningen (I 1979: 06). kommitten (I 

1979: 09) för industripolitikens informationsunderlag och utredningen <I 
1979: I 0) om myndighetsorganisationen inom energiområdet. Hit hör också 

svenska kommitten (I 1980: 01 l för IAEA:s kärnkraftsäkerhetskonferens 

1980 och elanvändningskommittcn (I 1980:05). vilka båda har tillkallats 

under år 1980. 

Ytterligare ett antal kommitter och särskilda utredare har tillkallats 

under år 1980. nämligen organisationskommitten (I 1980: 02) för SIFU

stiftelsen. 1980 års ex port kreditutredning (I 1980: 03). utredningen (I 

1980: 04) om vissa frågor rörande rekonstruktion av krisdrabbade företag 

m. m .. ångexplosionskommittcn ll 1980: 06J och utredningen (I 1980: 07) 

om principerna för taxe- och prissättning inom energiområdet. 

Inom industridepartementets verksamhetsområde arbetar f. n. 23 kom

mitteer. Den höga takten i departementets arbete återspeglas också i 

kommittcverksamheten. där uppdragen normalt genomförs snabbare än 

vad som Lir brukligt inom många andra områden av utredningsväsendet. 

Flertalet av de nu arbetande kommittcerna beräknas ha fullgjort sina 

uppdrag under år 1981. Detta gör behovet av medel för utredningsverk

samhet under budgetåret 1981/82 svårbedömbart. Efter samråd med stats

rådet Pctri hedömer jag medelsbehovet för kommitteverksamheten m. m. 

under nästa budgetår till ca 15 .4 milj. kr. Jag har härvid tagit hänsyn också 
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till det behov av medel som föreligger att i industridepartementets verk

samhet anlita konsulter m:h utredare för olika uppgifter. 

För dcleg11tio11e11 (I N75: 02 J.fi'ir L'11crg(fi1rsk11i11g och c11agisparkommit

th1 (/ 19N:05J heräknar jag för niista hudgetår resp. 4.6 och 15 milj. kr.: 

sistniimnda hdopp efkr samn'id med statsrådet Petri. Jag och statsddet 

Pctri kommer att närmare hehandla dessa hitda knmmitteers verksamhet i 

samhand med att förslag om den framtida energipolitiken och om cnergi

forskningsprogram for perioden 19!W82-1983/84 föreläggs riksdagen se

nare under detta riksmöte. 

För l:.R U:.1· verksamhet bcriiknar jag för niisla hudgetitr 3 975 000 kr. Jag 

återkommer i det följande under avsnittet om regional utveckling till ERU. 

Med hänsyn till det anförda heriiknar jag alltsii medelsbehovet under 

detta anslag för budgetåret 1981/82 till (l:'i425000+4600000+15000000+ 

3 975 000=) 39 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslftr riksdagen 

att till Kommitti;er m.111. for budgetåret 198(.182 anvisa ett reserva

tionsanslag av 39000000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

364494 

447000 

447 000 

Reservation 87 525 

Anslaget hör för nästa budgetår föras upp med oförändrat 447 000 kr. 

.lag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 

att till Ertm llfg(ficr för budgetiiret 1981/82 anvisa ett reservations

anslag av 447 000 kr. 

A 5. Bidrag till vissa internationella organisationer 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

276064 

312000 

204000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för Sveriges hidrag till internatio

nella byrän för mått och vikt samt internationella organisationen för legal 

metrologi. 

Jag beräknar medelsbehovct för nästa budgetår till 204000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Bidra!,? till 1·issa i11tl'matio11clla or[.!alli.rntio11er för budgetåret 

1981 /82 anvisa ett fi.irslagsanslag av 204 000 kr. 
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A 6. Åtgärder i etableringsfrämjande syfte i vissa län 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

8463968 

12600000 

I 750000 

Reservation 

16 

10037713 

Från anslaget bestrids kostnader för industridepartementets samordning 

av centrala insatser som syftar till att etablera verksamhet i vissa län, som 

utsätts för särskilda påfrestningar i samband med strukturomvandlingen i 

vissa industribranscher. Verksamheten är av försökskaraktär fjfr s. 75). 

Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår till I 750000 kr. i enlig

het med vad jag har angett i prop. 1979/80: 20 om besparingar i statsvcrk

samheten. m. m. (bil. 13 s. 12). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Åtgärder i etablering.~främjande syfte i vissa län för budget

året 1981/82 anvisa ett rcservationsanslag av I 750000 kr. 
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B. INDUSTRI M. M. 

Innan jag behandlar anslagsfrågorna under dt:tta avsnitt vill jag övt:rsikt

ligt redogöra för vissa bedömningar rörande industrins utveckling och som 

redovisas i statens industriverks höst rapport 1980. Diirefler redovisar jag 

vissa åtgärder inom ramen för industripolitiken. 

1980 års hiistrapport - lndustriutvecklingen i Sverige 

Statens ind11.1·tril·erk 

Statens industriverks höstrapporter syftar till att vara dels ett underlag 

för industripolitiken. dels en utgångspunkt för ytterligare utredningsarbetc 

för att ta fram underlag för konkreta industripolitiska beslut. I verkets 

höstrapport 1980 - lndustriutvecklingen i Sverige - görs ett försök att 

vidga diskussionen om industrins strukturomvandling. dess bestamnings

faktorer och olika former av anpassningskrav som följer i dess sp[1r. 

Den svenska industrins strukturomvandling på li\ng sikt bcstiims till stor 

del av den internationella utvecklingen. Det iir en följd av Sveriges dclta

gamlc i den internationella arbetsfördelningen. vilket fiirutsiitts fortsiitta i 

oföriindrad eller ökad omfattning. Den ekonomiska utvccklingsnivtm iir 

betydelsefull för för~indringen av säviil efterfr{1gans storlek och samman

siittning som ländernas produktionsförutsiittningar inom olika verksam

heter. Mot denna bakgrund bör den svenska industrin inriktas mot dels 

kunskapsintensiv produktion. dels sftdana kapitalintensiva verksamheter 

som samtidigt ställer stora krav på kunskaper. Sådan produktion står att 

finna i de flesta bransd1er. Verkstadsindustrin och den kemiska industrin 

framst[1r dock som de huvudområden inom vilka en svensk industriexpan

sion pit !ting sikt kan ske. 

Industrins strukturomvandling pft medcllfmg sikt bör ske i riktning mot 

den sammansiittningen av industrin som iir önskviird pil lång sikt. Anpass

ningen av industristrukturen i denna riktning skulle utebli om de under 

1970-talet ri\dandc utvccklingstendenserna far fortsiitta till år 198.'i. Bristen 

på strukturell anpassning under dessa förhällanden ställer krav pii industri

politiska ingripanden för att vrida industristrukturen i riktning mot en 

lttngsiktig konkurrenskraftig sammansiittning. f>tifrcstningarna pf1 industri

sysselsiittningen nödviindiggör samtidigt arbetsmarknadspolitiska åtgiirder 

for att överbrygga tillfälliga sdrighetcr och underfatta omstiillningar p<'i 

arhctsmarknaden. En stor del av sysselsiittningsbortfallet under perioden 

k<111 väntas ske i branscher som iir utpriiglat regionalt koncentrerade. 

Atgiirderna fftr diirför sannolikt ett stort inslag av regionalpolitik. En 

betydande risk finns att olika politiska åtgiirder medför siidana effekter att 

de mol verkar en omvandling av industristrukturen i önskvärd riktning. 

2 Rik.1d11g1·11 IWW!XI. I .111111/. Nr 1110. Bi/11g11 17 
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rör att uppnå nödvändiga föriindringar av industristrukturen kriivs ftl

giirder för alt leda utvecklingen i andra hanor sii att 1970-talcts utvccklings

tendenser förhindras verka fram till iir 198.'i. En ekonomisk politik som 

leder till en förbiillring av den svenska industrins relativa kostnadsliige och 

en lfmgsammare inhemsk konsumtionstillv~ixt. möjliggör en gynnsammare 

produktions- och sysselsättningsutveckling för industrin. En omstruktu

rering av industrins investeringar i riktning mot den kemiska industrin och 

delar av verkstadsindustrin skulle i della fall ge utrymme för en stark 

produktionstillviixt. En sådan omstrukturering kan på medellång sikt ske 

inom ramen för i stort sell oföriindrade totala industriinvesteringar j~imfört 

med den senare delen av 1970-talet. 

Företagens investeringsplaner överenssliimmer inte med denna önsk

värda invcsteringsstruktur. Investeringarna inom kemisk industri och ma

skinindustri bör vara hctydligt större. medan investeringarna inom gruvin

dustri. jiirn-. stål- och metallverk samt massa- och pappersindustri bör 

vara betydligt mindre än vad företagens planer anger. För att åstadkomma 

en förändring av investeringsstrukturen i önskviird riktning krävs därför 

industripolitiska åtgärder. De niimnda omfördclningarnajiimfört med före

tagens planer bör tjäna som riktmärke för industripolitiken. 

Möjligheterna för företagen att öka sin produktion kan hämmas av llcra . 

faktorer. Nedgången i den allmänna rörligheten på arbetsmarknaden har i 

olika sammanhang förts fram som en förklaring till den hrist pii arbetskraft 

som har förekommit bland expansiva fiiretag. Det som har hetydelse för 

strukturomvandlingen iir frågor som berör rörlighetens riktning snarare iin 

dess totala omfattning . .Ä.tg~irder för att häva bristen p[1 yrkcsarhctare kan 

ocksi\ ha väsentlig betydelse både för den kortsiktiga anpassningcn pil 

arbetsmarknaden och för industrins l{mgsiktiga konkurrensförmäga. 

I {1rets höstrapport gör industriverket en niirmarc studie över maskinin

dustrin. där en viss lönsamhctsförbällring konstateras efter den drama

tiska nedgången i lönsamheten undcr mitten av 1970-talet. Verket ger 

vidare kortfattat sin syn pä vissa friigor med anknytning till exportstödet. 

järnmalmsbrytningcn i Norrbotten samt bnstadsbyggandel. 

R e111issyttra llllcn 

Efter remiss har yttranden över industriverkets höstrapport avgells av 

nationalekonomiska institutionen vid universitetet i Göteborg. Sveriges 

Exportråd. Statsföretag AH. Sveriges lndustriförbund efter hörande 

Skogsindustriernas samarbetsutskott. Sveriges Kemiska Industrikontor 

och Sveriges Mekanförbund. Centralorganisation SACO/SR. Landsor

ganisationen i Sverige. Svenska arhetsgivareforeningen och Svenska Me

ta! I i ndu striarbetarfiirbu ndet. 

Rcmissinstanserna instiimmer i uppfattningen att en stiindigt pf1gäcnde 

strukturomvandling iir en nödvändighet för svenskt niiringsliv. Flera in

stanser understryker diirvid Sveriges internationella hernende och vår 
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kiinslighet för förändringar i den internationella marknadssituationen. 

Emellertid sHiller sig nertalet remissinstanser tveksamma eller avvisande 

till industriverkets analys och slutsatser betriiffande riktlinjerna för en 

önskad strukturell utveckling inom industrin vad avser branschsamman

siittning o. d. Ett av huvudargumenten iir osiikerheten i det grova bransch

begrepp som verket använder. Därför efterlyses i tlera fall nya grunder för 

statistik och information avseende företag och industrin. 

Enligt min mening pekar industriverkets höstrapport pi'i behovet av en 

aktiv industri- och regionalpolitik. Resursöverföringen från olönsamma till 

expansiva delar av niiringslivet måste pil olika siitt underlättas. Åtgiirder 

måste vidtas som stimulerar till en ökad materiell och immateriell kapital

uppbyggnad. Industriverket förespråkar en inriktning mot kunskapsinten

siv produktion. Som huvudstrategi tror jag detta iir riktigt men vi mäste 

vara medvetna om att kunskapshöjande [1tgiirder och satsningar pft forsk

ning och teknisk utveckling inte omedelbart sl{tr igenom i form av investe

ringar och produktionsresultat. En konsekvens av detta iir att konkurrens

kraften gentemot utlandet m(1ste höjas också för den arbetsintensiva indu

strin. Vi får ock.;;å räkna med att de traditionella basindustrierna iiven 

fortsättningsvis kommer spela en inte oviisentlig roll. 

Jag avser föreslå regeringen att vidare behandla frågor om industripoliti

kens framtida inriktning i en siirskild proposition senare under detta riks

möte. 

Jag övergär nu till att översiktligt redovisa ;ltgärder som planeras inom 

vissa områden. 

Kapitalförsiirjning m. m. 

Den svenska industrins investeringar ligger fortfarande p{1 en läg niv{i. 

En viss förskjutning har skett l'riin basindustrin till kemisk industri och 

verkstadsindustri. Den allmiinna ekonomiska politiken och kreditpolitiken 

har bl. a. inneburit ett högt ränteläge under år 1980. Diirför har företagen 

snarare strävat efter att förbiittra sin finansiella situation än att satsa p{i 

investeringar i nya projekt. Det iir också svårt att finna nya pmjekr som har 

en siidan avkastning att de ur lönsamhetssynvinkel kan försvaras. Till 

detta kommer att tillgängen pfi lföiat kapital resp. likvida medel har varit 

god medan företagets tillgång på eget riskvilligt kapital varit siimre. Därför 

har riksdagen nyligen beslutat om lättnader i enskilda personers beskatt

ning av inkomst av aktieutdelningar. 

Ett utredningsarbete p{igilr betriiffande de mindre och medelstora företa

gens finansiella förhållanden. Industrifinansieringen och siirskilt banker

nas möjligheter att ytterligare medverka ocli ta risker i samband med 

industriell utveckling har debatterats intensivt under iirel. Genom stegvisa 

föriindringar av hanklagsstiftningen har bankerna efter hand givits större 
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möjligheter att engagera sig i riskfyllda projekt. Som en komplettering till 

bankerna spdar Sveriges lnvesteringsbank AB en viktig rull genom sin 

medvc:rkan i finansieringen av långsiktiga och riskfyllda investeringar. 

Bankens beviljade krediter och garantier uppgår f. n. till 6800 milj. kr. 

Exportfrågor 

Andelen export av kapitalvaror i svenska totalexporten har ökat under 

1970-talet. I början av 1970-talet dominerade Latinamerika som marknad 

bland utvecklingsHinderna. I slutet av 1970-talet har en utjiimning skett. 

Utvecklingslämlerna i Afrika och framför allt inom OPEC 1 har ökat i 

betydelse som marknad. Statshandelsländernas betydelse som marknad 

för svensk kapitalvaruexport har varit ungefor oförändrad under 1970-

talet. lndustriliinderna dominerar fortfarandt:. Kaplialvaruexporten har 

således hävdat sig bättre iin andra varor medan den svenska positionen 

totalt sett försvagats nf1got under 1970-talet. Den starkaste utvecklingen pil 

utvecklingsländer och statshandclsHinder har Finland och Förbundsrepu

bliken Tyskland uppvisat. Den svenska tjänsteexporten som ofta är kopp

lad till kapital varuexport genom entreprenadprojekt m. m. visar en snabb 

ökning. Trots detta synt:s den svenska exporten vara av relativt sett 

mindre betydelse än andra liinders tjänsteexport. 

Det system som startades den I juli 1978 för li\ngfristig finansiering av 

svensk export av kapitalvaror. det s. k. SEK-systemet. berör 3-4 r:; av 

den svenska totalexporten. Systemet som fungerar under i::n försöksperiod 

som striicker sig till den I juli 1981 har just utviirdcrats. 

Små och medelstora företag 

I en situation med avtagande ekonomisk tillviixt och krav på snabb 

omstrukturering av niiringslivet lir de s111lt och llll'dcistora .fi"il"l'tt1gc11 av 

siirskilt i ~ssc. Teknisk förnyelse och nya affiirsidl.!er utvecklas ofta i 

dessa företag. Arhetct fortsiitter för att erbjuda goda utvecklingsbeting

elser för de små och medelstora företagen. Jag avser siilunda att i den 

proposition om industripolitiken som jag just har nämnt. hehandla ocksil 

vissa smftföretagsfrilgor. I detta sammanhang avser jag iiven förorda en 

ut vidgad försöks verksamhet för arbetskooperativ. 

Niir jag i dt:t följande hehandlar anslagsfrågorna knrnmer jag alt förorda 

en fortsatt satsning p{t företagsservieeverksamheten i de regionala ut veek

lingsfonclerna. Niir det giiller fondernas kreditverksamhet bör i enlighet 

med prop. 1980/81: 20 om besparingar i stat.werksamhetcn. m. m. <hil. 13 s. 

21 inget mt:dclstillskott lämnas till de regionala ut vecklingsfondernas lån

givning under budgetåret 1981/82. I stiillct kommer jag alt förorda alt 

fondernas möjlighet all teckna lånegarantier ökas. 

1 Organization llf the Petroleum Exporting Countries. 
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Branschfrågor 

Den internationella lågkonjunkturen på stålområdet har fördjupats under 

år 1980. och i vår omvärld vidtas krisåtgärder av olika slag för att underlät

ta anpassningen till den minskade efterfrågan. Inom lwnde/sstäli11dustrin 

påskyndas strukturomvandlingen för att tidigt möta den försämrade mark

nadssituationen. Även för specialstäli11d11strin medför den försämrade ef

terfrågesituationen problem bl. a. mot bakgrund av branschens stora ut

landsberoende. 

Regeringen kommer inom kort att för riksdagen redovisa vissa frågor om 

stålindustrin m. m. 

Den återhämtning som har kunnat ske inom skogsi11d11stri11 under åren 

1979 och 1980 har varit otillräcklig. Lönsamhetsproblem kvarstår inom 

vissa företag. bl. a. det av staten delägda Norrlands Skogsägares Cellullosa 

AB (Ncb). För att få ekonomiska resurser att fortsätta strukturarbetet har 

Ncb:s styrelse inlämnat en begäran om kapitaltillskott från ägarparterna, 

dvs. staten och de sju skogsägarföreningarna i norra Sverige. För att för 

statens räkning föra förhandlingar med den andra ägarparten har en sär

skild förhandlingsman tillkallats. Vidare har en undersökning genomförts 

av de samhällsekonomiska konsekvenserna av olika framtidsalternativ för 

några av Ncb:s anläggningar. Resultaten av förhandlingarna och undersök

ningen har redovisats för regeringen som tagit ställning för ett alternativ 

som innebär all en genomgripande omstrukturering genomförs inom loppet 

av ett par år och att 300 milj. kr. skjuts till i nytt ägarkapital tillsammans 

med HJO milj. kr. i lånekapital. Det tidigare aktiekapitalet - till 74% statligt 

och till 26 % ägt av skogsägarföreningarna - blir genom de olika struktur

åtgärderna förbrukat. Utställda industribevis konverteras till B-aktier. Re

geringen avser att vt1ren 1981 återkomma till riksdagen med förslag avseen

de Ncb:s framtida struktur och finansiering. I avvaktan hiirpå har en 

lånegaranti på IOO milj. kr. ställts till företagets förfogande, 
En särskild utrednin.gSrium har !irori" enbedöm-ning-av tånkh;tra samar

betsmöjligheter på kraftpappersområdet mellan Fiskeby AB. Viinerskog 

AB och Ncb. Frågan bereds nu i regeringskansliet. 

Statens industriverk utreder på regeringens uppdrag vissa frågor rörande 

sågverksindustrin. Verket väntas inom kort överliimna sin rapport. som 

kommer att remissbehandlas. 

Den utredning (i 1979: 18) som har tillsatts för att överväga vilka åtgär

der som bör vidtas för att förhättra skogsindustrins virkesförsörjning vän

tas redovisa sina förslag under år 1981. 

Kemisk industri - eller delar därav - utpekas ofta som en av industrins 

tillväxtsektorer. Inom statens industriverk har päbörjats en utredning om 

den svenska kemiska industrins utvecklingsmöjligheter. Industriverket har 

vidare i uppdrag att utreda vissa frågor rörande gummivaruindustrin. Den 

sista delrapporten väntas bli klar i början av år 1981. Läkemedelsindustri-
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delegationen (I 1975: 9) avgav hösten 1980 sin slutrapport (SOU 1980: 33) 

Svensk läkemedelsindustri. Delegationen föreslår att ett hranschråd inrät

tas för liikemcdelsindustrin. Delegationens slutrapport remissbehandlas 

f. n. 

Vissa delbranscher inom 1·crkstadsi11d11strin studeras f. n. av statens 

industriverk. Härmed skapas ett underlag för företagens strategiska beslut 

i produktions-. marknadsförings- och samverkansfrågor med syfte att an

passa verksamheten till de krav som omvärlden och strukturomvandlingen 

ställer. För att förhätlra samordningen av lagstiftningsåtgiirder m. m. som 

rör bilbranschcn har tillsatts en interdepartemental arbetsgrupp med an

knytning till bilbranschrädet. 

Det finns starka ömsesidiga beroendeförhållanden mellan den del av vår 

industri som vidareförädlar inhemska råvaror (basindustrin) och den verk

stadsindustri som levererar maskinell utrustning till basindustrin. Jag avser 

i annat sammanhang föreslå regeringen att ge statens industriverk i upp

drag att n~irmare utreda karaktären av dessa samband. hur de har utveck

lats under 1970-talet och den sannolika utvecklingen under 1980-talet. 

Elektro11ikind11stri11 utreds f. n. på regeringens uppdrag av statens indu

striverk i samarbete med styrelsen för teknisk utveckling (STU J. Rappor

ten (SIND 1979: 6) Komponenter och utbildning har remissbehandlats. 

Data- och elektronikkommitten (! 1978: 04) har under <ir 1980 avgivit två 

rapporter. Vad gäller utrustning för gymnasieskolan har jag som framgått 

av statsrådet Mogårds föredragning denna dag samrått med henne i fritgan 

(prop. 1980/81: 100 bil. 9 punkt C 2h 
Mikroelektroniken kommer alltmer till användning håde i produkter och 

produktionsprocesser. Utmärkande för den elektroniska teknologin är den 

höga utvecklingstaktcn. de rika applikationsmöjligheterna, de sjunkande 

rclativpriserna och den snabba spridningen till bl. a. verkstadsindustrin. 

De större verkstadsindustrifiiretagen har redan till överviigandc del börjat 

ta elektroniken i anspråk. För framför allt den mindre verkstadsindustrin 

är kunskaper om elektronikens möjligheter och utnyttjandet av elektronik i 

produkterna en nödvändighet inte minst av konkurrensskäl. Här bör ut

vccklingsfonderna. Stif"telsen Institutet för Företagsutveckling (SI fU J och 

STU iiven i fortsättningen kunna spela en viktig roll. För de större elek

tronikföretagen har Industrifonden reda~1_fått vii:~entlig betydelse. 

Vad avser åtgärder med anledning av framförda förslag återkommer jag 

under dels anslagen B 3. Bidrag till regionala utvecklingsfondcr m. m. och 

B 14. Bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling. dels senare 

under detta riksmöte niir förslag om anslag till STU liiggs fram. 

Efter en fi.irbiittring av Higet inom tl!koimlustrin under åren 1979 och 

1980 föreligger nu tecken på en viss försiimring. På regeringens uppdrag 

liimnade berörda myndigheter. hl. a. statens industriverk. under hösten 

1980 underlag för den fortsatta planeringen <iv de statliga åtgärderna. 

Vidare himnado;: tekodekgationen sin syn på branschen och de statliga 
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åtgärderna. De effektivitetshöjande och marknadsstödjandc insatserna för 

tekoindustrin föreslils fortsätta under budgett1ret 1981 /82. 

Statens industriverk redovisade i augusti 1980 i tre olika branschrap

porter sitt uppdrag att utarbeta en samlad plan för samhällets insatser på 

glasindustriomrädet. Förslag till ätgiirder för den manuella glasindustrin 

kommer inom kort att föreläggas riksdagen i särskild proposition. 

De branschfrämjande åtgärderna för den triihearhetande industrin före

slås fortgå även under niista budgetår. Programmet för gj111erii11d11stri11 har 

nu uppnått det stadium då en avveckling aktualiseras. En nedtrappning 

föresli'ts ske successivt under två budgetår. 

I enlighet med prop. 1980/81: 20 om besparingar i stats verksamheten. 

m. m. föreslås anslaget B 7. Branschfrämjande åtgärder minska med 2 milj. 

kr. till 56385000 kr. 

Internationella frågor 

Överläggningarna om industri- och energisamarbete mellan Sverige och 

Norge har fortsatt. Inom ramen för dessa diskussioner har. på svenskt 

initiativ. två arbetsgrupper niirmare analyserat formerna för ett utvidgat 

svensk-norskt samarbete i fråga om. dels industriell och teknisk utveck

ling. dels exportfrämjande. 

Arbetet inom ramen för OECD har fördjupats p<t områden som iir 

centrala ur industripolitisk synvinkel. Arbetet rörande internationella inve

steringar och multinationella företag har ytterligare fördjupats och har 

medfört en rad kontakter med fackliga organisationer och företrädare för 

näringslivet inom och utom Sverige. 

Statliga stödåtgiirder har under året varit föremål för diskussioner inom 

OECD:s särskilda kommittc för positiva anpassningsåtgärder. Inom EFTA 

kommer en genomgång av statliga stödåtgiirders förenlighet med konven

tionen att äga rum under år 1981. Ocksf1 i förhållande till EG torde samtal 

om statliga stödåtgärder komma att hällas. 

Sverige spelar en aktiv roll i FN:s arbete beträffande transnationella 

företag och medverkar aktivt iiven i arbetet med en internationell uppfö

randekod rörande teknologiöverföring inom UNCTAD. 

FN:s organisation för industriell utveckling. UNIDO. omvandlas enligt 

beslut i FN till fackorgan. Detta jiimte de viktiga industripolitiska aspek

terna på relationerna mellan industriländer och utvecklingsliincler. har lett 

till att handHiggningsansvaret för UNIDO-frågor överförs fr{rn utrikesde

partementet till industridepartementet. 

Vad gäller EG har kontakter och informationsutbyte rörande industripo

litiska problem av gemensamt intresse ytlcrligare intensifierats. Detta giil

lcr särskilt pii papper- och massaomn\dct. EG:s beslut om tvfrngs{1tgiirdcr 
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beträffande stålproduktionen väntas medföra diskussioner med utomstå

ende länder. 

Bilaterala kontakter med andra länder har ytterligare utvidgats bl. a. 

inom ramen för avtal om ekonomiskt. industriellt och tekniskt samarbete 

med flertalet statshandelsländer. med vissa oljeexporterande utvecklings

länder samt med vissa industriländer. 

Under 1980 har regeringen gett AB Svensk Exportkredit bemyndigande 

att bevilja Algeriet en ramkredit i syfte att stimulera svensk export av 

kapital- och investeringsvaror. Tidigare har ramkrediter beviljats Sovjet

unionen och Kina. 

B I. Statens industriverk: Förvaltningskostnader 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

32 309146 

29603000 

34990000 

Statens industriverk. som inrättades den 1 juli 1973. är central förvalt

ningsmyndighet för ärenden som rör industri. hantverk och energiförsöi:i

ning samt mineralhantcring utom vad avser förvaltning och upplåtelse av 

statens gruvegendom. Sistnämnda frågor handläggs av nämnden för sta

tens gruvegendom. varvid industriverket svarar för de beredande och 

verkställande funktionerna. Verket är chefsmyndighet för bergsstaten. 

sprängämncsinspektionen och statens elektriska inspektion. 

Industriverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör. 

Verket är organiserat på fem enheter. nämligen planerings- o<.:h utredning<;

byrån. industriavdelningen, energibyrån. mineralbyrån och administrativa 

byrån. 

Till industriverket är knutna ett expertråd för långsiktiga prognoser. en 

hemslöjdsnämnd. en rådgivande nämnd för transport av farligt gods och ett 

råd för eldistributionsfragor. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnadt!r 
Sjukvård 

1980/81 

120 
61 

181 

24176000 
35000 

Beräknad ändring 1981/82 

Statens 
industriverk 

+2 

+2 

+2 701400 
+ 3500 

) 

Före
draganden 

-9 

+ 221300 
+ 3500 
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1980/81 Bt:riiknad ändring 1981/82 

Rcseersiittningar och 
expenser 
därav för utrikes resor 

Lokalkostnader 
Mervärdeskalt för sand-. 

grus- och stentäkter 
Kungörelsekostnader pä 

mineralomddet 

Inkomster 

Avgifter för handläggning av 
~irenckn enligt lagen ( 1976: 
838) om allmänna ljärr
värmeanläggningar 

Nettoutgift 

Statens ind11.11rii·erk 

2 549000 
201 ()()() 

2 983 000 

100000 

10000 

29853000 

250000 

29603000 

Statens Före-
industriverk draganden 

+ 588000 + 37900 
+ 100000 of. 
+5 345 945 +4924300 

+ I IOOOO + I JOOOO 

+ 90000 + 90000 

+8 8.'8 845 +5387000 

of. of. 

+8838845 +5387000 

De tre viktiga sektorer av samhället. industri-. energi- och mineralsek

torerna. inom vilka industriverket arbetar. kännetecknas av snabba för

ändringar som ofta är svåra att förutse. Från statsmakterna och andra 

organ ställs därför krav på detaljerat kunskapsunderlag. Samtidigt måste 

beredskap finnas for förändringar och engagemang i nya arbetsuppgifter 

vilket komplicerar verkets planering och liigger en tung börda på den 

interna administrationen. 

Under verksamhetsåret 1979/80 har trycket på verkets resurser varit 

fortsatt högt. Industriverket förutser en fortsatt utveckling med ökad efter

frågan på verkets tjänster både beträffande utredningsvt:rksamhet och 

operativ verksamhet. I sin anslagsframstiillning har verket emellertid tagit 

hänsyn till det stora antalet pågående utredningar som behandlar verkets 

skilda aktiviteter och av den anledningen inom flera områden riiknat med 

en i stort oförändrad insatsvolym. 

I. Pris- och löneomriikning m. m. +887484.S kr. 

2. De besparingar som industriverket enligt huvudförslaget har redovi

sat uppgår till 670000 kr. Verket föreslår att nedskärningen skall belasta 

posten Lönekostnader. 

3. Handläggningen av löpande ärenden och författningslhi.gor i samband 

med hantering av naturgas förutsätter resursförstärkningar. Verkets kapa

citet inom detta omddc är otillräcklig. för handliiggning av naturgasfrågor 

föreslår industriverket utökning med en tjänst för handläggare vid industri

avdelningen. Lönekoslnaderna beräknas till I .SO 200 kr. och övriga om

kostnader till 25 800 kr ( + 176000 kr.). 
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4. För medverkan i information om föreskrifter samt för central hand

läggning av tillsynsfrågor av rikskaraktär föreslår verket att en tjiinst för 

handliiggare inrättas vid energihyrån. Lönekostnaderna uppg~lr till 150 200 

kr. och följd kostnaderna till 2.'i 800 kr. ( + 176000 kr.). 

.'i. För att kunna vidmakthålla de internationella kontakter som iir nöd

vändiga för att fullgöra de i instruktionen faststiillda uppgifterna. erfordras 

enligt verket en uppriikning av posten för utrikes resor med 82 000 kr. 

6. För att hihehålla nuvarande amhitionsnivå begiir verket en uppriik

ning av expensmedlen med 200000 kr. 

7. Verket hemställer alt regeringen beslutar överföra tillståndsgivningen 

för utliindska medborgares förviirv av rörelse från industriverket till läns

styrelserna. 

f "iirl'll ra g and c 11 

För nästa budgetår bör medel för industriverkds verksamhet. i likhet 

med vad som gäller för andra myndigheter. beräknas med utgfingspunkt i 

det redovisade huvudförslaget och mt:d beaktande av vad som har anförts i 

prop. 1980/81: 20 om besparingar i slatsvcrksamheten. m. m. (hil. ]) s. 3 

och 12). I propositionen hedömdes att industriverkets förvaltnings- och 

utredningsanslag. inkl. kostnaderna för informationssystemet företag-sam

hiille. kunde minskas med 5 milj. kr. 

Inom industriverkets sektion för explosiva och hrandfarliga varor hand

läggs frågor rörande explosiva och brandfarliga varor samt transport av 

farligt gods. I heUinkandet (Ds K 1980: 10> Säkrare transporter av farligt 

gods. som f. n. remisshehandlas. liimnas förslag angående bl. a. myndig

hctsorganisationen och handltiggningsrutinerna för iirt:ndcn rörandt: trans

porter av farligt gods. Övriga delar av sektionens verksamhet bör enligt 

min mening den I juli 1981 organisatoriskt föras samman med sprängiim

nesinspektionen. Genom denna ätgärd skapas förutsiittningar för en effek

tivare handliiggning av friigorna rörande explosiva och hrandfarliga varor. 

hl. a. gt:nom att onödigt dubhelarbete i framtiden kan undvikas. Pft detta 

sätt kan industriverkets anslag minskas med kostnaderna för fyra tjänster 

för handläggare (jfr s. 36). 

Det hör i övrigt ankomma på verket att närmare besluta om hur hespa

ringarna skall genomföras och med hänsyn till personalsituationen. upp

komna vakanser och arbetsbelastningen. bestiimma vilka tjiinster som kan 

dras in. Verket bör därvid söka uppnå en god halans mellan förvaltnings

och utredningsanslagen bl. a. genom att minska antalet tjänster som har 

inrättats utöver vcrksorganisationen. Vidare bör besparingar i minsta möj

liga mån göras hos de myndighetsfunktioner som iir av siikerhetsmässig 

och olycksförehyggande art. Verket hör också i sin utredningsverksamhct 

i första hand söka bihehålla och förhi. a informationsunderlaget för ver

kets hedömningar av den internationella utvecklingens konsekvenser för 

den svenska industrin. 
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Verket har tidigare liimnat uppslag till interna omprioriteringar av resur

serna som kan ge utrymme för ökade insatser inom siirskilt viktiga omrtt

den. Jag finner det väsentligt, att verket löpande följer upp sådana möjlig

heter. 

Verket har i sin anslagsframstiillning föreslagit att tillståndsgivningen för 

utländska medborgares förvärv av rörelse överföres från industriverkcl till 

länsstyrelserna. Frågan om kontroll av utändsk företagsetablering m. m. 

hereds f. n. inom regeringskansliet. Jag anser att det finns skäl att avvakta 

resultatet av detta innan föriindringar vidtas i handliiggningsonlningen. 

Med hänvisning till sammanstiillningen och till vad jag har anfört beriik

nar jag anslaget till 34990000 kr. 

Jag hcm~t~iller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens industrircrk: Fiirrnltningskosmadcr för budgctftret 

1981 /82 anvisa ett förs lagsanslag av 34 990000 kr. 

B 2. Statens industrh·erk: Utredningar m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

6992 996 

7700000 

5037000 

Reservation 4213004 

Frftn anslaget bestrids kostnader för experter och tillfällig personal 

m. m .. rescersättningar och publikationstryck samt övriga kostnader som 

h~inger samman med utredningar och informations- och kontaktverksam

hct inom statens industriverks arbetsområde. Anslaget tillförs medel som 

flyter in dels vid försiiljning av publikationer som bekostas fran anslaget. 

dels som ersiittning för utredningar som industriverket utför ilt annan. 

Statens industrii·erk 

Under hudgett1ret 1979/80 har statens industriverk lagt fram ett flertal 

utredningsrapporter. Bedömningar av industrins utveckling pii medellilng 

sikt har lämnats i Industriutvecklingen i Sverige (SIND 1979: I Il. Indu

strins strukturfrågor har behandlats i Vinster och syssclsiittning i svensk 

industri 1SIND 1980: 2). Multinationella företag: FoU-verksamhet, 

tekniköverföring och foretagstillviixt ISIND 1980:4) samt Agandet i det 

privata niiringslivet ISIND 1980: 5). Bland rapporter med anknytning till 

smä och medelstora företag kan nämnas Småföretagandet i blickfönget. 

Företaget. produkter. marknader. (SIND 1979: IOJ. Utbudet av långfristiga 

krediter till de mindre och medelstora företagen 1976-197R (SfND PM 

1979: 11 ), Behovet av företagsservice (SI ND PM 1980: 6 och 7J. samt En 

spjutspets för teknikspridning. Intervjuundersökning om Slr"U:s verksam

het och mål ISIND PM 1980: 8). Branschanknutna rapporter har lämnats i 

Gummivaruindustri. Förslag till lösning av arbetsmiljöproblem vid bland-
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ningsenheterna (SJND 1979: 5). Elektronikindustrin i Sverige. Komponen

ter och utbildning (SIND 1979: 6 och 7). Grafisk industri i omvandling. En 

uppföljning av grafiska kommitt~ns betänkande (SIN D 1979: 8). Svensk 

personbilsindustri. Några utgångspunkter inför 1980-talet (SIND PM 

1979: 8). Svensk byggnadssnickeriindustri i internationellt perspektiv 

(SIND PM 1979: Hl). Triihusbranschens framtid del Il. Analys av triihus

branschen i Sverige på permanenthus-. fritidshus- och paviljongomrf1det 

(SJND PM 1980: I J samt Teko 80. Bedömning av tekoindustrins utveckling 

(SJND PM 1980: 3). Inom energiomrfidet har verket avlämnat rapporten 

om Storstockholms värmeförsö1jning (SJND 1979: 4). Statens stöd till en

ergihushållning i näringslivet (SIND PM 1979: 9). Ökad eldning med skogs

rå vara. Möjligheter och konsekvenser (SIND PM 1980: 2l Ol:h Kommuner

nas energiplanering. Redovisning av planeringssituationen (SIND PM 

1980: 5). Inom mineralområdet har Berg och malm i Viisterhottens liin 

(SJND 1979: 9), Grus och sand på land och i hav (SIND 1980: I) samt Berg 

och malm i Jämtlands län (SJND PM 1980: 4) avlämnats. Dessutom har 

rapporterna ADR-CMR - Avtal om vägtransport av farligt gods (S!ND 

1980: 3) och Transport av farligt gods. En sammanstiillning av nati(•nella 

regler i olika län (SJND PM 1979: 12) utgivits. 

Under innevarande budgetår inriktas arbetet på att förbiittra metoderna 

för och öka användbarheten av prognosverksamhcten. Vidare genomförs 

branschanknutna utredningar angående hl. a. skogs-. teko-. gummi-. elek

tronik- och förpackningsindustrin. Dessutom bedrivs iiven forsättningsvis 

projekt som syftar till att beskriva. analysera. utvärdera och liimna åt
gärdsförslag rörande främst företagsekonomiska pn•blem i ett industripoli

tiskt perspektiv. 

Verkets förslag till utredningsprogram for budgeti!ret 1981/82 vid en 

tilldelning av oförändrade resurser i förhållande till innevarande budgelt1r 

nödvändiggör en viss omprioritering av verksamheten inom sektionen för 

långsiktiga prognoser. En större andel av resurserna bör enligt verket 

satsas på bevakning och analys av den internationella utvecklingen. siir

skilt i ett något liingre perspektiv iin det femåriga. Vidare bedömer verket 

det vara nödvändigt att öka informationsaktiviterna på bekostnad av 

främst metodutvccklingsarbetct. Vid en utökning av resurstilldelningen 

kommer inom sektionen för långsiktiga prognoser tillskottet att läggas pft 

främst metodutvecklingsarbetct av industristrukturmodcllen samt studier 

av sambanden mellan lönsamhetsutvcckling och strukturomvandling. 

Branschsektionens verksamhet kommer vid oförlindrad resurstilldelning 

att bedrivas enligt tidigare riktlinjer. En ytterligare satsning p;! den löpande 

branschbevakningen bedöms emellertid som nödvändig. Ett eventuellt 

tillskott av utredningsmedcl kommer helt att tillfalla utredningar inom 

verkstadsindustrin och dess delbranscher. 

Även inom sektionen för allmän industripolitik kommer verksamheten 

vid oföriindrad mcdelstilldelning att få samma huvudinriktning som tidi-
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gare år. En ökad tilldelning skulle möjliggöra en översyn av de generella 

instrument som finns för att åstadkomma industripolitiska åtgärder. 

En stor del av en eventuell ökning av utredningsresurserna anser verket 

skall läggas på prognosverksamheten inom energibyrån. Bedömningar av 

den internationella energimarknaden och den inhemska energiefterfrågan 

är tillsammans med utvärderingen av tidigare energipolitiska insatser av 

stor betydelse för den framtida energipolitiken framhåller verket. 

Mot denna bakgrund begär verket för budgetåret 1981182 en ökning av 

utredningsanslaget med 4050000 kr. 

FöredraRamlcn 

För nästa budgetår bör medel för industriverkets utredningsverksamhet 

beräknas med utgångspunkt i det redovisade huvudförslaget och med 

beaktande av vad som anförts i prop. 1980/81: 20 om besparingar i stats

verksamheten. m. m. (bil. 13 s. 121. 

Det bör ankomma på verket att närmare besluta om hur besparingarna 

skall genomföras. Som jag redan nämnt bör verket därvid söka uppnå en 

god balans mellan förvaltnings- och utredningsanslagen bl. a. genom att 

minska antalet tjänster som har inrättats utöwr verksorganisationen. Ver

ket skall i sin utredningsverksamhet i första hand söka bibehålla och 

förbättra informationsunderlaget för verkets bedömningar av den interna

tionella utvecklingens konsekvenser för den svenska industrin. 

Sammanlagt beräknar jag medelsbehovet under anslaget nästa budgetår 

till 5 037 000 kr. vilket innebär en minskning med niistan 2. 7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens i11d11stri1·erk: UtrcdninR<lr m. m. för budgetåret 1981/ 

82 anvisa ett reservationsanslag av 5 037 000 kr. 

8 3. Bidrag till regionala utvecklingsfonder m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/8 t Anslag 

1981 /82 Förslag 

1106805546 

85 000000 

95000000 

Reservation 

1 Uthetalningarna avser verksamhet hos fonderna under arton månader. 

Från anslaget bekostas 

6788357 

- bidrag till de regionala utvccklingsfondcrnas administration och före

tagsserv ice. 

- särskilda bidrag till Malmöhus. Göteborgs och Bohus. Kronobergs. 

Södermanlands, Kopparbergs och Norrbottens läns ut vecklingsfonder för 

fortbildnings verksamhet. 

- siirskilda bidrag till Västerbottens och Norrbottens läns utvecklings

fonder som tillskott till stiftelsen Industriellt utvecklingscentrum i övre 
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Norrland (IUC) för att täcka kostnader i den utsträckning det bedöms 

lämpligt för företagsservice som inte avgiftsbeläggs. 

- bidrag till vissa centrala organisationer på hantverkets. småindustrins 

och turistnäringens område. 

- bidrag till Svenska Industrietableringsaktiebolaget (Svetab) för 

affärsidcseminarier i syfte att främja tillkomst av nya företag, 

- dels information. utbildning. verksamhetsrationalisering och annan 

central service i statens industriverks regi med inriktning på utvccklings

fonderna. dels rese- och traktamentskostnader samt arvoden för de icke 

auktoriserade revisorer i fonderna som regeringen har förordnat. 

Bidrag som l~imnas under budgetåret 1981/82 avser kalenderåret 1982. 

Statens i11dustri1·erk 

Enligt statens industriverk bör utvccklingsfondcrna tillföras större re

surser för företagsscrvice m:h administration. Verket betonar särskilt be

hovet av ökade insatser inom områdena export. produktutvcckling och 

nyetablering. 

Industriverket föreslår. efter genomgång av de regionala utvecklingsfon

dcrnas förslag och bedömning av anslagsbehovct fiir övriga ändamål. att 

117 milj. kr. anvisas under anslaget för budgetåret 1981/82. Det föreslagna 

beloppet fördelar sig på olika verksamhetsområden och ändamål på föl

jande sätt (milj. kr.l: 

Utvecklingsfomkrna - förctagsservice 
Information. kontakt- och uppsökande verksamhd 
Fiiretagsanalyser 
Produktförnyelse och teknisk service 
Marknadsföring inkl. export>tiid 
Stimulans och stöd till nyetablering 
U thildningsservice 
Ekonomisk/ Administrativ rådgivning och ADll 
samt övrig forctagsscrvice 

Summa företagsservice 
Utvecklingsfonderna - kreditstödjande verksamhet 
Utvecklingsfonderna - administration 
Utvecklingsfonder med regionala utbildningsenheter 
Övriga hidragsiindamål under anslaget !Svetab. I UC. central 
service m. m.) 

Ft'iredrag1111dl.'11 

9.0 
5.0 

11.0 
23,0 

6.0 
4.5 

3.5 

62,0 
21.5 
18.5 
6.0 

9.0 

ll7,0 

De regionala utvecklingsfonderna svarar för betydelsefulla insatser på 

regional nivå för att utveckla små och medelstora företag. Av särskild vikt 

är enligt min bedömning serviceinsatser som syftar till att främja export. 

produktutveckling och etablering av nya företag. Anslaget bör diirför foras 

upp med 95 milj. kr .. vilket innebär en ökning med 10 milj. kr. Vid 

mcdclsberiikningen har jag tagit hänsyn till den utvidgade försöksverksam-
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het för arbetskooperativ som jag avser föreslå i den proposition om indu

stripolitiken som jag tidigare har nämnt. 

Som jag tidigare har redovisat ( s. 22) utreder industriverket tillsammans 

med styrelsen för teknisk utveckling den svenska elektronikindustrins 

nuläge och utvecklingsmöjlighctcr. Jag har noterat att rcmissinstanserna 

gcnomgacndc är positiva till industriverkets förslag om att fonderna med 

hjälp av utomstående elektronikkonsulter skall försöka bistå de mindre 

mekaniska verkstadsföretagen med att föra in datateknik och elektronik i 

sina produkter. Jag räknar med att industriverket och utvecklingsfondcrna 

vid sin medelsanvändning beaktar behovet av insatser på elektronik

området. Till vissa frågor angående den närmare användningen av medlen 

under detta anslag avser jag att återkomma senare under riksmötet i den 

nyssnämnda propositionen om industripolitiken. 

Jag har med tillfredsställelse noterat att landstingen även i år överlag har 

lämnat kraftigt ökade bidrag till fonderna. Jag räknar med att landstingen 

även i framtiden vid behov ökar sina näringspolitiska insatser via fonder

na. 

Med hänvisning till det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till Bidrag till regionala utveckling.~fimder m. m. för budgetåret 

1981/82 anvisa ett rescrvationsanslag av 95 000000 kr. 

B 4. Täckande av förluster anledning av garantigivning hos regionala 

utvecklingsfonder 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I 000 

I 000 

Från anslaget betalas bidrag till regionala utvecklingsfonder för att täcka 

förluster i anledning av fondernas garantigivning (prop. 1979/80: 101 s. 39. 

NU 1979/80: 32. rskr 1979/80: 172). F. n. får varje fond ställa garantier för 

lån på belopp som svarar mot högst 20%· av fondens eget kapital. 

1-·<Jrl'draga11de11 

I enlighet med vad som anfördes i prop. 1980/81: 20 om besparingar i 

statsverksamhcten. m. m. (bil. 13 s. 2) skall fondernas möjligheter att 

lämna garantier under budgetåret 1981/82 utökas så alt lån för ytterligare 

totalt ca 125 milj. kr. kan garanteras. Vai:k fond hör diirför få möjlighet att 

ställa garantier för lfin på belopp som svarar mot högst 25 <;·(, av fondens 

eget kapital. 

Mot bakgrund av alt verksamhdcn med fondernas garantigivning nyli

gen har kommit igång och med hänsyn till osiikerheten beträffande förlus

terna bör anslaget tas upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de av mig förordade riktlinjerna för garantigivning hos 

regionala utvecklingsfonder. 

2. till Täckande a1· förluster i a11lednit1R <Il" garantiRirning hos 

regionala ut1·eckling.1jimder för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av I 000 kr. 

B 5. Täckande av förluster i anledning a~· statliga industrigarantilån m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

90652839 

100000000 

75 000000 

Från detta anslag infrias vid behov statlig garanti enligt förordningen 

( 1978: 5071 om industrigaranti lån m. m. samt statlig garanti för lån till 

turisthotell enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30juni 1965. Ramen för beslut 

om sådana garantier uppgår budgetåret 1980/81 till 300 milj. kr. 

Anslaget tillförs medel som flyter in genom utdelningar i konkurser o. d. 

avseende infriade garantier. 

Statens ind11st1frerk 

Infriande av garantier 

Omfattningen av infriade industrigarantier under de senaste budgetåren 

framgår av följande sammanstiillning (milj. kr.). 

Infriade garantier 1976177 1977/78 1978/79 1979/80 

Garantier beviljade av 
regeringen 5.4 69,0 104.6 78.7 
statens industriverk 2.7 10.6 9.n 14.9 

Summa 8,1 79,6 114.2 93,6 

Amniirk11i11g: I vissa fall avser el\ infriande flera garantier. varav nagon har beviljats 
av rt!geringen och någon har beviljats av industriverket. I sådana fall har en approxi
mativ fördelning gjorts mellan regeringen och verket. 

Industriverket uppskattar behovet av medel för att infria garantier under 

budgetåret 1981/82 till 75 milj. kr. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 33 

Ram för industrigarantilån 

OmfäHningen av heviljade garantier framgår av följande sammanställ

ning (milj. kr.) 

lkviljade garantier 1976177 1977/78 1978179 1979/80 

regeringen lJO 21 l 221 9J 
statens industriverk 98 180 127 92 

Summa 228 391 348 185 

A11111iirk11ing: Industriverket uppger något annorlunda helopp, eftersom verket för 
visst hudgetår inte räknat in de garantier som regeringen har heviljal i slutet av varje 
budgetår men som verket har expedierat efter hudgctårsskiflct. 

Industriverket anser mot bakgrund av utvecklingen under de senaste 

åren att garantiramen bör ges ett sådant utrymme att den inte behöver 

omprövas under budgetåret. V crket föreslår därför att garantiramen för 

budgetåret 1981/82 fastställs till 500 milj. kr. 

Fiirl'clraRandcn 

Förlusterna till följd av infriade garantier för industrigarantilån har legat på 

en hög nivå under de senaste åren. Den tidigare lf1gkonjunkturen har lett 

till att många företag. i vilka staten har varit engagerad med garanti för lån. 

har råkat på obestånd och tvingats erbjuda ackord eller avveckla genom 

konkurs. Garantilånen har därvid ofta hlivit nödlidande. Jag bedömer dock 

att förlusterna för budgetåret 1981/82 kommer att ligga på en något lägre 

nivå och bcriiknar anslaget till 75 milj. kr. 

Jag förordar att ramen för industrigarantilån. som beslutas av regeringen 

och statens industriverk under budgetftret 1981/82. fastställs till 300 milj. 

kr. 
Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att för budgetåret 1981/82 statlig garanti för lån enligt 
förordningen ( 1978: 507) om industrigarantiliin m. m. och för lån 

till turisthotell beviljas med sammanlagt högst 300000000 kr.. 

2. till Täckande arfi"ir/11ster i w1'cd11i11R m· statliga ind11.1·triRarw1ti

lån 111.111. för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 

75000000 kr. 

3 Rik.l"clagc11 1980181. I sam/. Nr /011. Bilaga 17 
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B 6. Sprängämnesinspektioncn 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

3 232494 

3087000 

1000 

34 

Sprängämnesinspektionen är statligt tillsynsorgan för ärenden rörande 

explosiva och brandfarliga varor och därmed sammanhängande frågor. 

Statens industriverk iir chefsmyndighet för inspektionen. 

Inspektionen leds av en spriingämnesinspektör. Inspektionen är organi

serad på två civila sektioner och en militär sektion. Den ena civila sek

tionen handlägger ärenden rörande explosiva varor och brandfarliga gaser, 

den andra ärenden rörande brandfarliga vätskor. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utg(fier 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseers~ittningar och 

expenser 
l .okalkostnadcr 

Summa 

[11/;.t>1t1Stcr 

Tillsynsverksamher fil. fil. 

Nettoutgift 

Statens industrit·crk 

1980/81 

15 
5 

20 

2374000 
_•ooo 

-'93 000 
317000 

3087000 

Beräknad ändring 1981/82 

Statens 
industriverk 

+2 
of. 

+2 

+570000 
+ 1250 

+I 83 _•40 
+ 26830 

+781420 

Före
draganden 

+4 
of. 

+4 

+1017000 
-+ 2 000 

+ 1~()000 

+ ~7000 

+1172000 

+ 1171000 

1000 

Inspektionens millsättning är att öka och effektivisera tillsynsverksam

heten. På grund av begränsade resurser måste en hf1rd prioritering ske 

under hudgetftret. Resurser kommer friimst att satsas på expll)sivvaruin

dustrin och den petrokemiska industrin. Sverige kommer fr. o. m. år 1985 

att kommersiellt anviinda naturgas. Naturgasfrt1gor iir ett delvis nytt ar

betsomrf1de för sprängiimnesinspektionen. vilket kommer att kräva sär

skilda insatser. 

I. Pris- och löneomriikning m. m. + 375 000 kr. 

2. Myndigheten har inte lämnat något huvudförslag då en nedskärning 

med 2 ';-;-. inte har bedömts realistisk. En nedskiirning med 2 C.,;- innebiir 

emellertid en minskning mt:d 69 240 kr. 
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3. För den löpande handläggningen av naturgasfrågor iiskar industriver

ket en tjänst för handläggare. Lönekostnaderna beräknas till 133 000 kr. 

och följd kostnaderna till 37 000 kr. ( + 170000 kr.). 

4. Industriverket anser det angeläget att en tjänst för handläggning av 

explosiva varor inrättas. Tjänsten är nödvändig för att uppnå en acceptabel 

skyddsnivå inom denna frän skyddssynpunkt känsliga verksamhet. Löne

kostnaderna beräknas till 137 000 kr. och följd kostnaderna till 27 000 kr. 

(+170000 kr.). 

5. För befintlig verksamhet krävs en uppräkning av anslagsposten Re

seersättningar och cxpensa med 70000 kr.. varav 30000 kr. är engångsan

visning. 

A \'R!fi.1fi11a11sieri11g a1· sprii11giimnesinspcktio11cns i·crksamhet 

Riksrevisionsverket har på uppdrag av regeringen utrett frttgan hur 

avgiftsfinansiering av delar av sprängiimnesinspektionens verksamhet 

skulle kunna ske. Verket har den 28 september 1979 redovisat uppdraget i 

rapporten Avgiftsbeliiggning vid statens elektriska inspektion och spriing

iimnesinspektionen. Verket ställer sig avvisande till en finansiering genom 

prestationsbundna tid- eller saktaxor. Riksrevisionsverkct anser det iiven 

tveksamt att finansiera verksamheten genom generella avgifter. Som skiil 

anförs att dessa inte får några direkta styreffekter samt att risken för en 

expansion av verksamheten, på grund av en mindre restriktiv budgetbc

handling. ökar. 

Regeringen har i särskilda anvisningar den 27 mars 1980 anmodat statens 

industriverk att i anslagsframställningen för budgetåret 1981/82 gemensamt 

med sprängiimnesinspektionen lämna förslag på hur ett system för avgifts

finansiering av inspektionens verksamhet skall utformas. 

Srarcns i11J11.\'frit·crk 

Industriverket och sprängiimncsinspektionen bedömer det inte lämpligt 

att införa avgiftsbeläggning vid inspektionen. Även spriingämnesinspektio

nens förtroenderåd har enhiilligt uttalat sig mot avgiftsbeliiggning. 

Om avgiftsbeliiggning trots detta införs anser verket att t'lt system med 

generella avgifter som tas ut i första ledet. dvs. hos tillverkare och impor

törer av brandfarliga och exrlosiva varor. är att föredra. 

Vidare anser verket att avgifterna skall grundas på under året i riket 

försåld resp. i egen verksamhet förbrukad miingd. Separata enhetstaxor 

bör tillämpas för brandfarliga varor resp. för sprängämnen och för iivriga 

explosiva varor. Taxenivi'tn bör sättas så att hela medelsbehovet för in

spektionen täcks. Härvid förutsätts att intakterna vid en avgiftsbeliiggning 

tillförs inspektionens anslag. Avslutningsvis anser industriverket att en 

utviirdering av avgiftskonstruktionen skall ske efter tre år. 
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Remissyttranden 

Efter remiss har yttranden över industriverkets och sprängämnesinspek

tionens förslag till avgiftsfinansieringssystem avgetts av överbefälhavaren. 

socialstyrelsen. Sveriges Kemiska Industrikontor. Landsorganisationen i 

Sverige (LO). Svenska arbetsgivareföreningen (SAFl. Svenska Gasför

eningen och Sveriges Industriförbund. 

Socialstyrelsen har inga invändningar mot de av statens industriverk och 

sprängämnesinspektionen framlagda förslagen. Inom den allmänna hälso

vården finns flera exempel pf1 delområden där finansieringen av kontrollen 

belastar det kontrollen riktas mot. Socialstyrelsens erfarenheter är att ett 

system med generella avgifter medför såväl enkel administration som 

rättvis fördelning av kostnaderna. Övriga remissinstanser ställer sig tve

kande eller avvisande till att avgiftsfinansiera sprängiimnesinspektionens 

verksamhet. Överbefälhavaren och LO anser att om avgiftsbeläggning 

införs. ett system med generella avgifter som tas ut i första ledet är att 

föredra. Sveriges Kemiska Industrikontor och Sveriges Industriförbund 

anför att det föreslagna avgiftssystemet kan stimulera till expansion av 

inspektionens verksamhet samt upplevas som orättvist av berörda företag. 

Även SAF och Svenska Gasföreningen anser att systemet är orättvist 

genom att importörer och tillverkare i första ledet belastas. Bägge är dock 

beredda att medverka till utformningen av ett alternativt avgiftssystem. 

Föredra~anden 

Med beaktande av vad som har anförts i prop. 1980/81: 20 om besparing

ar i statsverksamhcten. m. m. (bil. 13 s. 12) finner jag att sprängiimncsin

spektioncns verksamhet bör avgiftsfinansieras fr. o. m. budgetåret 1981/82. 

Jag vill därvid erinra om lagen ( 1975: 66) om explosiva och brandfarliga 

varor enligt vilken regeringen har bemyndigats att meddela föreskrifter om 

avgifter för provning. kontroll eller besiktning eller annan verksamhet i 

samband med explosiva och brandfarliga varor. Förutom att en avgiftsfi

nansiering avlastar statsbudgeten. innebär den även. enligt min mening. ett 

ökat kostnadsmedvetande inom myndigheten och krav p{1 ökad effektivitet 

från myndighetens avnämare. 

Jag delar industriverkets och sprängi-imnesinspektionens uppfattning att 

ett finansieringssystem med generella avgifter som tas ut i första ledet. 

dvs. hos tillverkare och importörer av brandfarliga och explosiva varor. är 

att föredra. En prestationsbunden taxa medför negativa effekter bl. a. i 

form av stora administrativa kostnader och risk för snedvridningar i efter

frågan på myndighetens tjänster. 

Avgifterna avses medföra full kostnadstäckning för inspektionens verk

samhet. varvid beräkningarna gjorts i enlighet med huvudförslaget. Ansla

get bör därför föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Som jag har anfört under anslaget B I. Statens industriverk: Förvalt

ningskostnader bör den I juli 1981 vissa delar av industriverkets sektion 
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för explosiva och brandfarliga varor sammanföras med sprängämnesin

spcktionen, som därigenom tillförs fyra tjänster för handläggare. I sam

band med planerna på att införa naturgas i Sverige erhöll inspektionen 

under år 1980 medel för en tjänst för handläggning av naturgasfrågor m. m. 

Organisationen omfattar därmed 24 tjänster. varav 19 tjänster för handläg

gare. Den verksamhet av föreskrivande art som förs över från industriver

ket. avses inom sprängämnesinspektionen utgöra en särskild sektion. Med 

hänvisning till sammanställningen beräknar jag inspektionens utgifter till 

4 259 000 kr. för nästa budgetår. 

Som en följd av den förändring som jag har föreslagit bör enligt min 

mening det nuvarande förtroenderådet vid sprängämnesinspektionen om

vandlas till en styrelse bestående av nio ledamöter. som utses av regering

en. Statens industriverk kommer därvid i framtiden att svara endast för 

personaladministration och medelsförvaltning åt sprängämnesinspektio

nen samt i övrigt lämna inspektionen det administrativa biträde som be

hövs för dess verksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sprängiimnesinspektionen för budgetåret 1981182 anvisa ett 

förslagsanslag av I 000 kr. 

B 7. Branschfrämjande åtgärder 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

41384690 

58385000 

56385 000 

Reservation 58244610 

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk, bestrids kostna

derna för branschfrämjande åtgärder för vissa branscher. Åtgärderna om

fattar utbildningsåtgärder. teknisk konsulent verksamhet. omställnings

främjande åtgärder och exportfrämjande åtgärder enligt av statsmakterna 

fastställda tidsbegränsade program. 

För textil- och konfektionsindustrierna (tekoindustrin) har riksdagen 

våren 1979 beslutat om förlängd programtid t. o. m. budgetåret 1981/82 

(prop. 1978/79: 145 bil. 3, NU 1978/79:48. rskr 1978/79:390). Ramar för 

budgetåret 1980/81 beslutades av riksdagen våren 1980 (prop. 1979/80: 100 

hil. 17. NU 1979/80: 43. rskr 1979/80: 395). 

Programmen för den träbearbctande industrin. gjuteriindustrin och den 

manuella glasindustrin har förlängts till att omfatta budgetåret 1980/81 

(prop. 1979/80: 100 bil. 17 s. 42. NU 1979/80: 43. rskr 1979/80: 395). 

En verksamhet med dclbranschstudicr inom andra industrisektorer än 

de som omfattas av särskilda program inleddes försöksvis under budget

året 1979/80 (prop. 1978/79: IOO bil. 17 s. 42. NU 1978/79: 59, rskr 1978/ 
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79: 415). Delbranschområden skall för att komma i fråga i princip visa en 

problembild liknande den som de branscher har som omfattas av bransch

främjande åtgärder. Vid riksdagsbehandlingen bedömde näringsutskottet 

(NU 1979/80:43 s. 28 och 50) att kostnaden. 1,5 milj. kr.. för fortsatt 

verksamhet med delbranschstudier under budgetåret 1980/81 kunde beräk

nas rymmas inom ramen för disponibel reservation på detta anslag. 

Administrationen av verksamheten är förlagd till statens industriverk. 

Av följande sammanställning framgår hur för budgetåret 1980/81 anvi

sade medel och för budgetåret 1981/82 förslagna medel fördelar sig på 

branscher ( i I 000-tal kr.). Förslag vad gäller åtgärder för tekoindustrin, 

träbearbetande industrin och gjuteriindustrin samt delbranschstudier inom 

andra industrisektorer framläggs nu. I fråga om åtgärder för den manuella 

glasindustrin avser jag att inom kort återkomma till regeringen med för

slag. I avvaktan härpå har jag inom detta anslag beräknat medel för 

branschfrämjande åtgärder för den manuella glasindustrin. 

Bransch Anvisat 1980/81 Beräknad iindring 1981/82 

Statens Före-
industriverk draganden 

Tekoindustrin 42000 + 2000 -2000 
Träbearbetande industrin 9445 + 4555 -I 000 
Gjuteriindustrin 2940 + 60 -1500 
Manuella glasindustrin 4000 + 3500 +2500 
Delbranschstudier inom 

andra industrisektorer + ~()()() 

Summa 58385 +15115 -2000 

1 För verksamheten har beräknats 1.5 milj. kr. av disponibel reservation vid utgång
en av budgetåret 1979/80. 

Beträffande tidigare beslut rörande de olika branschprogrammen hänvi

sas till den redovisning som har lämnats i budgetpropositionen 1978 (prop. 

1977178: 100 bil. 17 s. 48-49). 

Statens industril'erk 

Industriverket föreslår program enligt följande plan. 

Anvisat Förslag 
1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 

Tekoindustrin 42 44 49 55 
Träbearbetande industrin 9,5 14 13 8 
Sågverksindustrin Il 14 12 
Manuella glasindustrin 4 7.5 1 7.5 1 7,5 1 

Gjuteriindustrin 2.9 3 3 2 
Övriga industrisektorer 5 10 15 

Summa 58,4 84,5 96,5 99.5 

1 Förslag i rapporten (SlND 1980: 9) Manuella glasbruk i strukturomvandling. 
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I fråga om tekoindustrin pekar verket på att importen på textil- och 

trikåområdena har ökat under budgetåret 1979/80 trots bibehållna produk

tions- och sysselsättningsnivåer. För konfektionsindustrin fortsatte ned

gången om än i långsammare takt än tidigare. Även här ökade importen. På 

så sätt har marknadsandelarna för svensk produktion fortsatt att minska. 

Utöver förslagen enligt planen ovan föreslår verket att ramstyrningen av 

exportåtgärder resp. övriga åtgärder tas bort så att medlen kan disponeras 

på sådant sätt att största effekt uppnås. 

För triibearhetande industrin kommer enligt industriverket de alltmer 

uppenbara tendenserna mot en ökad internationalisering att förutom inten

sifierade exportstödjande insatser även kräva resurser i samband med 

behov av fortsatta strukturella förändringar inom industrin. 

De gemensamma exportsatsningar som har genomförts inom ramen för 

exportfrämjandeprogrammet har enligt verket för många företag inneburit 

en god hjälp i introduktionsarbetet. De kollektiva projekten kan emellertid 

utgöra endast en begränsad del av det enskilda företagets satsning på 

exportmarknaderna. Gjorda utvärderingar har_ pekat på att effekten av 

individuella bidrag är högre än för endast kollektiva. För att öka den totala 

slagkraften bör enligt verket möjligheter finnas även för individuella bi

drag. Verket anser att ett införande av individuella bidrag kräver ökade 

resursinsatser och en löptid för programmet på minst tre år innan en 

avtrappning sätts in. 

Liksom föregående år förslår industriverket att ett branschprogram fast

ställs för sågverksindustrin. I avvaktan på att den utredning angående 

sågverksindustrin färdigställs. som regeringen i juni 1979 uppdrog åt sta

tens industriverk att genomföra. har verket gjort en preliminär bedömning 

av medelsbehovet fr. o. m. budgetåret 1981/82. 
Industriverket uppger att hittillsvarande insatser för gjuteriindustrin från 

bransch- och fackliga organisationers sida bedöms ha gett positiva resultat. 

Särskilt gäller detta utbildningsåtgärderna och den tekniska konsulent

verksamheten. Verket anser dock att gjuteriindustrins läge kräver fortsatta 

insatser. Åtgärderna föreslås innefatta även exportinsatser. 

Den försöksvisa verksamhet med de/branschstudier som inleddes bud

getåret 1979/80 har omfattat företag inom tillverkningsområdena sågverks

utrustning. formverktyg samt gruvutrustning och gruvmaskiner. Del

branschstudierna utgörs av omvärlds- och konkurrenskraftsanalyser. 

Verksamheten är inriktad på delbranscher med liknande problembild som 

de branscher som ingår i branschfrämjande åtgärder. Industriverket före

slår att delbranschstudierna i högre grad inriktas på framtidsbranscher och 

framtidsföretag och att åtgärderna får omfatta såväl insatser av initial 

karaktär av typen nuvarande delbranschstudier som individuella och kol

lektiva uppföljningsinsatser för marknads- och produktutveckling. Verket 

föreslår att medlen till dessa studier räknas upp med 3,5 milj. kr. till 5 milj. 

kr. 
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Tekode/e ga tionen 

Tekodelegationen har i skrivelse till regeringen den 20 oktoher 1980 

behandlat den fortsatta planeringen på tekoområdet. Chefen för handels

departementet har tidigare denna dag redogjort för skrivelsens innehåll tjfr 

prop. 1980/81: 100 bil. 14 punkt Fl. Delegationen anför som en slutsats att 

inriktningen av samhällets stödinsatser bör vara en ökad satsning på kon

kurrensstärkande åtgärder såsom effektivisering av produktionen. pro

duktutveckling och marknadsföring samt på sikt en successiv minskning 

av direkta driftstöd. 

I fråga om de effektivitetsfrämjande åtgärderna för tekoindustrin under 

detta anslag anser delegationen, mot bakgrund av den vikt som bl. a. 

konsulthjälp och marknadsföringsåtgärder såväl inom som utom landet har 

för tekobranschen. att en väsentligt ökad satsning bör ske. 

FöredraR<mden 

Branschprogrammen omfattar under innevarande budgetår tekoindust

rin, vari inräknas pälsindustrin. den trähearbetande industrin. gjuteriin

dustrin och den manuella glasindustrin. Dessutom bedrivs sedan budget

året 1979/80 en försöksvis verksamhet med dclbranschstudier inom andra 

industrisektorer än de som omfattas av särskilda program. 

De branschfrämjande åtgärderna består av bidrag till konsultundersök

ningar i omställningsfrämjande syfte. exportfrämjande åtgärder. vissa ut

bildningsinsatser, stöd till teknikspridning via tekniska konsulenter och -

för tekoindustrin - stöd till kollektiva marknadsföringsåtgärder med in

riktning på hemmamarknaden. Strukturåtgiirderna på detta anslag kom

pletteras med statliga lånegarantier - strukturgarantier och särskilda 

strukturgarantier - till vilka jag återkommer i det följande. 

Inriktningen av de statliga åtgärderna för tekoind11strin under perioden 

1979/80- 1981 /8:! beslutades av riksdagen värcn 1979 ( prop. 1978/79: 145. 
NU 1978/79: 48, rskr 1978/79: 3901. Beslutet innefattade en förlängning av 

bl. a. de industripolitiska åtgärderna under perioden. För exportfriimjande 

åtgärder innebar beslutet en kraftig ökning under budgetåret 1979/80 och 

bibehållande av denna nivå under resten av perioden. 

Riksdagen uttalade våren 1979 att regeringen utan dröjsmål borde ta upp 

frågan om stödformernas konstruktion <NU 1978/79: 48, rskr 1978/79: 3901: 

Med anledning härav har inom regeringskansliet genomförts en studie 

beträffande stödformerna på tekoområdet. En sammanfattning av studien 

har redovisats i promemorian <Os H 1980: 8) Statliga fttgärder för tekoin

dustrin. Som chefen för handelsdepartementet denna dag har anfört visar 

analysen att de enskilda stödformerna på det hela taget har hart en ända

målsenlig utformning. 

Riksdagens beslut innebar i frftga om behovet av en långsiktig plan på 

tekoområdet att eti'orderligt planerings- och utredningsarbete borde över

låtas på de ansvariga organen. dvs. tekodelegationcn och närmast berörda 
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myndigheter. Med anledning av riksdagens beslut uppdrog regeringen den 

19 juli 1979 åt överstyrelsen för ekonomiskt försvar. arbetsmarknadssty

relsen och statens industriverk att inom ramen för sina resp. ansvarsområ

den utreda och lämna underlag till regeringen för planeringen inom te

koområdet. Regeringen uppdrog vidare åt tekodelegationen att samordna 

detta arbete. 

Rapporter lämnades av myndigheterna i september och av tekodelega

tionen i oktober 1980. Chefen för handelsdepartementet har denna dag 

redogjort för rapporternas innehåll. Statens industriverk har i sin rapport 

(SIND PM 1980: 16) Tekoindustrierna - förutsättningar på kort och lång 

sikt analyserat tekoindustrins internationella konkurrenskraft. Industri

verket anser att det är genom produktutveckling, produktutformning och 

marknadsutveckling som en viss kompensation kan ges för branschens 

ogynnsamma kostnadssituation. En viss internationell konkurrenskraft 

bör därigenom kunna befästas inom några specifika varuområden. I sin 

bedömning av utvecklingen t. o. m. år 1985 räknar industriverket. trots att 

oförändrat stöd till branschen har förutsatts. med att produktion och 

sysselsättning fortsätter att minska men i en lägre takt än under 1970-talct. 

Den tidigare starka nedgången inom tekoindustrin övergick under åren 

1979 och 1980 i en viss stabilisering. Trots förbättringen har äldrestödet 

fortsatt att spela en avgörande roll för branschen. En undersökning som 

genomförts för att informera bl. a. tekobranschrådet om äldrestödets bety

delse för tekoföretagens ekonomiska ställning visar nämligen att endast en 

tredjedel av branschen, dvs. företag som representerar en tredjedel av 

branschens sysselsättning. skulle ha kunnat undvika förluster år 1979 

också om äldrestöd inte hade utgått. Vissa tecken tyder på att utvecklingen 

inom branschen har försämrats under loppet av år 1980. Bl. a. indikerar en 

enkätundersökning, som genomfördes i oktober 1980 för att informera 
bl. a. tekobranschrådet om utvecklingen, en klar försämring för konfek

tionsindustrin med svag orderingång och otillfredsställande lagersituation. 

Enligt undersökningen kan en nedgång inom konfektionsområdet väntas 

under första delen av år 1981. 

Med hänsyn till det allmänna behovet av besparingar i fråga om statens 

utgifter förordar jag efter samråd med cheferna för handels- och arbets

marknadsdepartementen att ramen för branschfrämjande åtgärder för te

koindustrin minskas något under nästa budgetår. Jag vill i detta samman

hang nämna att vissa disponibla reservationer föreligger från föregående 

budgetår. Däremot kommer jag i det följande att föreslå att ytterligare 

medel ställs till förfogande för att främja effektiviteten inom delar av 

branschen i form av lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektions

industrin. För branschfrämjande åtgärder för tekoindustrin beräknar jag en 

minskning med 2 milj. kr. till 40 milj. kr. för budgetåret 1981 /82. Därvid har 

jag räknat med oförändrade resurser för exportfrämjande åtgärder i enlig

het med riksdagens beslut våren 1979. 
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För den triihearhetandc industrin inleddes budgetåret 1972/73 ett fyra

årigt program med branschfrämjande åtgärder. Programmet har senare 

förlängts. Förutom möbelindustrin omfattas även fr. o. m. budgetåret 1976/ 

77 snickeriindustrin och fr. o. m. budgetåret 1978/79 trähusindustrin av den 

omställningsfrämjande verksamheten med konsultbidrag och strukturga

rantier. 

Kapacitetsutnyttjandet inom den triibearbetande industrin är fortfarande 

otillfredsställande, särskilt inom trähusindustrin. För att underlätta den 

nödvändiga anpassningen inom de olika delarna av den träbcarbetande 

industrin förordar jag därför att åtgärderna förlängs med ett år till att 

omfatta budgetåret 1981/82. Med hänsyn till behovet av besparingar bör 

dock insatserna för detta branschprogram minskas med I milj. kr. till 

8445000 kr. 

Behovet av särskilda statliga insatser för sågl'erksindustrin utreds av 

statens industriverk på regeringens uppdrag. Eventuella åtgärder får över

vägas i samband med beredningen av resultaten av utredningen. 

Gjuteriindustrin omfattas sedan budgetåret 1973/74 av teknisk konsu

lentverksamhet och omställningsfrämjandc åtgärder med konsultbidrag 

och strukturgarantier och sedan budgetåret 1974/75 av utbildningsåtgärder. 

De konsultutredningar som har genomförts som underlag för omstruktu

reringsåtgärder inom gjuteriindustrin har endast i ringa utsträckning lett 

fram till konkreta åtgärder inom branschen. Branschprogrammet för gjute

riindustrin har nu uppnått det stadium. då en avveckling bör aktualiseras. 

Denna bör ske planerat, varför programmet enligt min mening bör fortsätta 

under ytterligare två budgetår och alltså avslutas vid utgången av budget

året 1982/83. Under programmets återstående år bör i första hand utbild

nings- och konsulentverksamheten drivas vidare. Med hänsyn hiirtill och 

mot bakgrund av behovet av besparingar i fråga om statens utgifter beräk

nar jag för budgetåret J 981182 en ram om I 440 000 kr., vilket är en sänk

ning med 1.5 milj. kr. jämfört med föregående budgetår. 

Försöksverksamheten med de/branschstudier. som inte i förväg är inrik

tade på ett visst branschområde, bör fortsätta även under budgetåret 1981/ 

82 i den mån medel finns att disponera på detta anslag vid utgången av 

innevarande budgetår. Omfattningen bör dock begränsas till högst 2 milj. 

kr. I princip bör delbranschområden för att komma i fråga liksom hittills 

visa en problembild liknande den som nuvarande branscher inom de sär

skilda programmen har. Verksamheten skall vidare även i fortsättningen 

ha enbart utredande karaktär, vari inbegrips att göra utredningsresultaten 

till föremål för diskussion och analys vid sammankomster med represen

tanter för berörda företag. 

Som jag redan har nämnt avser jag att inom kort återkomma till regering

en med förslag till åtgärder för den manuella ,;lasindustrin. Som har 

framgått av sammanställningen beräknar jag nu 6,5 milj. kr. för denna 

bransch under detta anslag för nästa budgetår. 
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I prop. 1980/81: 20 om besparingar i statsverksamhcten m. m. har räk

nats med en besparing på detta anslag med 2 milj. kr. för budgetåret 1981/ 

82 (bil. 13 s. 12). Denna besparing uppnås med de åtgärder somjagjust har 

föreslagit. 

Sammanlagt beräknar jag för branschfrämjande åtgärder för budgetåret 

1981/82 140000000 + 8445 000 +I 440000 + 6500000 ==) 56385000 kr. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Branschfriimjande ätgiirder för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag av 56 385 000 kr. 

B 8. Kostnader för räntebefrielse vid strukturgarantier till företag inom 
vissa industribranscher 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

868082 

1000 

I 000 

Reservation 4063 551 

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk, bestrids kostna

der för räntebefrielse vid strukturgarantier som berör företag inom vissa 

industribranscher. 

Strukturgarantier och räntebefrielse i samband härmed infördes budget

året 1972/73 enligt beslut av riksdagen (prop. 1972: 46, NU 1972: 32, rskr 

1972: 195). För övriga riksdagsbeslut i fråga om branschomfattning och 
riktlinjer har redovisning lämnats i budgetpropositionen 1980 (prop. 1979/ 

80: 100 bil. 17 s. 43). 

Verksamheten med strukturgarantier omfattar budgetåret 1980/81 den 

manuella glasindustrin, möbelindustrin. gjuteriindustrin, snickeriindustrin 

och trähusindustrin. 

Syftet med strukturgarantierna är att underlätta en planmässig struktur

omvandling av berörda branscher. Garantin innebär att staten ikläder sig 

borgensansvar för lån som beviljas företag vid företagssamgåenden, exem

pelvis vid förvärv av andra företag eller driftsenheter. 

Statens industriverk 

Garantiramen var under budgetåret 1979/80 185 milj. kr.. varav vid 

ingången av budgetåret 63 milj. kr. var outnyttjat. Efterfrågan på garantier 

ökade under senare delen av budgetåret. Garantier för 6.4 milj. kr. bevil

jades. 

För budgetåret 1980/81 gäller en oförändrad garantiram på 185 milj. kr., 

varav outnyttjat vid budgetårets början var 56.3 milj. kr. 
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För räntebefrielse vid strukturgaranti var vid början av budgetåret 1979/ 

80 4 milj. kr. inte utnyttjat beslutsmässigt. Under budgetåret beviljades 

räntebefrielse med l .5 milj. kr. Tillgängliga medel för räntebefrielse under 

budgetåret 1980/81 uppgår till 2,5 milj. kr., vilket enligt industriverket 

torde var otillräckligt. 

För strukturgarantierna föreslås i enlighet med industriverkets under 

tidigare år framlagda förslag vissa ändringar i reglerna. bl. a. att garanti får 

beviljas för kapitalkrävande interna omställningar. exempelvis vid över

gång till annan produktion, som positivt påverkar andra branschföretags 

konkurrenssituation. 

Industriverket föreslår vidare. också i överensstämmelse med under 

tidigare år framförda förslag. att möjligheten att ge räntebefrielse ökas 

väsentligt. Verket föreslår en höjning av anslaget till JO milj. kr. 

Med ett vidgat användningsområde i enlighet med föreslagna regeländ

ringar och ökade möjligheter ge räntebefrielse kan en betydande ökning av 

efterfrågan på strukturgarantier väntas. Industriverket föreslår att garan

tiramen höjs med 15 milj. kr. till 200 milj. kr. 

Föredraganden 

Systemet med strukturgarantier omfattar under innevarande budgetår 

möbelindustrin. snickeriindustrin, trähusindustrin. den manuella glasin

dustrin och gjuteriindustrin. Jag förordar att verksamheten med struktur

garantier fortsätter under budgetåret 1981 /82 och därvid omfattar möbelin

dustrin, snickeriindustrin. trähusindustrin och gjuteriindustrin. I fråga om 

åtgärder för den manuella glasindustrin avser jag att inom kort återkomma 
till regeringen med förslag. 

Under budgetåret 1979/80 beviljades sturkturgarantier för 6.4 milj. kr. 

Av ramen på 185 milj. kr. var drygt 56 milj. kr. inte utnyttjade vid utgången 

av budgetåret 1979/80. Med hänsyn härtill räknar jag med att verksamhe

ten bör kunna fortsätta under budgetåret 1981 /82 utan någon ytterligare 

höjning av garantiramen. Regeringen bör alltså inhämta riksdagens bemyn

digande att inom en ram av sammanlagt 185 milj. kr.. inkl. redan gjorda 

åtaganden. under budgetåret 1981/82 ikläda staten ekonomiska förpliktel

ser i samband med strukturgarantier. 

Enligt gällande riktlinjer avser strukturgarantierna att påverka struktur

utvecklingen genom att främja samverkan och samgående mellan företag. 

Strukturgaranti kan således inte utgå till satsningar inom ett enskilt före

tag. Jag förordar att riktlinjerna för strukturgaranti ändras i enlighet med 

industriverkets förslag. så att garanti skall få beviljas för kapitalkrävande 

interna omställningar som positivt påverkar andra branschföretags kon

kurrenssituation. 

Under budgetåret 1979/80 beviljades räntebefrielse med l .5 milj. kr. Den 

beslutsmässiga reservationen på anslaget var vid budgetårets slut 2,5 milj. 

kr. Enligt min mening bör möjligheten att bevilja räntebefrielse vara oför-
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ändrad. Som en konsekvens av att garantiramen föreslås bli oförändrad, 

bör anslaget för budgetåret 1981/82 föras upp med ett formellt belopp av 

1000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de ändringar i riktlinjerna för strukturgarantier som jag 

har förordat, 

2. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1981/82 ikläda staten 

förpliktelser i form av strukturgarantier, som inberäknat tidigare 

utställda garantier innebär åtaganden om högst 185 000 000 kr., 

3. till Kostnader.för riintebefrielse l'id strukturgarantier till företag 

inom l'issa industribranscher för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag av 1 000 kr. 

B 9. Täckande av förluster på grund av strukturgarantier till företag inom 

vissa industribranscher 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

389823 

10000000 

10000000 

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk, bestrids utgifter 

för förluster i samband med strukturgarantier och särskilda strukturgaran

tier för tekoindustrin. En redovisning för de olika riksdagsbesluten har 

lämnats senast i budgetpropositionen 1980 (prop. 1979/80: 100 bil. 17 s. 45). 

Industriverket disponerar anslaget även för att täcka förluster på grund 

av exportlånegarantier till företag inom tekoindustrin och den manuella 

glasindustrin (prop. 1970: 41, SU 1970: 61 och BaU 1970: 23, rskr 1970: 165 

och 188). 

Statens industriverk 

Kostnaderna för infriande av strukturgarantier och särskilda struktur

garantier uppgick under budgetåret 1979/80 till nästan 0,4 milj. kr. 

För 1981/82 föreslår industriverket att anslaget höjs med JO milj. kr. till 

20 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag förordar att anslaget för budgetåret 1981/82 tas upp med oförändrat 

10 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Täckande av förluster på grund al' strukturgarantier till 

företag inom l'issa industribranscher för budgetåret 1981/82 anvi

sa ett förslagsanslag av 10000000 kr. 
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B JO. Kostnader för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier för tex· 

til- och konfektionsindustrierna 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

17585213 

12000000 

4500000 

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk, bestrids kostna

der för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier som berör företag 

inom tekoindustrin. Garantierna och räntebefrielse i samband härmed 

beviljas i enlighet med riktlinjer som antagits av riksdagen (prop. 1976/ 

77: 105 bil I. NU 1976177: 41. rskr 1976/77: 305. prop. ·1977178: 42 bil. 3, 

FöU 1977178: 5. rskr 1977178: 81, prop. 1977178: 100 bil. 17, NU 1977178:41, 

rskr 1977/78: 172 och prop. 1978/79: 145, NU 1978/79:48. rskr 1978/79:390 

och prop. 1979/80: 100 bil. 17, NU 1979/80: 36, rskr 1979/80: 248). 

Genom riksdagens beslut våren 1979 har de industripolitiska åtgärderna 

för tekoindustrin, inkl. verksamheten med särskilda strukturgarantier, för

längts t. o. m. budgetåret 1981/82. 

Garantiramen uppgår under budgetåret 1980/81 till 239,5 milj. kr. Av 

ramen var 48,8 milj. kr. beslutsmässigt odisponerat vid utgången av bud

getåret 1979/80. 

Tidigare gällde generell räntebefrielse vid särskild strukturgaranti. 

Fr. om. budgetåret 1980/81 kan räntebefrielse utgå efter behovsprövning, 

varvid projekt med goda framtidsutsikter och samtidigt stora omställnings

kostnader prioriteras. Ramen för beslut om räntebefrielse uppgår under 

budgetåret 1980/81till4 milj. kr. 

Statens ind11stri1·erk 

Under budgetåret 1979/80 beviljades garantier för lån på 23. 7 milj. kr. 

Under budgetåret 1980/81 räknar industriverket med att efterfrågan kom

mer att öka betydligt att döma av bl. a. de ansökningar som har aviserats 

från de större textilföretagen. Verkets och överstyrelsens för ekonomiskt 

försvar begränsade medel för avskrivningslån under budgetåret torde en

ligt verket medverka till att viss efterfrågan sammanhängande med investe

ringar i produktionsutrustning kanaliseras till särskilda strukturgarantier. 

Industriverket har i samband med sitt arbete på regeringens uppdrag 

med en bedömning av tekoindustriernas utveckling kunnat konstatera att 

betydande osäkerhet råder angående branschens utsikter för åren 1981 och 

1982. Osäkerheten sammanhänger med bl. a. ovissheten om den allmän

ekonomiska utvecklingen på såväl hemma- som exportmarknaderna och 

lagerhållningen inom handeln. Med hänsyn till att ramen för särskilda 

strukturgarantier sannolikt har tagits i anspråk vid utgången av budgetåret 

1980/81 anser industriverket att en resursförstärkning är påkallad. Verket 

föreslår att garantiramen höjs med 40 milj. kr. för budgetåret 1981/82. 
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Vidare föreslås att verket under budgetåret 1981/82 får bevilja behovsprö

vad räntebefrielse inom en ram av 6 milj. kr. Industriverket föreslår att på 

anslaget anvisas 5 milj. kr. för räntebefrielse. 

Föredraganden 

Riksdagen beslutade våren 1979 om förlängda industripolitiska åtgärder 

inkl. särskilda strukturgarantier t. o. m. budgetåret 1981/82 (prop. 1978/ 

79: 145, NU 1978/79: 48, rskr 1978/79: 390). 

Ramen för särskilda strukturgarantier är under innevarande budgetår 

239,5 milj. kr. Outnyttjat härav var vid budgetårets början 48,8 milj. kr. 

Med hänsyn till de behov som kan förutses förordar jag att garantiramen 

höjs med 20 milj. kr. till 259,5 milj. kr. under budgetåret 1981/82. Regering

en bör alltså inhämta riksdagens bemyndigande att inom en ram av 259,5 

milj. kr., inkl. redan gjorda åtaganden, under budgetåret 1981/82 ikläda 

staten ekonomiska förpliktelser i samband med särskilda strukturgarantier 

för tekoindustrin. 

Under innevarande budgetår kan räntebefrielse beviljas efter behovs

prövning med högst 4 milj. kr. Jag förordar att statens industriverk medges 

att under budgetåret 1981/82 bevilja räntebefrielse med högst 3.5 milj. kr. 

För utbetalning av medel för räntebefrielse under budgetåret 1981/82 

beräknar jag ett behov av 4,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1981/82 behovsprövad räntebefrielse 

vid särskild strukturgaranti för textil- och konfektionsindustri

erna beviljas inom en ram av 3 500 000 kr., 

2. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1981/82 ikläda staten 

förpliktelse i form av särskilda strukturgarantier för textil- och 

konfektionsindustrierna, som inberäknat tidigare utställda garan

tier innebär åtaganden om högst 259 500 000 kr., 

3. till Kostnader för räntehlj'rielse l'id siirskilda strukturgarantier 

för textil- och konfektionsindustrierna för budgetåret 1981182 

anvisa ett förs lagsanslag av 4 500 000 kr. 

B 11. Bidrag till företagsinriktad fortbildning 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

198 J /82 Förslag 

6954267 

9924000 

9924000 

Reservation 5670827 

Från anslaget lämnas bidrag till utbildningsarrangörer för kostnader i 

samband med utveckling, anpassning och genomförande av småförctagsin

riktade kurser (jfr prop. 1977/78: 40 bil. I s. 180). 
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Statens industriverk 

Industriverket använder anslaget för dels bidrag till kursgenomförande, 

dels bidrag till utveckling och anpassning av kurser. dels information om 

och marknadsföring av utbildningsmöjligheterna. Liksom tidigare har ver

ket ambitionen att under budgetåret 1981/82 via ökade utvecklingsinsatser 

höja kvaliten på kursverksamheten. Vidare kommer verket att i ökad grad 

främja information om och marknadsföring av utbildningen. 

Industriverket hemställer att 12 milj. kr. anvisas till företagsinriktad 
fortbildning för budgetåret 1981/82. 

Föredraganden 

Bidragen till företagsinriktad fortbildning medverkar i betydande utsträck

ning till att relativt billiga kurser för småföretagen kan utvecklas och 

genomföras. Enligt min mening bör industriverket pröva om bidrag i högre 

grad än f. n. kan lämnas för att bekosta utveckling och genomförande av 

kurser inom elektronikområdet. Jag beräknar anslaget för nästa budgetår 

till oförändrat belopp, 9 924 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till fiiretagsinriktad fortbildning för budgetåret 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 9924000 kr. 

B 12. Täckande av förluster vid investeringsgarantier till vissa företag 

1979/80 utgift 
1980/81 Anslag 
1981 /82 Förslag 

1000 
I 000 

Från anslaget. som disponeras av statens industriverk. bestrids utgifter 

för att infria garantier som har lämnats i syfte att få till stånd en ökad 

investeringsaktivitet inom industrin under åren 1977-1979 (jfr prop. l 976/ 

77: 95 s. 19, NU 1976/77: 35, rskr 1976/77: 279). 

Enligt beslut om åtgärder för att underlätta strukturomvandlingen inom 

specialstålindustrin och stålgjuteriindustrin (prop. 1977 /78: 47. NU 1977/ 

78: 30, rskr 1977/78: 84) skall även förluster på lånegarantier för dessa 

ändamål täckas från detta anslag. 

Statens industriverk 

Industriverket föreslår att anslaget tas upp med ett formellt belopp av 

I 000 kr. nästa budgetår. 
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Föredraganden 

Systemet med investeringsgarantier har liksom systemet med lånegaran

tier till specialstål- och stålgjuterierna upphört vid utgången av år 1979. 

Anslaget bör i enlighet med statens industriverks förslag tas upp med 

I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Täckande av förluster vid investeringsgarantier till vissa 

företag för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av I 000 

kr. 

B 13. Täckande av förluster vid lånegarantier till skogsindustrin 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I 000 

I 000 

Från anslaget. som disponeras av statens industriverk. bestrids kostna

der för infriande av garantier för lån till skogsindustrin efter regeringens 

prövning i varje särskilt fall. Garanti för lån till skogsindustrin lämnades 

åren 1978 och 1979 enligt de riktlinjer som har antagits av riksdagen (prop. 

1977/78: 123, NU 1977/78: 74, rskr 1977178: 360 och prop. 1978/79: 25 bil. 
11. NU 1978/79: 16, rskr 1978/79: 122). 

Statens ind11stri1·erk 

Kostnader för infrianden kan f. n. inte uppskattas, varför industriverket 

föreslår att anslaget för budgetåret 1981/82 förs upp med ett formellt 

belopp av I 000 kr. 

Föredraganden 

Garantierna var avsedda att möjliggöra upplåning för att överbrygga 

akuta likviditetsproblem i skogsindustriföretagen. Av ramen om totalt 900 

milj. kr. har 484,7 milj. kr. tagits i anspråk. Systemet upphörde med 

utgången av år 1979. 

I enlighet med industriverkets förslag bör anslaget för budgetåret 1981/ 

82 föras upp med I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Täckande m·ji"irlmter l'id låneg1mmticr till skogsindustrin för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

4 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 100. Bi/aga /7 
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B 14. Bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

6080000 

14100000 

50 

Från anslaget betalas bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsutveck

ling (SIFU). Stiftelsen som bildades den 10 juli 1980 beräknas under första 

halvåret 1981 överta den verksamhet med fortbildning m. m. som f. n. 

bedrivs av statens industriverks enhet för företagsutveckling. Under inne

varande budgetår har anvisats bidrag med sammanlagt 13 080000 kr. till 

denna verksamhet från dels detta anslag. dels anslaget Statens industri

verk: Bidrag till kursverksamhet m. m. 

Stiftelsen Jnstitutetfiir Fiiretagsutveck/ing 

Stiftelsen redovisar två alternativa ambitionsnivåer för verksamheten 

under 1981/82. För en i stort sett oförändrad ambitionsnivå räknar stiftel

sen med ett behov av bidrag med 14 milj. kr. Stiftelsen föreslår emellertid 

en högre ambitionsnivå där kurser inom elektronikområdet kan utvecklas 

och genomföras i betydligt större utsträckning än f. n. Stiftelsen söker 

bidrag med 19 255 000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar anslaget till 14.1 milj. kr. för budgetåret 1981/82. Jag har 

vid min beräkning tagit hänsyn till bl. a. de merkostnader i den löpande 

verksamheten under budgetåret som föranleds av övergången till stiftelse
form. Vidare räknar jag med att SIFU skall kunna konsolidera sin verk

samhet ytterligare inför de påfrestningar som omlokaliseringen kan komma 

att medföra. Frågan om bidrag till utrustning i samband med omlokalise

ringen kommer att tas upp i annat sammanhang. Vad beträffar fortbildning 

på elektronikområdet. räknar jag med att SlFU inom ramen för sina 

resurser under de närmaste åren kan ge ökat utrymme för sådana insatser. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till St((telsen lnstit11tct .får Företags11t\'eckling för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 14 I 00 000 kr. 
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B 15. Främjande av hemslöjden 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har under denna anslagsrubrik 

anvisats ett reservationsanslag av 2 752 000 kr. 

Jag avser att denna dag föreslå regeringen att i särskild proposition 

redovisa förslag om den fortsatta verksamheten på hemslöjdsområdet. 

Anslaget bör i avvaktan härpå föras upp med oförändrat belopp i stats

budgetförslaget för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Frän!iande av 

hemslöjden för budgetåret 1981/82 beräkna ett reservationsanslag 

av 2 752 000 kr. 

B 16. Medelstillskott till Norrlandsfonden 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

39000000 

30000000 

30000000 

Stiftelsen Norrlandsfonden. som bildades år 1961 (prop. 1961: 77. SU 

1961: 89, rskr 1961: 2.Bl. har till uppgift att främja näringslivets utveckling i 

Norrland. Riksdagen har nyligen beslutat om fondens verksamhet (mder 

perioden 1981-1985 (prop. 1980/81: 51. NU 1980/81: 22. rskr 1980/81: 131 ). 

I enlighet med riksdagens beslut om ändrade riktlinjer för Norrlandsfon

dens fortsatta verksamhet bör anslaget föras upp med 30 milj. kr. nästa 

budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Medelstil/s/.;011 till Norrla11d.1fo11tlc11 för budgetåret 1981/82 

anvisa ett reservationsanslag av 30000000 kr. 

B 17. Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB Svensk Ex
portkredit 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

17018736 

25000000 

180000000 

Från anslaget bestrids utgifter för kostnadstäckning till AB Svensk Ex

portkredit (SEK) för skillnad mellan ut- och upplåningsräntor samt för 

kursförlust inom ramen för försöksverksamhctcn med statsstödda ex

portkrediter som SEK lämnar enligt riksdagens beslut (prop. 1977178: 155 
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bil. 3. NU 1977178: 73. rskr 1977/78: 379). Genom riksdagens beslut i de

cember 1978 ingår numera även export av nybyggda fartyg i försöksverk

samheten (prop. 1978/79:49, NU 1978179: 17. rskr 1978/79: 115). 

Reglerna för kreditgivningen återfinns i förordningen 11978: 404) om 

exportkreditfinansiering med statligt stöd. m. m. (ändrad senast 1980: 5631. 

Villkoren för krediterna skall stå i överensstämmelse med den överens

kommelse om riktlinjer för begränsning av statligt stöd vid exportkredit

givning som Sverige har biträtt, den s. k. consensusöverenskommelsen, 

samt med tillämpningen av överenskommelsen. 

Enligt riksdagens beslut får SEK inom en ram av 18000 milj. kr. försöks

vis lämna exportkrediter eller utfästelser därom fr. o. m. den I juli 1978 

t.o.m. den 30juni 1981 (prop. 1979/80: 125 bil. Il. NU 1979/80:58, rskr 

1979/80: 346). Löften om statsstödd kredit, som ännu inte har accepterats 

av kunderna. avräknas mot den beslutande ramen med f. n. 25 %. 

SEK har att inkomma med framställning om kostnadstäckning för ränte

differenser och eventuella realiserade kursförluster till regeringen årsvis i 

efterskott. För innevarande budgetår har anvisats 25 milj. kr. Bolaget har 

för kalenderåret 1979 hemställt om täckande av en nettokostnad för statens 

på 17 018 736 kr. Regeringen har fattat beslut om utbetalning. Per den I juli 

1980 var löften om statsstödd exportkredit på tillsammans 28897 milj. kr. 

utestående. Därutöver hade avtal om exportkrediter träffats till ett sam

manlagt belopp av 4 704 milj. kr., varav 1625 milj. kr. har utbetalats. 

Nettokostnaden för staten under första halvåret 1980 har uppgått till 33.5 

milj. kr. 
Av den av riksdagen beslutade ramen för exportkreditgivning om 18000 

milj. kr. har regeringen per den I juli 1980 medgivit att 13000 milj. kr. får 

utnyttjas. Regeringen har vidare i några fall med hänsyn till konkurrensen 

på resp. marknad och den aktuella exportaffärens betydelse för svensk 

industri medgivit att SEK får tillämpa lägre räntesatser för exportkreditfi

nansiering än eljest. Villkoren ligger inom ramen för consensus-överens

kommelsen. 

Det är svårt att exakt bedöma statens kostnader för den statligt stödda 

exportkreditgivningen genom SEK. Utlåningsvolymen har stigit relativt 

snabbt, men beloppet av utbetalda krediter är fortfarande relativt måttligt i 

förhållande till den stora löftesvolymen. En fortsatt ökning av kostnaderna 

kan väntas. För innevarande budgetår kan belastningen nu beräknas till ca 

85 milj. kr. Med hänsyn till utestående löften, utbetalade krediter och 

ränteläget beräknar jag medelsbehovet under anslaget till 180 milj. kr. för 

budgetåret 1981/82. I dessa beräkningar har hänsyn tagits till att nya löften 

enligt nuvarande regler inte kan lämnas efter den 1 juli 1981. 1 fall den 

översyn som just har genomförts leder till att systemet bör fortsätta kom

mer det att påverka kostnaderna endast marginellt nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader .får statsstiidd exportkreditgil'ning genom AB 

S1·ensk Exportkredit för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsan

slag av 180000000 kr. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 

B 18. Kostnader för viss kreditgivning hos Sveriges Investeringsbank AB 

1979180 V tgift 

1980/81 Anslag 
1981/82 Förslag 

348419 

2000000 

10000000 

53 

Från anslaget bestrids utgifter för kostnadstäckning till Sveriges Investe

ringsbank AB för skillnad mellan ut- och upplåningsräntor samt i särskilda 

fall för kursförlust när det gäller vissa krediter vid svenskt företags försälj

ning inom landet som Investeringsbanken lämnar enligt riksdagens beslut 

(prop. 1977/78: 155 bil. 3, NU 1977/78: 73, rskr 1977/78: 3791. 

Föreskrifter om kreditgivningen har meddelats i förordningen ( 1978: 404) 

om exportkreditfinansiering med statligt stöd m. m. (ändrad senast 

1980: 563). Enligt förordningen kan Investeringsbanken lämna krediter 

med statligt stöd för att finansiera svenskt företags försäljning inom landet 

då konkurrerande utländskt företag på grund av utländskt kreditstöd erbju

der särskilt förmånliga kreditvillkor. För att statsstöd skall utgå krävs 

beslut av regeringen i varje enskilt fall. Förutsättningarna för kreditutgiv

ningen ansluter i huvudsak till vad som gäller i fråga om statsstödda 

exportkrediter som lämnas av AB Svensk Exportkredit. 

Investeringsbanken har att inkomma med framställning om kostnads

täckning för ränteförluster och i särskilt fall eventuellt realiserade kursför

luster årsvis i efterskott. 

Till den 1 oktober 1980 har regeringen lämnat medgivande om statsstödd 

kredit för vissa leveranser inom landet på sammanlagt ca I 100 milj. kr. 

Vissa löften faller bort på grund av uteblivna order. Beviljade, aktuella 

krediter var till nämnda tidpunkt ca 700 milj. kr. Stödmöjligheten har 

utnyttjats restriktivt. Det går f. n. inte att närmare beräkna storleken av 

kostnaderna. Belastningen på anslaget kan nu beräknas till 4 milj. kr. för 
innevarande budgetår. Jag beräknar nu medelsbehovet under anslaget till 

10 milj. kr. nästa budgetår. I dessa beräkningar har hänsyn tagits till att nya 

löften enligt nuvarande regler inte kan ges efter den I juli 1981. I fall den 
översyn som f. n. pågår leder till att systemet bör fortsätta kommer det att 
påverka kostnaderna endast marginellt nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för 1·iss kreditgil'ning hos Sveriges lnl'esterings

hank AB för budgetåret 1981182 anvisa ett förslagsanslag av 

10000000 kr. 
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B 19. Lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

12473500 

10000000 

Behållning 23540215 

Rationaliseringslånen, som administreras av statens industriverk. läm

nas för investeringar i sådan produktionsutrustning som påtagligt höjer 

effektiviteten inom arbetsintensiv produktion av i första hand plagg men 

även av andra konfektionerade textil- och konfektionsprodukter. Lånen 

beviljas enligt riktlinjer som har antagits av riksdagen (prop. 1975/76: 206, 

NU 1975/76:70, rskr 1975/76:415 och prop. 1976/77: 105, NU 1976177:41, 

rskr 1976/77: 305). 

För budgetåret 1976/77-78/79 har under denna rubrik anvisats investe

ringsanslag om sammanlagt 60 milj. kr. Vid ingången av budgetåret 1979/80 

var 26,8 milj. kr. inte beslutsmässigt disponerade. Under budgetåret bevil

jades rationaliseringslån med 17 ,2 milj. kr. Således var vid ingången av 

budgetåret 1980/81 9,6 milj. kr. inte beslutsmässigt disponerade. 

Tekodelegationen har i sin skrivelse den 20 oktober 1980 föreslagit att 

dessa rationaliseringslån och vissa lån som administreras av överstyrelsen 

för ekonomiskt försvar skall slås samman till en gemensam låneform. 

Chefen för handelsdepartementet har denna dag behandlat frågan i han

delsdepartementets bilaga (prop. 1980/81: 100 bil. 14) under avsnittet F. 

Ekonomiskt försvar. Liksom han är jag inte beredd att nu föreslå några 

förändringar i nuvarande låneformer. 
En fortsatt hög efterfrågan på rationaliseringslånen föranledde statens 

industriverk att under budgetåret 1979/80 ändra beslutsreglerna i syfte att 

prioritera användningen av återstående begränsade medel. Enligt industri

verket kan efterfrågan på lån trots detta inte tillgodoses med tillgänglig ram 

under budgetåret 1980/81. Under juni-november 1980 beviljades lån med 

5,7 milj. kr. Outnyttjad ram uppgick den 30 november till 3,9 milj. kr., 

samtidigt som inneliggande ansökningar uppgick till 3.2 milj. kr. Industri

verket föreslår att 20 milj. kr. anvisas för budgetåret 1981/82. 

Jag ämnar denna dag förorda att 5 milj. kr. anvisas för detta ändamål på 

tilläggsbudget Il till statsbudgeten för budgetåret 1980/81. Även med denna 

förstärkning kommer såvitt kan bedömas anvisade medel att helt utnyttjas 

under innevarande budgetår. Enligt min mening är det angeläget att genom 

stöd till fortsatt effektivitetshöjning inom arbetsintensiva delar av tekoin

dustrin stimulera införandet av bättre produktionsteknik och därigenom 

främja branschens konkurrenskraft. För budgetåret 1981/82 bör 10 milj. kr. 

anvisas för lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin. 

Lånen bör utgå enligt oförändrade riktlinjer. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till rationaliserin1:sinvesteringar inom konfektionsindu
strin för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 

10 000 000 kr. 
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C. REGIONAL UTVECKLING 

Regionalpolitikens mål och förutsättningar 

Regionalpolitiken skall främja en utjämning av välfärden mellan landets 
olika delar och inom regioner. Tillgången till arbete, service och en god 
miljö har härvid en. avgörande betydelse. En ambition för arbetet är att 
samhällsförändringarna skall kunna ske i en jämn takt. Kravet på regional 
balans finns med som ett mål för den ekonomiska politiken och samhälls
byggandet. En utjämning av tillgången till arbete kräver sysselsättnings
främjande insatser i de regioner som har de lägsta sysselsättningsgraderna. 
Fortsatta insatser är också nödvändiga för att förstärka servicen i regioner 
där den är hotad. Slutligen finns en långsiktig strävan att i samverkan med 
den fysiska planeringen bygga upp stabila regioner med väl fungerande 
samband mellan arbete och bebyggelse. De regionalpolitiska målen fast
ställdes senast i det regionalpolitiska beslutet år 1979 (prop. 1978/79: 112, 

AU 1978/79: 23, rskr 1978/79: 435). 
De svåraste långsiktiga problemen har alltsedan den aktiva regionalpoli

tiken infördes vid mitten av 1960-talet funnits i de inre delarna av Norrland 
och Svealand. Insatser för att främja en ökad sysselsättning och en förbätt
rad service görs därför i första hand där. Därutöver finns för hela landet en 
strävan att med olika åtgärder åstadkomma ny verksamhet i orter som 
påverkas av stora strukturförändringar. Den regionalpolitiska planeringen 
arbetar slutligen med en samordning av olika samhällsinsatser så att de 
gemensamt kan bidra till en positiv utveckling av skilda regioner. 

I det ansträngda budgetläge som nu råder ökar kraven på att de samlade: 
samhällsresurserna används så effektivt som möjligt. men även med hän
syn till av statsmakterna fastställda regionala mål och riktlinjer. Den eko
nomiska politiken syftar - bl. a. genom begränsningar i den totala konsum
tionens tillväxt - till att åstadkomma betydande ökningar av näringslivets 
investeringar. Härvid ökar möjligheterna att med regionalpolitiskt stöd få 

en produktions- och sysselsättningstillväxt också inom stödområdena. 
Studier utförda av dåvarande expertgruppen för regional utrednings

verksamhet (ERU) om effekterna av det regionalpolitiska stödet har visat, 
att tillväxten i stödområdet i hög grad har skett inom redan befintlig 
industri. Vidare har antalet omlokaliseringar till stödområdet från övriga 
landet varit mycket litet, endast ca 4% av alla stödärenden under perioden 
1965-1975. Mycket tyder också enligt ERU på att industriproduktionen 
och sysselsättningen totalt sett har ökat som ett resultat av det regionalpo
litiska stödet. 
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En fortsatt tillväxt inom stödområdena, som fortfarande har lägre sys
selsättningsgrad och en högre arbetslöshet än övriga landet, innebär att 
arbetskraften kan tillvaratas bättre än om expansionen sker i regioner med 

brist på arbetskraft. 
En fortgående strukturomvandling är nödvändig för att ge industrin ökad 

lönsamhet och för att resurser skall kunna frigöras till offensiva investe
ringar. Samtidigt kan det bli nödvändigt för berörda parter att ta ansvar för 

att arbetskraft som blir uppsagd så långt som möjligt skall kunna få annan 

sysselsättning i den egna regionen. 
I rådande statsfinansiella läge bör resurserna koncentreras till de sva

gaste regionerna. För regioner utanför stödområdet bör det i högre grad 
ankomma på företagen och kreditinstituten, kommunerna och de anställda 

att i samverkan med statliga myndigheter använda de gemensamma resur
serna mer effektivt än tidigare. Endast i särskilda fall där dessa åtgärder 

inte är tillräckliga och annan sysselsättning inte står till buds kan det bli 
aktuellt att staten genom särskilda insatser ger regionalpolitiskt stöd till 

projekt utanför stödområdena. 

Utvecklingen i olika regioner 

I det följande lämnas en översikt av utvecklingen inom olika regioner 
under de senaste åren och regionala bedömningar till mitten av 1980-talet. 
Tonvikten är lagd vid regionala befolknings- och sysselsättningsföränd

ringar. Materialet är hämtat från underlaget till länsplaneringen. 
Den regionala befolk11i11gs1m·ecklinge11 har under 1970-talet inneburit en 

utjämning mellan landsdelar. I viss mån har också en förbättrad inomre
gional balans uppnåtts. Fortfarande finns dock i flertalet län kommuner 
som har svårt att ens upprätthålla en oförändrad folkmängd. 

De flesta länen hade en likartad befoiknlngsutveckling under hela 197u
talet. Uppsala och Hallands län med närhet till Stockholms- resp. Göte
borgsregionen har haft den snabbaste tillväxten. I Stockholms. Gotlands 
och Västerbottens län har tillväxten ökat under senare delen av 1970-talet. 

Södermanlands, Blekinge. Malmöhus, Älvsborgs och Norrbottens län 
har haft en svagare utveckling under de senaste åren. Blekinge län har haft 
den svagaste utvecklingen efter år 1975. Av skogslänen har Kopparbergs 

och Västerbottens län haft den starkaste utvecklingen medan Norrbottens 
län har haft en relativt svag utveckling. Utvecklingen i länen sammanfattas 

på karta I. 
Befolkningsutvecklingen i ortstyper inom resp. utom stödområdet fram

går av följande tabell 1. 
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Tabell I. Befolkningsutvecklingen inom ort.~typer inom resp. utanför stödområdet åren 1970-1979 samt pro
gnos för år 1984. 

Område Folkmängd. I 000-tal invånare Prognos Förändring per år, avrundat 
år 1970 år 1975 år 1979 år 1984 1970-1975 1975-1979 

% o/c: % o/t:· 

Storstads-
områden 2426 30 2468 30 2498 30 2544 30 14400 7400 

Primära centra 2 295 28 2 355 29 2 381 29 2401 29 12000 64110 
i stödom-
rådet 837 10 868 Il 883 Il 888 Il 6100 3 800 
utanför 
stödområdet 1457 18 1487 18 1498 18 1513 18 5900 2600 

Regionala 
centra i 2067 26 2074 26 2080 26 2092 25 1400 1500 
stödområdet 896 Il 885 Il 880 Il 878 10 -2200 -1200 
utanför 
stödområdet 1171 15 1189 15 1200 15 1214 15 36110 2700 

Kommuncentra I 277 16 1310 16 1344 16 1352 16 6600 8500 
i stödom-
rådet 601 7 601 7 609 7 607 7 2000 
utanför 
stödområdet 676 9 709 9 735 9 745 9 6600 6500 

Riket 8077 100 8208 100 8303 100 8390 100 26200 23600 
stödområdet 2344 29 2 354 29 2372 29 2373 28 4000 4500 
utanför 
stödområdet 5 743 71 5854 71 5931 71 6017 72 22200 19100 

Samtliga ortstyper har haft tillväxt under hela 1970-talet. Regionala 

centra har dock haft en vikande folkmängd inom ~tödområdena. Ortsty

perna har i övrigt påtaligt stabila andelar av rikets befolkning. Länsstyrel

sernas prognoser antyder att den tidigare kraftiga tillväxten i stödområ

denas primära centra skulle dämpas samt att storstadsområdena. främst 

Stockholmsregionen, och primära centra utanför stödområdet skulle få en 

ökad tillväxt. Den kraftiga tillväxten av befolkningen i kommuncentra 

skulle också dämpas. 

Olikheterna i befolkningsutvecklingen beror dels på skillnader i fråga om 

dödlighet och fruktsamhet samt på skillnader i åldersstrukturen mellan 

olika regioner, dels på att flyttningsmönstren varierar regionalt. Flera län 

börjar nu få en åldersstruktur som gör att antalet avlidna per år överstiger 

antalet födda. I skogslänen frånsett Västerbottens och Norrbottens län har 

denna tendens skärpts under de senaste åren. Samma tendens kan även 

noteras i Kalmar och Örebro län. I sådana regioner krävs således en 

inflyttning redan för att kunna bibehålla en oförändrad folkmängd. Andra 

län har fortfarande en relativt ung befolkning. vilket gör att man också utan 

nettoinflyttning har en viss tillväxt av befolkningen. 

Skogslänen förlorade under slutet av 1960-talet närmare 12 000 personer 

per år genom utflyttning till länen i Syd- och Mellansverige. Där har 

trenden vänt till en nettoinflyttning på ca 2 000 personer per år under 

början av l 970-talel och ca 3 500 personer per år efter år 1975. Norrbottens 
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län har dock under de senaste åren haft flyttningsförluster till övriga län 

med ca 600 personer per år. 

Bakom de relativt små nettoförändringarna döljer sig en omfattande 

rörlighet. Flyttningarna över kommungräns ligger f. n. på ca 350000 per år 

och den längre flyttningen över länsgräns uppgår till ca 170000. Antalet 

varierar delvis med konjukturläget. År 1979 ökade t. ex. flyttningarna med 

5 % jämfört med år 1978. 

Flyttningarna över riksgräns har större betydelse endast för storstads

länen. Skogslänen påverkas obetydligt av dessa flyttningar. Länen i Syd

och Mellansvcrige hade i början av 1970-talet en nettoinvandring. på ca 

1 200 personer per år. Därefter har dessa län haft en nettoinvandring på ca 

16000 personer per år. Flyttningsförlusterna från dessa län till skogslänen 

har således efter år 1975 femfaldigt kompenserats genom nettoinvandring. 

Närmare hälften av nettoinvandringen går till Stockholms län som under 

flera år haft nettoutflyttning till övriga Sverige. Mellan 40 och 50 % av 

invandringen härrör från Finland. 

Sysselsättningen ökade enligt folk- och bostadsräkningarna 1970 och 

1975 med ca 1,5 % per år. Arbetskraftsundersökningarna !AK U) för åren 

1976-1980 tyder på en fortsatt ökning, men i en svagare takt. Länsstyrel

sernas prognoser tyder på en fortsatt svag tillväxt. 

Diagram I 

Index 
(1976=100) 
108 

101 - - - - - skogslän 

106 

105 

104 

103 

102 

101 

99 

98 

• · • · • · · • • • • • storstods län 
- · - · - övriga län 

Rfket 

lo<VQ.r-4-cll 1 2 3 

1977 
4 1 2 3 

Ar 1978 
4 

', 
\ 

1 2 3 

1979 
4 

Diagram I. K vartalsvisa sysselsättningsförändringar inom vissa länsgrupper under 
perioden 1977-1980 (index: genomsnittliga antalet sysselsaua år 1976 = IOOJ. Källa: 
AKU, kvartalsmedeltal. 

, 2 3 4 

1980 
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På samma sätt som befolkningen utvecklades sysselsättningen under 
början av 1970-talet mer balanserat än tidigare. Även efter år 1975 har 
sysselsättningstillväxten varit jämnt fördelad (se diagram I). Länsstyrel

sernas prognoser tyder på en fortsatt utjämning. Detta gäller även för 

stödområdena jämfört med övriga riket. Stödområdena 1 och 6 väntas 
dock få en svag minskning. Bakom den svaga utvecklingen i stödområde I 
ligger en minskning av industrisysselsättningen i Boråsregionen, som sva

rar för närmare 90 % av industrin i stödområde I. 
Alla ortstyper har haft en ökad sysselsättning under 1970-talet. Kom

muncentra har dock haft den svagaste tillväxten. Dessa kommuner har 
således haft en svagare tillväxt av sysselsättningen än av befolkningen. 

Detta beror på att många kommuncentra är bostadsområden för personer 
som arbetar i angränsande större arbetsmarknader. En fortsatt ökning av 

sådana bosättningar kan medföra problem att ytterligare öka sysselsätt

ningen i dessa kommuner. 

Diagram 2 
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Diagram 2. K vartalsvisa sysselsättningsförändringar inom tillverkningsindustrin 
inom vissa länsgrupper under perioden 1977-1980 (index: genomsnittliga antalet 
sysselsatta inom sektorn år 1976 = 100). Källa: AKU, kvartalsmedeltal. 
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Tahel} 2 •• 4ntaJ sysselsatta jnom jndustribranscher åren 1970, 1975 samt år 1984 enligt länsstyrelsernas prognoser. .,, ., 
Q 

Bransch Antal sysselsatta Förandring Årlig relativ förändring(%) 'Cl 

1970 1975 1984 1971-1975 1976-1984 1971-1975 1976-1984 ... 
'-= QC 

Gruvor och mineralbrott 19700 19400 14600 200 - 4900 -0,2 -3.2 = --QC 

Skyddad livsm. ind .. ... 
Dryckesvaru- och tobaks- ... = industri 67900 65200 58900 - 2700 - 6300 -0,8 - I.I = 
Konkurrensutsatt livsm. ind. 20100 21300 20800 1200 - 500 1.2 -0.3 e:! 
Textil- och beklädn. ind. 89300 70400 44000 -19000 -26400 -4.7 -5,I ;-

a= 
Trävaruindustri 92200 91000 78700 - 1300 -12200 -0,3 -1.6 = -Massa-, pappers- och ...... 
pappersvaruindustri 62700 64500 56500 1900 - 8100 0,6 -1,5 -Grafisk industri 61500 64000 57700 2500 - 6300 0,8 -1,1 = Q. 

Kemisk ind .• petroleilmind. 36300 42300 47700 6000 = 5400 3,1 1.3 "' -., Gummi- och plastindustri 32000 29500 29800 - 2400 200 -1,6 0.1 c.: 
tD 

Jord- och stenvaruind. 42600 37400 31100 - 5300 - 6200 -2,6 -2,0 'Cl = 
Järn-. stål- och metallverk 72800 75900 55600 3200 -20300 0,9 -3.4 

., -tD 

Metallvaruindustri 99000 110600 99100 11700 -11500 2,3 -1,2 3 
tD 

Maskinindustri 132400 142400 134 700 10000 - 7700 1,5 -0,6 = -Elektroindustri 77100 86300 79700 9200 - 6700 2.3 -0,9 tD -Transportmedelsindustri 98000 119700 107900 21 700 -11800 4,1 -I.I 
Instrumentind. och annan 
tillverkningsindustri 21100 21400 20500 300 - 900 0,3 -0,5 

Hela tillv .industrin I 062900 I 100500 I 020700 37600 -79800 0,7 -0.8 

~ 
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För regionala centra förefaller sysselsättningen ha stabiliserats på sam

ma nivå som i mitten av 1970-talet. Länsstyrelsernas prognoser innebär ett 

trendbrott jämfört med utvecklingen under 1970-talet genom en snabb 

tillväxt av sysselsättningen i Stockholmsregionen. som väntas ta en stor 

del av landets sysselsättningsökning till mitten av 1980-talet. 

Industrisysselsättningen ökade från år 1970 till år 1975 med 38000. 

Enligt AKU skulle därefter antalet sysselsatta ha minskat med ca 75000. 

Fram till mitten av 1980-talet förutser länsstyrelserna en minskning med 

totalt ca 80000. Huvuddelen av tillbakagången skulle således redan ha ägt 

rum. 

Den starkaste tillväxten under början av 1970-talet skedde i stödområ

dena 4, 5 och 6. Stödområde 1 hade en minskning av industrisysselsätt

ningen. Under de senaste åren har skogslänen haft den starkaste tillbaka

gången. vilket delvis beror på att dessa län har en känslig industristruktur. 

Storstadsregionerna har hävdat sig relativt väl. Sysselsättningsutveckling

en i riket inom olika branscher sammanfattas i tabell 2. 
-- -- ·- --· -- -·- --- -- - ·--

Nettoökningen av industrisysselsättningen under början av 1970-talet 

med 38 000 består av dels ökningar för vissa branscher. dels minskningar 

för andra. Det senare gäller främst textil- och konfektionsindustrin med en 

minskning på 19 000 anställda och jord- och stenindustrin med ca 5 000. 

Till mitten av 1980-talet beräknas minskningar ske i fler branscher. 

Tekoindustrin väntas fortsätta att minska med ca 26000, varav ungefär 

hälften redan har inträffat. Järn- och stå/industrin beräknas minska med ca 

20000. varav ca 6000 har inträffat. Minskningarna inom dessa branscher 
kan skapa problem eftersom de är regionalt koncentrerade till främst 

Sjuhäradsbygden resp. Bergslagen, Södermanlands och Norrbottens län. 

Massa-. pappers- och pappersvaruindustrin beräknas gå tillbaka med 

8 000 anställda. Den faktiska minskningen kan dock bli större eftersom 

antalet personer i arbete enligt AK U i oktober 1980 var 57 000, det antal 

som länsstyrelserna bedömt för år 1984. Branschen finns längs norrlands

kusten, i Värmlands. Älvsborgs och i Östergötlands län samt i Smälands

länen. 
Gruvindustrin har hittills minskat med mer än-:Soff(f anställda. Progno-

serna. som i huvudsak bygger på långtidsutredningen 1978, räknar med en 

minskning för hela perioden med ca 5 000. Den faktiska minskningen torde 

bli större. Verksamheterna finns i Bergslagen, Västerbottens och Norrbot

tens län. 
Träindustrin med verksamheter i Smålands- och Norrlandslänen beräk

nas minska med 12 000 varav hälften beräknas ha inträffat. Den grafiska 

industrin beräknas minska med ca 6000 anställda. Verksamheten finns 

främst i storstäderna. 
Även inom 1·erksu1dsi11d11strin väntas en viss sysselsättningsminskning. 

Där är dock verksamheterna mer utspridda över landet. Det gör, att de 

regionala konsekvenserna där torde bli mindre påtagliga. För trnnsportme-



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 63 

delsindustrin, främst varvsindustrin, är dock koncentrationen betydande. 

Den beräknas minska med knappt 12000 anställda med huvuddelen vid 

varven i Göteborgs och Bohus län samt i Malmöhus län. 

Sysselsättningstillväxten inom offentliR service var mycket stark under 

början av 1970-talet. Då ökade verksamheterna förvaltning. polisväsende 

och försvar, undervisning och forskning, hälso- och sjukvård samt social

vård med nära 230000 anställda, vilket motsvarar närmare 6% per år. 

Ökningarna av sysselsättningen har fortsatt också efter år 1975. I septem

ber 1980 hade dessa verksamheter nära 130000 fler i arbete än vid samma 

tidpunkt år 1975. På tio år har således sysselsättningen ökat med ca 

360000, vilket innebär en ökning på 50 %. Om man ser något längre tillbaka 

kan man konstatera en ökning på 750000 anställda sedan år 1950. Ökning

arna har skett främst inom utbildnings- och vårdsektorn. Länsstyrelsernas 

prognoser pekar på en fortsatt tillväxt till mitten av 1980-talet med ca 

150000 anställda. Detta innebär en dämpad ökningstakt men en fortsatt 

betydande ökning av antalet arbetstillfällen. 

Sektorns ökning i länen låg under början av 1970-talet överlag på 5 till 

6 % per år. Av större regionalpolitiskt intresse iir att se fördelningen mellan 

orts typer. Även där har tillväxten varit jämn, men eftersom utgångsläget 

varierat har två tredjedelar av den totala ökningen tillfallit storstadsområ

dena och primära centra, medan bara 5 % av ökningen har gått till kom

muncentra. Till mitten av 1980-talet förutses en fortsatt hög andel av 

tillväxten gå till storstadsområdena och primära centra. 
-

Variationerna i sysselsiittninf:sgrad för män resp. kvinnor är ett uttryck 

för de regionala skillnaderna i möjligheterna att få arbete på lokala arbets

marknader. Variationerna är mycket stora för kvinnor. 

Sysselsättningsgraden för miin var under år 1979 lägst i Norrbottens län 

och 8 % högre i Skaraborgs län, som hade det högsta värdet. Länsstyrel

sernas prognoser visar genomgående på en viss nedgång, vilket svarar mot 

bedömningar som görs för hela riket. Göteborgs och Bohus liin beräknas få 
en så kraftig nedgång att länet skulle komma ned på samma låga värden 

som för de nordligaste länen. 

Sysselsättningsgraden för kvinnor var under år 1979 högst i Stockholms 

län och 17 % lägre i Norrbottens län som hade den lägsta andelen i Sverige. 

Även Blekinge, Gävleborgs och Kopparbergs län hade låga värden. sanno

likt till följd av att tunga industrier dominerar i dessa län. Länsstyrelsernas 

prognoser pekar genomgående på att syssclsiittningsgraden höjs för kvin

norna. Den regionala spännvidden mellan den hogsta och den lägsta nivån 

väntas dock inte förändras nämnvärt. På karta 2 ges en översikt av beräk

nade sysselsättningsgrader för män resp. kvinnor år 1979. 

De regionala variationerna i sysselsättningsgrad framstår ännu tydligare 

vid en jämförelse mellan ortstyper samt stödområden och övriga landet. 

Vissa av dessa skillnader sammanfattas i följande tabell 3. 
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Tabell 3. Beräknade sysselsättningsgrader år 1979 för män resp. kvinnor i stödområ-
den och skilda ortstyper. 

Område Beräknad sysselsättningsgrad år 1979 

Män. Index mot Kvinnor. Index mot 
16-64 år riket 16-64 år riket 

Storstadsområden 81 99 71 107 

Primära centra 82 100 67 101 
stödområdet 81 99 65 98 
utom stödområdet 83 101 69 103 

Regionala centra 84 !02 64 96 
stödområdet 82 99 61 92 
stödområde 6 77 93 53 80 
utom stödområdet 85 !03 66 99 

Kommuncentra 83 IOI 62 90 
stödområdet 81 98 58 87 
stödområde 6 73 89 52 79 
utom stödområdet 85 103 62 94 

Riket 82 100 67 (()() 

stödområdet 82 99 62 93 
stödområde 6 76 92 53 80 
utom stödområdet 83 JO! 68 103 

De regionala skillnaderna år 1979 är något mindre än i början av 1970-

talet. men spännvidden mellan högsta och lägsta värden är fortfarande 

mycket stor. 
Arbetslösheten som ett mått på sysselsättningsproblemen uppvisar i 

stort samma mönster som sysselsättningsgraden. Där arbetslösheten är 
hög tenderar sysselsättningsgraden att vara låg och omvänt. 

Samtidigt kan hög arbetslöshet förekomma i regioner med hög industri
sysselsättning där en långsiktig minskning av industrisysselsättningen på

går. Detta gäller t. ex. Eskilstuna och Boråsregionen. Den genomsnittliga 
arbetslösheten, mätt i procent av befolkningen i åldrarna 16-64 år, har 

under budgetåret 1979/80 minskat jämfört med föregående budgetår från 

2,2 till 1,8 %. Arbetslösheten i länen budgetåret 1979/80 framgår av karta 3. 

17 län har haft en nedgång av ar~etslösheten medan övriga län har en 

oförändrad arbetslöshet. Liksom under de senaste åren har Norrbottens 

län den högsta arbetslösheten. Även andelen personer i beredskapsarbete 

minskade under den aktuella perioden från 1,1 till 0,6% av befolkningen 

16-64 år. Andelen personer i arbetsmarknadsutbildning <AMUJ var oför

ändrat I%. 

Beredskapsarbetena har minskat i samtliga län. Liksom tidigare år låg 

Norrbottens län högst. Även Gotlands och Västmanlands län hade höga 

värden. Även i fråga om AMU ligger Norrbottens län högst i landet. Där är 

dock skillnaderna mindre mellan övriga skogslän och resten av riket. 

Summan av andelarna arbetslösa, i beredskapsarbeten och AMU framgår 

av diagram 3. 
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Diagram 3. Andel kvarstående arbetslösa. andel personer i beredskapsarbete och 
arbetsmarknadsutbildning <exkl. företagsutbildning) budgetåret 1979/80 som pro
cent av antalet invånare mellan 16-64 är i olika län 1979-12-31. (Ri=rikel totalt) 

Ett sätt att belysa de regionala olikheterna i sysselsättningsgraden och 
hur dessa förändras är att jämföra samtliga län med de län som har de 
högsta sysselsättningsgraderna för män (Skaraborgs län) resp. kvinnor 
(Stockholms län). Om samtliga län skulle ha lika hög sysselsättningsgrad 

som Skaraborgs resp. Stockholms län skulle ytterligare 225 000 personer 

vara sysselsatta jämfört med antalet f. n. Samma beräkningssätt för år 1970 
ger 400000 sysselsatta för att komma i nivå med de län som då hade de 

högsta sysselsättningsgraderna. De regionala olikheterna har således mins
kat betydligt jämfört med situationen för tio år sedan. Den regionala 
spridningen illustreras av diagram 4. På samma sätt som för arbetslöshets
uppgifterna har Norrbottens län de högsta värdena, följt av Kopparbergs 
och Gävleborgs län. I södra Sverige har Blekinge län förhållandevis höga 

värden. 
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Diagram 4. Beräknad andel undersysselsatta år 1979 i prodcent inom åldersgruppen 
16-64 år. länsvis, med fördelning på kön. IRi =riket totalt) 

Regionalpolitiska medel 

Regionalpolitisk planerinR 

Regering och riksdag har angivit ortsplanen. planeringstalen och stöd

områdesavgränsningen som instrument för den regionalpolitiska planering

en på central nivå. Förändringar i planeringsinstrumenten bör enligt riks

dagens uttalande göras i samband med större utvärderingar av regionalpo

litiken. Regeringens utvärdering av de länsprogram som nu har inkommit 

får visa om det finns anledning att föreslå ändringar i nuvarande instru

ment. 

1 liinsplaneringen föreslås mål och riktlinjer för utvecklingen i Uinen och 

kommunerna. Där föreslås även åtgärder som bedöms vara nödvändiga för 

att främja en önskvärd regional utveckling. För att planeringen skall bli 

verkningsfull måste ställningstagandena i länsplaneringen ha en bred upp

slutning i länen. Planeringen, som bedrivs av länsstyrelserna. utarbetas 

därför i samverkan med statliga verk och myndigheter. kommuner. lands

tings kommuner, näringslivs- och fackliga organisationer samt de politiska 

partierna. Arbetet bedrivs f. n. dels i form av större planeringsomgångar 

ungefär vart femte år. dels i form av en årlig uppföljning. En stor planc

ringsomgång, länsplanering 1980. har nyligen avslutats och överlämnats till 

regeringen. Vid utvärderingen av länsprogrammen blir det naturligt att 

överväga formerna för det framtida planeringsarbetet. 

Län 
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Länsplaneringen har under senare år blivit mer åtgärdsinriktad. Detta är 

nödvändigt för att problembeskrivningar och förslag skall kunna omsättas i 

aktiva åtgärder. Riksdagen beslutade år 1979 om ett särskilt anslag om 35 

milj. kr. för åtgärder m. m. i länsp/aneringen. Medlen skall användas till 

att vidareutveckla ideer och förslag i länsplaneringen så att de kan utgöra 

underlag till beslut hos berörda parter. Av medlen har ca 60% tilldelats 

skogslänen. Projektarbetet har hittills bedrivits inom flera viktiga sam

hällssektorer med tyngdpunkt på industriell utveckling. Verksamheten har 

i flera län inneburit nya arbetsformer som ger större möjligheter att tillva

rata regionernas egna resurser. Erfarenheterna av arbetet är genomgående 

goda. 

I 1979 års riksdagsbeslut betonades kraftigt den offentliga sektorns roll i 

regionalpolitiken. Sektorn har ett ansvar för att genom den egna verksam

heten främja en regional balans, en differentiering av arbetsmarknaden i 

regioner med ensidigt näringsliv samt att bredda serviceutbudet. Staten 

har större möjligheter än landstingskommuner och kommuner att arbeta 

med den egna verksamheten som ett regionalpolitiskt instrument. Riksda

gen uttalade i 1979 års regionalpolitiska beslut att det för nytillkommande 

myndigheter krävs starka skäl för att de skulle lokaliseras till Stockholms

regionen. Som organ för att arbeta med decentralisering och lokalisering i 

statsförvaltningen inrättade regeringen i december 1979 i enlighet med 

riksdagens uttalande en delegation för decentralisering av statlig verksam

het. Delegationen har bl. a. att verka för en decentralisering av verksam

heter samt att aktivt arbeta med lokaliseringsfrågorna för statliga verksam

heter (jfr prop. 1980/81: 100 bil. 3 ). 

Av regionalpolitiska skäl lämnas f. n. betydande stöd i form av transfe

reringar till företag, kommuner och enskilda till de regioner som har de 

svåraste långsiktiga problemen. Det finns dock f. n. ingen samlad överblick 

över dessa insatsers regionala fördelning. Regeringen har därför uppdragit 

at statskontoret att dels göra en genomgång av hur de senaste årens statliga 

transfereringar har fördelats regionalt, dels föreslå ett system för att lö

pande insamla sådan information. Sådana uppgifter är nödvändiga för att 

göra avvägningar mellan åtgärder inom skilda politikområden. De krävs 

också för att mer förutsättningslöst kunna bedöma effekterna av olika 

åtgärder. Statskontorets uppdrag skall redovisas till regeringen under hös

ten 1981. 

Regionalpolitiska stödåtKiirder 

Den konjunkturuppgång som inträdde under budgetåret 1979/80 hade 

positiv effekt på industrins investeringsvilja. Antalet ansökningar om re

gionalpolitiskt stöd ökade i jämförelse med budgetåret 1978/79. men var 

dock lägre än under högkonjunkturåren vid mitten av 1970-talet. Ansök

ningarna avsåg i större utsträckning än under de senaste budgetåren utök-
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ningar av redan existerande verksamhet. Även antalet ansökningar från 

turistföretag ökade. 

Beviljat lokaliseringsstöd. inkl. offertstöd. under budgetåret 1979/80. 

dess fördelning på stödområden, beräknad sysselsättningsökning samt 

subvention per nytt arbetstillfälle framgår av tabell 4. 

Tabell 4. Beviljat lokaliseringsstöd (inkl. offertstöd) m. m. under budgetåret 1979/80 
fördelat på stödområden 

Stöd- Antal Beviljat stöd (milj. kr.) Fördel- Ber. syssel- Subv. per 
omr. arbets- ning % sättnings- nytt ar-

ställen Avskr. lån/ Lok. Summa 1 ökning bet still-
Lok.bidr. lån fälle (tkr.) 

() 62 9.5 22.6 32.1 4,0 65 274 
I 20 3,8 52.9 56,9 1 7.1 191 24 
2 23 8.3 63.9 72.2 9.0 269 38 
3 51 28.5 I02.6 131.3 1 16.4 450 82 
4 90 46.6 198.6 245,5 1 30.7 574 99 
5 78 58, 1 98.1 156,91 19.6 497 130 
6 47 66,0 38.6 105.8 1 13.2 465 141 

Summa 315 220,8 577,5 800,8 1 100,0 2511 102 

1 Inkl. lånegarantier 
~ Samtliga arbetsställen ingår i Electroluxkoncernen. Stöden heviljade i samband 
med koncernens övertagande av AB Järnförädlings verksamhet i Hälleforsnäs. 

Antalet beviljade ansökningar var betydligt fler än under föregående 

budgetår. 

Den utökade delegeringen av heslut har lett till att länsstyrelserna svarar 

för en större andel än tidigare. Av totalt ca 800 milj. kr. i beslutat stöd 

svarade länsstyrelserna för 115 milj. kr. eller 14 % mot 5 % under budget

året 1978/79. 

Av det sysselsättningstillskott på ca 2 500 arbetstiilfiillen som de investe

ringar som har beviljats stöd under budgetåret 1979/80 heriiknas ge, avser 

I 1()0 eller 44 c,c, kvinnor. 

Totalt har under perioden den I juli 1965-dcn 30juni 1980 2150 arbets

ställen beviljats lokaliscringsstöd med 6835 milj. kr .. varav 1438 milj. kr. i 

lokaliseringsbidrag/avskrivningslån och 5 397 milj. kr. i lokaliseringslån. 

Företagen har vid ansökningstillfället beräknat att sysselsättningsökningen 

skall uppga till sammanlagt ca 52 400 personer. Av arbetsställena har dock 

under åren ett antal fallit hort genom att stödet inte har utnyttjats, återbeta

lats, företaget gått i konkurs e. d. 

Antalet arbetsställen som beviljats stöd under nämnda period och som 

vid slutet av juni 198_0 fortfarande hade lokaliseringsstöd uppgick till I 715. 

Totalt har sysselsättningstillskottet för dessa arbetstillfällen beräknats till 

38 200. Den senaste uppföljningen visar att den verkliga ökningen av sys

selsättningen till slutet av september 1979 preliminärt har blivit 34 700 

personer. 
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Den senaste större utvärderingen av det regionalpolitiska stödet gjordes 

av dåvarande expertgruppen (In 1967: 24) för regional utredningsverksam

het. Resultaten publicerades i betänkandet (SOU 1978: 46 o. 47) Att främja 

regional framtid. Utvärderingen behandlade stödverksamheten t. o. m. år 

1975. En utvärdering av verksamheten efter år 1975 är nu angelägen. 

Regeringen har därför uppdragit åt expertgruppen (I 1979: E) för forskning 

om regional utveckling (ERU) att utvärdera de samhälls- och företagseko

nomiska effekterna av det regionalpolitiska stödet för perioden 1975-

1980. 

Riksdagen beslutade i maj 1979 om en utvidgad och förstärkt regionalpo

litik (prop. 1978/79:112, AU 1978/79:23. rskr 1978/79:435). Riksdagens 

beslut innebar bl. a. utvidgade finansieringsmöjligheter i hela det regional

politiska stödområdet och förstärkta insatser i de regionalpolitiskt mest 

prioriterade områdena. Mer preciserade regler för stödinsatsernas storlek 

och geografiska differentiering infördes. Vidare avskaffades de tidigare 

lokaliseringsbidragen och riintebefrielse på lokaliseringslån. De ersattes 

med avskrivningslån. 

Det har ibland visat sig att vissa problem föreligger med den nya utform

ningen av stödmedlen. Det nuvarande stödets subventionseffekt under 

inledningsskedet av en ny verksamhet är mindre än tidigare, men är å 

andra sidan fördelad över en längre tid. Därmed kan påfrestningarna på det 

egna kapitalet för expanderande företag i vissa fall bli för stora under den 

känsliga inkörningsperioden. 

För att möta detta problem har bl. a. offertstöd kommit till användning 

för att i vissa fall utforma villkorliga lån till företag i stödområdena 4-6. 

Därvid har större hänsyn kunnat tas till dessa företags resultatutveo;.;kling 

och belastningen på företagens egna kapital under den första tiden efter en 

expansion har kunnat mildras. Avsikten med utformningen av dessa vill

korslån har inte varit att öka subventionsinsatsen. Den har endast tidigare

lagts och har därigenom i en del fall kunnat minskas. 

Det nuvarande systemet för regionalpolitiskt stöd är i allt väsentligt 

selektivt. Varje projekt prövas beträffande stödunderlag. marknadsförut

sättningar, lönsamhet och behov av stöd. Som ett komplement till dessa 

medel har påtalats ett behov av mer generellt verkande stimulanser. Av

vägningen mellan generella och selektiva medel och utformningen av gene

rella medel har länge diskuterats i den allmänna debatten men har aldrig 

givits en allsidig belysning i form av en offentlig utredning. Jag avser därför 

föreslå regeringen att dessa frågor utreds. 

De regionalpolitiska stödåtgärderna bidrog under 1970-talcts inledning 

till en stabilisering av befolkningsutvecklingen i skogslänen. Under den 

senare delen av 1970-talet har emellertid flera tecken visat sig på att det blir 

svårare att upprätthålla en god regional balans. 

Med tanke på det ansträngda statslinansiella läge som kan väntas under 
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första delen av 1980-talet torde regionalpolitiken få arbeta under mycket 

besvärliga förutsättningar. Som jag tidigare nämnt måste det regionalpoli

tiska stödet koncentreras till stödområdena. Industriell tillväxt måste i 

framtiden i ökad grad ha sin utgångspunkt i de i länen befintliga resurserna 

i form av företagare, produktideer och industriföretag. Detta kommer att 

gynna de redan industriellt utvecklade regionerna. Därför måste regional

politiken inriktas på nyskapande av företagsamhet i de regionalpolitiskt 

mest utsatta regionerna, dvs. främst stödområdena 4, 5 och 6. Härvid 

kommer de utökade aktiviteterna hos de regionala organen att få en avgö

rande roll. 

Den inriktning av regionalpolitiken som jag har beskrivit bör följas upp 

med ökade insatser centralt för att aktivera projekt som kan leda till 

sysselsättning i de regionalpolitiskt mest utsatta delarna av landet. Erfa

renheterna har visat att projekt som skall komma till utförande inom dessa 

områden måste föregås av omfattande utrednings- och konsultinsatser 

innan de kan realiseras. Samma erfarenheter har helt allmänt gjorts i fall 

där offertstöd kan komma ifråga. Jag förordar därför att regeringen inhäm

tar riksdagens godkännande av att medel från den ram för beslut om 

regionalpolitiskt stöd som har fastställts för budgetåren 1979/80-1983/84 

under budgetåret 1981/82 får disponeras för utrednings- och konsultin

satser av nyss nämnt slag för projekt som avses leda till utbyggnad eller 

etablering inom stödområdena 4, 5 och 6. Jag kommer vid min anmälan av 

anslaget Regionalpolitiskt stöd: Bidrags verksamhet beräkna 10 milj. kr. för 

detta ändamål budgetåret 1981/82. 
Nystartade och expanderande företag i allmänhet och företag i skogs

länen i synnerhet har ofta ett lågt eget kapital och en låg soliditet. Tillgång 

till industrilokaler att hyra är ett sätt att i vissa fall minska påfrestningarna. 
Statligt stöd för att bygga kommunala industrilokaler har utgått sedan år 

1977. Ett 40-tal lokaler har byggts varav ett 20-tal under budgetåret 1979/ 
80. Totalt har ca 74 milj. kr. utgått i bidrag/avskrivningslån och ca 15 milj. 

kr. i lokaliseringslån. I lokalerna finns f. n. ca 60 företag med närmare 1 000 

anställda. 

1 prop. 1978/79: 112 om regionalpolitiken anförde föredraganden att ord

ningen med utbyggnad av kommunala industrilokaler med statligt stöd 

"bör utnyttjas sparsamt tills ytterligare erfarenheter vunnits av verksam

heten". Som skäl för detta anfördes bl. a. riskerna för att lokaler kan bli 

outhyrda under längre tid, att ett överskott av lokaler kan leda till konkur

rens mellan kommunerna om företagens utbyggnader samt att kommuner

na kan lockas att hyra ut lokaler till verksamheter som har små möjligheter 

att ge varaktig sysselsättning åt de anställda. 

Enligt min mening har dessa farhågor visat sig vara överdrivna. Några 

allvarliga problem av angivet slag har inte uppstått. I stället har statens 

möjlighet att stödja utbyggnad på mindre orter i stödområdena 4-6 visat 

.. 
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sig vara ett effektivt regionalpolitiskt styrmedel. Därigenom har expan

sionsmöjligheterna för små företag, som annars inte skulle ha kunnat 

skaffa sig nya lokaler. kunnat tas tillvara. De mindre orternas konkurrens

kraft gentemot större orter har förstärkts bl. a. beträffande möjligheterna 

att behålla företag som startas i de mindre orterna. 

Enligt min mening bör möjligheterna att bygga mindre industrilokaler på 

mindre orter i de från regionalpolitisk synpunkt särskilt utsatta stödområ

dena 5 och 6, dvs. i stort sett det tidigare inre stödområdet förbättras. 

Kravet på att ett preliminärt hyreskontrakt för åtminstone en del av loka

len skall vara tecknat för att stöd skall kunna utgå bör därför uppmjukas 

inom dessa områden. Kommunerna ansvarar för minst 30 7c av finansi

eringen av dessa lokaler. Det innebär att kommunerna åsamkas betydande 

kostnader om lokaler står outhyrda. Om inte särskilda skäl talar häremot 

bör berörda kommuner kunna beviljas lokaliscringsstöd även om hyres

kontrakt inte finns tecknat för någon del av lokalen. Därmed bör en 

balanserad ökning av utbyggnaden kunna ske. Det skall även i fortsättning

en åligga länsstyrelserna att granska att lokalerna hyrs ut till företag som 

uppfyller villkoren för uthyrning enligt förordningen ( 1979: 632) om regio

nalpolitiskt stöd. Övriga villkor för statligt stöd till kommunala industrilo

kaler bör vara oförändrade. 

Inom industridepartementet arhetar en expertgrupp !EFSU l med uppgift 

att som försöksverksamhet samordna uppföljningen och bevakningen av 

statens fordringar i företag som har fått statligt stöd. Gruppen har också till 

uppgift att utarbeta förslag till åtgärder i enskilda uppföljningsärenden. 

Detta har krävt allt större arbetsinsatser från gruppens sida. 

Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade dåvarande chefen för 

finansdepartementet våren 1976 en kommitte (fi 1976: 03) med uppdrag att 

utreda frågan om samordning av statliga åtgärder vid företags obestånd 

m. m. Kommitten avgav i december 1979 etl delbetänkande (SOU 1979: 91 l 

Företags obestånd Samordning av statliga åtgärder. Betänkandet har re

missbehandlats. Regeringen bemyndigade den 24 april 1980 mig att tillkalla 

en särskild utredningsman (I 1980: 04) för att belysa vissa frågeställningar 

rörande en ny form av statligt stöd. ett s. k. r{1drumsstöd. som hade 

aktualiserats bl. a. i en inom arbetsmarknadsdepartementet utarbetad pro

memoria !Os A 1979: 7). Utredaren fick också i uppdrag att ytterligare 

belysa de förslag i fråga om organisation av uppföljningsverksamheten som 

framlagts av företagsobeståndskommitten. Utredaren väntas framlägga 

sina förslag i dessa frågor våren 1981. 

Riksdagen bör underrättas om att regeringen i några fall beviljat lokali

seringsstöd som inte har stämt helt överens med de av statsmakterna 

antagna grunderna för denna stödform. Regeringen har dock bedömt att 

statligt stöd har varit nödvändigt med hänsyn till konsekvenserna för 

sysselsättningen vid uteblivit stöd. Någon annan för ändamålet lämpad 

stödform har inte funnits. 
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Borås kommun har fått överta lokaliseringslån för att ersättningsindustri 

skulle kunna etableras i samband med Firestone-Viskafors AB:s nedlägg

ning av sin däckfabrik i kommunen. Fagersta AB har beviljats avskriv

ningslån till maskinanskaffningar utan att sysselsättningsökning har förele

gat eftersom investeringen har bedömts som väsentlig för att långsiktigt 

kunna bibehålla nuvarande sysselsättningsnivå i Fagersta. AB Garphytte 

Bruk har i samband med ekonomisk rekonstruktion av bolaget. i vilken 

även iigare och kreditgivare har ~eltagit, beviljats anstånd med avbetalning 

under sju år och räntefrihet under fem år på ett lokaliseringslån på ca 13 

milj. kr. 

Riksdagen godkände år 1979 att systemet med investeringsfonder i före

tagen, förutom att i första hand användas som ett konjunkturpolitiskt 

medel. även i fortsättningen hör kunna användas i regionalpolitiskt syfte 

och för att stimulera långsiktiga investeringar av särskild betydelse för 

sysselsättningen och för utvecklingen av landets näringsliv (prop 1978/ 

79: 210, SKU 1978/79: 57. rskr 1978/79: 389). För att markera att fonderna 

inte bara skall utgöra ett styrmedel för konjunkturpolitiken benämns de 

numera allmänna investcringsfonder. 

Regeringen har under hösten 1980 beslutat att prioritera investeringar i 

tillverkningsindustrin i hela landet och för samtliga ändamål inom stödom

råden bl. a. genom ett förlängt frisläpp av dessa investeringsfonder. Rege

ringen har med denna åtgärd bl. a. velat markera investeringsfondernas 

regionalpolitiska betydelse. 

Lokalisering ssamråd 

Lokaliseringssamrådct inleddes i slutet av år 1976. En redovisning av 

erfarenheterna lämnades i prop. 1978/79: 112 (bil. 10). Riksdagen beslöt i 

samband därmed att systemet med lokaliseringssamråd med de större 

industriföretagen skulle behållas för att av ytterligare erfarenheter skall 

kunna vinnas. Vidare beslöts att lokaliseringssamrådet skulle ut vidgas till 

service- och tjänstesektorn (AU 1978/79: 23. rskr 1978/79: 435). 

Den synnerligen kraftiga nedgången av industriinvesteringarna under 

perioden 1977-1979 har visserligen brutits under år 1980, men även om 

investeringarna under år 1980 avsevärt överstiger 1979 års nivå, ligger de 

långt under investeringsnivån i mitten av 1970-talet, mätt i fasta priser. 

Dessa förhållanden har av~ -slats även i lokaliseringssamrådet. Även 

om ett antal expansionsinvesteringar under det senaste året har diskuterats 

inom samrådets ram, har de praktiskt taget uteslutande avsett fall av mer 

begränsad expansion i anslutning till befintlig verksamhet, omlokalisering 

eller försök att skapa ersättningssyssclsättning i anslutning till företagsncd

läggningar. Liksom tidigare har frågor i anknytning till planer på sysselsätt

ningsminskningar och nedläggningar av arbetstillfällen även kommit att 

beröras vid lokaliseringssamrådet. 

I början av år 1980 uppmanade jag genom Sveriges lndustriförbund de 
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större industriföretagen att under året fatta beslut om att skapa minst 600 

nya arbetstillfällen i Norrbottens län. Hittills har beslut fattats om ca 150 

nya jobb i länet under år 1980. Jag väntar mig att några av de större 

industriföretagen skall presentera ytterligare projekt inom ramen för denna 

målsättning. 

Riksdagen har som jag tidigare nämnt beslutat att systemet med lokalise

ringssamråd skall utvidgas till att omfatta även större företag inom den 

privata tjänste- och servicesektorn samt intresse- och ideella organisatio

ner. Överläggningar har inletts med SAF. LO, TCO och LRF om utform

ningen av ett sådant lokaliseringssamråd. 

Till en början kommer samrådet att inriktas på ett begränsat antal 

företag och organisationer i syfte att vinna erfarenheter för utformningen 

av en bredare verksamhet. 

Produktsökning och förmedling 

Ett led i etableringsfrämjande åtgärder är sökning och förmedling av 

produkter/teknik som kan placeras i befintliga företag. Verksamheten som 

är av försökskaraktär inleddes hösten 1978 och samordnas sedan hösten 

1979 med teknikimportkommittens (I 1979: 141 arbete. 

Drygt 600 företag har deltagit i projektet. De llesta företagen har beskri

vit sina önskemål i förhållandevis allmänna termer. vilket har medfört att 

sökningen bedrivits på många produktområden. 

I Värmlands. Kopparbergs och Gävleborgs län har även bedrivits sök

ning för vissa enskilda företag. som har valts ut av de regionala utveck

lingsfonderna. 

Produkter som förmedlas till företag erhålls i huvudsak genom kon

sulter. internationella informationssystem och från enskilda personer och 

företag. 

Redovisade produktförslag förmedlas till företagen via utvecklingsfon

derna. Fonderna har därvid möjlighet att även informera företag som inte 

deltar i sökningen. På detta sätt har hittills I ::!::!5 produktförslag förmedlats 

varav ca no rönt intresse i företag. 

Det innebär att ca 22 % av produkterbjudandena lett till sådant intresse i 

företagen att de har bearbetats vidare. I frf1ga om drygt hälften av dessa 

erbjudanden har intresset efter hand upphört. De llesta har fallit bort i ett 

tidigt skede av utvärderingsprocessen. F. n. pågår förhandlingar om licens

förvärv i fråga om ca ::!O produkterbjudanden. Fem avtal har träffats under 

1980. 

Licensförvärv är en tidskrävande process. bl. a. beroende på att förvärv 

av produkter/teknik är ett relativt nytt inslag i många företags produktför

nyelse. De utvecklingsfonder som deltar i projektet menar att verksamhe

ten måste pågå under minst fem år innan nägra säkra slutsatser kan dras. 

Handelshögskolan i Stockholm har utvärderat den verksamhet som be

drevs under år 1979. I utvärderingsrapportcn föreslås att sökningen kon-
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centreras till färre företag och att särskild uppmärksamhet ägnas företa

gens förutsättningar att ta emot nya produkter/teknik. Vidare föreslås att 

sökningen koncentreras till konkurrensutsatta branscher där svensk indu

stri med hänsyn till kostnadsläge m. m. har komparativa fördelar. 

Sökningen kommer under år 1981 att inriktas på färre företag samt ges 

en starkare regionalpolitisk markering. 

Glesbygdsfrägor 

Stora delar av inlandet behöver annat stöd än det allmänna regionalpoli

tiska stödet som främst är till för att underlätta industriinvesteringar i 

stödområdet. I många fall behövs endast små kompletteringar till befintliga 

verksamheter inom olika områden för att uppnå en varaktig sysselsättning 

och därmed en tryggad försörjning. 

Stöd till sådana ändamål lämnas genom det stöd till sysselsättning och 

service i glesbygder, som infördes år 1979. Då sammanfördes flera äldre 

stödformer, samtidigt som anslagen räknades upp kraftigt och besluten 

decentraliserades till länsnivån. Ca 80% av medlen har tilldelats skogs

länen. För nästa budgetår föreslås i enlighet med vad som anfördes i prop. 

1980/81: 20 om besparingar i slatsverksamheten, m. m. (bil. 13 s. 12) 100 

milj. kr. bli anvisade till anslaget C 3. Åtgärder i glesbygder. Hittills 

rapporterade erfarenheter av verksamheten är goda. En vidareutveckling 

av handläggningsrutiner och regelsystem med syfte att uppnå förenklingar 

är emellertid önskvärd liksom en översyn av stödändamål. Glesbygdsdele

gationen (I 1977: 02) har bl. a. till uppdrag att se över sådana frågor. Jag 

räknar med att kunna återkomma till dessa frågor i anslutning till utvärde

ringen av länsplanering 1980. 

Särskilda imatser i l'issa regioner 

Sysselsättningsproblemens omfattning i vissa delar av landet har moti

verat att särskilda insatser har vidtagits för att friimja sysselsättningen. 

Huvuddelen av dessa insatser berör liksom tidigare är Norrhotkns län. 

Norrbottendelegationen (I 1976: 04) avslutade under våren 1980 sitt ar

bete. Delegationens arbete fullföljs nu av en särskild uppföljningsgrupp (I 

1980: A). På grundval av förslag av främst Norrbottendelegationen besluta

de riksdagen våren 1979 (prop. 1978/79: 127, AU 1978/79: 33, rskr 1978/ 

79: 320) om åtgärder för att främja sysselsättningen i Norrbotten. Åtgärder

na kostnadsberäknades till ca I 000 milj. kr. De beslutade åtgärderna håller 

nu på att genomföras. Av de anvisade medlen ställdes 160 milj. kr. till 

regeringens disposition för fördelning i särskild ordning. Av dessa medel 

hade vid utgången av år 1979 ca 70 milj. kr. anvisats till projekt som 

redovisades i prop. 1979/80: 100 (bil. 17 s. 80-81). T.o.m. utgången av 

november 1980 hade ca 40 milj. kr. anvisats för ytterligare projekt. Av 

dessa medel har bidrag på 6 milj. kr. lämnats till Norrbottens läns utveck

lingsfond för särskilda insatser i länet. Vidare har stöd givits till SSAB 
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Svenskt Stål AB för investeringar inom företaget som syftar till att ta till 
vara överskottsgas som skall användas i ett gemensamt med Luleå kom
mun ägt kraftvärmeverk. Bidrag har lämnats också till turistanläggningar i 

Arjeplogs kommun och till fortsatt utredning av en rad sysselsättnings
främjande projekt i Jokkmokks kommun m. m. 

Regeringen har vidare den 20 november 1980 uppdragit åt lantbrukssty

relsen att utreda möjligheten att förlägga den regionala rennäringsadminist
rationen till Jokkmokk. Regeringen har även den 6 november 1980 beslutat 
att förlägga sameskolstyrelsen och dess kansli till Jokkmokk. Statens 
naturvårdsverk och länsstyrelsen i Norrbottens län har föreslagit att en 

särskild enhet för samordning av naturvårds- och friluftsverksamheten i 

Norrbottens fjällområden skall inrättas och placeras i Jokkmokk. Ärendet 
bereds f. n. inom regeringskansliet. 

Regeringen anvisade redan hösten 1979 medel från det anslag, som 

ställts till regeringens disposition för särskilda åtgärder i Norrbottens län, 

för en stiftelse som skulle driva en servicecentral för bl. a. statliga verk 
med lokalisering till Gällivare. Servicecentralen i Gällivare (SIGA) star

tade sin verksamhet den I juni 1980 och sysselsätter f. n. drygt 40 perso
ner. Den service som erbjuds består av ADB-registrering, ordbehandling, 

mikrofilmning samt tryckning och distribution. För att trygga sysselsätt
ningen och vidareutveckla verksamheten har praktiska försök inletts med 

att utveckla SIGA till ett fjärrkontor för bl. a. statliga myndigheter i Stock
holm. I försöket deltar förutom ett antal departement, statskontoret. ar

betsmarknadsstyrelsen. televerket, statens vattenfallsverk och vissa pri
vata företag. 

Bland insatserna för att öka sysselsättningen i Norrbottens län kan 
också erinras om det samarbete med Sveriges lndustriförbund som har 
nämnts tidigare. 

I linje med strävandena att lägga ett ökat ansvar för regionalpolitiken på 
den regionala nivån ligger också tillkomsten av utvecklingsbolag i Jämt
lands och Västerbottens län, Z-lnvest AB resp. AC-lnvest AB Ufr prop. 
1979/80: 125 s. 58, AU 1979/80: 29, rskr 1979/80: 362) och att särskilda 
medel har anvisats till Värmlands län. 

Under hösten har Z-Invest AB och AC-Invest AB påbörjat sin verksam
het. Bolagen har tillförts vardera 15 milj. kr. varav 5 milj. kr. som aktieka

pital och 10 milj. kr. som rörelsekapital. Staten har reserverat ytterligare 

15 milj. kr. för kapitaltillskott till vardera bolaget t. o. m. budgetåret 1983/ 

84. Berörda landsting har i avtal med staten förbundit sig att skjuta till 5 
milj. kr. under bolagens nu påbörjade försöksverksamhet. Avtal har träf

fats även med vissa i resp. län etablerade banker om former för komplette
rande finansiering av de utvecklingsprojekt som bolagen engagerar sig i. 

I enlighet med riksdagens beslut våren 1980 (AU 1979/80: 23. rskr 1979/ 
80: 361) att anslå 12 milj. kr. för att främja den industriella utvecklingen i 
Värmlands län har vidare Värmlands läns utvecklingsfond och arbetsmark-
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nadsstyrelsen tillförts 12 milj. kr. från anslaget C I. Regionalpolitiskt stöd: 

Bidragsverksamhet. Medlen har tillförts utvecklingsfonden för ett industri

ellt utvecklingsprogram, som omfattar I milj. kr. för utbildning och träning 

av företagare samt ca 3 milj. kr. för att främja utvecklingen av mindre och 

medelstora företag i länet. Vidare har ca 8 milj. kr. tillförts arbetsmark

nadsstyrelsen för användning som regionalpolitiska avskrivningslån till 

kommunala industrilokaler i Eda, Filipstad, Hagfors, Munkfors. Storfors, 

Sunne och Torsby kommuner. För dessa lokaler har kravet på att hyres

kontrakt skall vara tecknat för någon del av lokalen slopats. 

För det särskilda regionalpolitiska stöd inom vissa varvsregioner som 

riksdagen fattade beslut om hösten 1978 i samband med regeringens propo

sition om vissa varvsfrågor (prop. 1978/79: 49, NU 1978179: 17. rskr 1978/ 

79: 115) utgick ansökningstiden den 30 april 1980. De medel som anslogs 

för bidragsverksamhet i Uddevallaregionen, 10 milj. kr. väntas väl räcka 

till, under det att ansökningarna om lokaliseringslån inom varvsregionerna 

har överstigit de 290 milj. kr. som anslagits. En viss nedskärning av de 

ansökta lånebeloppen blir därför nödvändig. Jag räknar med att i annat 

sammanhang kunna lämna en redogörelse för utfallet och erfarenheterna 

av det särskilda regionalpolitiska stödet inom vissa varvsregioner. 

Nordiskt regionalpolitiskt samarbete 

Nordiska ministerrådet (de för regionalpolitiken ansvariga ministrarna) 

antog år 1979 ett handlingsprogram för det nordiska regionalpolitiska sam

arbetet. Samarbetet inriktas dels på att åstadkomma en större enhetlighet i 

fråga om regionalpolitisk planering och medelsutformning. dels på att ge 

stöd till gemensamma samarbetsprojekt. 

Större delen av Nordiska ministerrådets budget för regionalpolitik an

vänds för att stödja samarbetsprojekt i gränsregionerna. Detta sker genom 

dels utredningar, dels medel för att genomföra konkreta projekt. För 

verksamhetsåret 1981 är 2,4 milj. norska kr. anvisade i utredningsmedel 

och 3.5 milj. norska kr. till konkreta projekt. Projektanslaget planeras 

successivt bli utbyggt till 10 milj. norska kr. 

Utöver det stöd som anvisas över projektbudgeten har via Nordiska 

investeringsbanken (NlB) anvisats 325 milj. norska kr. i form av lånemedel 

att användas i regioner med särskilt svåra problem. Medlen används 

främst i Finland och Island. I Sverige disponeras medlen av Norrlandsfon

den för användning i nordiska samarbetsprojekt. 

Andra verksamheter som finansieras över den gemensamma budgeten är 

Nordkalottkommitten med säte i Rovanicmi i Finland och Nord-REFO, 

som år 1980 har ombildats till en stiftelse med säte i Oslo. Nordkalottkom

mitten är det äldsta samarbetsorganet inom regionalpolitiken. Dess arbete 

inriktas nu på konkret företagssamverkan på Nordkalotten samt på turist

frågor, bl. a. ett gemensamt boknings system för turistanläggningar. Nord-
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REFO initierar och stöder forskning om regionalpolitiska problem i Nor

den, bl. a. i fråga om regionalpolitikens skilda förutsättningar, effekterna 

av skilda medel samt långsiktiga regionala konsekvenser av tekniska och 

ekonomiska förändringar. 

I handlingsprogrammet uttalas att länderna skall verka för ett ökat 

hänsynstagande till regionalpolitiska konsekvenser i grannländerna vid 

utformningen av nationella beslut. Härvid beslutade regeringen den 24 

april 1980 att länsstyrelserna i de län som berörs av gränssamarbete skall 

medverka i en sådan samverkan. Förslag till policybeslut skall remitteras 

till berörda myndigheter i grannländerna före slutliga ställningstaganden. 

På motsvarande sätt skall berörda myndigheter i grannländerna också 

höras för synpunkter på frågor om regionalpolitiskt stöd och glesbygdsstöd 

till projekt i gränsregionerna som har betydelse för den lokala arbetsmark

naden på den andra sidan gränsen. Samarbetet skall pågå på försök i två år 

räknat fr. o. m. den I maj 1980. 

Hemställan 

Med hänvisning till det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen att godkänna 

I. att medel från den gällande ramen för beslut om regionalpolitiskt 

stöd används för centrala utrednings- och konsultinsatser inom 

stödområdena 4, 5 och 6 i enlighet med vad jag har förordat, 

2. vad jag har förordat om lokaliseringsstöd till kommuner inom 

stödområdena 5 och 6 för att bygga industrilokaler för uthyrning. 

C I. Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

200675933 

356500000 

402200000 

Från anslaget bestrids f. n. utgifterna för bl. a. de hos arbetsmarknads

styrelsen (AMS) under programmet Regionalpolitiska stödåtgärder upp

tagna delprogrammen Avskrivningslån (inkl. lokaliseringsbidrag och av

skrivningslån beviljade enligt förordningen ( 1970: 180> om statligt regional

politiskt stöd samt infriande av statliga garantier för lån i lokaliscringssyftc 

till rörelsekapital och marknadsföringsåtgärder enligt samma förordning), 

Utbildningsstöd, Syssclsättningsstöd och Offertstöd. Denna verksamhet 

regleras numera av förordningen ( 1979:632) om regionalpolitiskt stöd (änd

rad senast 1980:474). 
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1979/80 1980/81 1981182 
Utgift Anslag Beräknad ändr. 

AMS Före-
draganden 

A vskrivningslån/ 
+55000000 1 lokaliserings bidrag 153 802000 179000000 +75000000 

Utbildningsstöd 6564000 30000000 
Introduktionsstöd 17 773 000 
Sysselsättningsstöd 11804000 90000000 +30000000 -30000000 
Offertstöd 722000 30000000 + 10000000 
Infriade av statlig 

garanti för lån i lokali-
seringssyfte till 
rörelsekapital m. m. 3 206000 I 000000 

Förvaltningskostnader 6805000 6500000 + 200000 + 700000 
Regionala utveck-

lingsbolag 20000000 -10000000 
Centrala konsult- och 

utredningsinsatser + 10000000 

200676000 356500000 +95200000 +45700000 

1 exkl. medel för regionala utvecklingsbolag. 

Riksdagen beslutade år 1979 att regionalpolitiskt stöd under budgetåren 

1979/80-1983/84 får beviljas - utöver outnyttjat utrymme av den ram för 

beslut om regionalpolitiskt stöd som fastställdes för perioden 1973/74-

1978/79 - inom en ram av 7400 milj. kr. (prop. 1978/79: 112, s. 140, AU 

1978179:23. rskr 1978/79:435). Av ramen beräknas 1500 milj. kr. för av

skrivningslån, 200 milj. kr. för utbildningsstöd, I 000 milj. kr. för syssel

sättningsstöd, 200 milj. kr. för offertstöd och 4 500 milj. kr. för lokalise
ringslån. 

I samband med att det särskilda regionalpolitiska stödet i vissa varvsre
gioner ersattes med normalt regionalpolitiskt stöd beslutade riksdagen 

vidare 1980 att utöka den regionalpolitiska ramen med 170 milj. kr. (prop. 
1979/80:165, NU 1979/80:69, rskr 1979/80:405). 

bet utrymme av den ram för beslut om regionalpolitiskt stöd som fast

ställdes för perioden 1973174-1978/79 som inte utnyttjats, har beräknats 

till 651 milj. kr. med fördelning på 160 milj. kr. för avskrivningslån, 84 milj. 

kr. för utbildningsstöd, 47 milj. kr. för sysselsättningsstöd och 360 milj. kr. 

för lokaliseringslån. Vid dels införande av ett särskilt stöd till lantbruksfö

retag m.m. i vissa glesbygder (prop. 1977/78:113. JoU 1977/78:22. rskr 

1977/78: 271), dels anvisade av medel för åtgärder i etableringsfrämjande 

syfte i vissa län (prop. 1977/78: 125 s. 65, AU 1977/78: 34. rskr 1977178: 305) 

har förutsatts att sammanlagt 18 milj. kr. skulle belasta den del av den 

regionalpolitiska ramen som hade beräknats för avskrivningslån. Under år 

1979 har riksdagen dessutom beslutat att belasta denna ram med 20 milj. 

kr. i medelstillskott till regionala utvecklingsbolag samt 12 milj. kr. för att 

främja den industriella utvecklingen i Värmlands län. 

Beslut om lokaliseringsbidrag/avskrivningslån har under budgetåret 
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1979/80 fattats för 211 milj. kr. Dessutom har beslutsramen belastats med 

87 milj. kr. för kapitaltillskott och administrationskostnader till Stiftelsen 

Industricentra. 

Under budgetåret 1979/80 beviljades vidare utbildningsstöd med 9,9 

milj. kr. Antalet företag som erhöll utbildningsstöd uppgår till 50. Stödet 

motsvarar ca 14000 utbildningsveckor för 700 kursdeltagare. 

Ca 2 300 nyanställda deltog under budgetf1ret 1979/80 i introduktion och 

inträning för vilken introduktionsstöd har beviljats. Beslut om introduk

tionsstöd har under budgetåret fattats för 3 milj. kr. Beloppet är att hänföra 

till ansökningar inkomna före den I juli 1979. Riksdagen har beslutat att 

introduktionsstödet skulle upphöra i och med utgången av första halvåret 

1979 (prop. 1978179: 112 s. 90. AU 1978179:23. rskr 1978179:4351. 

Följande sammanställning visar det beviljade sysselsättningsstödet för 

kalenderåren 1976-1979. 

År 

1976 
1977 
1978 
1979 

Beviljat sysselsiittningsstöd 
<milj. kr.) 

23,5 
16.1 
12.5 
16.41 

1 Beviljat t. o. m. den 30 juni 1980. 

Ökat antal årsarbetskrafter 

4 123 
2750 
2 161 
1643 

Beslut om offertstöd har fattats för ca 3 milj. kr. under budgetåret 1979/ 

80. 

Garantier för lån i lokaliseringssyfte till rörelsekapital har infriats till ett 

belopp av 3,2 milj. kr. under budgetåret 1979i80. Beslut om garantier för 

lån till rörelsekapital har under samma tid fattats med 2.6 milj. kr. Inga 

garantier för lån till marknadsföringsåtgärder har beviljats. Dessa stöd

former har numera ersatts med lokaliseringslån. 

Arhetsmarknadsstyrelsen 

Avskrivningslån. AMS beräknar medelsbehovet för avskrivnings

lån/lokaliseringsbidrag till 255 milj. kr. för budgetåret 1981 /82. Härav avser 

I milj. kr. infriande av statlig garanti för lån i lokaliscringssyfte till rörelse

kapital m. m. och 4 milj. kr. bankavgifter. 

Ut bi Id ni n g s stöd. AMS räknar med att antalet personer i utbildning 

för vilken uthildningsstöd kommer att utgå till I 700 under budgetåret 1981/ 

82. Utbetalningarna beräknas under samma tid uppgå till 30 milj. kr. 

Sysselsättningsstöd. AMS föreslår för budgetåret 1981/82 att an

slagsposten ökas till 120 milj. kr. 

0 ff ert stöd. AMS beräknar mcdelsbehovet för budgetåret 1981/82 till 

40 milj. kr. 

6 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr IUO. Bilagu 17 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 82 

Föredraganden 

Storleken på de anslag som tas upp för regionalpolitiskt stöd bestäms 

huvudsakligen av de beslut som fattas på grundval av den ram för beslut 

om regionalpolitiskt stöd jag just har redovisat. Denna ram och dess 

fördelning på olika stödformer utgör den bästa informationen om riksda

gens beslut om vilka medel som ställts till regionalpolitikens förfogande. 

Utbetalning av stöd sker nämligen i regel under flera år efter att beslut om 

stöd har fattats. 

De medel som anvisas under delprogrammet Avskrivningslån ut

nyttjas för dels utbetalning av avskrivningslån, inkl. lokaliseringsbidrag 

och avskrivningslån beviljade enligt den tidigare förordningen (1970: 180) 

om statligt regionalpolitiskt stöd, som till största delen har upphävts den I 

juli 1979, dels ersättning till banker för deras administrering av beviljat 

lokaliseringsstöd, inkl. lokaliseringsstöd beviljat enligt förordningen 

(1979:59) om särskilt regionalpolitiskt stöd inom vissa varvsregioner, dels 

kapitaltillskott och administrationskostnader m. m. för Stiftelsen Industri

centra. Liksom AMS beräknar jag för budgetåret 1981182 250 milj. kr. för 

utbetalning av avskrivningslån m. m. och 4 milj. kr. för ersättning till 

banker. Totalt beräknar jag således medelsbehovet för <le angivna ändamå

len till 254 milj. kr. för nästa budgetår. 

Till ut bi Id ni n g s stöd beräknar jag i enlighet med AMS bedömning 

30 milj. kr. för budgetåret 1981182. 

Sys se Isättnings stödet har kraftigt förstärkts i vissa delar av lan

det. På grund av stödets konstruktion räknar jag med att mcdclsåtgången 

stegvis kommer att öka under en sjuårsperiod. För budgetåret 1981/82 

beräknar jag medelsbehovet till 60 milj. kr. 

0 ff ert stöd. Jag beräknar medelsbehovct för budgetåret 1981/82 till 30 

milj. kr. 

Systemet med statliga garantier för lån i lokaliseringssyfte till rörelseka

pital och marknadsföringsinsatser har avskaffats den I juli 1979. För att 

täcka förluster som kan uppkomma på grund av tidigare utfärdade garanti

er för dessa ändamål beräknar jag i likhet med AMS för budgetåret 1981/82 

ett medelsbehov av I milj. kr. 

För förvaltnings kost n a<le r vid AMS beräknar jag 7,2 milj. kr. 

Som jag tidigare nämnt (s. 77) har staten reserverat 30 milj. kr. för 

ytterligare kapitaltillskott t. o. m. budgetåret 1983/84 för de region a I a 

ut ve c k I in g s bo I ag som har bildats i Jämtlands- och Västerbottens län. 

Jag beräknar ytterligare 5 milj. kr. till vardera bolaget under budgetåret 

1981/82. 
Under anslagsposten Centrala konsult- och utre<lningsin

s a t ser beräknar jag för ökade centrala insatser för de från regionalpoli

tisk synpunkt mest utsatta delarna av landet i enlighet med vad jag tidigare 

har förordat (s. 72), 10 milj. kr. nästa budgetår. 
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Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamlzet för budgetåret 

1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 402200000 kr. 

C 2. Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

575 U6975 

I 050 000 000 

600000000 

Behållning 1146612389 

Från anslaget bestrids utgifterna för det hos arbetsmarknadsstyrelsen 

under programmet Regionalpolitiska stödåtgärder upptagna delprogram

met Lokaliseringslån som har lämnat dels enligt förordningen ( 1979:632) 

om regionalpolitiskt stöd (ändrad senast 1980:474). dels, enligt den tidigare 

förordningen (1970: 180) om statligt regionalpolitiskt stöd (ändrad senast 

1979: 635) som har upphävts till största delen den I juli 1979. 

För femårsperioden 1979/80 - 1983/84 har fastställts en beslutsram för 

lokaliseringslån av 4 500 milj. kr. Dessutom får outnyt~jat utrymme av den 

beslutsram som fastställdes för sexårsperioden 1973/74 - 1978179 samt 

beslut som inte tas i anspåk inom föreskriven tid utnyttjas. Detta belopp 

har beräknats till 360 milj. kr. Som jag tidigare nämnt har beslutsramen i 

samband med avvecklingen av det särskilda regionalpolitiska stödet inom 

vissa varvsregioner utökats med ytterligare 170 milj. kr. 

Under budgetåret 1979/80 har beslut om lokaliseringslån fattats med 556 

milj. kr. Dessutom har beslutsramen belastats med 10 milj. kr. för lån till 

Stiftelsen Industricentra. 

Lånetiden för lokaliseringslån fastställdes till genomsnittligt 12. 7 år. 

Amorterings- och ränteanstånd medgavs för 2.1 resp. 1.3 år i genomsnitt. 

Den beviljade räntefriheten på lån som under en övergångsperiod beviljats 

enligt den äldre förordningen ( 1970: 180) om statligt regionalpolitiskt stöd 

motsvarar en subvention av ca 33 milj. kr. 

I räntor och avbetalningar har under budgetåret 1979/80 inbetalats 229 

resp. 188 milj. kr. Utestående fordringar på lokaliseringslån uppgick den 30 

juni 1980 till 3 275.5 milj. kr. 

Arhet.l'marknadsst_\'l'l'lsen 

Arbetsmarknadsstyrelsen föreslår oförändrat anslag. 
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Föredraganden 

För budgetåret 1981/82 beräknar jag med hänsyn till storleken av an

slagsbehållningen och att låneutbetalningarna även under innevarande 

budgetår väntas understiga anslagna medel. medelsbehovct till 600 milj. 

kr. Denna tekniska neddragning medför ingen begränsning i möjligheterna 

att bevilja lokaliseringslån. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslcln för budgetåret 1981/ 

82 anvisa ett reservationsanslag av 600000000 kr. 

C 3. Åtgärder i glesbygder 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

45969732 1 

104000000 

100000000 

Reservation 46732521 1 

1 Reservationsanslaget Åtgärder i glesbygder och investeringsanslaget Lån till in
vesteringar i kommersiell service. 

Från detta anslag bestrids f. n. kostnaderna för stöd till företag i glesbyg

der. intensifierade kommunala syssclsättningsinsatser <lKSI. hemsänd
ningsbidrag till kommun, driftsstöd, investeringslån och avskrivningslån 

till försäljningsställen för dagligvaror och drivmedel samt stöd till kommun 

för social service och omvårdnad enligt förordningen ( 1979: 6381 om stat

ligt stöd till glesbygd (ändrad 1980: 471 ). Vidare bekostas från anslaget stöd 

till regionala utvecklingsfondcr för speciella projekt i syfte att främja 

företagsamhet i glesbygd. 

Länsstyrelserna 

Samtliga länsstyrelser har inkommit med anslagsframställningar för bud

getåret 1981/82. Sammanlagt beräknar länsstyrelserna medelsbehovet till 

154,8 milj. kr. Enligt länsstyrelsernas anslagsframställningar uppgår den 

reella reservationen till drygt 13 milj. kr. beroende på att medel inte har 

hunnit utbetalas. 

Föredraganden 

Stöd till företag och kommuner i glesbygder anvisas under detta anslag. 

Anslaget har funnits sedan budgetåret 1979/80 och disponeras av läns

styrelserna. som skall avgränsa glesbygdsområden. fördela medlen mellan 

de olika ändamålen och i övrigt utfärda de riktlinjer som skall gälla för 
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verksamheten i det egna länet. Det statliga glesbygdsstödet har ökat kraf

tigt de senaste åren. Året innan de nuvarande stödformerna infördes dvs. 

budgetåret 1978179 var medlen 48,5 milj. kr. för att året därpå höjas till 84 

milj. kr. Innevarande budgetår är anslaget 104 milj. kr. Budgetåret 1980/81 

har ca 80 % av anvisade glesbygdsmedel tilldelats de s. k. skogslänen. 

Kristianstads, Malmöhus och Hallands län har inte erhållit några gles
bygdsmedel. 

De hittills redovisade erfarenheterna är goda. Eftersom stödmöjlighe

terna genom detta anslag har inneburit en ny verksamhet i många län, har 

det dock tagit viss tid att nå ut med information om stödet, vilket bl. a. 

medfört en relativt stor reservation från föregående budgetår. Jag ser detta 

som något helt naturligt och vill samtidigt understryka betydelsen av att 

anslaget verkligen används som ett reservationsanslag för planerade åtgär

der på längre sikt, vilket har skett. 

Länsstyrelserna har i sina anslagsframställningar redovisat ett ökat be

hov av medel för åtgärder i glesbygder med ca 50 %. I enlighet med vad 

som redovisades i prop. 1980/81:20 (bil. 13 s. 12) är jag inte beredd att 

föreslå någon uppräkning av anslaget. Jag förordar en viss sänkning av 

anslaget med 4 milj. kr. till 100 milj. kr. för nästa budgetår. 

I sammanhanget vill jag nämna att jag vid min anmälan av anslaget C 4. 

Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till företag i glesbygder 

m. m., kommer jag att förorda att ramen för statliga kreditgarantier ökar 
med 7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Åtgärder i glesbygder för budgetåret 1981/82 anvisa ett reser

vationsanslag av 100000000 kr. 

C 4. Täckande av förluster på grund av kreditgarantier till företag i glesbyg
der m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I 000 

I 000 

Från anslaget bestrids kostnader för att infria statlig garanti för lån till 

företag i glesbygder och till anskaffning av varulager enligt förordningen 

( 1979: 638) om statligt stöd till glesbygd (ändrad 1980: 471 ). Vidare bestrids 

från detta anslag kostader för att infria garanti för lån som har lämnats 

enligt förordningen (1973: 608) om statligt stöd till kommersiell service i 

glesbygd, förordningen ( 1976:208) om statligt stöd till skärgårdsföretag och 

förordningen I 1978: 465) om särskilt stöd till lantbruksföretag i vissa gles
bygder. 
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Lii11sstyrelsema 

Samtliga länsstyrelser har inkommit med anslagsframställningar för bud

getåret 1981/82. Sammanlagt föreslår länsstyrelserna en ram för statlig 

garanti på 66.5 milj. kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anfört om glesbygdsstödet vid min anmälan 

av anslaget C 3. Åtgärder i glesbygder, förordar jag att ramen för statlig 

kreditgaranti för lån till företag i glesbygder och för lån till anskaffning av 

varulager för nästa budgetår räknas upp med 7 milj. kr. till 48 milj. kr. 

Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att . 

I. medge att under budgetåret 1981182 statlig kreditgaranti för lån 

till företag i glesbygder och för lån till anskaffning av varulager 

beviljas med sammanlagt högst 48000000 kr .. 

2. till Tiickande av förluster på gru11d m· kreditgarantier till.företag 

i glesbygder m. m. för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsan

slag av I 000 kr. 

C 5. Åtgärder m. m. i anslutning till länsplanering 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

18580034 
35000000 

35000000 

Reservation 16419966 

Från anslaget bestrids kostnader för att vidareutveckla åtgärdsförslag 

som redovisas i länsplaneringen. Samtliga länsstyrelser har tilldelats medel 

från anslaget för projektarbete av den typ som tidigare bedrevs av särskil

da delegationer och arbetsgrupper med uppgift att samordna regional- och 

sysselsättningspolitiska åtgärder i vissa län. 

Länsstyrelserna 

Samtliga länsstyrelser har inkommit med anslagsframställningar för bud

getåret 1981/82. Sammanlagt beräknar länsstyrelserna medelsbehovet till 

57 550000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget uppfördes första gången i statsbudgeten för budgetåret 1979/80 

och innebar att samtliga länsstyrelser gavs möjlighet att bedriva ett kon

kret och åtgärdsinriktat arbete i anslutning till länsplaneringen. Möjlighe

terna att därigenom gå ett steg vidare mot att genomföra olika förslag och 

riktlinjer som förs fram i länsplaneringen och kunna göra det efter en 
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prioritering som görs på den regionala nivån, ser jag som mycket värde

fulla. 

Projektverksamheten har också medfört delvis nya arbetsformer. Till

sammans med kommuner, Iandstingskommuner och övriga länsorgan har 

länsstyrelserna på ett annat sätt än tidigare kunnat arbeta med att lösa 

konkreta problem. Länsstyrelsernas egna resurser för att helt eller delvis 

täcka olika kostnader för att genomföra ett projekt har visat sig ha stor 

betydelse. Erfarenheterna av den verksamhet som hittills har bedrivits 

med medel från anslaget är således goda. 

Länsstyrelsernas redogörelser för verksamheten under budgetåret 1979/ 

80 visar att projektarbetet har bedrivits inom flera samhällssektorer av 

regionalpolitisk betydelse. 

Tyngdpunkten i projektarbetet ligger på insatser inom den regionala 

näringspolitikens område. Det beror dels på att behovet av insatser där är 

stort, dels på att länsstyrelsernas kontaktvägar och arbetssätt inom detta 

område redan tidigare har varit inarbetade. 

Jag ser det som angeläget att länsstyrelserna, på grundval av de regiona

la problemens karaktär, strävar efter en spridning av verksamheten till 

flera för regionalpolitiken viktiga samhällssektorer. 

Anslaget är ett reservationsanslag för att bl. a. möjliggöra en långsiktig 

planering av verksamheten. Det är också viktigt att länsstyrelserna kan 

reservera medel som kan användas för offensiva aktiviteter när regionala 

problem uppstår. En stor del av den redovisade reservationen är intecknad 

för redan inledda projekt. 

För såväl innevarande som nästa budgetår kommer enligt länsstyrelser

na projektarbetet i betydande omfattning att inriktas på en uppföljning av 

det nyligen avslutade länsprogramarbetet. 

Jag beräknar ett oförändrat medelsbehov för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Åtgärder m. m. i anslutning till liinsplanerinR för budgetåret 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 35 000000 kr. 
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D. MINERALFÖRSÖRJNING M. M. 

Råvaruproduktionen och råvaruförsörjningen har stor betydelse för 

många länder. Flera utvecklingsländer är för sina exportinkomster hell 

beroende av försäljning av ibland en enstaka råvara. Många länder har en 

industrisektor som är helt beroende av en friktionsfri försörjning med 

råvaror. Stora prisfluktuationer och störningar i försörjningen är emellertid 

inte ovanliga. Det är därför naturligt att det internationella intresset för 

råvarufrågor är stort. Inom olika mellanstatliga organisationer pågår ett 

flertal utredningar och diskussioner i syfte att finna medel för att stabilisera 

marknaden för råvaror. 

En viktig trend i råvarupolitiken sådan den har utformats i de större 

industriländerna under senare år har varit strävan att trygga den egna 

försörjningen med mineralråvaror. Sverige tillhör de länder som har en hög 

förbrukning av mineralråvaror per capita. För t. ex. nickel är den högst i 

världen. Vi är i många avseenden helt beroende av import. men är för vissa 

råvaror relativt stora exportörer. t. ex. av järnmalmsprodukter. Det är 

angeläget att förutsättningarna för inhemsk produktion av råvaror kontinu

erligt prövas. 

Av den globala gruvproduktionen svarade Sverige år 1979 vad gäller järn 
för drygt 3 %, bly och zink för drygt 2 %, silver för ca 1,5 '}f, och koppar för 

0,7 %. Sverige är således en betydande producent av järnmalmsprodukter. 

Även gruvproduktionen av bly, zink och koppar är omfattande. Vid en 

internationell jämförelse måste dock de flesta svenska gruvorna betraktas 
som små, även om Sverige som malmproducent betyder mycket från 

europeisk synpunkt. 
De svenska järnmalmsgruvorna har en mycket svår konkurrenssitua

tion. Nedläggning av gruvor och minskning av sysselsättningen i denna del 

av gruvindustrin kommer inte att kunna undvikas. Det finns dock möjlig

heter för andra delar av gruv- och mineralindustrin att växa i omfattning 

och betydelse. Det gäller t. ex. utvinningen av ädel- och legeringsmetaller 

samt industrimineral. 

Utredningar m. m. 

Utformningen av politiken såvitt gäller råvaru- och naturresursområdet 

förutsätter en samlad överblick över hela råvaruområdet och jämförelser 

mellan utvecklingen för olika råvaror. Under åren 1977-1980 har därför 

ett omfattande beslutsunderlag i dessa avseenden tagits fram genom olika 

utredningar. 
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Den år 1974 tillkallade mineralpolitiska utredningen I I 1974: 02> avläm

nade år 1977 delbetänkandet ISOU 1977: 75) Industrimineral. Utredningen 

har under åren 1978-1979 publicerat rapporter om malmtillgångar och 

prospektering. forskning och utveckling inom svensk mineralindustri samt 

miljöpåverkan och återställning vid mineralutvinning. Genom delbetän

kandet (SOU 1979: 40) Malmer och metaller har utredningen fullgjort sin 

första uppgift att utarbeta långsiktiga prognoser över Sveriges försörjning 

med mineraliska ämnen för tiden till år 2000. Utredningen har också haft 

till uppgift att på grundval av de gjorda prognoserna överväga om en 

ändrad inriktning eller utformning av mineralpolitiken är motiverad med 

hänsyn till samhällets långsiktiga behov. I sitt slutbetänkande (SOU 

1980: 12) Mineralpolitik har utredningen redovisat sina slutsatser. 

Utredningen framhåller att det överordnade industripolitiska målet på 

mineralområdet bör vara att skapa förutsättningar för en livskraftig mine

ralindustri. som kan konkurrera på lika villkor med producenter i andra 

länder. Utredningen lämnar förslag till hur mineralsektorns utveckling och 

struktur kan främjas. t. ex. genom ökad satsning på prospektering. Vidare 

föreslås att försörjningsaspekterna beaktas i högre grad än tidigare i sam

band med beslut som rör mineralsektorn. Fredskrislager av vissa metaller 

bör byggas upp. Forskning och utveckling ges stor uppmärksamhet. En 

~kiss till ett forsknings- och utvecklingsprogram har utarbetats. Vidare 

föreslår utredningen en omorganisation av myndigheterna på området. 

Nämnden för statens gruvegendom föreslås få vidgade uppgifter på mine

ralområdet och i samband därmed byta namn till bergskollegium. Dessut

om föreslår utredningen vissa mindre ändringar i lagstiftningen. 

Utredningens betänkanden har remissbehandlats och förslagen bereds 

f. n. inom regeringskansliet. 

Regeringen uppdrog i april 1974 åt statens industriverk att utreda vissa 

frågor rörande utvinningen av sand och grus särskilt från havsområden. 

Industriverket har avlämnat sin slutrapport 1SIND 1980: I) Grus och sand 

på land och i hav. Verket har gjort en allmän översikt av landets grusför

sörjning med avseende på tillgångarnas art och geografiska fördelning. 

Även konsumtionens utveckling och möjligheterna att utnyttja alternativa 

material till naturgrus har studerats. liksom förutsättningarna för en ökad 

utvinning av sand och grus från havsområden. Industriverket föreslar bl. a. 

att inventeringar av grus genomförs. Rapporten har remissbehandlats och 

förslagen bereds f. n. inom regeringskansliet. 

Nedläggningar av gruvor under senare år har drabbat främst mindre 

järnmalmsgruvor i Mcllansverige. Regeringen beslöt i juni 1978 att en 

delegation skulle inrättas for samråd mellan de i Mellansverige verksamma 

gruvföretagen. berörda samhällsorgan och arbetsmarknadens parter i frå

gor som rör den mellansvenska gruvindustrins förhållanden och utveck

ling. Delegationen fick också till uppgift att studera de möjligheter till på 

sikt lönsam verksamhet inom mellansvensk gruvindustri som finns eller 
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kan sk<\pas. I enlighet med riksdagens begäran (prop. 1978179: 126. NU 
1978/79: 369) uppdrog regeringen i augusti 1979 åt delegationen att särskilt 

granska vissa förslag rörande utvecklingsarbete i Grängcsberg. Utred

ningsarbetet har bedrivits i nära samarbete med bl. a. berörda myndigheter 

och mineralpolitiska utredningen. Delegationens rapport beräknas avläm

nas till regeringen kring årsskiftet 1980-1981. 

Sedan år 1978 genomför AB Svensk Alunskifferutveckling ett omfat

tande forskningsprogram med långsiktig inriktning mot ett allsidigt utnytt

jande av alunskiffern. Verksamheten finansieras genom statliga lån. Forsk
ningen är koncentrerad till Ranstadsverken i Västergötland men är inriktad 

på olika skiffrar i landet. Programmet beräknas vara avslutat kring årsskif

tet 1981-1982. 

Internationellt arbete 

I syfte att motverka prisvariationer, som ger upphov till svårigheter för 

såväl företag som nationer, har under senare år allt flera krav ställts på att 

internationella överenskommelser skall träffas för att stabilisera råvaru

marknaderna. Dessa krav har förts fram främst av utvecklingsländer, vilka 

för sina exportintäkter och sin ekonomiska utveckling över huvud taget 

orta är beroende av prisutvecklingen för ett fåtal råvaror. 

Vid UNCTAD:s (FN:s konferens för handel och utveckling) fjärde kon

ferens år 1976 fattades ett principbeslut om ett s. k. integrerat program för 

råvaror. De centrala delarna av programmet går ut på att stabilisera rå

varupriserna på en rimlig nivå genom buffertlagring eller andra åtgärder. 
Under år 1980 har beslut fattats om att bygga upp en gemensam fond för 

bl. a. finansiering av buffertlager. 

Samarbete mellan råvaruproducerande länder förekommer för flera me
taller och mineral. bl. a. koppar och bauxit. Strävanden att genom samord

nat handlande uppnå högre priser har dock haft endast begränsad framgång 

hittills. 
Organisationen för järnmalmsexporterande länder (APEFJ har som hu

vuduppgift att främja en balanserad global utveckling av järnmalmsindu

strin genom att skapa bättre förutsättningar för varje enskilt medlemsland 

att vidta lämpliga åtgärder avpassade till de egna problemen. Sverige ingår 

i organisationen sedan dess grundande år 1975. Organisationen har utsett 

en generalsekreterare och ett mindre kansli samt fastställt ett arbetspro

gram, i vilket ingår utredningar om järnmalmsmarknaden och denna mark

nads beroende av stålframställningen. 

Regeringarna i de nordiska länderna beslutade år 1975 att utreda den 

nordiska råvaru- och naturrcsurssituationen. Som en följd härav beslöts i 

oktober 1979 att ett geologiskt samarbete i syfte att identifiera större 

malmförande formationer skulle inledas på Nordkalotten. Projektet har nu 

startats och beräknas pågå i fem år. 
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FN:s tredje havsrättskonferens höll år 1980 sin nionde session. Under 

sessionen gjordes stora framsteg mot ett slutligt förslag till en konvention 

om havets nyttjande bl. a. vad avser mineralutvinning. Konferensen beräk

nas kunna avslutas under år 1981. 

Myndighetsarbetet 

Statens industriverk är central förvaltningsmyndighet för bl. a. mine

ralpolitiska frågor. Sveriges geologiska undersökning <SGUI är den cen

trala förvaltningsmyndigheten för ärenden som rör landets geologiska be

skaffenhet. Verkets viktigaste uppgifter är geologisk kartering samt infor

mation och dokumentation. För dessa verksamheter föreslås SGU få dis

ponera 35.6 milj. kr. budgetåret 1981/82. SGU utför geologiska utredningar 

och undersökningar på uppdrag. Omsättningen på uppdragsverksamheten 

beräknas uppgå till 122,2 milj. kr. 

SGU:s största uppdragsgivare är sedan budgetåret 1975/76 nämnden för 

statens gruvegendom. Från att tidigare i huvudsak endast ha avsett gruv

rättigheter enligt gruvlagen och dess föregångare omfattar nämndens för

valtning numera även andra typer av mineralfyndigheter bl. a. industri

mineral. Nämnden föreslås budgetåret 1981/82 få disponera drygt 72 milj. 

kr. för prospektering och brytvärdhetsundersökningar samt 6.4 milj. kr. 

för egendomsförvaltning m. m. 

Verksamheten vid Sveriges geologiska undersökning 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är den centrala förvaltnings

myndigheten för ärenden som rör landets geologiska beskaffenhet. SGU 

skall 

- utföra allmän geologisk kartering. 

- bedriva informations- och dokumentations verksamhet på det geologiska 

området. 

- på uppdrag uppsöka och undersöka förekomster av tekniskt användbara 

mineral. bergarter och jordarter samt grundvatten. 

Verksamheten skall bedrivas med beaktande av den tekniska och veten

skapliga utvecklingens krav. och resultaten redovisas så att bästa möjliga 

ledning ges för beslut om utnyttjande av landskapet. särskilt berggrund. 

jordlager och grundvatten. 

SGU åtar sig geologiska utrednings- och undersökningsuppdrag. Ersätt

ning för dessa utgår enligt grunder som fastställs av SGU efter samråd med 

riksrevisionsverket. Uppdragsverksamheten skall ge full kostnadstäck

ning. 

SGU leds av en styrelse. Chef för SGU är en generaldirektör. Inom SGU 

finns fem byråer. nämligen berggrundsbyrån. kvartär- och hydrogeolo

giska byrån. geofysiska byrån. geokemiska byrån och administrativa by

rån. 
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Den I juli 1980 fanns vid SGU 772 anställda. Därutöver fanns ett antal 

säsonganställda. Budgetåret 1979/80 finansierades en tredjedel av verk

samheten via anslag direkt till SG U. Resten finansierades via uppdrag 

främst från nämnden för statens gruvegendom men även från andra statliga 

myndigheter, kommuner och företag. 

Den till Stockholm förlagda delen av SGU har i enlighet med statsmak

ternas beslut (prop. 1971:29, In U 1971: 15, rskr 1971: 196) lokaliserats till 

Luleå och Uppsala. Flyttningen till Luleå skedde år 1978 och till Uppsala 

första halvåret 1979. Vissa delar av verksamheten är sedan tidigare för

lagda till Malå, Lund och Göteborg. Drygt hälften av personalen är lokali

serad till Luleå och Malå och resten till södra Sverige. 

Vid SGU tillämpas programbudgetering med följande programindelning. 

I. Kartering 

2. Information och dokumentation 

3. Prospektering 

4. Speciella undersökningar 

Verksamheten under programmen I och 2 finansieras från reservations

anslaget D I. Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering samt 

information och dokumentation. 

Kostnader och intäkter för SGU :s verksamhet under programmen 3 och 

4 redovisas under anslaget D 2. Sveriges geologiska undersökning: Upp

dragsverksamhet. Detta är ett förslagsanslag vilket tas upp med ett for

mellt belopp av I 000 kr. Anslaget får i princip inte belastas. För att lösa 

tillfälliga eller säsongmässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamhe

ten disponerar SGU en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 5 milj. kr. 

Investeringar i utrustning finansieras från reservationsanslaget D 4. Sve

riges geologiska undersökning: Utrustning. 

D J. Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering samt informa

tion och dokumentation 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

29733991 

32 302000 

35617000 

Reservation 1418770 

Från anslaget bekostas programmen I. Kartering och 2. Information och 

dokumentation. Utgifter och inkomster för dessa program redovisas under 

anslaget. 

Programmet Kartering omfattar den verksamhet som syftar till att ta 

fram och i form av kartor i reguljära serier tillhandahålla beslutsunderlag 

för samhällsplanering rörande utnyttjandet av landskapet. berggrund. jord

lager och grundvatten. Programmet är indelat i delprogram för berggrunds-. 

jordarts-. geofysisk och hydrogeologisk kartering. Kartläggningsarbeten i 
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syfte att framställa beslutsunderlag för avgöranden i prospekteringsfrågor 

ingår i programmet Prospektering. 

Programmet Jnj(>rmation och dokumentation omfattar den verksamhet 

som syftar till att genom insamling, bearbetning, bevarande och spridning 

av uppgifter om geologiska förhållanden på annat sätt än genom den 
reguljära karteringen tillgodose allmänna och enskilda behov av geologisk 

information. Programmet är indelat i delprogram för information, geolo

gisk dokumentation, grundvattendokumentation, geofysisk dokumenta

tion och geokemisk dokumentation. 

Av följande sammanställning framgår hur kostnader och intäkter för 

verksamheten fördelar sig på program och delprogram (i I 000-tal kr.) 

Program/delprogram 1979/80 1980/81 1981/82 beräknar 

Utfall Anvisat SGU Föredra-
ganden 

Program I. Kartering 
Berggrundskartering 6896 7284 8206 8032 
Jordartskartering 7 509 7204 8081 7902 
Geofysisk kartering 1417 1713 1919 1883 
Hydrogeologisk kartering 2419 2867 3229 3 151 

18241 19068 21435 20968 

Avgår i inkomster 39 80 60 60 

18202 18988 21375 20908 

Program 2. Information 
och dokumentation 
Information 4427 4235 4 791 4677 
Geologisk dokumentation 3703 3680 4169 4076 
Grundvattendokumentation 4212 3 880 4368 4273 
Geofysisk dokumentation 1561 1649 1868 1823 

13903 13444 15196 14849 

Avgår i inkomster 135 130 140 140 

13768 13314 15056 14709 

Mcdelsbchov 31970 32302 36431 35617 

S\'eriges geologiska undersökning 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1981/82 anför SGU i huvudsak 

följande. 

Program 1. Kartering 

Geologiska kartor skall tillgodose samhällets behov av geologisk infor

mation för samhällsplanering, för prospektering efter malmer. industrimi

neral och nyttiga bergarter samt jordarter och grundvatten samt för be

dömning av miljövårdsfrågor m. m. Kartorna skall ge den grundliga känne

dom om landets geologiska bildningar som är en nödvändig förutsättning 
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för att landets naturtillgångar skall kunna utnyttjas rationellt. Karteringen 

utgör därför i hög grad basen för SGU:s övriga verksamhet. Den är också 

enligt SGU en viktig förbindelselänk mellan SGU och statliga och kommu

nala myndigheter samt andra tänkbara uppdragsgivare, särskilt i fråga om 

miljövård, regional planering samt mineral- och grundvatteninventeringar. 

Viktiga avnämarintressen kanaliseras numera genom SGU:s kartråd som 

är ett rådgivande organ i vilket företrädarna för de huvudsakliga kartkon

sumenterna är representerade. 

SGU gav tidigare ut kombinerade kartor i olika skalor. Sedan år 1974 ger 

SGU ut separata berggrunds- och jordartskartor i skala I :50000. Hittills 

har getts ut 32 berggrunds- och 43 jordartskartblad över södra och mellers

ta Sverige. Härtill kommer 34 berggrundskartblad över norra Sverige, 

vilka är en biprodukt av malmprospekteringen. Detta motsvarar en täck

ningsgrad av 8,5 % av landets yta för moderna berggrundskartor och 5,5 % 

för moderna jordartskartor. Vidare ges ut översiktliga separata jordarts

geologiska och bcrggrundsgeologiska s. k. länskartor, numera endast i 

skala I: 200000. Länskarteringen är inriktad på landets norra delar och 

utgivna kartor täcker f. n. ungefär halva landets yta. 

Den nuvarande kartutgivningens genomsnittliga kapacitet är 4-5 blad 

per år av vardera berggrunds- och jordartskartor i skala I :50000. Därut

över finns resurser för en viss produktion av berggrundskartor i samma 

skala som en biprodukt av malmprospekteringen, inom vars ram huvudde

len av fältarbetet utförs. Vidare finns resurser för en mindre produktion av 

länskartor över återstående delar av norra Sverige. Detta gäller främst 

berggrundskarteringen. Länskarteprojektet beräknas bli avslutat inom en 

tioårsperiod. 
Med hänsyn till landets geologiska uppbyggnad och till avnämarnas 

önskemål beräknar SGU att totalt ungefär 500 blad av vardera berggrunds

och jordartskartor i skala I :50000 behöver framställas för alt täcka de 

viktigaste delarna av landet med moderna geologiska kartor. Med nuvaran

de resurser och utformning av kartorna betyder detta att landet kan anses 

täckt med sådana kartor först omkring år 2090. 

SGU:s kartering i reguljära serier omfattar även geofysiska kartor <f. n. 

endast tlygmagnetiska). De geofysiska kartorna utges tillsammans med 

berggrundskartorna i skala 1 :50000. Nuvarande resurser medger en pro

duktion av i genomsnitt fem tlygmagnetiska kartblad per år. Denna pro

duktion håller ungefär samma takt som berggrundskarteringen men lämnar 

ingen valfrihet då man skall ta upp arbetet på nya berggrundsblad. 

Den hydrogeologiska karteringen har resulterat i elva kartblad i skala 

I :50000 och några översiktskartor. Sedan år 1976 har ett omfattande 

utredningsarbete utförts om den hydrogeologiska karteringen och utform

ningen av dess kartor. Utredningen visar att ~hovet av kartorna är myc

ket stort och att de bör produceras i skalan I :250000. Den första kartan av 

denna typ påbörjades under år 1978. 
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Nuvarande resurser för produktion av hydrogeologiska kartblad avses i 

huvudsak användas för produktion av översiktskartor i skala I :250000. Ett 

sådant kartblad. som motsvarar en yta av 24 kartblad i I :50000, beräknas 

kunna produceras på tre år. Under en kort övergångstid tas resurser också 

i anspråk för att färdigställa tidigare påbörjade kartblad i I :50000 och de 

svenska delarna av den hydrogeologiska Europakartan. Därutöver finns 

resurser i mycket begränsad omfattning för detaljkartering och för att 

utföra speciella typer av översiktskartor. 

SGU har av regeringen erhållit särskilda anvisningar att hos den geolo

giska karteringens avnämare undersöka behovet av olika typer av kartor 

och den geografiska fördelningen av dessa behov. Med ledning av inven

teringsresultatet skulle SGU presentera en tioårsplan för karteringsverk

samheten under förutsättning av oförändrad medelstilldelning. SGU har 

den 21 november 1980 inkommit med en redovisning av resultatet. Försla

gen redovisas under resp. delprogram. 

Berggrunds kartering 

Skala I :50000 anses av flertalet avnämare ge det ojämförligt bästa plane

ringsunderlaget. Utgivningstakten blir dock alltför låg med nuvarande 

kvalitet på kartorna om resurserna inte ökas. Stora delar av Sydsverige 

skulle vid tioårsperiodens slut fortfarande sakna moderna berggrundskar

tor. Befintliga äldre kartor är i många fall föråldrade och oanvändbara för 

planeringsändamål. SGU föreslår med anledning härav att provisoriska 

översiktliga berggrundskartor framställs för Sydsverige genom en revide

ring av äldre berggrundskartor parallellt med den reguljära karteringen. 

Med detta vinns att det topografiska underlaget moderniseras. Den äldre 

numera svårtydda bergartsnomenklaturen kommer att ersättas med mo

derna termer. Bergartsgränsernas lägen kan i många fall anges noggran
nare och nya bergartsförekomster upptäckas. Revideringen beräknas leda 
till en tämligen enhetlig bild av berggrunden över större områden. 

Kostnaderna för en provisorisk översiktskarta som omfattar ca 15 000 
km2 beräknas till ca 2 milj. kr. i nuvarande prisläge. Arbetet med en karta 

beräknas ta 3-4 år. Kostnaderna kommer dock att variera beroende på 
kvaliteten på äldre kartmaterial. De viktigaste delarna av Sydsverige be

räknas kunna bli täckta av översiktliga berggrundskartor på tio år. Tre år 

efter start kan arbete pågå med fyra kartor. 

Med medel från delprogrammet bekostas även de malmgeologiska kar

torna. Produktionen av dessa beräknas fortgå som hittills med ca fyra blad 

per år. Denna utgivning kan dock komma att påverkas av den av mineral

politiska utredningen föreslagna framställningen av förenklade berg

grundskartor för prospekteringsändamål i skala I :50000. 

För budgetåret 1981/82 beräknar SGU för delprogrammet berggrunds

kartering 8 206 000 kr. 
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Jord arts kartering 

Liksom för berggrundskartorna anser avnämarna att skalan 1 :50000 ger 
det bästa planeringsunderlaget men att utgivningstakten är för låg. Kartrå
det har föreslagit dels en lägre detaljeringsgrad i allmänhet i kartorna, dels 

en differentiering av noggrannheten inom olika delar av varje kartblad. 
SGU föreslår med anledning härav all en viss sänkning av detaljeringsgra
den och en differentiering av noggrannheten genomförs. Utgivningstaktcn 

kan härigenom med vissa förutsättningar höjas så att 7-8 kartor kan 
färdigställas varje år. Arbetet på varje karta beräknas ta tre år och kostna

derna uppgå till 0,9 milj. kr. Södra Sverige beräknas vara täckt med 

jordartskartor inom 20 år med denna karteringstakt. 

För budgetåret 1981/82 beräknar SGU för delprogrammet jordartskarte

ring 8 081 000 kr. 

Geofysisk kartering 

Den geofysiska karteringen är i hög grad beroende av planerna för 

berggrundskarteringen. För budgetåret 1981/82 beräknar SGU för delpro
grammet geofysisk kartering 1919000 kr. 

Hydrogeologisk kartering 

Den av SGU genomförda undersökningen visar att avnämarna är nöjda 

med den nuvarande uppläggningen av karteringen. Med bibehållna karte

ringsresurser beräknar SG U att inom 15 år kartera de mest angelägna 
delarna av landet i skala I :250000. SGU avser dessutom att utge en 
hydrogeologisk karta över Sverige i skala I: I miljon. 

För budgetåret 1981/82 beräknar SGU för delprogrammet hydrogeolo
gisk kartering 3 229 000 kr. 

Program 2. Information och dokumentation 

En av SGU:s huvuduppgifter är att dokumentera Sveriges geologi och 
sprida information härom. 

Dokumentation sker inom de olika geovetenskapliga ämnesområden 

som omfattas av SGU:s verksamhet och kompetens (berggrundsgeologi 
jordartsgeologi. hydrogeologi, geofysik och geokemi). 

Den dokumentation som inte tas fram inom programmen kartering, 
prospektering och speciella undersökningar. utförs inom ramen för pro

grammet information och dokumentation, och sker till stor del i områden 
som för tillfället inte berörs av de nämnda verksamheterna. 

Information 

Verksamheten inom delprogrammet omfattar SGU:s bibliotek. museum 
med samlingar och utställningsvcrksamhet. extern och intern information 

samt publiceringsverksamhet och geodataarkiv. 
För budgetåret 1981/82 beräknar SGU 4 791 000 kr. till delprogrammet. 
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Geologisk dokumentation 

Verksamheten inom delprogrammet iir f. n. indelad i fyra projekt. nämli

gen allmängeologisk dokumentation. industrimineraldokumentation. bio

stratigrafisk dokumentation och deltagande i International Geological Cor

relation Programme (IGCP). 

SG U beräknar för budgetåret 1981 /82 4 169 000 kr. till delprogrammet. 

Grund va t te ndok u men tal ion 

Verksamheten inom delprogrammet Grundvattendokumentation omfat

tar grundvattenobservationsnätet. SGU:s brunns- och borrdataarkiv samt 

den allmänna grundvattendokumentationen. 

SGU beräknar for budgetåret 1981/82 4 368 000 kr. till delprogrammet. 

Geofysisk dokumentation 

Verksamheten inom delprogrammet Geofysisk dokumentation innefat

tar bl. a. stationära geomagnetiska registreringar vid observatorier på Lov

ön. i Enköping och i Abisko. regionalgeomagnetiska mätningar som under

lag för kartor över den magnetiska missvisningen samt en uppföljning av 

det jordmagnetiska fältets sekulärvariation över Sveriges land- och havs

områden. 

För budgetåret 1981/82 äskas totalt I 868 000 kr. till delprogrammet. 

Geokemisk dokumentation 

Inom delprogrammet Geokemisk dokumentation bedrivs ännu ingen 

verksamhet. 

f'iiredraganden 

Kartering av geologiska förhållanden är av stor betydelse. Efterfrågan 

på geologiska kartor finns inom olika näringsgrenar och sektorer i statsför

valtningen. Kraven på noggrannhet och skalor växlar mellan olika intres

senter liksom meningarna om var karteringen i första hand skall utföras. 

SG U :s mål har varit att täcka större delen av landet med moderna berg

grunds- och jordartskartor i skalan I :50000 inom 50 år. Som jag anförde i 

prop 1979/80: 100 (bil. 17 s. 107) bör karteringen ges en sådan omfattning 

och inriktning att den samhällsekonomiska vinsten blir så stor som möjligt. 

Detta kan innebära att vissa områden där behovet av geologiskt underlag 

är stort kan bli karterade en andra gång innan områden med mindre 

efterfrågan på geologiska kartor blir karterade med moderna metoder 

annat än mycket översiktligt. 

Det är nu inte möjligt att öka resurserna för reguljär kartering. Samtidigt 

är utgivningstaktcn för de geologiska kartorna förhållandevis låg. SGU har 

med stöd av kartrådct föreslagit åtgiirder som för jordartskarteringen med

för en betydande höjning av karteringstakten. Vidare föreslås att översikt

liga berggrundskartor i skala I :250000 utarbetas för södra Sverige. Enligt 

7 RiksJa1:01 1980181. I .l'aml. Nr IVO. Bilaga 17 
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min uppfattning är åtgärder för att nedbringa tid och kostnader för karte

ringen nödvändiga. Utveckling av karteringstekniken I. ex. användning av 

fjärranalysmetoder är viktig. Fortbildning av olika avnämare är också 

nödvändig efterhand som kartorna utges eller förändras. 

SGU deltar f. n. i ett samnordiskt projekt som syftar till att definiera 

malmförande formationer och strukturer på nordkalotten. Projektet beräk

nas pågå i fem år. Medel. totalt 7 .5 milj. kr. t. o. m. år 1982. har disponerats 

från det under fjortonde huvudtiteln för budgetåret 1979/80 uppförda reser

vationsanslaget C 5. Bidrag till sysselsättningsfrämjande åtgärder i Norr

bottens län (jfr prop. 1978/79: 127 bil. I). Jag ämnar föreslå regeringen att 

SG U under budgetåret 1981 /82 får disponera 3 640 000 kr. av dessa medel. I 

den mån SG U finner att ytterligare insatser i projektet är nödvändiga avses 

högst 1660000 kr. disponeras av karteringsanslaget. 

Med hänvisning till sammanställningen och vad jag nyss anfört beräknar 

jag medelsbehovet för anslaget till 35 617 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sveriges geologiska 11ndersökning: Geologisk kartering samt 

injärmation och dokumentation för budgetåret 1981 /82 anvisa ett 

reservationsanslag av 35617000 kr. 

D 2. Sveriges geologiska undersökning: Uppdragsverksamhet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

I 000 

1000 

Under anslaget redovisas utgifter och inkomster för programmen 3. 

Prospektering och 4. Speciella undersökningar. 
Programmet Prospektering omfattar den verksamhet som syftar till att 

finna exploateringsbara tillgångar av mineral. bergarter. jordarter och 

grundvatten. Programmet är indelat i delprogram för uran, järn, övriga 

metaller, industriella mineral och bergarter. sand, grus och övriga jord

arter, grundvatten samt regionala inventeringar. 

Programmet Speciella undersökningar omfattar den verksamhet som 

syftar till att tillgodose allmänna och enskilda behov av sådana undersök

ningar inom SGU:s kompetensområde som inte kan hänföras till prospek

tering eller kartering. Programmet är indelat i delprogram för anläggnings

geologiska undersökningar, naturvårdsundersökningar, mätnings- och 

analysverksamhet samt övrig verksamhet. 

SGU har genom särskild skrivelse den 21 oktober 1980 redovisat resul

tat- och balansräkning avseende uppdragsverksamheten för tiden I juli 

1979-JOjuni 1980. 

Av följande sammanställning framgår hur kostnaderna för verksamheten 

fördelar sig på program och delprogram (i 1000-tal kr.). 
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Program/delprogram 1979/80 1980/81 1981/82 heräknar 

Utfall Anvisat SGU Föredra-
gandcn 

Kostnader 
Program 3. Prospektering 

Uran 25 700 26510 29460 19009 1 

Järn 
Övriga metaller 58 550 60::!03 54600 61906 
Industriella mineral 
och bergarter 2200 2866 3 IOO 1960 
Sand. grus och 
övriga jordarter 3 891 3996 4280 4160~ 
Grundvatten 16 Il)() IOll 100 
Regionala inventeringar 8500 10661 11700 11700 

98857 104336 103240 98835 

Program../. Speciella 
11ndersi"ik11i11g11r 
Anläggningsgeologiska 
undersökningar 13 800 15000 16500 16500 
Naturvårdsundersökningar 1200 1400 1500 1500 
Mätnings- och analysverk-
sam het 3 100 1500 1700 1700 
Övrigt 650 1600 5 300 3640 

18750 19500 25000 23340 

Summa kostnader program 3 
och 4 117607 123836 128 240 122175 

Intäkter 
Medel som tas i anspråk från 
anslaget D 3 Prospek-
t.ering m. m. 16013 16506 18 540 7969 
Ovriga inliikter inom 
programmen Prospektering och 
Speciella undersökningar 98 331 107 330 109700 114206 
Förlust av uppdragsverksamhet 3 263 

Summa intäkter 117607 123836 128240 122175 

1 Därav från D 3. Prospektering m. m. 5 809000 kr. 
; Därav från D 3. Prospektering m. m. 2 160000 . 

. 'freriges geologiska undersökning 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1981/82 anför SGU i huvudsak 

följande. 

Program 3. Prospektering 

Huvuddelen av SGU:s prospektering utförs på uppdrag. Den största 

uppdragsgivaren är nämnden för statens gruvegendom. För uranprospek

tering samt prospektering efter sand och grus på kontinentalsockeln har 

t. o. m. budgetåret 1980/81 anvisats medel direkt till SGU under anslaget 

D 3. Sveriges geologiska undersökning: Prospektering m. m. 

SGU framhåller att ett genomförande av mineralpolitiska utredningens 
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förslag beträffande prospekteringen bör leda till ökad efterfrågan på ver

kets tjänster. Efterfrågan på uranprospektering är däremot synnerligen 

svårbedömd. SGU betonar kopplingen till framtida energipolitiska beslut 

och konstaterar att om uranprospekteringen skulle upphöra inom både de 

anslags- och uppdragsfinansierade delarna kommer SGU att ställas inför 

stora omställningsproblem. 

U ppdragsverksamheten har verksamhetsåret 1979/80 gett ett underskott 

av ca 3.2 milj. kr. 

Uran 

Den anslagsfinansierade verksamheten inom uranprogrammet har hållits 

pä oförändrad nivå i avvaktan på ett energipolitiskt beslut. SGU har begärt 

medel enligt huvudförslaget 16260000 kr. för budgetåret 1981/82. 

Järn 

För budgetåret 1981182 planeras ingen verksamhet inom detta delpro

gram. 

Övriga metaller 

Finansiering och styrning av detta delprogram utförs huvudsaklingcn av 

nämnden för statens gruvegendom. SGU beräknar att nämnden för statens 

gruvegendom skall ge uppdrag för ca 53 milj. kr. Under budgetåret 1981182 

beräknas arbeten åt andra uppdragsgivare än nämnden uppgå till ca 1.6 

milj. kr. 

Industriella mineral och bergarter 

Prospekteringen efter industriefla mineral och bergarter bedrivs endast i 

form av uppdragsverksamhet. Nämnden för statens gruvegendom beräk

nas ge uppdrag för 3. l milj. kr. budgetåret 1981/82. 

Sand, grus och övriga jordarter 

Verksamheten inom delprogrammet syftar till att söka upp eller invente

ra förekom~ter av praktiskt användbara jordarter. Verksamheten består 

dels av uppdrag som hittills huvudsakligen har avsett sand och grus. dels 

av en anslagsfinansierad verksamhet. SG U begär totalt 2 280000 kr. för 

den anslagsfinansierade verksamheten under budgct{irct 1981/82. Övriga 

uppdrag beräknas uppgå till ca 2 milj. kr. 

Grundvatten 

Delprngrammet omfattar uppdrag i fråga om grundvattenanskaffning 

och grundvattenutvinning. Volymen av dessa beräknas för budgetåret 

1981/82 till 100000 kr. 
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Regionala inventeringar 

Delprogrammet omfattar uppdragsverksamhet av typen fullprospekte

ring, dvs. en total förutsättningslös genomsökning av stora arealer i syfte 

att samtidigt systematiskt leta efter olika mineralfyndigheter. Volymen av 

denna uppdragsverksamhet beräknas för budgetåret 1981/82 till 11,7 milj. 

kr. 

Program 4. Speciella undersökningar 

Verksamheten under programmet omfattar uteslutande uppdragsverk

samhet. Denna typ av uppdragsverksamhet har numera fått en betydande 

omfattning främst genom SGU:s medverkan vid utredningar för större 

långsiktiga projekt. Volymen beräknas för budgetåret 1980/81 till 25 milj. 

kr. främst till följd av utredningsuppdrag som redovisas under delprogram

met Anläggningsgeologiska undersökningar. Huvuddelen av dessa under

sökningar gäller frågor om deponering av kärnbränsleavfall. 

Föredraganden 

Uppdragsverksamheten hos SGU har under de senaste åren gått med 

förlust. Resultatet för verksamhetsåret 1979/80 innebär en förlust om ca 

3.2 milj. kr., vilket är en viss förbättring jämfört med resultatet för budget

året 1978/79. Jag vill framhålla vikten av att SGU driver arbetet med att 

effektivisera sin verksamhet vidare. Detta bör, förutom översynen av 

arbetets organisation, omfatta översyn även av olika ekonomiadministra

tiva rutiner. Rapporten från den revision, som har genomförts av revi

sionskontoret vid Sveriges lantbruksuniversitet, anger flera angelägna åt

gärder. 

Av sammanställningen framgår min beräkning av kostnaderna för pro

gram och delprogram. Intäkterna redovisas uppdelade på medel som tas i 

anspråk från anslaget D 3. Sveriges geologiska undersökning: Prospekte

ring m. m. samt övriga intäkter. Som kommer att framgå under detta anslag 

har jag beräknat behovet av medel för de delar av programmet Prospekte

ring som budgetåret 1981/82 bör finansieras från prospekteringsanslaget till 

7969000 kr. Därav har beräknats 5809000 kr för uranprospektering och 

2 160000 kr. för marin prospektering efter sand och grus. 

Mina beräkningar av medel för statens prospektering i övrigt kommer 

jag att närmare redovisa under anslaget D 7. Statens gruvegendom: Pro

spektering och brytvärdhetsundersökningar. Jag har vid min beräkning för 

SGU:s uppdragsverksamhet tagit hänsyn till vad SGU högst kan erhålla i 

uppdrag från nämnden för statens gruvegendom. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sveriges geologiska 11nder.1·iikning: Uppdrag.1Terksamhet för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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D 3. Sveriges geologiska undersökning: Prospektering m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

15 599989 

16506000 

7969000 

Reservation 

102 

308571 

Anslaget är avsett att täcka kostnader för programmen 3. Prospektering 

och 4. Speciella undersökningar som inte kan finansieras genom uppdrags

intäkter. 

S1·eri[:es geologiska undersiikning 

Som har framgått av redogörelsen under anslaget till uppdragsverksam

het föreslår SGU för budgetåret 1981182 ett anslag av 18540000 kr. F. n. 

finansieras dels viss uranprospektering, dels marin prospektering efter 

sand och grus över detta anslag. 

SGU föreslår i avvaktan på ett energipolitiskt beslut. att 16260000 kr. 

anvisas för den anslagsfinansierade 11ra11prospekteri11r;:en. Därav beräknas 

8560000 kr. användas för utvärdering av kända uranuppslag och 7.7 milj. 

kr. för regionala undersökningar av det naturliga radioaktiva fältet. SGU 

uppskattar uppdragsvolymen från Svensk kärnbränsleförsörjning AB 

(SKBFi till ca 17.6 milj. kr. varav 4.4 milj. kr. beräknas läggas på tlygmät

ningar. 

För den maringeologiska prospekteringen begär SGU 2 280000 kr. för 

budgetåret 1981/82. I detta förslag har hänsyn inte tagits till de omfattande 

inventeringar som föreslås i industriverkets utredning !SIND 1980: I) Sand 
och grus på land och i hav. 

Föredraganden 

Som jag tidigare redovisat i prop. 1980/81: 20 om besparingar i statsverk

samheten, m. m. (bil. 13 s. 12) bör anslaget till prospektering efter uran 

minskas med 10 milj. kr. Enligt min uppfattning bör det ankomma på 

konsumenterna av uran att bekosta den ytterligare uranprospcktering som 

de bedömer nödvändig. De medel som kvarstår på anslaget bör SGU i 

första hand använda för att under budgetåret 1981/82 avsluta och doku

mentera pågående prospekteringsprojekt i de fall där någon ny uppdragsgi

vare inte vill driva dem vidare. Återstående medel bör användas för 

regionala undersökningar av det naturliga radioaktiva fältet. 

Med hänvisning till vad jag nyss anfört beräknar jag 5 809000 kr. för 

uranprospektcring. För den marina prospekteringen efter sand och grus 

beräknar jag 2160000 kr. Anslaget hör föras upp med sammanlagt 

7969000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sl'criges r;:ev/ogiska 1111dcrsöknin1-1: Prospektering m. m. för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 7 969000 kr. 
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D 4. Sveriges geologiska undersökning: Utrustning 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

5 375833 

8009000 

5000000 

Reservation 

103 

11237433 

Anslaget är avsett att finansiera SGU:s investeringar i mer kostnadskrä

vande utrustning. Ränta och avskrivning på utrustningskapital belastar de 

program inom vilka utrustningen används. Utrustning som anskaffas med 

anlitande av utrustningsanslaget tillförs SGU :s utrustningskapital. Medel 

motsvarande avskrivning och förräntning av utrustningskapitalet omförs 

till särskild inkomsttitel på statsbudgeten. 

SGU:s utrustningskapital (I 000-tal kr.) 

Objektgrupp Oavskrivet Oavskrivet Anskaffning 1981/82 
värde värde 
1980-07-01 1981-07-01 SGU Föredra-

Beräknar ganden 
SGU 

Borrningsutrust-
ning 2 859 5619 1 520 760 
Förläggningar 1174 1438 
Fordon 2379 4137 778 578 
Geofysisk fält-
utrustning 3854 6161 2688 2613 
Geofysisk labora-
torieutrustning 1286 1534 310 310 
Kemisk labora-
torieutrustning 4645 6130 1499 24 
Verkstadsut-
rustning 709 607 525 525 
Ovrig utrustning 3058 3 155 190 190 

Totalt 19964 28817 7510 5000 

Sveriges geologiska undersc'ikning 

I anslagsframställningen för budgetåret 1981/82 anför SGU i huvudsak 

följande. 

Anslaget bör för budgetåret 1981 /82 uppgå till 7 510000 kr. Av beloppet 

avser 6 628 000 kr. ersättning av äldre försliten utrustning. 757 000 kr. 

hänför sig till sådan anskaffning som bör göras för rationalisering och 

kvalitetshöjning av pågående verksamhet och 50000 kr. avser anskaffning i 

syfte att höja driftsäkerheten och förbättra arbetsförhållandena. För att 

föreslagna utökningar av verksamheten skall kunna genomföras fordras 

vidare anskaffning av utrustning för 75 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

utrustningsdetaljer till ett värde av över 10000 kr. under budgetåret 1981/ 

82 till 5 milj. kr. Av beloppet avser 4 118000 kr ersättning av äldre. 
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försliten utrustning. För nyanskaffning har jag beräknat 882 000 kr. varav 

757 000 kr. avser anskaffningar för rationalisering och kvalitetshöjning av 

pågående verksamhet, 50000 kr. anskaffningar i syfte att höja driftsäkcrhe

ten och att förbättra arbetsförhållandena och 75 000 kr. anskaffningar för 

att genomföra föreslagna utökningar av verksamheten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sveriges geologiska undersökninf.?: Utrustning för budgetåret 

1981 /82 anvisa ett reservationsanslag av 5 000 000 kr. 

D 5. Bergsstaten 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

1596561 

1653000 

1799000 

Bergsstaten är den regionala statliga organisationen för ärenden rörande 

bergshantering och därmed sammanhängande frågor. I dess uppgifter ingår 

att handlägga ärenden om förvärv och försvar av gruvrättigheter, att anvi

sa områden i dagen för gruvarbete och att utöva teknisk inspektion av 

gruvfyndigheter, bl. a. för att säkerställa en god hushållning med landets 

mineraltillgångar. 
Statens industriverk är chefsmyndighet. Bergsstaten är organiserad på 

ett nordligt och ett sydligt distrikt med expedition i resp. Luleå och Falun. 

Chef för varje distrikt är en bergmästare. 

1980/81 

Personal 

Handläggande personal 4 
Övrig personal 5 

9 

Anslag 

Lönekostnader I 174000 
Sjukvård 2000 
Reseersättningar 83000 

därav utrikes resor (-) 
Lokalkostnader 168000 
Expenser 76000 

därav engångsavgifter 
Kungörelsekostnader 150000 

1653000 

1981/82 

Statens 
industriverk 

+I 
+I 

+2 

+375000 
+ I 000 
+ 63000 

- 13 000 
+ 11000 

(+ 87000) 
+ 15000 

+552000 

heräknar 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

+ 135000 
+ I 000 
+ 5000 

- 15000 
+ 5000 

+ 15000 

+146000 
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Med stöd av gruvlagen ( 1974: 3721. lagen ( 1974: 8901 om vissa mineral

fyndigheter och motsvarande äldre lagstiftning tas genom bergsstatens 

försorg ul vissa avgifter på det gruvriittsliga området. Vidare skall enligt 

kungörelsen ( 1966: 315) angående tillämpningen av lagen den 3 juni 1966 

(nr 3141 om kontinentalsockeln avgift erläggas till statens industriverk för 

tillstånd till sand-. grus- eller stentäkt på kontinentalsockeln. Samtliga 

dessa avgifter redovisas på statsbudgetens inkomstsida under titdn 2528. 

Avgifter vid bergsstaten. Avgifterna beräknas uppgå till sammanlagt ca 4.9 

milj. kr. för budgetåret 1980/81 och 5.2 milj. kr. för budgcti\ret 1981/82. 

Motsvarande avgifter uppgick budgetåret 1979/80 till 3.6 milj. kr. 

Statens industril'erk 

Ett relativt gott prisläge råder f. n. för !lera icke järnmetaller. Detta utgör 

en stimulans för prospekteringsintrcsset. Nya gruvor kan väntas tillkomma 

inom denna del av gruvindustrin. Det stora intresset för mineralletning bör 

medföra en fortsatt hög inmulningsaktivitet. Intresset för energimineral. 

som regleras av koncessionslagstiftning. har ökat. Statens industriverk 

förutser vid en i övrigt oförändrad organisation vid verket en delegering till 

bergsstaten vid beredning av koncessionsärenden enligt minerallagen. 

Bergsstaten är tillsyns- och registermyndighet för rättigheter enligt denna 

lag och väsentliga fördelar uppstår om arbetsuppgifter kan överföras till 

bergmästarna. För handläggning av ovannämnda uppgifter föreslår indu

striverket förstärkning med två tjänster. 

I. Pris- och löneomräkning + 170000 kr. 

En nedskärning med 2 lJ·h procent enligt regeringens anvisningar har av 

industriverket inte bedömts realistiskt. Redan i dagsläget är medlen till 

resor och expenser begränsade. Personalminskning bedöms inte vara möj

lig. Minskade lokalkostnader medför dock en nedskärning av anslaget med 
1,6(,"!(,_ 

2. Ökade lönekostnader på grund av två nya tjänster med 224000 kr. 

3. Övriga omkostnader på grund av två nya tjänster med 74 000 kr. 

varav engångsanvisning 18 000 kr. 

4. Utrikes resor 15000 kr. 

5. Övriga expenser engångsanvisning 69000 kr. 

Föredraganden 

Statens industriverk har i sin anslagsframställning kommit med förslag 

om viss omfördelning av arbetsuppgifterna på mineralområdet. Jag anser 

att det finns skäl att avvakta resultatet av den pågående beredningen inom 

regeringskansliet av mineralpolitiska utredningens förslag innan omdispo

neringar görs på detta område. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till bergs

staten för budgetåret 1981 /82 till I 799 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bergsstaten för budgetåret 1981182 anvisa ett förslagsanslag 

av I 799000 kr. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 106 

Nämnden för statens gruvegendom 

Statens gruvegendom förvaltas sedan den l juli 1973 av nämnden för 

statens gruvegendom. Från att tidigare ha avsett i huvudsak endast gruv

rättigheter enligt gruvlagen ( 1974: 342) och dess föregångare omfattar nu 

nämndens förvaltning fr. o. m. budgetårt:t 1977178 även andra typer av 

mineralfyndigheter, bl. a. industrimineral. Nämnden. som beslutar i frågor 

om upplåtelse av gruvegendomen. svarar för alt egendomen tas till vara på 

bästa sätt och, där så är lämpligt. utökas. En utökning av gruvegendomen 

sker genom prospektering. För den verksamheten anlitar nämnden huvud

sakligen Sveriges geologiska undersökning <SGU). Nämnden skall särskilt 

följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta initiativ till åtgär

der för att förbättra det ekonomiska utbytet av gruvegendomen. 

Nämnden består av fem ledamöter. Statens industriverk svarar för kan

slifunktionerna åt nämnden. 

Ett system med fasta priser kommer att tillämpas mellan nämnden och 

SGU budgetåret 1981/82. Med anledning härav föreslår nämnden att ansla

get innevarande budgetår D 6. Statens gruvegendom delas upp på ett 

rcservationsanslag för prospektering och ett förslagsanslag för brytvärd

hetsundersökningar och övrig verksamhet. 

Jag biträder förslaget om uppdelning med undantag för att även medel 

för brytvärdhctsumlersökningar bör anvisas över reservationsanslaget. 

Jag förordar alltså att medel för den verksamhet som innevarande bud

getår finansieras från förslagsanslaget Statens gruvegendom. nästa budget

år anvisas över dels ett rcservationsanslag till Statens gruvegendom: Pro
spektering och brytvärdhetsundersökningar. dels ett förslagsanslag till Sta

tens gruvegendom: Egendomsförvaltning m. m. 

D 6. Statens gruvegendom: Prospektering och brytvärdhetsundersökningar 

Nytt anslag (förslag) 72 077 000 

Nämndt.'11 får statens i;:ru1·ego1dom 

Vid uppläggningen av prospekteringsverksamheten har nämnden utgått 

från att resurserna bör styras till de etablerade gruvområdena där det är av 

stor vikt att öka malm basen med hänsyn till den mera långsiktiga gruvbryt

ningsplaneringen. Vidare bör resurserna styras till de prospekterings

områden. där nya mineralfymligheter synes kunna pt1visas på kort sikt, 

samt slutligen till de geografiska områden. där geologiska förutsättningar 

bedöms finnas för nya malmfynd. Till den första kategorin hör Riddarhyt

tefältet i Västmanland samt Rävlidenfältet. Stckenjokkfältet och Malånäs

fältet i Västerbotten. Till den andra kategorin hör bl. a. kaolinprospek-
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teringen i Skåne. nickelprospekteringen i Västerbotten. prospekteringen 

efter legcringsmetaller i Storuman samt olika fyndigheter i södra Norrbot

ten. Till den tredje kategorin hör bl. a. basprospektering i Norrbotten och 

Värmland. 

Utgångspunkten för budgetförslaget är att vaksamheten skall hchallas 

på oförändrad nivå. En omräkning av budgetramarna enligt huvudförslaget 

medför enligt nämnden att basprospekteringens omfallning måste minskas 

och att antalet projekt på uppföljningsstadiet reduceras. 

1980/81 1981/82 beräknar 

Nämnden för Före-
statens Jraganden 
gruvegendom 

Anslag 

Prospekleringsuppdrag 57031 +11802 + 13060 
Bryt värJhet sunJersök ningar 5904 + 2696 - 3918 

62935 +144911 + 9142 

Utöver anslagsframställningen har nämnden i särskild skrivelse den 14 

oktober 1980 redovisat sin planering för prospektering budgetåret 1980/81 

och 1981/82. 

Storregionala geokemiska 1111dnsiik11ingar planeras budgetåret 1981/82 

att i huvudsak förläggas till Västernorrlands län. En viss utökning av 

tidigare provtagning i västra Värmland kan aktualiseras om budgetsitua

tionen så medger. 

Nämnden plarn:rar att öka prospekteringen efter /egcri11g.m1cta//er. I 

Norrbotten pågår eller planeras prospektering efter bl. a kobolt. krom och 

molybden. J Västerbotten undersöks volframfyndigheter i Storuman och 

Sorsele och nickel i bl. a. Lappvattnet. Prospektering efter legeringsme

taller sker även i Bergslagen diir geokemiska provtagningar har indikerat 

bl. a. vissa volframfyndigheter. 

Prospektering efter sulfidmalmcr sker som tidigare bl. a. i Stckenjokk 

och på Malånäset. Nämnden har tecknat ett optionsavtal för komplcxmal

merna inom Malåniisområdet med Boliden Mineral AB som nu bedriver ett 

utvecklingsarbete för att lösa anrikningsproblem i samband med utvinning 

av dessa malmer. Silverfyndigheter undersöks i Bergslagen. En helt ny 

koppar- och silvermineralisering har päträffats. För denna planeras ytterli

gare undersökningar. 

Prospekteringen efter industrimineral är koncentrerad till Skåne med 

inriktning mot bl. a. kaolin. En utvärdering av kaolinprospekteringen skall 

genomföras under budgetåret 1981/82. 

För att på ett effektivt sätt kunna planera och Higga uppdrag begär 

nämnden ett bemyndigande att vid kalenderårets början få disponera me

del för prospektering enligt följande. Utöver de medel som har beviljats för 
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det löpande budgetåret och som inte har förbrukats vid kalenderårets 

början bör nämnden få disponera ett belopp som motsvarar 65 ':/r.· av det 

löpande budgetårets anslag. 

Den gruvegendom som nämnden förvaltar utökas kontinuerligt genom 

prospekteringsverksamheten. För att närmare kunna utröna brytvärdhetcn 

av intressanta fyndigheter krävs ingående utredningar. Frågan angående 

fyndigheternas brytbarhet i rent tekniskt-praktiskt hänseende måste när

mare belysas. Detta sker normalt genom f:?rt11·11m/ersiik11i11gar. Från dessa 

erhålls material för att utröna fyndigheternas anrikningsbarhet. Delar av 

sådana utredningar, främst vad avser undersökningar i laboratorie- och 

driftmässig skala (pilotförsökJ, kan inte genomföras vid industriverket 

eftersom utrustning saknas och det också skulle stiilla sig orealistiskt att 

anskaffa sådan. Dessa arbeten måste i stället genomföras av de företag och 

institutioner som har kapacitet och kunskap på resp. område. Inom nämn

dens ram är sammanhållning och utvärdering av sådan extern verksamhet 

nödvändig bl. a. som bakgrund för förhandlingar om upplåtelse och dä 

beslut skall fattas huruvida utmål skall försvaras i fortsättningen eller ej. 

Liksom för prospekteringsverksamheten begär nämnden ett bemyndi

gande att för brytvärdhetsundersökningar få disponera även viss del av 

kommande budgetårs anslag. 

Nämnden utför genom entreprenad en djupundersökning av nickelfyn

digheten Lappvattnet i Västerbottens län. Eftersom ingen nickelfyndighet 

f. n. bryts och anrikas i landet och då varje malmtyp dessutom har sina 

individuella anrikningsproblem. innebär detta att relativt omfattande un

dersökningar måste utföras. Dessa undersökningar utgör ett väsentligt led i 

den totala teknisk-ekonomiska utvärderingen av nickcltillgängarna i Lapp

vattnetområdct. I och med djupundersökningen av Lappvattnetfyndighe

ten kommer malmprover att finnas tillgängliga för anrikningsteknisk un

dersökning i pilotskala. 

Enligt de preliminära kalkyler som gjorts, fordras sannolikt 6-8 milj. ton 

malm totalt inom nickelstråket för att utvinning skall aktualiseras. Denna 

miingd synes möjlig att uppnå inom omrädet. Lappvattnets malmreserv 

uppgår till ca I milj. ton med troliga tillskott mot djupare nivåer och 

närliggande områden. Tillkommande kvantiteter kan fastställas först efter 

det att djupundersökningen genomförts i Lappvattnct. En annan lovande 

fyndighet är Rörmyrbcrget ca 4 mil söder om Lappvattnet diir en prelimi

när malmberäkning pekar mot en malmreserv om mer än) milj. ton. Denna 

malmkropp är fortfarande öppen och stora tillskott är sannolika. Nämnden 

räknar med att en rapport skall föreligga under våren 1981. Därefter kan 

ställning tas till prospektcringsvcrksamhctcns fortsatta omfattning i Lapp

vattnetområdet. 

Nämnden driver, utöver den ordinarie verksamheten, ett prospekte

rinf:?sprr~iekt i Jokkmokks kommun. En redogörelse för uppläggningen av 

projektet har lämnats i prop. 1978/79: 127 (bil. I s. 16J. Hittills har bl. a. 
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geokemisk provtagning utförts. Resultaten från denna bör tillsammans 

med resultaten från de geologiska och geofysiska arbetena möjliggöra att 

nya mineraliseringar kan lokaliseras. Prospekteringsarbetet budgetåret 

1981/82 kommer att bestå i olika uppföljningsarbeten på de nya uppslagen. 

Nämnden förbrukade budgetåret 1979/80 16 632 000 kr. och planerar att ta i 

anspråk 16 991 000 kr. budgetåret 1980/81. Av det i statsbudgeten för 

budgetåret 1979/80 med 40 milj. kr. upptagna reservationsanslaget D 7. 

Prospektering i Jokkmokks kommun återstår därmed för budgetåret 1981/ 

82 6 377 000 kr. 

Föredraganden 

Mineralpolitiska utredningen har bl. a. föreslagit att prospekteringen 

efter metaller och industrimineral skall intensifieras. Beredning av utred

ningens förslag pågår f. n. inom regeringskansliet. Mot bakgrund av utred

ningens förslag anser jag att prospekteringen efter legeringsmetaller och 

industrimineral bör ökas. Jag har därför beräknat detta anslag till totalt 

72077000 kr .. vilket innebär en ökning med 3 milj. kr. utöver huvudförsla

get. 

Till brytvärdhetsundersökningar har jag beräknat 1986000 kr. Detta 

innebär i huvudsak att den pågående etappen av nickelprojektet i Lapp

vattnet kan slutföras. Medel har reserverats även för anrikningstekniska 

undersökningar i Bäckegruveprojektet i Riddarhyttan. Undersökningarna 

av kaolinfyndigheterna i Skåne kan drivas vidare enligt den plan som 

nämnden redovisat. Det är angeläget att nämnden kontinuerligt och på ett 

så tidigt stadium som möjligt prövar möjligheterna att bjuda ut·gjorda fynd 

till gruvföretagen för vidare undersökning och exploatering. 

Till prospekteringen har jag beräknat 70091000 kr. Inom denna ram har 
medel reserverats för prospektering i Bäckegruvan så att den delen av 

projektet kan slutföras under budgetåret 1981/82. 

Nämnden har hemställt om bemyndigande att göra fleråriga åtaganden 

för att underlätta planeringen av prospekteringen och brytvärdhetsunder

sökningarna och därmed kunna bedriva verksamheten mer rationellt. Med 

hänsyn till behovet av en långsiktig planering av nämndens verksamhet bör 

liksom vad gäller innevarande budgetår sådant bemyndigande ges. Jag 

förordar därför att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att un

der budgetåret 1981/82 fatta beslut om prospektering och brytvärdhetsun

dersökningar som innebär åtaganden om sammanlagt högst 46,8 milj. kr. 

för budgetåret 1982/83. 

Med hänvisning till det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1981/82, i enlighet 

med vad jag har anfört. ikläda staten ekonomisk förpliktelse i 

samband med nämndens för statens gruvegendom verksamhet 

som innebär åtaganden om högst 46800000 kr. för budgetåret 

1982/83. 
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2. till Statens RfUl'egendom: Prospektering och bryti·iirdhetsunder

söknin{!ar för bu.dgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag 

av 72077000 kr. 

D 7. Statens gruvegendom: Egendomsförvaltning m. m. 

Nytt anslag (förslag) 6371000 

Nämnden för statens gr111·egendom 

Nämnden kan genomföra sin uppgift att förvalta statens gruvegendom 

på flera olika sätt. Utmål och andra rättigheter till mineralfyndigheter kan 

utarrenderas till olika företag för brytning. Nämnden kan även bryta fyn

digheter i samarbete med olika företag eller i egen regi. 

Nämnden gör i första hand företagsekonomiska bedömningar av olika 

projekt. I vissa fall kan dock allmänna näringspolitiska hänsyn tas i förvalt

ningen efter samråd med berörda samhällsorgan. 

Upplåtelse av statens mineralfyndigheter sker f. n. huvudsakligen ge

nom utarrendering av statliga gruvrätter till olika gruvföretag. Denna verk

samhet bedöms komma att expandera och för nämndkansliets del bli 

alltmer resurskrävande. Även behovet av experthjälp, t. ex. revisorer och 

andra konsulter, väntas öka. 

Exploatering inom statliga gruvrätter sker f. n. huvudsakligen vid fyn

digheter som har utarrenderats till Luossavaara-Kiirunavaara AB och 

Boliden Mineral AB. Nämnden beräknar arrendeinkomsterna under bud

getåret 1981 /82 till 18 milj. kr. 
En väsentlig uppgift för nämnden är att inom ramen för befintliga re

surser tillmötesgå de ökade krav på information om nämndens prospekte

ring och egendomsförvaltning som i första hand kommer från länsstyrelser 

och kommuner. 

Den mineralpolitiska utredningen har föreslagit en rad åtgärder som om 

de genomförs kommer att påverka den statliga organisationen på området. 

Nämnden behandlar inte konsekvenser av dessa förslag i sin anslagsfram

ställning. 

Anslag 

Inmutningskostnader 
Ut målsläggningar 
Förvaltnings- och utred
ningskostnader 
Mervärdeskatt 
Kommunala skatter 

Totalt 

1980/81 

2000 
250 

10761 

2000 
I 000 

6326 

1 Inkl. kostnader för Adakentreprenaden. 

1981/82 beräknar 

Nämnden för 
statens gruv
egendom 

of. 
of. 

+ 77000 
of. 
of. 

+77000 

Före
draganden 

of. 
of. 

+45000 
of. 
of. 

+45000 
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Fiiredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

6371000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens gruvegendom: Egendom.1jnrmltning m. m. för bud

getåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 6371000 kr. 

D 8. Delegationen för samordning av havsresursverksamheten 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

2067000 

2217000 

Delegationen för samordning av havsresursverksamheten skall enligt sin 

instruktion ( 1979: 34) verka för samordning av svensk verksamhet som 

innefattar nyttjande, skydd eller utforskande av havet eller som annars har 

anknytning till havet. Delegationen skall också verka för att havsresurs

verksamhet såväl vid myndigheter och organisationer som inom svenskt 

näringsliv främjas och stöds. 

Delegationen skall hålla sig väl underrättad om samhällets och enskildas 

havsanknutna aktiviteter i Sverige samt fortlöpande följa den internatio

nella havsresursverksamheten. 

Det åligger delegationen särskilt att utarbeta ett förslag till program för 
svensk havsresursverksamhet samt lämna underlag för regeringens och 

myndigheternas ställningstaganden i frågor som rör utnyttjande eller skydd 

av havet. Delegationen skall också verka för en långsiktig hushållning med 

havsresurserna. Samordning av forskning och utveckling är i detta sam

manhang viktiga uppgifter liksom att samla in. ställa samman och förmedla 

information om utvecklingen. 

I delegationen ingår representanter för samhällsintressena och olika 

fackområden. Hos delegationen finns ett kansli, som är förlagt till Göte

borg. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

1980/81 

3 
I 

1981/82 beräknar 

Delega
tionen 

+I 

Före
draganden 

of 
of 
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1980/81 1981/82 beräknar 

De lega- Före-
tionen draganden 

Anslag 

Lönekostnader 762000 +226000 + 79000 
Sjukvård I 000 of 
Reseersättningar 160000 + 16000 + 13000 

därav utrikes resor (60000) (of) (of) 
Lokalkostnader 97000 + 43000 + 43000 
Expenser 147000 + 15000 + 15000 
Utredningskostnader 900000 + 7000 of 

2067000 +307000 +150000 

Delegationen för samordning av havsresursverksamheten 

Delegationen har under det inledande verksamhetsåret 1979/80 inriktat 

sig på att ställa samman översiktlig kunskap om havsresursverksamheten. 

Tre expertgrupper för studier av delområden av havsresursverksamheten 

har tillsatts. Under budgetåret 1980/81 avser delegationen att i huvudsak 

göra insatser på begränsade områden. Hit hör bl. a. planering av de svens

ka kustområdenas utnyttjande och skydd samt studier av svensk havstek

nik och havsindustri. Inom området svensk havsforskning har en av dele

gationen genomförd undersökning bekräftat bilden av splittring av verk

samheten på många små enheter och bristande samordning vid utnyttjan

det av tyngre utrustning. i första hand forsknings- och undersökningsfar

tyg. En av delegationens mest angelägna uppgifter iir därför att föreslå 

åtgärder för effektivisering av svensk havsforskning. 

Ett växande intresse för havsodling i svenska kustområden har kunnat 

noteras under senare år. Delegationen avser att utreda förutsättningar och 

framtida möjligheter för en sådan näring. I första hand skall ekonomiska 

förutsättningar och sysselsättningskonsekvenser utredas. Detta skall ske 

bl. a. genom studium av odlingspotential. teknik för odling och bearbet

ning, distribution och marknader. 

Den internationella havsresursverksamheten har enligt delegationen un

der senare år karaktäriserats av stark dynamik. från både ekonomiska och 

teknologiska utgångspunkter. Detta förhållande torde bestå under över

skådlig tid. Havens uppdelning medför problem liksom den försämrade 

miljön i havsområdena. För Sverige är det av stor betydelse att med 

nöjaktiga insikter och resurser kunna deltaga i det internationella samarbe

tet. kunna utveckla exporten inom nya och expansiva produktområden 

och kunna utnyttja och skydda egna kust- och havsområden. 

I. Huvudförslag + 185 000 kr. Enligt delegationen saknas möjligheter till 

större rationaliseringar. varför alternativet innebär en minskning av rese

och utredningsposterna med totalt 46 000 kr. i förhållande till full pris- och 

löneomräkning. 
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2. Full pris och löneomräkning +46000 kr. 

3. Förstiirkning med en tjänst som handläggare för frågor rörande 

svensk havsforskning samt information om svensk och internationell havs

resursverksamhet. Vidare föreslås ändrad lönestiillning för en handläggar

tjänst för frågor rörande de svenska havsomr:'1denas utnyttjande och 

skydd. Delegationen föreslt!r att dcssa förstärkningar till hälften bekostas 

genom omprioritering av befintliga medel ( + 76000 kr. I. 

Föredraganden 

Genom inrättandet av delegationen för samordning av havsresursverk

samheten har goda möjligheter skapats att följa och göra samlade bedöm

ningar av utvecklingen på havsresursområdet. Den viktigaste uppgiften för 

delegationen iir att uppriitta och fortlöpande utveckla ett förslag till över

gripande program för havsresursverksamheten. 

Detta innebär omfattande samordnande uppgifter. Jag delar delegatio

nens bedömning att kontakter med andra inhemska och internationella 

myndigheter och organisationer därvid är betydelsefulla. Delegationen har 

inrättat tre expertgrupper som medverkar i arbetet på programmet. Denna 

ansats i programarbetet är enligt min mening lämplig eftersom det är viktigt 

att programmet får en bred förankring hos olika myndigheter och organisa

tioner. 

Med hänvisning till sammanställningen och vad jag nyss har anfört 

beräknar jag anslaget för budgetåret 1981 /82 till 2 217 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Delegationenfiir samordning m· hm·sresursl'crk.rnmheten för 

budgetåret 1981 /82 anvisa ett reservationsanslag av 2 217 000 kr. 

8 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 100. Bilaga 17 
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E. ENERGI 

E I. Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m. 

E 2. Statens elektriska inspektion 

E 3. Statens kärnkraftinspektion: fiirvaltningskostnader 

E 4. Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning 

E 5. Kostnader för vissa nämnder 

E 6. Vissa utbildningsåtgärder m. m. i energibesparande syfte 

E 7. Främjande av landsbygdens elektrifiering 

E 8. Åtgärder för hantering av radioaktivt avfall m. m. 

E 9. Medelstillskott till Svenska Petroleum Exploration AB 

E 10. Solmätning vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

Jag avser att föreslå regeringen att i särskild proposition senare under 
detta riksmöte lägga fram förslag om riktlinjer för energipolitiken till år 

1990. I propositionen avses bli behandlade bl. a. förslag från utredaren av 

myndighetsorganisationen inom energiområdet, elanvändningskommitten. 

oljeersättningsdelegationen och utredningen om omställbara eldningsan

läggningar. 

Anslagen bör i avvaktan på den nämnda propositionen beräknas med 

oförändrade belopp för nästa budgetår. Dock har anslaget E 6. Vissa 

utbildningsåtgärdcr m. m. i energibesparande syfte förts upp med ell for

mellt belopp av I 000 kr. mot bakgrund av vad jag har anfört i prop. 1980/ 

81: 49 om stöd för åtgärder för att ersätta olja m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. för budgetåret 1981 / 

82 beräkna 

I. till Statens 1•attenfallsverk: Kraftstationer m. m. ett reserva

tionsanslag av I 750000000 kr., 
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2. till Statens elektriska inspektion ett förslagsanslag av 

6317000 kr., 

3. till Statens kiirnkrqftinspektion: Förl'llltningskostnader ett 

forslagsanslag av I 000 kr.. 

4. till Statens kärnkrqftinspektion: KiirnsäkerhetsforskninR ett 

reservationsanslag av I 000 kr .. 

5. till Kostnader för l'issa nämnder ett förslagsanslag av 165000 

kr.. 

6. till Vissa utbildningsåtgärder m. m. i energihesparande .\'_\jie 

ett reservationsanslag av I 000 kr.. 

7. till Främjande m· landsbygdens elektr(liering ett 

reservationsanslag av 4 500 000 kr.. 

8. till Åtgärder Nr hantering m· radioaktil'f mfall m. m. ett 

reservationsanslag av I 000 kr.. 

9. till Mede/sti/lskott till S1·e11ska Petroleum Exploration AB ett 

rescrvationsanslag av 7 000 000 kr.. 

10. till So/mätning l'id S1·eriges meteorologiska och hydrologiska 

institut ett rcscrvationsanslag av I 786000 kr. 
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F. TEKNISK UTVECKLING M. M. 

Inledning 

Den svenska industrins framtida produktionsinriktning har diskuterats 

utförligt under de senaste åren. Flera av de traditionellt starka näringsgre

narna har drabbats av svårigheter. Frågan är i vilken takt och utsträckning 

omstruktureringen av svensk industi måste ske och vilka sektorer som har 

förutsättningar att expandera. Bedömningar i dessa hänseenden är av 

betydelse som underlag för inriktningen av landets investeringar såväl i 

forskning och utveckling som i realkapital. De måste grundas på en analys 

av inom vilka industriella områden Sverige förmår utveckla komparativa 

fördelar, dvs. där vi har industriell kompetens och potential för teknikut

veckling. 

Ett digert underlagsmaterial för en sådan analys har också tagits fram 

under de senaste åren. På grundval härav skall förslag till inriktningen av 

statens stöd till teknisk forskning och utveckling lämnas senare under 

riksmötet. 

Även inom energiområdet har omfattande underlag tagits fram för stat

liga stödåtgärder för forskning och utveckling av ny teknik. Liksom på det 

industripolitiska området lir det internationella perspektivet betydelsefullt. 

Forsknings- och uh·ecklingsarbetets omfattning 

Det är de ledande industriländerna som satsar mest på forskning och 

utveckling. De största satsningarna görs i Förenta staterna. Japan. För

bundsrepubliken Tyskland, Frankrike och Storbritannien i nu niimnd ord

ning. Dessa länders sammanlagda satsning på forsknings- och utvecklings

arbete år 1977 var större än hela den svenska bruttonationalprodukten 

detta år. 

Även om Sveriges andel är blygsam i förhållande till de stora ländernas 

satsningar på forsknings- och utvecklingsarbete inriktas ändå en jämförel

sevis hög andel av de resurser som finns tillgängliga i landet på forskning 

och utveckling. För år 1977 har för Sveriges del forsknings- och utveck

lingsresurserna uppskattats till 6800 milj. kr. eller 1,9% av bruttonational

produkten. Inom OECD överträffas denna nivå av Förenta staterna 

(2,4%), Schweiz (2,3%). Förbundsrepubliken Tyskland och Storbritanni

en (2, I%) samt Nederländerna (2 %). Japan ligger på samma nivå som 

Sverige ( 1.9 <;'(.) medan Frankrikes andel är 1,8 % . Övriga länder ligger 

under 1,5%. 
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Stöd till industriell förnyelse 

Åtgärder för att stimulera teknisk förnyelse inom olika samhällssek

torer, företagens produkt- och processförnyelse samt etablering av företag 

baserade på ny teknik m. m. är väsentliga inslag i industripolitiken. Sam

hällets stöd för dessa ändamål kanaliseras bl. a. genom styrelsen för tek

nisk utveckling (STU ). Fonden för industriellt utveeklingsarbete (industri

fonden) och de regionala utvecklingsfonderna. 

STU:s finansiella stöd är ett viktigt instrument i en sådan politik. Det 

motiveras främst av att forsknings- och utvecklingsprojekt på grund av 

finansiella restriktioner eller för stort risktagande annars inte skulle kom

ma till stånd. I STU:s uppgifter ligger också allmänt informerande och 

främjande åtgärder för att öka förståelsen för och underlätta innovations

aktiviteter. 

Med tanke på forsknings- och utvecklingsarbetets långsiktiga karaktär 

bör verksamheten planeras i flerårsperspektiv. STU har i sin an slagsfram

ställning för budgetåret 1981/82 lämnat förslag till omfattningen av sin 

verksamhet för budgetåren 1981/82-1983/84. Förslaget är baserat på ett 

stort analysmaterial och omfattande diskussioner med representanter för 

bl. a. näringsliv, universitet och högskolor. Förslaget innebär en fortsatt 

koncentration av insatserna mot ett antal områden som av STU bedömts 

ha stor strategisk betydelse för den industriella utvecklingen i Sverige. 

Prioriterade områden är verkstadsteknik, bioteknik. datateknik/elektro

nik. materialteknik för nya material, kemiteknik, träteknik inkl. skogstek

nik, teknik för hälso- och sjukvård samt massa- och pappersteknik. Två 

nya insatsområden bör enligt STU påbörjas budgetåret 1981/82, nämligen 

polymera konstruktionsmaterial och djupprospektering. 

I en proposition våren 1981 med förslag bl. a. till statliga stödåtgärder för 

teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete, avses förslag till 

treårsprogram för STU blir framlagt. Propositionen beräknas vidare inne

hålla bl. a. förslag till kapitaltillskott till Industrifonden och förslag om 

verksamhetsinriktning för de utvecklingsbolag som riksdagen tidigare har 

fattat beslut om. 

Rymd verksamhet 

Statens insatser på rymdområdet har flera syften. såsom att främja 

utveckling och spridning av avancerad teknik inom den svenska industrin, 

att främja svensk industris konkurrenskraft på den expansiva rymdteknik

marknadcn, att bygga upp den rymdtekniska kompetens inom landet som 

behövs för politiska och kommersiella ställningstaganden till rymdteknik

ens utnyttjande och slutligen att höja den vetenskapliga kunskapsnivån 

genom att bidra till utforskningen av rymden. 

Den av statsmakterna beslutade ökade satsningen på svensk rymdverk

samhet (prop. 1978/79: 142, NU 1978/79: 36. rskr 1978/79: 2921 håller nu på 

att genomföras. Syftet med ökningen är i första hand att ge svensk industri 
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erfarenhet av att arbeta på systemnivå i avancerade rymdprojekt och 

därmed ge underlag för en framtida konkurrenskraft på området. I jämfö

relse med tidigare år har en omprioritering gjorts i så måtto att bidragen till 

verksamheten inom det europeiska rymdorganet European Space Agency 

(ESAJ har minskats till förmån för nationella industriutvecklingsprojekt. 

Regeringen har. med stöd av riksdagens bemyndigande. beslutat starta 

projekt Viking, som är den första nationella vetenskapliga satelliten, och 

att genomföra definitionsfasen för en experimentell telesatellit. kallad 

Tele-X. Syftet med Viking är flerfaldigt. Bl. a. kan nämnas att systemkun

nandet för satellitutveckling vid svensk industri skall breddas med sikte på 

att skapa en lönsam rymdsektor inom svensk industri. Ett ambitiöst mät

program kommer att genomföras med sikte på att göra nya vetenskapliga 

rön i en praktiskt taget outforskad del av magnetosfären. Projektet kom

mer att genomföras inom en starkt begränsad ekonomisk ram. Detta kan ge 

ett extra värde för forskningen utöver de rent vetenskapliga resultaten 

genom att det öppnar dörren för en ny klass relativt billiga satelliter som 

siinds upp tillsammans med tyngre nyttosatelliter, varigenom även 

uppsändningen kan göras till lägre kostnader. Viking kommer att kosta 

endast ca hälften så mycket som jämförbara satelliter som tidigare har 

utvecklats i Europa. Denna aspekt har redan tilldragit sig internationellt 

intresse. 
Den experimentella tclesatellitcn Tele-X föreslås få ett blandat uppdrag. 

Arbetet med att definiera satellitens nyttolast kommer att ske i intimt 

samarbete med främst svenska televerket. Under definitionsfasen för Tele

x skall projektets tekniska förutsättningar och kommersiella värde klarläg

gas. Utöver kostnaderna skall tänkbara användargrupper. möjligheter till 

internationellt industrisamarbete samt möjligheter till medfinansiering stu

deras. Avsikten med Tele-X är att förbereda svenska användare. leveran

törer, upphandlare och operatörer av satellitkommunikationssystem för 

framtida satellitnät i Sverige. 
Speciellt planeras försök inom omriidena vågutbredning, datakommuni

kation. direkt-TV och ''Trucksat'". Av dessa experiment är vågutbred

ningsexperimentet av grundläggande natur. medan övriga är mera direkt 

tillämpade. 

Vågutbredningsexperimentet syftar till att kartlägga utbredningsförhål

landena i de frekvenser som kommer att tas i anspråk av telesatetliter. 

Resultaten av mätningarna avses ligga till grund för utformning och dimen

sionering av framtida svenska och nordiska telesatetlitsystem. 

Dataöverföringsförsöken föreslås omfatta '"kontorstjänst" med vilket 

främst avses "elektronisk post"'. datorkommunikation och etablering av 

trådlösa telefonförbindelser. 

Direkt-TV försöken föreslås ge möjlighet att praktiskt prova överföring 

av ljud och bild i digital form, samt direktdistribution av två eller tre TV

kanaler. till hemmottagare i Sverige etter Norden. Exempelvis kan Norge 

erbjudas att distribuera ett andra TV-program via satelliten. 
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"Trucksat" -tillämpningen, slutligen, avses ge möjlighet att praktiskt 

prova ett system för två vägskommunikation med mobila stationer på lång

tradare, långdistansbussar, tåg m. m. i Europa eller Främre Orienten. 

Uttalat intresse för projektet finns från många håll. Det svenska telever

ket anser att projektet är av intresse med tanke på verkets interna kompe

tensuppbyggnad som ett led i förberedelserna för att möta den framtida 

teletrafikutvecklingen. samt att experimenten på Tele-X kan ge ökade 

kunskaper beträffande marknadsefterfrågan av olika telesatellittjänster. 

Tele-X projektet kan enligt min mening bli en viktig beståndsdel i ut

vecklingen av svensk industris kompetens på den expanderande markna

den för rymdtekniska produkter och tjänster. En svensk satsning av detta 

slag skulle kunna få stor betydelse för svensk industris konkurrenskraft 

gentemot utländska företag på rymdområdet. 

Energiforskning 

De närmaste årtiondena måste bli en tidsperiod när uthålliga. helst 

förnybara och inhemska, energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan 

introduceras för att på sikt svara för huvuddelen av vårt lands energiför

sörjning. Det står härvid klart att det kommer att krävas kraftfulla insatser 

om oljeberoendet skall kunna minskas och en stegvis avveckling av kärn

kraften kunna genomföras. Ett viktigt led i dessa insatser är forskning om 

och utveckling av ny teknik för bl. a. effektivare energiutnyttjande inom 

olika samhällssektorer och för utnyttjande av förnybara energikällor och 

uthålliga energiråvaror. I Sverige bedrivs en jämförelsevis omfattande 

sådan forskning och utveckling. 

Inom ramen för Huvudprogram Energiforskning finansieras sedan år 

1975 betydande insatser för utveckling av ny teknik. Under år 1980 har 

beslut fattats om bl. a. flera viktiga projekt på solvärmeområdet. s. k. 

storförsök med odling och skörd av energiskog, upphyggnad av en experi

mentanläggning för avancerad förgasningsteknik som är särskilt anpassad 

till inhemska råvaror. och uppbyggnad av en experimentell energisnål och 

miljövänlig pappersmaskin. 

Det nuvarande treårsprogrammet för forskning och utvecklingsarbetc 

inom energiområdet löper ut i och med utgången av innevarande budgetår. 

Delegationen för energiforskning har redovisat förslag till insatser inom 

energiforskningsprogrammet för tiden därefter. 

Delegationen har i sitt förslag visat att de hittillsvarande insatserna har 

givit underlag för att i fortsättningen successivt koncentrera verksamheten 

till ett mindre antal för vår energiförsörjning angelägna och fruktbara 

utvecklingslinjer. Samtidigt bör en viss kompetensuppehållande bevakning 

ske inom områden som rymmer betydande potentiella bidrag till vår ener

giförsörjning på längre sikt. 

Närmare förslag om den fortsatta inriktningen m. m. av verksamheten 
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inom energiforskningsprogrammet kommer att redovisas i samband med 

de kommande förslagen på det energipolitiska området. Förslag om verk

samhetsinriktning för det särskilda utvecklings bolag på energiområdet som 

riksdagen har fattat beslut om avses bli framlagt våren 1981 tillsammans 

med förslag bl. a. om treårsprogram för STU. 

Verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB har under de senaste åren 

haft starka inslag av omorientering mot bl. a. insatser rörande förbränning 

och omvandling av inhemska bränslen. Särskilda medel för ekonomisk 

rekonstruktion av bolaget har anvisats under budgetåren 1979/80 och 1980/ 

81. Regeringens förslag även i fråga om verksamheten vid Studsvik Energi

teknik AB kommer att redovisas i samband med de nyss nämnda energipo

litiska förslagen. 

Internationellt samarbete 

Sverige deltar i det internationella tekniskt-vetenskapliga samarbetet 

såväl multilateralt genom internationella organisationer som genom bilate

ralt samarbete. 

Inom OECD:s kommitte för vetenskaps- och teknologipolitik <CSTP) 

pågår studiearbete som syftar till att stödja medlemsländerna i deras forsk

ningspolitiska arbete. Arbetet omfattar frågor rörande teknisk utveckling, 

grundläggande forskning, u-landsrelationer på forskningsområdet, datapo

litik och forskningsstatistik. Som förberedelse för ett ministermöte med 

CSTP i mars 1981 har under år 1~80 tre högnivå-möten hållits kring 

innovationsfrågor. universitetsforskning och datapolitik. Ett större möte 

om forskningsstatistik har också ägt rum. En omfattande studie om den 
nya informationsteknikens ekonomiska genomslag i samhället har slut

förts. OECD:s råd har i oktober 1980 antagit gemensamma riktlinjer för 

reglering av internationella persondatatlöden. 

Sverige representeras i arbetet inom CSTP och dess undergrupper ge

mensamt av industri- och utbildningsdepartementen. Ett flertal myndighe

ter deltar. 

EG-staterna samarbetar sedan år 1971 med tio andra stater i Västeuropa 

i det s. k. COST-samarbetet. Detta avser konkreta forskningsprojekt inom 

nio skilda teknikområden: datateknik, teleteknik, transporter. havsfrågor, 

metallurgi, miljövård, meteorologi. jordbruksforskning och livsmedelstek

nik. Nya projekt förbereds av en ämbetsmannakommitte med hjälp av 

erforderliga expertgrupper. När överenskommelse om ett nytt projekt har 

undertecknats, övergår ledningen av projektet till en särskild styrkom

mitte. Aktiviteten har under senare tid varit livlig. Sålunda undertecknades 

under budgetåret 1979/80 tio överenskommelser om nya projekt. Däribland 

märks ett projekt inom livsmedelsteknik som har tillkommit på svenskt 

initiativ. 

En preliminär överenskommelse har träffats med EG-kommissionen om 

ett samarbete rörande informationsförsörjning. Avsikten är att koppla 
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samman EG:s datanät Euronet med ett motsvarande datanät i Sverige för 

att möjliggöra ömsesidigt utbyte av teknisk-vetenskaplig information. Nä

ten skall också användas för forsknings- och utvecklingsarbete på pro

gramvara som skall möjliggöra decentralisering och spridning av databe

handling. 

Inom FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE) pågår också visst 

forskningspolitiskt samarbete i vilket även öststaterna deltar. FN: s rymd

kommitte har en underkommittc för tekniskt-vetenskapliga frågor. i vilken 

Sverige deltar. Arbete har påbörjats för en rymdkonferens i FN-regi som 

skall hållas under år 1982 liksom för en konferens om nya och förnybara 

energikällor under år 1981. 

Internationellt samarbete på rymdområdet bedrivs dels genom medlem

skap i ESA. dels genom bilaterala samarbetsprojekt. Inom ESA bedrivs 

verksamhet inom områden som teknisk forskning. utveckling av satelliter 

och bärraketer, drift av markstationer. t. ex. Esrangc i Kiruna. tillhanda

hållande av databaser samt inköp och underhåll av tekniska basresurser. 

Sverige deltar i .bilaterala samarbetsprojekt med Frankrike om tjärrana

lysprojektet SPOT och med Förbundsrepubliken Tyskland om teknisk 

utveckling av antenner till satellitradar (SAR). Planer finns dessutom på ett 

samarbete med dessa länder om en tung satellitplattform. 

Genom samarbete med länder som har stora nationella rymdprogram 

kan svensk industri fä tillfälle att delta i utvcckl\ngsarbete som kan ge 

Sverige ett mycket värdefullt kunskapstillskott. Kontakter knyts med tl'ire

tag i Frankrike. Förbundsrepubliken Tyskland och Förenta staterna som 

kan vara värdefulla i framtiden. 

Sveriges medverkan i forsknings- och utvecklingssamarbetet inom det 

internationella energiorganet OEA) fortsätter att växa i omfattning. Samar

betet har hittills lett till ett informationsutbyte och en internationell arbets

fördelning. som på många områden ökar utbytet av insatserna inom det 

nationella energiforskningsprogrammet. Samarbetet har ocksii gjort det 

möjligt för Sverige att bredda basen för verksamheten inom några av de 

viktigaste områdena i det nationella programmet genom att svenska myn

digheter m. fl. tar på sig ansvaret för ledningen av vissa av samarbetspro

jekten. 

Flera nya samarbetsprojekt inom bl. a. omrädena energibesparing i indu

striella processer och omvandling av fasta bränsleråvaror till flytande och 

gasformiga bränslen väntas komma igång under den närmaste tiden med 

bl. a. svensk medverkan. Bland viktigare resultat som har åstadkommits 

under år 1980 kan nämnas utarbetandet av en gruppstrategi för IEA

ländernas satsningar på forskning, utveckling och demonstration inom 

energiområdet. vilken har godkänts av energiministrarna inom IEA som en 

vägledning vid prioriteringar av de nationella energiforskningsinsatserna. 

Det systemanalyssamarbete mellan IEA-länderna som har lagt grunden 

bl. a. för gruppstrategin fortsätter i form av ett särskilt samarbetsprojekt. 
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I' 1. Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling 

F 2. Styrelsen för teknisk utveckling: Drift av forskningsstationer 

F 3. Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning 

I statsbudgeten för budgetåret 1980/81 har under dessa anslagsrubriker 

anvisats ett reservationsanslag av 476 550 000 kr.. ett förslagsanslag av 

1000 kr. och ett reservationsanslag av 13,2 milj. kr. 

Statens stöd till teknisk forskning och utveckling innefattar förutom 

anslagen till styrelsen för teknisk utveckling bl. a. medclstillskott till Fon

den för industriellt utvecklingsarbete. 

Jag avser att senare under detta riksmöte föreslå regeringen att lägga 

fram förslag till utformning av statens stöd till teknisk forskning och 

industriellt utvecklingsarbete. I avvaktan härpå bör dessa anslag föras upp 

i statsbudgetförslaget med oförändrade belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. för budgetåret 1981/ 

82 beräkna 

I. till Styrelsen fiir teknisk 11t1·eckling: Teknisk forskning och 

1111·eckling ett reservationsanslag av 476550000 kr., 

2. till Styrelsen f('ir tek11isk utveckling: Dr((t m· f<1rskt1illf.!SSta

tio11er ett förs lagsanslag av I 000 kr.. 

3. till Styrelsen fi'ir teknisk 11t1•eckling: Utrustning ett reserva

tionsanslag av 13 200000 kr. 

1'' 4. Europeiskt rymdsamarbete m. m. 

1979/80 Utgift 80827896 kr. 

1980/81 Anslag 118000000 kr. 

1981/82 Förslag 169 000 000 kr. 

Statens delegation för rymdverksamhet !DFR) är enligt sin instruktion 

( 1977: 1066. omtryckt 1980:477) central förvaltningsmyndighet för frågor 

som gäller den svenska rymd- och ljärranalysvcrksamheten. Delegationen 

är vidare kontaktorgan med internationella organisationer. särskilt Euro

pean Space Agency <ESAl. och utländska institutioner inom sitt verksam

hetsområde. 
Delegationen består av högst åtta ledamöter, varav en heltidsanställd 

ordförande, tillika chef för delegationen. 

Under delegationen har tre komittcer inrättats med uppgift att bereda 

ärenden rörande rymdforskning. fjärranalys och rymdindustriell policy 

och utveckling. 
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Det statsägda Svenska rymdaktiebolaget (Rymdbolaget) svarar för verk

ställande funktioner inom svensk rymdverksamhet. såsom att tekniskt 

genomföra de nationella rymdforsknings- och fjärranalysprogrammen. dri

va försöksfältet Esrange och en mottagningsstation för bilder från l]ärrana

lyssatelliter och främja marknadsföring av svensk industriell kompetens 

inom rymdområdet. Bolagets verksamhet finansieras till stor del genom 

uppdrag från rymddelegationen. 

Delegationens verksamhet är indelad i följande program enligt program

budgetering, som tillämpas för verksamheten. 

Myndighets uppgifter 

Nationell rymdverksamhet 

Europeiskt rymdsamarbete 

Från anslaget Europeiskt rymdsamarbete m. m. finansieras verksamhe

ten inom programmet Myndighetsuppgifter samt delvis programmen Na

tionell rymd verksamhet och Europeiskt rymdsamarbete. Återstående de

lar av de senare programmen finansieras dels från anslaget F I. Styrelsen 

för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling. dels från ansla

gen under nionde huvudtiteln Naturvetenskapliga forskningsrådet m. m. 

och Europeiskt samarbete inom rymdforskningen. 

En redogörelse för Sveriges deltagande i ESA:s program har senast 

lämnats i prop. 1975:1 (bil. 15 s. 164). Härutöver har statsmakterna beslu

tat om fortsatt deltagande i Esrange specialprojekt !prop. 1976/77: 125, s. 

53, NU 1976/77:40. rskr 1976177:345). om deltagande i vissa projekt inom 

ESA:s tillämpningsprogram och i ett franskt t]iirranalysprojekt <SPOTJ 

(prop. 1978/79:43 bil. 1, NU 1978179:16. rskr 1978179:122) samt om en 

väsentligt ökad statlig satsning på svensk rymdverksamhet (prop. 1978/. 

79: 142, NU 1978/79:36. rskr 1978179:292). 

Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av verksamheten 

inom detta anslag (i 1000-tal kr. I. 

Program/Delprogram 

M yndighetsuppgiftcr 
Nationell rvmdvcrk

samhet/industri
utveckling 

Europeiskt 
rymJsam<irbele 

Summa anslag 

1979/KO 
Utfall 

3 100 

12040 

65688 

80828 

1980/KI 
Beräknar 

De lega-
tioncn 

3 274 

385KO 

86090 

127 944 

1981/82 

Föredra-
ganJcn 

3627 3 4KO 

79470 6Kti70 

96/3.'i() 96850 

179947 169000 
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Statens delegation får rymdrerksamhet 

Myndighet.~uppgifter 

124 

Inom program Myndighetsuppgifter sker den planering och det övriga 

administrativa arbete som erfordras för delegationens verksamhet. En stor 

del av detta arbete avser bevakning av de svenska intressena i den europe

iska rymdorganisationen ESA. Denna bevakning sker främst genom att 

Sverige är representerat i ESA:s råd. programstyrelser och övriga organ 

men även genom att delegationen direkt eller via Rymdbolaget följer och 

understödjer förhandlingar om industrikontrakt mellan ESA och svensk 

industri. Den internationella verksamheten omfattar även uppföljning och 

bevakning av olika ärenden i samband med bilateralt rymdsamarbete med 

bl. a. den franska rymdorganisationen CNES. Sovjetunionens Interkos

mosråd och den amerikanska rymdflygstyrclsen NASA. Vidare bevakas 

arbetet inom olika internationella organ. 

U ndcr budgetåret 1979/80 har myndighetens resurser för ledning. bere

dande och övervakande uppgifter förstärkts för att möta den ökade sats

ningen på svensk rymdverksamhet. En förskjutning har diirvid skett i 

arbetsfördelningen mellan delegationen och Rymdbolaget. vilken innebär 

att de utlagda uppdragen till bolaget avseende sekretariatsfunktioner. in

formationstjänst och internationell verksamhet har fått minskad omfatt

ning. 

Arbetet inom programmet utförs till ungefär lika delar av delegationens 

personal och genom utlagda uppdrag till Rymdbolaget. Delegationen hade 

vid utgången av budgetåret 1979/80 sju anställda. 

Totalt beräknar delegationen 3 627 000 kr. under programmet för budget

året 1981/82. 

Nationell rymdverksamhet 

Program Nationell rymdverksamhet omfattar projekt inom omn'tdcna 

rymdforskning, fjärranalys och industriutveckling. Programmet omfattar 

dessutom driften av Esrange. 

De anvisade medlen går till industriutveckling. På förslag av delegatio

nen tar regeringen ställning till vilka projekt som skall genomföras. 

Tyngdpunkten i industriutvccldingsprogrammet under budgetåret 1980/ 

81 är den svenska vetenskapliga satelliten VIKING. Det iir det första 

större rymdprojektet i Sverige och det bedöms få en avsevärd industripoli

tisk betydelse främst för Saab-Scania AB. som hlir huvudleverantör av 

satelliten. Genom att samarbete dableras mellan det rymderfarna ameri

kanska företaget Boeing och Saab-Scania kan en tcknologiöverföring till 

svensk industri komma till stånd. 

Betalningarna till VIKING-projektet under budgetåret 1980/81 beräknas 

till 30 . .'i milj. kr. 

Ett annat projekt inom industriutvecklingsprogrammet är ett stu<liear-
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bete vid Rymdbolaget och svensk industri avseende en svensk experimen

tell telesatellit (Tele-X). Detta arbete är en fortsättning av de tidigare 

kompetenshöjande studierna inom telesatellitområdet. Arbetet bedrivs 

mot bakgrund av de väntade kraftiga ökningarna av specialiserade 

teletjänster från 1980-talet och framöver. Sådana teletjänster är t. ex. 

snabb data-, bild- och textöverföring mellan företag och institutioner, 

snabb överföring av högkvalitetsbilder t. ex. för fjärrtryckning av tidning

ar, överföring av TV-program direkt till hemmottagare och telexförbin

delse med mobila enheter, såsom lastbilar, tåg. bussar, båtar och flygplan. 

För samtliga dessa teletjänster utgör marknätet en begränsning vilket gör 

att satellittekniken till ett lämpligt alternativ. Med satellitteknik får man en 

omedelbar totaltäckning av serviceområdena och möjlighet att på ett eko

nomiskt sätt upprätta nya förbindelser. 

För svensk industri kan enligt delegationen arbetet med en experimen

tell telcsatellit ge stora fördelar. lnom tclekommunikationsområdet är för

utsättningarna för svensk del att behålla en position i första ledet goda. 

Såväl användarsidan, dvs. televerket. som den svenska teleindustrin har 

en respekterad internationell position. Ett experimentellt telesatellitsy

stem. Tele-X. kan enligt delegationen dels verka pådrivande för den svens

ka industriutvecklingen, dels förbereda användarna för framtida operativa 

satellitsystem. Ett operativt Tele-X-system avses innehålla en rad av fram

tida exportprodukter vad gäller både rymdsegmentet och de olika typerna 

av markstationer. Därutöver tillkommer den volymmässigt sett mycket 

stora sektorn av periferiutrustningar, såsom telefax, dataterminaler. 

Studiearbetet avseende Tele-X planeras under budgetåret 1980/81 om

fatta en möjlighetsstudie och förberedelserna för en definitionsfas. Arbetet 

utförs inom svensk industri. 

Inom industriutvecklingsprogrammet pågår också projekt med anknyt

ning till delegationens fjärranalysprogam, t. ex. utveckling av en markter

minal för överföring av fjärranalysbilder med hjälp av en telesatellit 

ISPINE-teminal) och utveckling av en maskin för digital läsning av foto

grafiska bilder (OSIRISJ. 

Totalt beräknar delegationen 79470000 kr. under programmet inom 

detta anslag för budgetåret 1981182. 

Europeiskt rymdsamarbete 

Kostnaderna för Sveriges deltagande i ESA-program liksom deltagande i 

bilaterala samarbetsprojekt utgörs av avtalsbundna bidrag. 

För budgetåret 1980/81 planeras fortsatt deltagande i ESA:s program 

och i de pågående bilaterala samarbetsprojekten. 

ESA:s sekretariat har beräknat att bidragen till 1-:ru11dpro1-:rammet behö

ver ökas under år 1981 med ca 17 % på grund av prisökningar och betal

ningar av vissa valutaförluster. Delegationens beräkning av det svenska 
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bidraget till 1981 års grundprogram inkluderar denna ökning. Även bidra

get till raketuppsändningsplatsen Kourou ökar fr. o. m. år 1981 i samband 

med att det tidigare sam!inansieringsavtalet utlöper år 1980 och ett nytt 

avtal omfattande perioden 1981-1983 träder i kraft. Denna ökning är 

inkluderad i det beräknade anslagsbehovet för budgetåret 1980/81 liksom 

kostnaderna för Earthnet, jordstationsnätet för mottagning av data från 

fjärranalyssatelliter. 

Inom ramen för ESA:s tillämpningsprogram under budgetåret 1980/81 

inryms dels beslutade pågående projekt. dels vissa nya projekt som väntas 

bli igångsatta under andra halvåret 1980 eller första halvåret 1981. 

Nya planerade projekt framgår av följande sammanställning (1000-tal 

kr. i 1980 års prisnivå). 

Projekt Förslag till svensk Total kostnad Betalning 
bidragsandel 1980/81 

Fjärranalyssatellitcr 4.4 % l 18000 3 810 
Spacelab:s användning 2.0 % Kontinuerligt 

program 200 
Teknologiutveckling 
efter ASTP 4.4 o/c Kontinuerligt 

program 580 
Tung satellit 6000 

Summa betalning 1980/81 10590 

Projektet tung satellit avser deltagande i utveckling av en telckommuni

kationssatellit med kapacitet för direktsändning av TV till hemmottagare. 

De projekt som här kan komma i fråga är antingen ett ESA-projekt eller ett 

fransk-tyskt projekt. ESA-projektet ( L-satl avser framtagning av en expe

rimentell satellit. Frankrike och Förbundsrepubliken Tyskland har redan 

beslutat att tillsammans utveckla en motsvarande operativ satellit. Delega

tionen förhandlar med rymdmyndigheterna i Frankrike och Förbundsrepu

bliken Tyskland om ett svenskt deltagande. Projektet hetyder för svensk 

del ett deltagande i utvecklingen av en tung satellitplattform. Kostnaderna 

för svensk del beräknas till 81 milj.kr. De svenska kostnaderna för projek

tet skall motsvaras av arbeten vid svensk industri för motsvarande belopp. 

Betalningen under budgetåret 1980/81 beräknas till 6 milj.kr. 

Projektarbetet med SPOT, dvs. samarbete med Frankrike om utveckling 

av en fjärranalyssatellit. löper i stort enligt plan och tillvcrkningsfasen har 

startat i maj 1980. 

Projekt SAR-antenn, dvs. samarbetet med Förbundsrepubliken Tysk

land om utveckling av en radarantenn för satellitbruk, har nyligen igång

satts och redovisas även det tillsammans med ESA:s tillämpningsprogram. 

Delegationen föreslår att Sverige deltar i ESA:s program under budget

året 1981/82 med i stort samma bidragsandelar som under tidigare år. 

Eftersom omfattningen av ESA:s tillämpningsprogram minskar efter år 

1980 innebär detta för svensk del ett minskat bidrag till detta program. Vad 
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gäller bilaterala samarbetsprojekt med anknytning till ESA:s tillämpnings

program (SPOT, SAR-antenn och tung satellit) räknar delegationen med 

att de nämnda projekten pågår under budgetåret 1981/82 och att summan 

av de tillhörande betalningarna kommer att öka jämfört med betalningarna 

under budgetåret 1980/81. Totalt minskar Sveriges bidrag till europeiskt 

rymdsamarbete räknat i fast penningvärde. 

Delegationen förutser i nuläget inte några nya projekt utöver de som 

tidigare har angivits och som planeras bli igångsatta redan under budget

året 1980/81. 

Totalt beräknar delegationen 96850000 kr. under programmet inom 

detta anslag för budgetåret 1981/82. 

Utnyttjande av regeringens bemyndigande att ikläda staten förpliktelser 

Sammanfattningsvis innebär de nu lämnade redovisningarna att rege

ringen inom ramen för riksdagens bemyndigande lprop. 1978179: 142. NU 

1978/79:36. rskr 1978/79:292. prop. 1979/80:100 bil. 17 s. 270. NU 1979/ 

80: 36, rskr 1979/80: 248) har iklätt staten ekonomiska förpliktelser inom 

rymd- och fjärranalysområdet med 148,5 milj.kr. 

Föredraganden 

Som jag har nämnt genomförs nu den av statsmakterna beslutade ökade 

satsningen på svensk rymdverksamhet (prop. 1978179: 142. NU 1978/ 

79: 36, rskr 1978179: 292). I jämförelse med tidigare år har en omprioritering 

gjorts i så måtto att verksamheten inom det europeiska rymdorganet ESA 

har minskats till förmån för nationella industriutvecklingsprojekt. 

Statsmakternas beslut våren 1979 innebär att de statliga insatserna på 

rymdverksamheten inom industridepartementets område successivt skall 

byggas ut under en treårsperiod så att de i stort trefaldigas jämfört med den 

dåvarande nivån. Därefter skall denna satsning vidmakthållas under ytter

ligare en treårsperiod. Goda förutsättningar bör sedan finnas för industrin 

att på kommersiella grunder nyttiggöra gjorda insatser och statens insatser 

bör då minskas. 

Vi är nu inne i det andra året i den förstnämnda treårsperioden. Inom 

programmet Myndighetsuppgifter räknar jag med att den nuvarande per

sonalstyrkan vid rymddelegationen är tillräcklig. Vad gäller storleken på 

Sveriges bidrag till ESA och bilaterala samarbetsprojekt för budgetåret 

1980/8 t kan jag godta delegationens beräkning. som bygger på redovis

ningsprinciper som tidigare har redovisats för riksdagen. Under program

met Nationella rymdtillämpningar har jag räknat med en kraftigt ökad 

medelsförbrukning, främst för Vikingprojektet och för definitionsfasen för 

den experimentella telesatelliten Tele-X. Totalt beräknar jag under detta 

anslag ett medelsbehov av 169 milj. kr. för nästa budgetår. 

Som jag har anfört avser jag senare under detta riksmöte föreslå rege

ringen att lägga fram förslag till riksdagen om utformningen av statens stöd 
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till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete. Jag kommer där

vid att behandla frågan om medel för viss rymdforskning, studier av 

kommande projekt och fjärranalysverksamhet. 

Genom riksdagens beslut har regeringen bemyndigats att ikläda staten 

ekonomiska förpliktelser för åtaganden inom rymd- och fjärranalysområ

det om sammanlagt högst 384 milj. kr. Jag beräknar att regeringen före 

utgången av innevarande budgetår inom ramen för detta bemyndigande 

kommer att ha fattat beslut om projekt till ett totalt belopp av 380 milj. kr. 

Det är f. n. inte aktuellt att fatta beslut om projekt som inte ryms inom 

ramen för bemyndigandet under budgetåret 1981182. Det av riksdagen 

lämnade bemyndigandet är därför tillfyllest. 
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Europeiskt rymdsamarbete m. m. för budgetåret 1981182 an

visa ett förslagsanslag av 169000000 kr. 

Verksamheten vid statens provningsanstalt 

Statens provningsanstalt är landets centrala offentliga institution för 

teknisk provning av material. produkter, konstruktioner och system. 

Provningsanstalten är vidare central förvaltningsmyndighet för officiell 

provning och kontroll samt för allmän och legal mctrologi. 

På uppdrag av myndigheter och enskilda utför anstalten provningar och 

undersökningar av material och konstruktioner och därmed förenad verk

samhet. 
Provningsanstaltcn meddelar föreskrifter i anslutning till och övervakar 

efterlevnaden av lagen ( 1974: 283) om handel med arbeten av guld, silver 

eller platina och av lagen (1971: 1081) om oestämning av volym och vikt. 

Provningsanstalten bedriver teknisk-vetenskaplig forskning inom sitt 

verksamhetsområde, medverkar som teknisk rådgivare åt sådana myndig

heter som utfärdar tekniska föreskrifter och ställer personal till förfogande 

för nationellt och internationellt standardiseringsaroete m. m. 

Provningsanstalten leds av en styrelse. Chef för provningsanstalten är 

en generaldirektör. 

Provningsanstalten har tre centrala tekniska avdelningar. vilka tillsam

mans med verksledningen. kansliet, mätcentrum och provcentrum bildar 

huvudförvaltningen. Utöver huvudförvaltningen i Borås bedrivs regional 

verksamhet i Stockholm, Göteborg och Lund. Vidare finns betongtekniska 

filialer, ädelmetallkontrollanter och justerarkontor på ett 30-tal platser i 

landet. 

Till provningsanstalten är dessutom två rådgivande organ knutna, nämli

gen rådet för allmän metrologi och rådet för provning, kontroll och legal 

metrologi. Råden har vardera högst nio ledamöter som utses av regering

en. 
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Personalstyrkan vid provningsanstaltcn omräknat till hclärstjänster var 

489 den 30 juni 1980. varav ca 300 i Borås. Härtill kommer ett hundratal 

ädelmetallkontrollanter fördelade över hela landet. 

Vid provningsanstalten tillämpas programbudgetering. Verksamheten 

har uppdelats i följande produktionsområden. 

Produktionsområde I - Provning och kontroll 

Produktionsområde 2 - Forskning och utveckling 

Produktionsområdc 3 - Rådgivning till myndigheter 

Produktionsområde 4 - Riksmätplatsuppgifter 

Produktionsområdc 5 - Myndighctsuppgiftcr enligt lag och förordning 

En närmare redovisning av produktionsområdena har lämnats senast i 

prop. 1979/80: 100 (bil. 17 s. 271). 

Som central förvaltningsmyndighet för officiell provning upprättar 

provningsanstalten förslag till riksprovplatscr. vilka bedriver officiell prov

ning var och en inom sitt objektområde. Riksprovplatscr har hittills utsetts 

av regeringen för följande områden. 

Objektområde 

I. Grävmaskiner och traktor
grävmaskiner 

,., Eldningsapparater med till
behör 

3. Vissa fordonskomponenter 
4. Elektriska överfyllnings

skydd 
5. Tryckkärl och lyftanord

ningar 
6. Redskap för bestämning av 

volym eller massa 
7. Arbeten av guld. silver 

eller platina 
8. Arkivbeständigt skrivmaterial 
9. Emballage för farliga varor 

10. Påskjutsbromsar 
11. Förarhytter till lastbilar 
\:!. Elektriska hushållsapparater 

13. Trämaterial och träkonstruk-
tioner 

14. Preventivmedel 
15. Motort'ordon 
16. Maskindrivna portar 

17. Containrar. tankcontainrar 
och tillbehör till dessa 

18. El-. vatten- och värme
mätare 

19. Verkstadsmaskiner samt 
styr- och skyddssystem 

Riksprovplats 

Statens maskinprovningar 

Statens provningsanstalt 
Statens provningsanstalt 

Statens provningsanstalt 
Aktiebolaget Statens anlägg
ningsprovning 

Statens provningsanstalt 

Statens provnings<instalt 
Statens provningsanstalt 
Statens provningsanstalt 
Statens väg- och trafikinstitut 
Statens maskinprovningar 
SEMKO. Svenska Elektriska 
Materielkontrollanstalten AB 

Statens provningsanstalt 
Apoteksbolagct Aktiebolag 
Aktiebolaget Svensk Bilprovning 
Aktiebolaget Statens anlägg
ningsprovning 
Aktiebolaget Statens anlägg
ningsprovning 

Statens provningsanstalt 
Aktiebolaget Statens anlägg
ningsprovning 

Omsättningen i den officiella provningen vid dessa riksprovplatscr var 

ca 500 milj. kr. år 1979. Av omsättningen går f. n. 0.9%, till provnings

anstalten för att finansiera verksamheten vid mät- och provcentrum. 

9 Rihdagen 1980181. I sam/. Nr 100. Bilaga 17 
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Provningsanstaltens verksamhet i övrigt finansieras dels genom intäkter 

av uppdragsverksamhet och genom bidrag till utvecklingsarbete från forsk

ningsråd m. fl, dels genom anslag över statsbudgeten. Produktionsområdc 

I skall i princip finansieras med uppdragsintäkter. 

Medel för verksamheten anvisas under följande anslag. 

I. Statens provningsanstalt: Uppdragsvcrksamhet 

2. Bidrag till statens provningsanstalt 

3. Statens provningsanstalt: Utrustning 

Anslag I är ett förslagsanslag. som tas upp med ett formellt belopp på 

I 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för verksamhe

ten. I produktionsområde I ingår även uppdragsforskning. dvs. sådan 

forskning som finansieras med externa bidrag. Som inkomst under ansla

get redovisas uppburna avgifter och ianspråktagna medel från anslag 2. 

Medel som svarar mot avskrivning och förräntning av delar av utrustnings

kapitalet omförs till särskild inkomsttitel på statsbudgeten. 

Anslag 2 är ett reservationsanslag, över vilket statens bidrag utgår i 

första hand till produktionsområdena 2-5. men även till att täcka eventu

ellt underskott i uppdragsverksamheten. 

Anslag 3 är ett rescrvationsanslag. som skall finansiera investeringar i 

kostnadskrävande utrustning. 

Anslag I får i princip inte belastas. För att lösa tillfälliga eller säsong

mässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamheten och för att tillgodo

se behovet av rörelsekapital disponerar provningsanstalten en rörlig kredit 

i riksgäldskontoret på 13 milj. kr. 

I<' 5. Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet 

1979/80 Utgift 

!980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

I 000 

1000 

Under detta anslag redovisas samtliga utgifter och inkomster av prov

ningsverksamhetcn m. m. vid statens provningsanstalt. 

Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av den verksamhet 

som omfattas av programbudgeteringen (I 000-tal kr.). Redovisningen är 

indelad i produktionsområden på det sätt jag tidigare har redovisat. 
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1979/80 1980/81 1981/82 
Utfall Beräknar 

Provningsanstalten Föredra-
ganden 

Produktionsområde I 
Provning och kontroll 

Intäkter 50835 66725 72599 
Kostnader 62390 70684 75 364 
Resultat -11555 - 3959 - 2765 

Produktionsområde 2 
Forskning och utveckling 

Intäkter 53lB 7 501 7600 
Kostnader 17 782 21365 20931 
Nettokostnader -12479 -13864 -13331 

Produktionsområde 3 
Rådgivning till 
myndigheter 

Intäkter 546 364 373 
Kostnader 8471 9298 9630 
Nettokostnader - 7925 - 8934 - 9257 

Produktionsområde 4 
Riksmiitplatsuppgifter 

Intäkter () 2447 2699 
Kostnader I 155 2 527 2493 
Nettokostnader - I 155 80 206 

Produktionsområde 5 
Övriga myndighets-
uppgifter 

Intäkter 7 358 5132 5422 
Kostnader 8864 10775 11812 
Nettl;kostnader - 1506 - 5643 - 6390 

Total nettokostnad 34620 32480 31949 

Bidragsanslag 1 31 025 32065 31949 33189 

Ovriga anslag I 265 

Resultat 2330 415 

1 Inkl. engångsanvisningar. 

Statens prol'11ingsanstalt 

Provningsanstalten anför i sin anslagsframställning för budgetclret 1981/ 

82 att omlokaliseringen till Borås på kort sikt har medfört en negativ 

ekonomisk utveckling för provningsanstalten. Till viss del beror detta på 

svårigheter att öka beläggningen på Boråsanläggningen i den takt som 

statsmakterna begärt under senare år. Vidare har provningsanstaltcn un

der de senaste budgetåren fått ekonomiska problem inom den regionala 

verksamheten. 

För budgetåret 1979/80 har provningsanstaltens intäktsbudget inte kun

nat uppnås utan intäkterna har blivit 4,5 milj. kr. lägre än budget. Det 

ekonomiska resultatet för provningsanstalten budgetåret 1979/80 har där

med givit ett underskott av 3.6 milj. kr. Detta resultat innebär att prov

ningsanstaltcn för budgetåren 1974/75-1979/80 har haft ett sammanlagt 

underskott av 15 milj. kr. utöver de underskott som har varit med vid 
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beräkningen av bidragsanslaget för de olika budgetåren. Regeringen har 

sammanlagt beviljat ett täckningsanslag av 3.3 milj. kr. för dessa under

skott. Återstående del av underskotten balanseras vidare och finansieras 

genom den rörliga kredit som provningsanstalten disponerar hos riksgälds

kontoret. Detta har fått till följd att gränsen för denna kredit successivt har 

måst höjas. Till en del beror dessa höjningar på att provningsanstaltens 

årliga omslutning under perioden 1974/75-1979/80 har ökat från 33 milj. 

kr. till 114 milj. kr. 

Utvecklingen av den rörliga krediten har inneburit att provningsanstal

tens räntekostnader ökat från 10000 kr. budgetåret 1977/78 till I. I milj. kr. 

budgetåret 1980/81. 

Bidragsanslaget för budgetåret 1980/81 uppgår till 31 965 000 kr. Anslaget 

innehåller 2 milj. kr. i extraordinärt anslag. som skall avvecklas under 

budgetåren 1980/81 och 1981/82. Vidare ingår 1.6 milj. kr. för åtgärder med 

anledning av den plan för den regionala och lokala organisationen vid 

provningsanstalten som har fastlagts av regeringen den 13 september 1979. 

Inför 1981/82 lägger provningsanstalten endast fram ett huvudförslag 

som innebär ett anslag på 34 745 000 kr. Beloppet har beräknats på följande 

sätt (I 000-tal kr.). 

Anslag 1980/81 

Avgår: 
- extra anslag för åtgärder inom den regionala 

och lokala organisationen 
- extraordinärt anslag 
- 2 % enligt årliga anvisningar 

Tillkommer: 
- pris- och lönekompcnsation 

Anslag enligt huvudförslaget 

1600 
I 000 

650 

31965 

-3 250 

+6030 

34745 

R i k s r e v i si o n s verket har den 26 september 1980 yttrat sig över 

provningsanstaltens anslagsframställning. Verket anför att man under den 

pågående förvaltningsrevisionen vid provningsanstalten uppmärksammat 

behovet av en mer grundläggande rekonstruktion av provningsanstaltens 

ekonomi. En sådan bör enligt verkets mening kopplas samman med ett 

krav att verksamheten efter rekonstruktionen skall kunna visa upp ett 

balanserat resultat. En närmare analys av provningsanstaltcns bokslut för 

budgetåret 1979/80 visar att den regionala och lokala organisationen ger ett 

underskott av 4,7 milj. kr. 

I sitt yttrande den 26 juli 1979 över provningsanstaltens förslag till plan 

för den regionala och lokala organisationen (R/L-organisationenl anförde 

riksrevisionsverket att man var tveksam till om fördelarna med denna 

organisation uppvägde dess kostnader. Verket aktualiserade ytterligare 

minskningar i denna organisation, utöver det förslag som sedan fastställdes 

av regeringen (jfr prop. 1978179: 100 bil. 17 s. 172 och prop. 1979/80: 100 
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bil. 17 s. 279). Många av dessa synpunkter gäller enligt verket fortfarande 

trots den omstrukturering som genomförts. Riksrevisionsverket tillstyrker 

dock en finansiell rekonstruktion av provningsanstalten under förutsätt
ning att erforderliga åtgärder vidtas för att anstalten skall kunna visa ett 
balanserat resultat efter rekonstruktionen. För en sådan rekonstruktion 

krävs bl. a. att provningsanstalten får ett amorteringsfritt lån i storleksord
ningen 5-10 milj. kr. att disponera som rörelsekapital. Den rörliga kredit 

som provningsanstalten nu disponerar hos riksgäldskontoret kan minskas i 

motsvarande omfattning. Vidare krävs att provningsanstalten erhåller ett 

engångsanslag av 11,9 milj. kr. för att täcka det ackumulerade underskottet 
under budgetåren 1973/74-1979/80. 

F örf'draga11de11 

I budgetpropositionen 1980 (prop. 1979/80: 100 bil. 17 s. 279) redovisade 
jag att provningsanstalten hade gjort en översyn av sin regionala och lokala 
organisation. Översynen skulle enligt regeringens beslut ske med utgångs

punkt bl. a. i att regional och lokal verksamhet skulle bedrivas endast i den 
omfattning som är motiverad av företagsekonomiska skäl eller som följer 

av krav på rimlig service vad gäller officiell provning och kontroll. För de 

delar av verksamheten som inte uppfyllde dessa krav skulle provningsan

stalten redovisa en nedläggningsplan. En sådan redovisades i maj 1979 och 

regeringen beslöt den 13 september 1979, i enlighet med detta förslag, bl. a. 

om vissa inskränkningar i provningsanstaltens verksamhet i Stockholm 
samt om nedläggning av filialerna i Helsingborg och Karlskoga. För de 

underskott som var hänförliga till de delar som skulle läggas ned, den s. k. 

plusorganisationen, har resp. 2 milj. kr. och 1,6 milj. kr. av bidragsanslaget 

reserverats under föregående och innevarande budgetår. 
För budgetåret 1979/80 har provningsanstalten redovisat en förlust inom 

den regionala organisationen av ca 4.7 milj. kr. utöver kostnaderna för 
plusorganisationen, vilket innebär en avsevärd belastning på provningsan

staltens ekonomi. Den övervägande delen av detta underskott föll på 
provningsanstaltens Stockholmsavdelning. Enligt vad jag erfarit beräknas 
detta underskott sjunka till ca 1,4 milj. kr. under innevarande budgetår. 
Om en sådan minskning kan uppnås innebär detta en klar förbättring. 

Samtidigt vill jag dock betona att den regionala organisationens ekonomi 
måste förstärkas ytterligare och verksamheten drivas helt utan förluster. 

Detta var också utgångspunkten i den översyn av provningsanstaltens 

regionala organisation som provningsanstalten utförde år 1979. Från denna 
utgångspunkt bedömde provningsanstalten i 1979 års översyn att den re

gionala organisationen efter vissa förändringar skulle kunna drivas utan 

förluster. Underskott av den för föregående budgetår redovisade storleks
ordningen är framöver inte möjliga att godta utan allvarliga effekter på 

provningsanstaltens verksamhet i stort. Om den nu väntade resultatför
bättringen för den regionala organisationen inte uppnås under budgetåret 
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1980/81 så att verksamheten finansieras med intäkter från uppdragsverk

samheten är det därför enligt min mening inte längre möjligt att undvika en 

nedläggning. 

I avvaktan på en redovisning av det ekonomiska utfallet för provnings

anstalten för innevarande budgetår är jag f. n. inte beredd att ta ställning till 

förslagen om en finansiell rekonstruktion av provningsanstalten. 

Som jag tidigare redovisat finansieras verksamheten vid mät- och prov

centrum inom statens provningsanstalt med avgifter i den officiella prov

ningen vid riksprovplatser vilka f. n. betalar en omsättningsavgift till 

provningsanstalten (jfr prop. 1977/78: 100 bil. 17 s. 218). Av provningsan

staltens redovisning för budgetåret 1979/80 framgår att dessa omsättnings

avgifter överstigit kostnaderna för verksamheten vid mät- och provcen

trum med ca 1,4 milj. kr. Då dessa medel, i enlighet med tidigare fastlagda 

principer, inte bör användas annat än till verksamheten vid mät- och 

provcentrum, bör de balanseras vidare i verksamheten inom dessa enheter 

vilkas ekonomi i fortsättningen bör hållas i sär från provningsanstalten i 

övrigt. Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att fastställa 

redovisningsprinciper m. m. för dessa medel. 

För budgetåret 1981/82 har jag. med utgångspunkt i provningsanstaltens 

huvudförslag, beräknat ett bidragsanslag av 33 189000 kr. Förutom medel 

för pris- och löneomräkning innefattar beloppet ett extra bidragstillskott av 

I milj. kr. Beloppet innefattar de medel som eventuellt kan erfordras för 

den s. k. plusorganisationen budgetåret 1981/82. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens prol'nin{:sanstalt: Uppdra{:s1•erksamhet för budget

året 1981 /82 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

F 6. Bidrag till statens provningsanstalt 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

30770260 

31965000 

33 189000 

Reservation 2126528 

Som har framgått av min redogörelse under anslaget till uppdragsverk

samhet föreslår statens prol'f1ingsanstalt att bidragsanslaget höjs med 

2 780000 kr. till 34 745 000 kr. I enlighet med vad jag just har anfört bör 

bidragsanslaget nästa budgetår föras upp med 33 189 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidra!? till statens prol'ning.rnnstalt för budgetåret 1981/82 

anvisa ett reservationsanslag av 33 189000 kr. 
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F 7. Statens provningsanstalt: Utrustning 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

10251291 

6000000 
6000000 

Reservation 

135 

10625 357 

Under detta anslag anvisas medel för utrustning till statens provningsan

stalt. För nyanskaffning av utrustning till provningsanstaltens nybygg

nader i Borås är uppförd en definitiv kostnadsram av 70 milj. kr. (prop. 

1975/76: 100 bil. 15 s. 216, NU 1975/76: 55, rskr 1975/76: 329 och prop. 

1978/79: 100 bil. 17 s. 178. NU 1978/79: 28. rskr 1978/79: 207). 

Statens provningsanstalt 

Baserat på den nuvarande prisnivån beräknar provningsanstalten ett 

årligt återanskaffningsbehov av ca 10 milj. kr. Till detta kommer investe

ringsbehov inom expanderande verksamheter. För nästa budgetår begär 

provningsanstalten 13 250 000 kr. Medlen är en förutsättning för den bud

geterade intäktsökningen vid provningsanstalten. 

Fåredraganden 

För kompletterings- och ersättningsanskaffningar av utrustning under 

nästa budgetår har jag beräknat ett medelsbehov av 6 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens prol"11ingsanstalt: Utrustning för budgetåret 1981/82 

anvisa ett reservationsanslag av 6000000 kr. 

Verksamheten vid statens skeppsprovningsanstalt 

Statens skeppsprovningsanstalt utför på uppdrag av myndighet eller 
enskild provningar och undersökningar av betydelse för skeppsteknik och 

sjöfart samt. i den mån anstaltens utrustning och förhållanden i övrigt 

medger, även andra provningar och undersökningar. Anstalten bedriver 

teknisk-vetenskaplig forskning inom sitt verksamhetsområde. 

Skeppsprovningsanstalten leds av en styrelse. Chef för anstalten är en 

generaldirektör. Anstalten är organiserad på tre tekniska avdelningar, 
nämligen drifts- och verkstadsavdelningen. ritkontorsavdelningen och be

räkningsavdelningen samt en administrativ avdelning. 

Den 1 juli 1980 fanns 162 anställda vid skeppsprovningsanstalten. 

Vid statens skeppsprovningsanstalt tillämpas programbudgetering med 

följande program. 

I. Uppdragsverksamhet 

2. Egen forskning 

3. Myndighetsuppgifter 

Uppdragsvcrksamheten är primärt inriktad mot områdena skeppsteknik, 

sjöfartsteknik och övrig havsteknik. I huvudsak utgörs den av forsknings-
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och utvecklingsarbete men även mer rutinbetonade undersökningar före

kommer. 

Uppdragen kommer från svensk och utländsk industri och olika statliga 

institutioner. De dominerande uppdragsgivarna har tidigare varit den 

svenska varvsindustrin och rederinäringen samt försvarets materielverk. 

Under senare år har uppdrag i ökande omfattning erhållits från utländska 

kunder. Andelen utländska uppdrag uppgick budgetåret 1979/80 till 37 % 

av den totala uppdragsverksamheten. Utöver uppdrag inom det skeppstek

niska området, som är skeppsprovningsanstaltens traditionella verksam

hetsområde, engageras anstalten allt mer i uppdrag inom olika havstek

niska områden, t. ex. utveckling och undersökningar av olika offshore

konstruktioner och andra flytande konstruktioner, förbättring av sjösäker

heten i hamnar och leder, förbättring av miljövården till havs och. längs 

kusterna samt utnyttjande av våg- och vindenergi. 

Uppdragsverksamheten förutsätts lämna full kostnadstäckning. Ersätt-

ning för utförda uppdrag utgår enligt taxa, som anstalten fastställer. 

Medel för verksamheten anvisas f. n. under följande anslag. 

1. Statens skeppsprovningsanstalt: U ppdragsverksamhet 

2. Bidrag till statens skeppsprovningsanstalt 

3. Statens skeppsprovningsanstalt: Utrustning 

Anslag I är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt belopp av 

1000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för program 1, 2 
och 3. I program 1 ingår även uppdragsforskning, dvs. sådan forskning 

som finansieras exempelvis av styrelsen för teknisk utveckling. Som intäkt 

under anslaget redovisas uppburna avgifter samt medel som i mån av 

behov tagits i anspråk från anslag 2. 

Anslag 2 är ett reservationsanslag, över vilket statens bidrag utgår i 

första hand till programmen 2 och 3, men även till att täcka eventuellt 

underskott i uppdragsverksamheten. 

Anslag 3 är ett reservationsanslag som skall finansiera anstaltens inves- · 

teringar i mer kostnadskrävande utrustning. 

Anslag 1 får i princip inte belastas. För att lösa tillfälliga eller säsong

mässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamheten disponerar statens 

skeppsprovningsanstalt en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 2,5 milj. kr. 

F 8. Marintekniska institutet: Uppdragsverksamhet 

1979/80 LJ tgi ft I 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

11000 

1000 
1 Anslaget Statens skeppsprovningsanstalt: Uppdragsvcrksamhet. 

Under detta anslag redovisas samtliga utgifter och inkomster för verk

samheten vid statens skeppsprovningsanstalt. 
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Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av den totala verk

samheten vid anstalten (i I 000-tal kr.J. 

1979/80 1980/81 1981/82 
Utfall Beräknar 

Skeppsprovningsanstalten Föredra-
ganden 

Kostnader 

Program I 
U ppdragsverksamhet 25180 31700 34430 

Program 2 
Egen forskning 4176 3454 4870 

Program 3 
Myndighetsuppgifter I 045 I 000 I 100 

Summa kostnader 30401 36154 40400 

Intäkter 

Program I 24947 3! 700 34430 
Statens bidrag 5 222 4454 5970 4837 

Summa intäkter 30169 36154 40400 

Resultat -232 0 0 

Statens skeppsprol'ningsanstalt 

Statens skeppsprovningsanstalt har i skrivelse den 21 februari 1980 

hemställt att få ändra sitt namn. Motivet för detta är att på grund av den 

successiva förändring och utvidgning av anstaltens verksamhetsområde 

som har skett och väntas ske de närmaste åren. benämningen "skepps

provningsanstalt"' i vissa avseenden är missvisande och inte täcker anstal

tens hela verksamhetsområde. 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1981/82 har statens skepps

provningsanstalt som huvudförslag hemställt om ett bidragsanslag av 

4896000 kr. Av detta belopp är 442000 kr. pris- och löneomräkning. 

Därutöver har skeppsprovningsanstalten hemställt om en ökning av bi

dragsanslaget till 5 970 000 kr. Motiveringarna för detta framgår av följande 

programvisa redovisning. 

Program 1. Uppdragsverksamhet 

Efterfrågan på skeppsprovningsanstaltens tjänster väntas öka kraftigt 

som en följd av att det nya manöver- och våglaboratoriet har tagits i bruk. 

En utökning av uppdragsverksamheten är dessutom nödvändig för att 

skeppsprovningsanstalten på sikt skall kunna täcka kostnaderna för det 

nya laboratoriet. För att kunna möta den väntade ökningen av uppdrags

verksamheten räknar skeppsprovningsanstalten med att successivt behöva 

utöka sin personalstyrka inom olika personalkategorier. Detta medför i sin 

tur behov av ytterligare lokalutrymmen samt komplettering och moderni

sering av utrustningen i anstaltens laboratorier. 
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Program 2. Egen forskning 

Med hänsyn till de speciella krav på hög teknisk-vetenskaplig standard 

som ställs på skeppsprovningsanstaltens verksamhet är det enligt anstalten 

nödvändigt att forsknings verksamheten ges tillräckligt stort utrymme. 

Minskningen av bidragsanslaget med 846000 kr. under innevarande bud

getår har för skeppsprovningsanstalten inneburit att utrymmet för den 

egna forskningen har minskat med 20%. Skeppsprovningsanstalten anser 

att detta är olyckligt och att det på sikt kommer att försämra anstaltens 

möjligheter att konkurrera om uppdrag, bl. a. i det nya manöver- och 

våglaboratoriet. Skeppsprovningsanstalten anser även att neddragningen 

avsevärt försvårar de möjligheter som det nya manöver- och våglaborato

riet erbjuder för svensk industri att vidga sitt verksamhetsfält till nya 

områden inom havsteknik. sjösäkerhet, miljövård m. m. 
För att kunna höja ambitionsgraden för forskningsverksamheten budget

året 1981/82 till i huvudsak den nivå som föreslogs i anslagsframställri.ingen 

för budgetåret 1980/81 har skeppsprovningsanstalten beräknat en ökning 

av statsanslaget för detta program för budgetåret 1981/82 med 1416000 kr. 

till sammanlagt 4870000 kr. 

Vid skeppsprovningsanstalten finns en manöversimulator som används 

vid utbildning av sjöbefäl för bl. a. manövertekniska och nautiskt-tekniska 

övningar. Skeppsprovningsanstalten framhåller att det tidigare aviserade 

behovet av en modernisering av simul':ltorn är särskilt angeläget sedan 

sjöfartsverket nu planerar en översyn av säkerheten i de svenska farle

derna och inom denna ram redan har påbörjat simuleringar vid skepps

provningsanstalten. I förslaget till höjning av bidragsanslaget har anstalten 
räknat in 200000 kr. för utredning av manöversimulator. 

Skeppsprovningsanstalten får allt oftare förfrågningar om uppdrag där 
provningar behöver utföras i ett islaboratorium. I myndighetens förslag till 

höjning av bi dragsanslaget för budgetåret 1981/82 har beräknats 250 000 kr. 

för en utredning av behovet av och förutsättningarna för att bygga ett 
islaboratorium vid skeppsprovningsanstalten. 

Vidare har skeppsprovningsanstalten i sin anslagsframställning beräknat 

100000 kr. för att undersöka och förbereda en förlängning och utbyggnad 

av en djupränna i anslutning till nuvarande skeppsprovningsränna. 

Program 3. Myndighetsuppgifter 

Till myndighetsuppgifterna hänförs behandling av remisser och förfråg

ningar från departement och statliga myndigheter, diverse utredningar, 

intern utbildning, studiebesök och visningar samt viss informations- och 

biblioteksverksamhet. För myndighetsuppgifter beräknar skeppsprov

ningsanstalten enligt huvudförslaget medelsbehovet till 1, 1 milj. kr. för 

budgetåret 1981182. Detta alternativ medför enligt anstalten att vissa ned

skärningar måste göras i sådana uppgifter som inte är obligatoriska för 

myndigheten eller reglerade genom författningar m. m. Det gäller främst 

studiebesök och visningar samt informations- och biblioteksverksamhet. 
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Över skeppsprovningsanstaltens anslagsframställning har byggnadssty

relsen. styrelsen för teknisk utveckling och delegationen för samordning 

av havsresursverksamheten yttrat sig. 

Fiiredraganden 

För nästa budgetår har jag beräknat ett bidrag till skeppsprovningsan

stalten med utgångspunkt i anstaltens huvudförslag. 

Totalt har jag således beräknat bidrags behovet till 4 837 000 kr. 

Jag anser i likhet med skeppsprovningsanstalten att myndighetens namn 

bör ändras så att det bättre svarar mot anstaltens uppgifter. Myndigheten 

bör i fortsättningen heta marintekniska institutet. Det bör ankomma på 

regeringen att besluta i denna fråga. Anslagsbeteckningarna på de anslag 

som disponeras av statens skeppsprovningsanstalt bör fr. o. m. nästa bud

getår ändras i enlighet härmed. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Marintekniska institutet: Uppdr.agsrerksamhet för budget

året 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

F 9. Marintekniska institutet: Bidrag till verksamheten 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

15221557 
14454000 

4837000 

Reservation 

' Anslaget Bidrag till statens skeppsprnvningsanstalt. 

178445 

Som framgår av min redogörelse under anslaget till uppdragsverksamhet 

föreslår statens skeppsprol'ningsanstalt att bidragsanslaget höjs med 
I 516 000 kr. till 5 970 000 kr. I enlighet med vad jag nyss har anfört bör 

bidragsanslaget nästa budgetår föras upp med 4 837 000 kr. Den behållning 

som vid utgången av juni 1981 kan finnas på det nuvarande anslaget Bidrag 

till statens skeppsprovningsanstalt bör föras över till förevarande anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Marintekniska institutet: Bidrag till 1·erksamheten för budget

året 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 4 837 000 kr. 

F 10. Marintekniska institutet: Utrustning 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

11051193 
11 100000 

1500000 

Reservation 

' Anslaget Statens skcppsprovningsanstalt: Utrustning. 

13572755 
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Från anslaget bestrids skeppsprovningsanstaltens investeringar i mer 

kostnadskrävande utrustning. Utrustning som har anskaffats med anli

tande av anslaget tillförs anstaltens utrustningskapital. Medel motsvarande 

avskrivning och förräntning av utrustningskapitalet omförs till särskild 

inkomsttitel på statsbudgeten. 

Statens skeppsprovningsanstalt 

För underhåll, komplettering och modernisering av utrustning i verkstad 

och laboratoriet beräknar anstalten att 3 milj. kr. erfordras under budget

året 1981182. Av investeringsutgiften på 3450000 kr. för budgetåret 1981/ 

82 avser 2,6 milj. kr. återanskaffning av utrustning och 850000 kr. nyinves

teringar. 

Det belopp som nu har tagits upp för budgetåret 1981/82 är 2580000 kr. 

högre än vad som beräknades i 1979 års anslagsframställning. Detta beror i 

första hand på inte förutsedda kostnader för dels ett datorutbyte i analogi

sektionen. dels erforderliga ersättningsinvesteringar främst i verkstaden. 

Föredraganden 

För fortlöpande modernisering och komplettering av skeppsprovnings

anstaltens utrustning beräknar jag, med beaktande av den ingående reser

vationen. ett medelsbehov för nästa budgetår av 1,5 milj. kr. Den behåll

ning som vid utgången av juni 1981 kan finnas på det nuvarande anslaget 

Statens skeppsprovningsanstalt: Utrustning bör föras över till förevarande 

anslag. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Marintekniska institutet: Utrustning för budgetåret 1981/82 

anvisa ett rescrvationsanslag av 1500000 kr. 

F 11. Bidrag till lngenjörsvetenskapsakademien 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

2000000 

2100000 

2100000 

lngenjörsvetenskapsakademien (IV A) är ett samfund av invalda leda

möter verksamma inom teknisk vetenskap, industriell produktion och 

ekonomi. IV A:s syfte är att till samhällets gagn främja ingenjörsvetenskap 

och näringsliv. Verksamheten inriktas på att följa, analysera och informera 

om den tekniska utvecklingen samt att skapa kontakter och initiera sam

verkan inom och mellan olika teknikområden. Bidraget, som i sin nuvaran

de form har utgått sedan budgetåret 1968/69, (jfr prop. 1968: 68 s. 57, SU 

1968: 131. rskr 1968: 304) utgör statens stöd till IVA:s grundläggande verk

samhet. Denna verksamhet omfattar IV A:s lcdningsfunktion, kontakt- och 

rådgivningsverksamhet och bibliotek, delar av IV A:s utrednings- och 
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framtidsstudieverksamhet samt den utlandsorienterade kontakt- och infor

mations verksamheten. 

Jngenjörsvetemkapsakademien 

Akademien beräknar att en oförändrad ambitionsnivå för anslaget kräver 

en uppräkning med 210000 kr. Därutöver har akademien hemställt om en 

ökning av bidraget med 950000 kr. för en utökad utrednings- och informa

tionsverksamhet samt med I 050000 kr. för att utöka den statliga andelen 

av IV A:s finansiering. 

IVA beräknar kostnaderna för sin grundläggande verksamhet under 

innevarande budgetår till 10,2 milj. kr. Av detta belopp svarar staten för 

2.1 milj. kr., dvs. 20% av kostnaderna medan IVA själv svarar för reste

rande andel. Den övriga verksamheten vid IV A omfattar dels projektverk

samhet, dels administrationen av den teknisk-vetenskapliga attacheverk

samheten (jfr prop. 1977178: 11 I, NU 1977178: 75, rskr 1977178: 361 J. IVA 

anser det angeläget att åstadkomma en ökad basfinansiering av projekt

verksamheten, bl. a. genom att en del av IV A:s egna medel frigörs för detta 

ändamål. Detta förutsätter att staten i högre utsträckning än f. n. finansi

erar den grundläggande verksamheten. 

IV A har därutöver i en särskild skrivelse ansökt om medel för genom

förande av en teknikupphandlingsstudie. 

Föredraganden 

Jag har för nästa budgetår beräknat ett anslag till IV A av 2, I milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till lngenjörsl'etenskapsakademien för budgetåret 

1981/82 anvisa ett anslag av 2100000 kr. 

F 12. Bidrag till Standardiseringskommissionen 

1979/80 Utgift 
1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

7630000 

7685000 

8380000 

SIS - Standardiseringskommissionen i Sverige är centralorgan för den 

nationella standardiseringsverksamheten och företräder Sverige i det inter

nationella standardiseringsarbetet. Kommissionen utarbetar och fastställer 

svensk standard samt verkar för att denna används inom såväl offentlig 

verksamhet som i näringslivet. 

Kostnaderna för verksamheten bestrids genom statsbidrag, kontantbi

drag från näringslivet, ersättning från statliga verk m. tl. samt genom 

försäljning av standardpublikationer. Sedan budgetåret 1966/67 motsvarar 

statsbidraget 60% av näringslivets kontantbidrag under det budgetår som 
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föregår det då beslut om statligt bidrag fattas (jfr prop. 1966: I bil. 12 s. 42, 

SU 1966: IO. rskr 1966: 10). 

SIS - Standardiseringskommissionen i Sverige 

SIS vidhåller sin tidigare framförda uppfattning att statens bidragsandel 

bör justeras upp till 70 % och utgå med ett års eftersläpning. Med hänsyn 

till det statsfinansiella läget begränsar emellertid SIS sitt yrkande för 

budgetåret 1981/82 till ett belopp beräknat med utgångspunkt i hittills 

tillämpade principer. Näringslivets bidrag för budgetåret 1979/80 var 

13 964 325 kr. Statens bidrag bör utgöra 60 o/r av detta dvs. 8 380000 kr. 

Därutöver begär SIS 100000 kr. för bilateralt standardiseringssamarbete 

med Kina och Sovjetunionen. 

Föredraganden 

För SIS's allmänna verksamhet under budgetåret 1981/82 bör statsbi

drag utgå i enlighet med nuvarande beräkningsprinciper, dvs. 60 % av 

näringslivets bidrag under sistförflutna budgetår. Dessa bidrag uppgick till 

13964325 kr. under budgetåret 1979/80. varför jag beräknar statsbidraget 

till 8 380 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Standardiseringskommissionen för budgetåret 

1981182 anvisa ett anslag av 8380000 kr. 

F 13. Encrgiforskning 
.. 

F 14. Bidrag till verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB 

I statsbudgeten för budgetåret 1980/81 har under dessa anslagsrubriker 

anvisats reservationsanslag om resp. 301.5 milj. kr. och 47 milj. kr. Vidare 

har under anslagen F 15. Energiteknisk forskning och utveckling vid 

Studsvik Energiteknik AB och F 16. Mcdelstillskott till Studsvik Energi

teknik AB anvisats reservationsanslag om resp. I milj. kr. och 38,6 milj. 

kr. 
Nu löpande treåriga energiforskningsprogram, Huvudprogram Energi

forskning (prop. 1977/78: 110. NU 1977/78: 68, rskr 1977/78: 341, prop 1978/ 

79: 115 bil. I. NU 1978/79: 60. rskr 1978/79: 429. prop 1979/80: 100 bil. 17, 

NU 1979/80: 70. rskr 1979/80: 4 IO). upphör i och med utgången av budget

året 1980/81 . 

Delegationen (I 1975: 02) för cnergiforskning har den 15 augusti 1980 

redovisat förslag till fortsatta insatser inom huvudprogrammet under tre

årsperioden 1981/82 - 1983/84 (SOU 1980: 35). 

Studsvik Energiteknik AB har inkommit med förslag till plan för verk

samheten inom bolaget för samma treårsperiod. Bolaget har därutöver 

anhållit om medel för avveckling av Rl-reaktorn samt hemställt om lån för 
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finansiering av avfallsanläggningar i Studsvik. R2-utredningen har lagt 

fram betänkandet (Ds I 1980: 9) Fortsatt verksamhet vid R2-reaktorn i 

Studsvik. 

Jag avser att senare under detta riksmöte föreslå regeringen att lägga 

fram förslag om fortsatta insatser inom Huvudprogram Energiforskning 

m. m. samt om verksamheten i Studs vik i samband med kommande propo

sition med förslag till riktlinjer för energipolitiken. I avvaktan härpå bör i 

statsbudgetförslaget för budgetåret 1981/82 föras upp anslag för dessa 

ändamål med formella belopp om I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 1981/82 

beräkna 

I. till Energiforskning ett reservationsanslag av 1 000 kr. 

2. till Bidrag till verksamheten vid Stud.1Tik Energiteknik AB ett reserva

tionsanslag av I 000 kr. 

F 15. Utvecklingsbidrag till Datasaab AB 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

32 500000 

32 500000 

16250000 

Reservation 

Riksdagen har godkänt (prop. 1977178: 17. NU 1977178:31. rskr 1977/ 

78: 98) huvudavtalet mellan staten och Saab-Scania AB om samarbete på 

dataområdet. Enligt avtalet skall staten lämna utvecklingsstöd och medels

tillskott till Datasaab AB under åren 1978-1981. För budgetåret 1981/82 

bör utvecklingsstöd och medelstillskott anvisas med 16250000 kr. resp. 

18750000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utvecklingshidrag till Datasaah AB för budgetåret 1981/82 

anvisa ett reservationsanslag av 16 250 000 kr. 

F 16. Medelstillskott till Datasaab AB 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

131500000 

37 500000 

18750000 

Reservation 

Med hänvisning till vad jag nyss har anfört under anslaget Utvecklings

bidrag till Datasaab AB bör under denna anslagsrubrik anvisas 18 750000 
kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Medelstillskott till Data.rnah AB för budgetåret 1981 /82 anvi

sa ett reservationsanslag av 18 750000 kr. 
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F 17. Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m. 

1980/81 Anslag' 

1981/82 Förslag 

5000000 

10000000 
1 Anvisat på tilläggsbudget l. 

144 

Från detta anslag bestrids utgifter för vissa byggnadsarbeten inom indu

stridepartementets verksamhetsområde. 

Regeringen uppdrog i beslut den 18 december 1980 åt byggnadsstyrelsen 

att utföra om- och tillbyggnad av lokaler för Svenska 

träforskningsinstitutet m.m., etapp I. En redogörelse för ob

jektet har lämnats i prop. 1980/81:25 (s. 68, NU 1980/81:23, rskr. 1980/ 

81: 112). 

Byggnadsstyrelsen 

Medelsförbrukningen för det projekt som f. n. är uppfört i investerings

planen beräknas till 9 milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

Föredraganden 

För nästa budgetår har jag beräknat detta anslag med utgångspunkt i 

byggnadsstyrelsens förslag. Mitt förslag innefattar medel också för en 

eventuell projektering av fortsatt om- och tillbyggnad av lokaler för Svens

ka Träforskningsinstitutet. 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investe

ringsplan och anslagsberäkning. 

Investeringsplan (I 000-tal kr. I 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning Byggstart Färdig
ställande 

Om- och tillbyggnad av 
lokaler för Svenska trä
forskningsinstitutet 

1980-04-01 

m. m., etapp I 15 500 

Anslagsberäkning (I 000-tal kr. I 

Medelstillgång 

Anslag 1980/81 
Anslag 1981/82 (förslag) 

Beräknad för 
1980/81 1981/82 år. mån år. mån 

5000 

5000 
10000 
15000 

10000 80-12 82-05 

Beräknad mcdelsförbrukning 

1980/81 
1981/82 

5000 
10000 
15000 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Byggnacl.rnrbeten .for teknisk 11t1·eckling m. m. för budgetåret 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 10000000 kr. 
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G. STATSÄGDA FÖRETAG 

Flertalet av de statsägda företag som industridepartementet svarar för är 

dotterbolag till de båda moderbolagen Statsföretag AB och Svenska Varv 

AB. 

Av de affärsdrivande verken hör statens vattenfallsverk, domänverket 

och förenade fabriksverken till industridepartementets verksamhetsområ

de. 

Statsföretags och Svenska Varvs årsredovisningar för år 1979 har grans

kats av riksdagen (skr 1980/81: 11. NU 1980/81 : 6, rskr 1980/81: 38 och skr 

1980/81 : 12, NU 1980/81: 27, rskr 1980/81 : 129). Uppgifter i övrigt om de 

statliga företagen och affärsverken har liksom tidigare år sammanställts i 

den av industridepartementet utgivna publikationen Statliga företag. 

År 1980 har för Statsföretagsgruppens del präglats under sin första hälft 

av god konjunktur medan en påtaglig konjunkturförsvagning inträdde un

der senare delen av året. 

Statsföretagsgruppens resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

för år 1980 beräknar Statsförctag bli ca 150 milj. kr. bättre än motsvarande 

resultat år 1979 då resultatet blev ett överskott av 97 milj. kr. sedan hänsyn 

hade tagits till statliga stöd för att täcka driftkostnader och finansiella 

kostnader. 

Vidare beräknar Statsföretag resultatet före bokslutsdispositioner och 

skatter för år 1980 till en vinst av 440 milj. kr. Motsvarande resultat för år 

1979 var ett överskott av 296 milj. kr. 

Investeringar i anläggningar inom Statsförctagsgruppen för år 1980 be
räknas uppgå till 2 290 milj. kr. och medclantalet anställda till ca 46600 
personer. 

Under år 1980 har följande förändringar gjorts i Statsföretagsgruppens 
sammansättning. 

Statsföretags engagemang i Statsraff har under år 1980 överlåtits till 
intresseföretaget Svenska Petroleum AB. 

AB Statens Skogsindustrier !ASSI) har under året förvärvat det tyska 

wellpappföretaget Gerro Karton. 

BS Konsult förvärvade vid halvårsskiftet Energo Energi och VVS

konsulter AB. 

Eiser AB har den I september 1980 överlåtit Nyland Mattor till Tarkett 

AB. 

Kalmar Kockum övertog i januari Kockum Landsverk AB och vissa 

utländska försäljningsbolag från Kockums Industri AB. Kockums Industri 

har förutom denna överlåtelse avyttrat Logma AB till postverket. 

LKAB har i syfte att diversifiera verksamheten utanför järnmalmsrörel

sen införlivat LKAB Kol AB (f. d. Dahlöfs Bränsle AB). 

10 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 100. BilaRll 17 
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Regioninvest i Norr AB har från Svenska Navigator AB förvärvat Suna 

AB. Dessutom har Regioninvest förvärvat Pajala Mekaniska Verkstad AB. 

SARA förvärvade i januari fritids- och konferensanläggningen Billinge

hus. 

Svenska Tobaks AB har fr. o. m. april omorganiserat sin verksamhet. 

Ett förvaltningsbolag. Investment AB Procordia, har bildats och utgör 

moderbolag i tobakskoncernen. Den 30 april 1980 överlät Tobaksbolaget 

Nordium AB till Barnängen AB. 

En proposition om vissa frågor rörande Statsföretagsgruppen avses bli 

framlagd våren 1981. 

Mot bakgrund av de framtida problem som kan väntas inom den svenska 

och internationella varvsindustrin utarbetade Svenska Varv under år 1979 

en strukturplan som bl. a. innebar kraftiga kapacitetsreduktioner inom den 

statliga varvsindustrin. Bl. a. förutsattes en nedläggning av Öresundsvar

vet. 
Strukturplanen kom att bilda ett av underlagen för den varvsproposition 

som behandlades av vårriksdagen 1980 (prop. 1979/80: 165, NU 1979/ 

80: 69, rskr 1979/80: 405). 
I propositionen föreslogs att medel skulle anvisas för nedläggning av 

Öresundsvarvet. Riksdagen beslöt emellertid att anvisa medel som för 

Öresundsvarvets del innebar tillskott med sammanlagt 432 milj. kr. för 

åren 1980-1984. Härav är 275 milj. kr., avsedda att täcka förluster för den 

löpande produktionen, )00 milj. kr. för utvecklingsinsatser vid företaget 

och 57 milj. kr. för extra nedskrivningar. Riksdagens beslut var baserat på 
en plan för Öresundsvarvets överlevande som var utarbetad inom företa

get. 
Under år 1980 redovisades mycket stora förluster vid Öresundsvarvet 

vilka redan under året uppgick till ungefär det belopp som av riksdagen 

beräknades för förlusttäckning. På grund härav beslöts inom Svenska 
Varv-koncernen på nytt om avveckling av Öresundsvarvet. Svenska Varv 

har hos regeringen hemställt om kapitaltillskott för att täcka nedläggnings

kostnader. En proposition om varvsfrågor avses bli framlagd våren 1981. 

Domänverket 

Domänverket blev i samband med budgetreformen år 1912 affärsdri

vande verk. 

Nya riktlinjer för verksamheten fastställdes genom beslut av 1968 års 

riksdag (prop. 1968: 103, JoU 1968: 32, rskr 1968: 269). 

Verket skall driva skogsbruk, virkesförädling och annan därmed sam

manhängande verksamhet, förvalta den fasta egendomen och andra till

gångar som hör till domänverkets fond samt förvalta och öva tillsyn över 

vissa andra allmänna skogar. 

Målet för verksamheten vid domänverket är att gemensamt med ASSI 
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på lång sikt åstadkomma bästa möjliga samlade ekonomiska utbyte och 

därvid prestera ett från företagsekonomisk synpunkt rimligt årsresultat. 

Verksamheten vid domänverket och aktiebolag under verkets förvalt

ning skall bedrivas så att den bidrar till att målet för verksamheten uppnås. 

Domänverket leds av en verksstyrelse. Som ett led i samordningen 

mellan ASSI och domänverket skulle styrelsen för domänverket närmast 

vara densamma som för ASSI enligt 1968 års riksdagsbcslut. Fr. o. m. år 

1970 är det Statsföretag som väljer styrelse i ASSI. Den personidentitet 

som enligt riksdagens beslut skulle gälla i fråga om styrelserna i verket och 

ASSI har efterhand blivit allt svårare att åstadkomma. Riksdagen har 

därför på förslag av regeringen beslutat att upphäva styrelsesamordningen 

(prop. 1979/80:79, NU 1979/80:37, rskr 1979/80:288). 

Chef för domänverket är en generaldirektör med en överdirektör som 

ställföreträdare. Centralförvaltningen är organiserad i två produktavdel

ningar, en för skogsbruk och en för nyttjanderätter, ett organ för central 

planering samt enheter för stabs- och serviceuppgifter. Verket har sex 

regionförvaltningar. Inom varje region finns ett antal revirförvaltningar. 

Dessutom finns inom de tre södra regionerna fyra nyttjanderättsförvalt

ningar. Såväl produktavdelningarna som regionförvaltningarna har resul

tatansvar. 

Domänverkets skogsmarksinnehav, exkl. renbetesfjällens skogar, upp

går i runt tal till 4 milj. hektar produktiv skogsmark, varav ca 530000 

hektar är belägna ovanför skogsodlingsgränsen. Verkets skogsmarksinne

hav utgör närmare en femtedel av landets produktiva skogsmark. Det 

bokförda nettovärdet av verkets skogs- och jordbruksfastigheter uppgick 

år 1979 till 922 milj. kr. Motsvarande taxeringsvärde uppgick till 2701 milj. 

kr. 
Domänverkets omsättning omfattar intäkter för skogsprodukter, skogs

entreprenader, utarrendering av jordbruk. tomter. materialintäkter, jakt 

och fiske samt uthyrning av bostäder. Försäljningen av skogsproduktcr 

utgör ca 90% av omsättningen. Försäljningen av virke under de senaste 

fem åren framgår av följande sammanställning. 

1975 1976 1977 1978 1979 

Milj. mJ fub 1 5,8 6.5 6.5 7.0 7,2 

1 fub "' fast mått under bark 

Domänverkets ekonomiska resultat under åren 1975-1979 framgår av 

följande sammanställning (milj. kr.) 
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1975 1976 1977 1978 1979 

Omsättning 934.8 1128.2 1251,2 1264.8 1357,6 
Produktions-. försäljnings- och 
administrationskostnader 686,8 871,7 I 040,0 I 043,4 1143.1 
Rörelseresultat före avskrivningar 248,0 256,5 211,2 221.4 214,5 
Avskrivningar 58,5 69,8 78,0 86.8 91.2 
Finansiella och extraordinära poster 11.4 4.9 -8.2 -16.0 -26.8 
Resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt 200,9 191,6 125.0 118.6 96,5 
Bokslutsdispositioner -14.6 -21.4 -16,2 -12.7 +9.6 
Skatt 41.3 46.9 30,0 35,9 34.0 
Årets resultat 145,0 123,3 78,8 70,0 72,1 
Inlevererat till staten 20,0 63.5 54.8 43,6 40.0 
Redovisat resultat före 
bokslutsdispositioner och skatt 
i % av i medeltal disponerat statskapital 23.0 20.0 12,7 11.8 10.3 

Av sammanställningen framgår att omsättningen har stigit starkt under 

åren 1975-1979. Under år 1980 beräknas omsättningen komma att uppgå 

till ca I 500 milj. kr. Domänverkets resultat före bokslutsdispositioner och 

skatt beräknas bli ca 200 milj. kr. för år 1980. 
Domänverkets investeringar under åren 1975-1979 framgår av följande 

sammanställning (milj. kr.). 

1975 1976 1977 1978 1979 

Investering i maskiner och inventarier 72,3 96.1 94.5 81,5 56.4 
Investering i byggnader och mark-
anläggningar 12,5 14,2 34,9 36,9 24,4 

Till skillnad från övriga affärsdrivande verk erhåller domänverket i 

princip inte några investeringsmedel över statsbudgeten. Verkets medels

behov tillgodoses genom tillgång till rörlig kredit i riksgäldskontoret, vil

ken f. n. får uppgå till högst 500 milj. kr.. och genom disposition av 

tillgängliga vinst- och fondmedel. 

Domänverkets ekonomiska ställning vid utgången av vart och ett av åren 

1975-1979 framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

1975 1976 1977 1978 1979 

Omsättningstillgångar exkl. lager 442,2 459.1 488.4 496.4 478,7 
Lager 99,6 134, l 159.7 163.9 124,I 
Finansiella anläggningstillgångar 150.9 150.5 151.6 160.7 234,7 
Övriga anläggningstillgångar 549.6 694,I 832,6 943.4 1078,6 
Summa tillgångar 1242.3 1437,8 1632,3 I 764.4 1916.I 
Rörlig kredit 105.4 143.6 195.6 105,0 
Övriga kortfristiga skulder 258,9 297.8 402,I 461.H 464.3 
Förlagslån 216,9 
Särskilda avsättningar 48,2 68.4 84,5 95.6 86.0 
Eget kapital (Domänfondenl 93.5.2 966.2 1002.1 I 011.9 I 043.9 

Summa skulder och eget kapital 1242,3 1437.8 1632,3 I 764.4 1916.1 
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Antalet anställda inom domänverket de senaste fem åren framgår av 

följande sammanställning 

1975 1976 1977 1978 1979 

Anställda 6000 6500 6500 6500 6400 

På grundval av en av domänverket upprättad femårsplan för verket har 

regeringen den 16 oktober 1980 bestämt den inbetalning av vinst till staten 

som verket årligen skall fullgöra för åren 1980- 1984. Kravet innebär att 

verket årligen skall till staten inleverera 30 milj. kr. plus 30 % av års

vinsten. dock sammanlagt lägst 40 milj. kr. Den del av vinsten som återstår 

skall tillföras verkets dispositionsfond. 

För år 1979 inlevererades 41,6 milj. kr. till staten. lnleveransen beräknas 

bli 64 milj. kr. för år 1980. 

Verkets investeringsfond får utnyttjas för inköp av fast egendom och till 

investeringar med en varaktighet av minst tio år. t. ex. byggnader och 

skogsbilvägar. Genom avsättning till värdeminskningskonto för investe

ringar hålls fondens kapital intakt. Köpeskillingen för försäljning av krono

egendom tillförs investeringsfonden. 

Uppläggningen av domänverkets finansiering av drift- och kapitalut

gifter medför att endast anslag till verket av speciell natur redovisas på 

statsbudgeten. 

På grund av skogsindustrins trängda läge har ett stort utbud skett av 

skogsmark. Genom ett särskilt förlagslån av 500 milj. kr. (prop. 1978/ 

79: 125 s. 71, NU 1978/79:54, rskr 1978/79:447) har domänverket erhållit 

finansiella resurser för att kunna förvärva en del av denna skogsmark. Till 

följd härav har domänverket under åren 1979 och 1980 från skogsindustrin 

förvärvat drygt 48 000 ha mark för 275 milj. kr. Jämsides härmed har 

lantbruksstyrelsen kommit överens med domänverket om att verket skall 

överlåta drygt 20000 ha mark belägen på en mängd ställen i landet till 

jordfonden. 

Domänverket förvaltar aktierna i ett förvaltningsbolag, Domänföretagen 

AB, som finansiellt och administrativt samordnar verksamheten i ett antal 

dotterbolag. 

Domänverket med aktiebolagen under verkets förvaltning utgör domän

koncernen. 

Domänkoncernens utveckling åren 1975-1979 framgår av följande sam-

manställning. 

1975 1976 1977 1978 1979 

Omsättning 977.4 1180.0 I 326,5 1436.1 1883.6 
Resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt 213,4 203,2 121.7 128.2 117,2 
Anställda 6194 6847 6970 7096 7656 

Domänverket utger årligen en årsredovisning och en delårsrapport. 

11 RiksdaRen 1980181. I sam/. Nr 100. Bilaga 17 
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G 1. Ersättning till domänverkets fond för utgifter för övertalig personal 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

173776 

67000 
63000 

Från anslaget bestrids ersättningar som föranletts av beslut av 1933 års 

riksdag (prop. 1933: 233. BaJoU 1933: I. r.skr 1933: 269) angående indrag

ning av viss personal vid domänverket. 

Domänl'erket 

Domänverket beräknar kostnaderna år 1981 till ca 126 000 kr. Av kostna

derna beräknas kyrkofonden enligt sedvanliga beräkningsgrundcr svara för 

63 000 kr. Domänverket föreslår därför att anslaget förs upp med 63 000 kr. 

Föredraxanden 

Jag har ingen erinran mot domänverkets beräkningar och förordar därför 

att anslaget förs upp med 63 000 kr. Jag biträder vidare ett av verket lämnat 

förslag till fördelning enligt sedvanliga regler av de verkliga kostnaderna 

för år 1980 mellan anslaget och kyrkofonden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. besluta att kyrkofonden för år 1980 skall ersätta domänverkets 

fond för utgifter för överta! ig personal med 63 000 kr. 

2. till Ersättning till domänverkets fond för utgifter ji)r övertalig 

personal för budgetåret 1981 /82 anvisa ett förslagsanslag av 

63000 kr. 

G 2. Kostnader för kronotorp 

1980/81 Anslag (nytt) 4300000 
1981/82 Förslag 2 200000 

Anslaget disponeras av domänverket för bidrag till investeringar i bygg

nader m. m. på kronolägenheter. till tlyttningsbidrag och avträdesersätt

ning åt innehavare av kronolägenheter samt för att bestrida vissa andra 

utgifter för lägenheterna. 

Domänverket 

Riksdagen har under år 1980 fattat beslut (prop. 1989/80:74. NU 1979/ 

80: 64. rskr 1979/80: 414) om ändrade regler för avräkning med arrendato

rerna. Beslutet innebär bl. a. generösare beräkning av avträdesersättning

arnas storlek. 

Domänverket får budgetåret 1980/81 disponera högst 4.3 milj. kr. för 

avträdesersättningar och övriga kostnader belöpande på kronotorpen. Det-
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ta belopp innefattar förutom på budgetåret löpande kostnader jämväl till

läggsersättningar för retroaktiv omräkning av gjorda avräkningar fr. o. m. 

den 14 mars 1977 och för utbetalning av uppskjutna avräkningar omräk

nade enligt de nya riktlinjerna. 

Verket beräknar att avträdesersättningarna för budgetåret 1981/82 kom

mer att minska i förhållande till budgetåret 1980/81 beroende på att ett 

mindre antal torpkontrakt utlöper detta år. Antalet friköp av kronotorp 

torde emellertid komma att öka. Detta kan innebära fler avräkningar än 

vad som motiveras av utlöpande avtal eftersom friköp kan ske under 

löpande arrendeperiod. 

Domänverket räknar med fortsatt restriktivitet beträffande underhåll 

och investeringar på torpen. 

Sammanlagt beräknar domänverket anslagsförbrukning för budgetåret 

1981/82 till 2,2 milj. kr. 

Föredraganden 

I enlighet med domänverkets förslag bör anslaget för budgetåret 1981 /82 

tas upp med 2.2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för kronotorp för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 200000 kr. 

G 3. Förenade fabriksverken: Byggnader och utrustning 

1979/80 Utgift 
1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

75439743 
65 700000 

69700000 

Behållning 11 766469 

Förenade fabriksverken <FFVJ inrättades som affärsdrivande verk år 

1943 och fick huvuddragen av sin nuvarande organisation och verksam

hetsinriktning efter riksdagens beslut vid riksmötet 1975/76 (prop. 1975/ 

76: 122. NU 1975176: 62. rskr 1975/76: 4201. FFV skall utveckla, tillverka, 

försälja och underhålla försvarsmateriel och civila industriprodukter. Efter 

beslut av riksdagen (prop. 1978/79: 125 bil. 11, NU 1978/79: 54, rskr 1978/ 

79: 477 J har verksamheten vid de tidigare sektorerna Industriprodukter och 

Allmateriel förts över till FFV Industriprodukter AB resp. FFV Allmate

riel AB. 

FFV uppbär och redovisar verkets inkomster och bestrider därmed och 

med medel som i övrigt står till dess förfogande verkets uppgifter. 

FFV är organiserat i två sektorer. nämligen Försvarsrnateriel och Un

derhåll. Dessutom finns en koncernledning, koncernstaber och vissa ser

viceenheter. vilka sysselsätter 200 personer i Eskilstuna. 
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Inom sektor Försvars materie 1 finns produktenheter för grovkali

bermateriel med tillverkning vid Zakrisdalsverken i Karlstad (Z), Ving

åkersverken i Vingåker (Vå), Gällöverken i Gällö (GvJ: för finkalibermate

riel med tillverkning vid Gefärsfaktoriet i Eskilstuna (GF) och Vanäsver

ken i Karlsborg <VJ: för torpeder med tillverkning vid Centrala Torped

verkstaden i Motala (CTVJ: för krut med tillverkning vid Åkers krutbruk i 

Åkers Styckebruk IÅKBJ. Sektorn sysselsätter 2200 personer. . 

Inom sektor Underhåll finns följande produktenheter; 11ygplan, 

motor. elektronik. basmateriel. tillverkning och materiallaboratorium. 

Produktionen bedrivs vid verkstäder i Arboga (CV Al. Linköping (CVMJ 

och Östersund (CVÖJ. Sektorn sysselsätter 3 550 personer. 

FFV förvaltar statens aktier i FFV Företagen AB. FFV Företagen AB 

innehar aktier och andelar i följande bolag: Telub AB ( 100%), FFV Indu

striprodukter AB (100%). FFV Allmateriel AB ( 100%), FFV Norma AB 

( 100%1, Stirling Power Systems Corp. ( 100%). United Stirling (Sweden) 

AB (50%J, KB United Stirling (Sweden) AB & Co (37.5%1. Innovations 

AB Projection ( 14,3 %) och Innovations AB Projection KB ( 14,3 %). Ak

tierna i Industri AB Gelfa har per den l juli 1980 sålts. 

Ekonomisk översikt m. m. 

Regeringen har genom beslut den 17 april 1980 föreskrivit att FFV:s 

räkenskapssår fr. o. m. år 1981 skall vara kalenderår. Räkenskapsåret 

1979/80 har därför förlängts t. o. m. utgången av år 1980. Det jämförande 

siffermaterial som lämnas i den fortsatta beskrivningen är hämtade från 
interna rapporter för verksamhetsperioden juli 1979-juni 1980. 

FFV:s resultaträkning för det senaste verksamhetsåret framgår av 

följande sammanställning (milj. kr.I. 

1977178 1978179 1979/80* 

Rörelseintiikter 1428.0 1269,8 1188.0 
Rörelseresultat efter avskrivningar 80.0 95.7 110,0 
Rörelseresultat efter extraordinära 

intäkter och kostnader men före 
bokslutsdispositioner och skatt 10.7 70,7 86,9 

Bokslutsdispositoner 5,0 -11,0 -** 
Kommunalskall -1.4 -0.7 -1.0 

Nettoresultat 14,4 59,0 85,9 

* Delårsbokslut. 
** Bokslutsdispositioner görs först i bokslutet per den 31 december 1980. 

Den totala f akt ur er ingen vid FFV uppgick under perioden juli 

!979-juni l 980 till I 178 milj. kr. jämfört med I 149 milj. kr. föregående år. 

Av faktureringen hänför sig 555 milj. kr. till sektor Försvarsmateriel. 623 

milj. kr. till sektor Underhåll. Faktureringen av varor och tjänster på den 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 17 Industridepartementet 153 

svenska marknaden minskade med 74 milj. kr. till 844 milj. kr. medan 

exportfaktureringen ökade med 117 milj. kr. till 334 milj. kr. 

Den totala orderingången hos FFV uppgick under perioden juni 

1979-juni 1980 till I !07 milj. kr. jämfört med 1268 milj. kr. föregående 

verksamhetsår. Beställningarna från den svenska marknaden minskade 

med 90 milj. kr. till 808 milj. kr. Orderingången från det svenska försvaret 

var liksom föregående år mycket låg. Exportbeställningarna minskade med 

68 milj. kr. till 286 milj. kr. Vid utgången av juni 1980 uppgick orderstocken 

till 989 milj. kr. 

Antalet anställda var vid utgången av juni 1980 ca 6000. 

FFV:s investeringsanslag och mcdelsförbrukning de tre senaste budget

åren redovisas i följande sammanställning (milj. kr.). 

Ingående Anslag Medels- Utgående 
behållning förbrukning behållning 

1977178 5.3 91.4 87.8 8.8 
1978179 8.8 83.6 88.2 4,2 
1979/80 4,2 83,0 75.4 11.8 
1980/81 11,8 65.7 70.0 1 7.5 

1 Beräknad medelsförbrukning 

Förenade fabriksverken 

Allmänna frågor 

FFV framhåller i sin anlagsframtällning att FFV sedan lång tid tillbaka 

fått del av svenska försvarets anskaffningsplaner vad gäller planerade 

beställningar inom FFV: s materielområde. Planerna har under första delen 

av 1970-talct visat stor stabilitet år för år. Under de senaste åren har det 

däremot inneburit upprepade och kraftiga nedskärningar. speciellt inom 

sektor Försvarsmatericls produktområde. De minskade beställningarna 

från det svenska försvaret har endast i viss utsträckning kunnat kompen

seras. framför allt genom en intensifierad exportförsäljning. Detta medför 

att sektor Försvarsmateriel kommer att få en försämrad lönsamhet och en 

sänkt beläggning under de närmaste åren. Sektorn genomför ett åtgärds

program i syfte att begränsa den nu förutsedda lönsamhetssvackans stor

lek och varaktighet. För att nå detta mål måste såväl defensiva åtgärder, 

dvs. en anpassning av sektorns resurser till den väntande marknaden. som 

offensiva åtgärder i form av intensifierad marknadsföring genomföras. En 

ytterligare reducering av det svenska försvarets inköp skulle emellertid 

tillsammans med bibehållna eller skärpta restriktioner i försvarsmateriel

exporten avsevärt försämra förutsättningarna för sektorns framtida verk

samhet. 

För sektor Underhåll är den framtida utvecklingen ännu svår att bedö

ma. Ett antal externa utredningar pågår. och de beslut som kommer att 

fattas med anledning av dessa påverkar sektorn i många avseenden. Beslu-
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ten rörande framtida flygplansanskaffning och fredsorganisation av försva
rets materielunderhåll är centrala för sektorns val av framtida strategi. 

FFV framhåller att sektorn har betydande specialresurser för centralt 

underhåll av tlygvapnets materiel. Under 1970-talct har omfattande mo

derniseringar gjorts av anläggningarna så att de motsvarar de krav som den 

nya flygmaterielen ställer på verkstadsmiljöer. rationell och kvalificerad 

underhållsproduktion m. m. FFV framhåller också att sektorn besitter ett 

högt kunnande inom breda teknik- och materielområden. 

För att möta en på sikt väntad nedgång av beställningar från svenska 

försvaret ökar sektorn ansträngningarna inom andra områden. Sålunda 

görs satsningar på underhåll inkl. metoder, system och utrustningar samt 

teknisk konsult- och installationsverksamhet. FFV anser att den sannolika 

utvecklingen inom försvarsmatericlområdet och därmed sammanhängande 

lönsamhets-, beläggnings- och resursutnyttjandeproblcm ställer stora krav 

på FFV såväl vad avser anpassning av befintliga resurser i form av anlägg

ningar, maskiner och personal som på en utökning av den civila verksam

heten. Detta kräver i sin tur ytterligare renodling av koncernens olika 

verksamhetsgrenar, främst vad avser militär och civil verksamhet samt 

tillgång till kapital för att på ett betryggande sätt kunna genomföra sats

ningar och strukturförändringar. Inom FFV pågår arbetet med satsning på 

civila verksamheter. För att nå framgång med detta svåra arbete måste 

dock tempot ökas. ansträngningarna samordnas och styras samt de olika 

enheternas roller och affärsområden renodlas. FFV har under våren anlitat 

en konsultfirma som stöd i arbetet med att ta fram en plan för den civila 

satsningens omfattning. inriktning och organisation. 
I samband med de strukturella och organisatoriska förändringar som 

FFV har genomfört under ett antal år har FFV:s ledningsfilosofi också 
omprövats. Koncernledningens styrning sker i dag i huvudsak genom 
målstyrning. Målstyrning kommer att vidareutvecklas inom FFV och föras 

ned ytterligare inom organisationen. Planeringsarbetet för verksamhets
året 1981 innebär försök till målprecisering och handlingsprogram på lägsta 

organisatoriska nivå. FFV bedömer att förändringar i verksamhet och 

organisation i framtiden blir allt mer vanliga. Beredskap för detta måste 

finnas i form av flexibla administrativa system. 

lnvesteringsprogram 

I de regler som utarbetats angående investeringsplanering inom FFV har 

föreskrivits att det för varje investeringsprojekt skall finnas en dokumente

rad lönsamhetsbedöming. Den tillämpade kalkylräntan vid maskininveste

ringar är f. n. 20%. 
De planerade investeringsobjekten utgör ett led i den långsiktiga utveck

lingen av FFV. I följande sammanställning lämnas uppgifter om faktisk 

och beräknad medelsanvändning budgetåren 1979/80-1981/82 (milj. kr.). 
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Faktisk Beräknad 
utgift utgift 
1979/80 1980/81 

Försvarsmateriel 9.2 4.3 
Underhåll 36.9 29.2 
Tvätteriet i Ödeshög 2.3 
Administration 5.5 
Reinvesteringar i utrustning 27.0 31.0 

Summa 75,4 70,0 

155 

Beräknad 
utgift 
1981/82 

10.4 
26,7 

40.0 

77,I 

Investeringsbehovet för budgetåret 1981182 uppgår till 77. I milj. kr. För 

åren därefter är behoven av investeringsmedel ungefär på samma nivå. 

FFV anmäler att eventuella investeringar i Vanäsverken inte har tagits 

med i anslagsframställningen i avvaktan på resultatet av en pågående 

intern utredning om den framtida verksamheten avseende finkalibrig am

munition. FFV framhåller att verket under senare delen av 1970-talet har 

genomfört ett omfattande moderniseringsprogram. framför allt på bygg

nads- och anläggningssidan. Den totala investeringsvolymen under första 

hälften av 1980-talet är därför lägre räknat i reala termer än volymen under 

senare delen av 1970-talet. 

FFV:s behov av investeringsmedel för budgetåret 1981/82 framgår av 

följande sammanställning (milj. kr.) 

Objekt 

Sektor Försvarsmateriel 

Nyinresteringar 

I. Sjövattenverk IZJ 
2. Markförvärv (Z) 
3. Elektromekanisk verkstad <CTV) 
4. Byggnader vid Hugelsta skjutfält 
5. Energibesparande åtgärder inom 

sektorn 
6. Div. miljö-. skydds- och säkerhets

åtgärder 

Sektor Underhåll 

Pclgående investeringar 
7. Panncentral och drift verkstad < CV A) 
8. Telefonväxel (CV A) 
9. Laboratoriebyggnad 1CVM) 

10. Provningsverkstad ICVM) 
11. Personalrestaurang (CVM) 

Nyini·esteringar 

12. Robotförråd !CV AJ 
13. Div. om- och tillbyggnader 

Hela verket 
14. Reinvesteringar i maskiner 

och utrustning' 

Totalt för budgetåret 1981/82 

Beräknad 
kostnad 

1.6 
0.3 
3.0 
1.4 

1.0 

4.1 

11.0 
3.5 

17,2 
12.0 
6,0 

1.2 
6,0 

40.0 

1 Motsvarar de kalkylmässiga avskrivningarna 

Beräknad 
utgift 
1981/82 

1.6 
0.3 
2.0 
1.4 

1.0 

4.1 

3,0 
2.3 
4.2 
6,0 
4.0 

1.2 
6.0 

40,0 

77,1 

Beräknad 
utgift 
1982/83 

1.0 

4.6 
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Med hänsyn till den behållningen vid budgetårets början resp. slut har 
FFV räknat med en medelsförbrukning av 73,5 milj. kr. 

Rörelsekapital 

FFV:s rörelsekapital finansieras - förutom av kundförskott. leveran

törskulder och övriga kortfristiga skulder - även av ett fast rörelsekapital 

på sammanlagt 22,3 milj. kr. samt en rörlig kredit i riksgäldskontoret, f. n. 

maximerad till 210 milj. kr. 

FFV:s rörliga kredit i riksgäldskontoret är avsedd att främst täcka lö

pande variationer i behovet av likvida medel. Den är en kortfristig finansi

cringsform. vars utnyttjande kan fluktuera mellan noll och maximerat 

belopp. 

Då numera den rörliga krediten drar avsevärt högre ränta än statskapita

let anser FFV det motiverat och angeläget att den rörliga krediten till en 

del ersätts av ett fast rörelsekapital. 

För ökad finansiering i form av fast rörelsekapital äskar FFV ett anslag 

av 100 milj. kr. för budgetåret 1981/82. 

Föredraganden 

Riksdagen meddelade våren 1976 beslut i fråga om verksamhetsinrikt

ning, organisation m. m. för FFV (prop. 1975/76: 122, NU 1975/76: 62. rskr 

1976/77: 420). Beslutet innebar bl. a. att verksamheten i ökad utsträckning 

skulle koncentreras till tillverkning och underhåll av försvarsmateriel samt 
till viss kompletterande civil produktion. Som en följd av beslutet har 

tvätteri- och konfektionssektorerna avvecklats. Efter beslut av riksdagen 

våren 1979 har de tidigare sektorerna Industriprodukter och Allmateriel 

ombildats till aktiebolag. FFV är f. n. organiserat i en koncernledning med 
staber och två sektorer: Försvarsmateriel och Underhåll. 

Chefen för försvarsdepartementet har av regeringen bemyndigats att 
tillkalla en kommitte (Fö 1979: 02) för att utreda vissa frågor rörande den 

militära flygindustrins framtida struktur. Utredningens förslag kan få stor 

betydelse för sektor Underhålls framtida inriktning. 
En särskild utredare (I 1979: 02) har tillkallats efter regeringens bemyn

digande för att lämna förslag beträffande alternativ produktion inom de 

delar av försvarsmaterielindustrin som inte omfattas av den militära tlygin

dustrin. 
FFV sysselsatte vid utgången av budgetåret 1979/80 ca 6 000 personer. 

Inom de bolag som är knutna till FFV sysselsattes ca 2 000 personer. 

Resultatet för flertalet av bolagen beräknas inte bli tillfredsställande. Ver

kets resultat beräknas för verksamhetsåret 1979/80 bli tillfredsställande. 

Omsättningen uppgick till 1178 milj. kr. Större delen av verksamheten 

. vid FFV avser att tillgodose behov hos det svenska försvaret genom 

produktion av försvarsmateriel och tjänster. FFV är landets näst största 

leverantör till det svenska försvaret. 
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FFV har i sin anslagsframställning begärt ett anslag av 100 milj. kr. för 

rörelsekapital. Jag anser att FFV:s behov av rörelsekapitalt. v. bör tillgo

doses genom rörlig kredit i riksgäldskontoret. 

FFV har i sin an slagsfram ställning begärt 77. I milj. kr. till investeringar 

under det kommande budgetåret. varav för sektor Försvarsmateriel 10.4 
milj. kr., och för sektor Underhåll 26.7 milj. kr. För reinvestering i utrust

ning har FFV beräknat 40 milj. kr. 

FFV:s främsta uppgift är att under krav på lönsamhet tillgodose det 

svenska försvarets efterfrågan på tillverkning och underhåll av försvars

materiel som FFV har på sitt program. Som komplettering förekommer 

viss export. Försvarets behov av varor och tjänster från FFV minskar 

fortlöpande. FFV måste därför enligt min mening anpassa sina resurser till 

dessa förutsättningar. FFV kommer att få svårt att upprätthålla den nuva

rande sysselsättningen vid verkets alla enheter. på kort sikt främst inom 

sektor Försvarsmateriel. Jag räknar dock med att personalminskningar i 

görligaste mån sker i samband med naturlig avgång och i förening med en 

effektiv omplaceringsverksamhet. 

Med hänsyn till den osäkerhet som råder om den framtida efterfrågan på 

FFV:s produkter och tjänster är det av vikt att investeringarna tillgodoser 

ett långsiktigt behov. De projekt som FFV har redovisat är enligt min 

mening så gott som helt av denna karaktär. 

Jag beräknar för investeringar inom FFV för nästa budgetår 73.5 milj. 

kr. Anslagsbeloppet för budgetåret 1981/82 bör beräknas med en marginal 

av 5 % (3.7 milj. kr.) utöver investeringarna för att möjliggöra en eventuellt 

påkallad ökning av medelsanvändningen. Den behållning av 7 .5 milj. kr. 

som förutses finnas vid budgetårets början skall vid beräkningen dras 

ifrån, varför anslaget bör föras upp med (73 .5 + 3, 7 - 7 ,5 =) 69, 7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Förenade .fahriksl'erken: Byggnader och 11trustning för bud

getåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 69700000 kr. 

G 4. Täckande av förluster på grund av garantier till den statliga varvskon· 

cernen 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

380511707 
1000 

I 000 
Riksgäldsfullmäktige har bemyndigats att lämna särskilda värdegaran

tier om sammanlagt 3 350 milj. kr. till Svenska Varv AB (prop. 1976/ 

77: 139, NU 1976177: 53, rskr 1976177: 343, prop. 1977/78: 174. NU 1977/ 
78:76, rskr 1977178:377, prop. 1978/79: 124, NU 1978179:47, rskr 1978/ 

79:356 och prop. 1979/80: 165, NU 1979/80:69, rskr 1979/80:405). Värde-
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garantin är en förbindelse från staten att täcka de förluster som kan uppstå 

vid försäljningen av varvens fartygsproduktion för egen räkning och på 
kundfordringar. Ett förslagsanslag av I 000 kr. har anvisats för budgetåret 

1980/81 för att täcka eventuella infrianden av ställda värdegarantier. 

Ett motsvarande anslag bör finnas även under budgetåret 1981/82 att 

användas för att infria ställda värdegarantier. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Täckande av förluster på grund av garantier till den statliga 

l'arvskoncernen för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag 

av 1000 kr. 

G 5. Betalning av ränta och amortering på statens skuld till SSAB Svenskt 

Stål AB 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

52 259576 1 

630000001 

42 300000 

Reservation 1556421 

År 1978 bildades i enlighet med beslut av riksdagen (prop. 1977/78: 87, 

NU 1977/78: 45. rskr 1977/78: 198) ett nytt handelsstålföretag, SSAB 

Svenskt Stål AB, vars ägarkapital är fördelat med 50% på Statsföretag AB 

och med 25 % på vardera Gränges AB och Stora Kopparbergs Bergslags 

AB. 
Riksdagens beslut innebar hl. a. att fullmäktige i riksgäldskontoret be

myndigades att utfärda skuldebrev dels till Statsföretag AB på högst 356 
milj. kr., dels till det nya handelsstålbolaget på högst 350 milj. kr. 

Vidare anvisade riksdagen 104 milj. kr. för budgetåret 1978/79 till betal
ning av ränta och amortering på de sålunda uppkomna skulderna. 

Med stöd av bemyndigandet har fullmäktige i riksgäldskontoret utfärdat 
ett skuldebrev till SSAB Svenskt Stål AB på 343,3 milj. kr. Staten skall 

betala skulden genom årliga amorteringar under tolv år enligt en upprättad 

betalningsplan. 

Vidare har fullmäktige i riksgäldskontoret utfärdat ett skuldebrev till 

Statsföretag AB på 25 876 791 kr. 21 öre. Staten skall betala skulden under 

loppet av tre år enligt upprättad betalningsplan och sista avbetalningen 

sker den I april 1981. 

På den vid varje tidpunkt utestående kapitalskulden utgår en fast årlig 

ränta av 8,25 %. 
Kostnaderna för amorteringar och räntor för skuldebreven har under 

budgetåret 1979/80 uppgått till 52.3 milj. kr. och beräknas under budgetåret . 

1 Anslaget Betalning av ränta och amortering på statens skulder till Statsföretag AB 
och ett nytt handelsstålbolag 
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1980/81 komma att uppgå till 64,5 milj. kr. Detta innebär att det inte 

kommer att finnas några medel kvar på anslaget. 

Under budgetåret 1981/82 beräknas kostnaderna för amorteringar och 

räntor komma att uppgå till 42,3 milj. kr. För ändamålet bör därför anvisas 

42.3 milj. kr. nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Betalning m· ränta och amortering på statens skuld till SSAB 

Srenskt Stål AB för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservations

anslag av 42 300000 kr. 

G 6. Lån till ett nytt handelsstålbolag för rekonstruktionsändamål 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

250000000 

300000000 

1981/82 Förslag 200000000 

Behållning 150000000 

År 1978 bildades i enlighet med riksdagens beslut ( prop. 1977 /78: 87. NU 

1977/78: 45, rskr 1977/78: 198) ett nytt handelsstålföretag. SSAB Svenskt 

Stål AB. vars ägarkapital är fördelat med 50 % på Statsföretag AB och med 

25% på vardera Gränges AB och Stora Kopparbergs Bergslags AB. Avta

let mellan ägarna om att bilda SSAB var för sin giltighet beroende av en 

betydelse finansiell medverkan av staten. Bl. a. förutsattes att staten under 

åren 1978-1982 ställde lån av sammanlagt 1800 milj. kr. till bolagets 

förfogande för rekonstruktionsändamål. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1977178:87. NU 1977/78:45, rskr 1977/ 

78: 198. prop. 1978/79: 100 bil. 17, NU 1978/79:43. rskr 1978/79:369 och 

prop. 1979/80: 100 bil. 17. NU 1979/80: 51. rskr 1979/80: 323) har medel för 

ändamålet anvisats med 700 milj. kr. för budgetåret 1977/78, med 200 milj. 

kr. för budgetåret 1978/79, med 400 milj. kr. för budgetåret 1979/80 och 

med 300 milj. kr. för budgetåret 1980/81. alltså med sammanlagt 1600 milj. 

kr. Medlen beräknas i sin helhet vara utbetalade till SSAB före utgången 

av budgetåret 1980/81. 

Under det kommande budgetåret bör ytterligare 200 milj. kr. finnas 

tillgängliga för ändamålet. Medel bör därför anvisas härför. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lån till ett nytt Jzandelsstålbo/ag för rekonstruktionsiinda

mål för budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 

200000000 kr. 
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Register 

Sid. 

Översikt 

12 A. Industridepartementet 

12 Industridepartementet 
13 Teknisk attache 
14 Kommitteer m. m. 
15 Extra utgifter 
15 Bidrag till vissa internationella organisationer 
16 Åtgärder i etableringsfrämjande syfte i vissa län 

17 B. Industri m. m. 

Statens industriverk: 
24 Förvaltningskostnader 
27 Utredningar m. m. 
29 Bidrag till regionala utvecklingsfonder m. m. 
31 Täckande av förluster i anledning av garantigivning hos 

regionala utvecklingsfonder 
32 Täckande av förluster i anledning av statliga 

industrigarantilån m. m. 
34 Sprängämnesinspektionen 
37 Branschfrämjande åtgärder 
43 Kostnader för räntebefrielse vid strukturgarantier till 

företag inom vissa industribranscher 
45 Täckande av förluster på grund av strukturgarantier till 

företag inom vissa industribranscher 
46 Kostnader för räntebefrielse vid särskilda strukturgarantier 

för textil- och konfektionsindustrierna 
47 Bidrag till företagsinriktad fortbildning 
48 Täckande av förluster vid investeringsgarantier till vissa företag 
49 Täckande av förluster vid lånegarantier till skogsindustrin 
50 Bidrag till Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling 
51 Främjande av hemslöjden 
51 Medelstillskott till Norrlandsfonden 
51 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom 

AB Svensk Exportkredit 
53 Kostnader för viss kreditgivning hos Sveriges 

Investeringsbank AB 
54 Lån till rationaliseringsinvesteringar inom konfektionsindustrin 

55 C. Regional utveckling 
Regionalpolitiskt stöd: 

79 Bidrags verksamhet 
83 Lokaliseringslån 
84 Åtgärder i glesbygder 
85 Täckande av förluster på grund av kreditgarantier 

till företag i glesbygder m. m. 
86 Åtgärder m. m. i anslutning till länsplanering 

88 D. Mineralförsörjning m. m. 

Sveriges geologiska undersökning: 
92 Geologisk kartering samt information och dokumentation 
98 Uppdragsverksamhet · 

102 Prospektering m. m. 
103 Utrustning 
104 Bergsstaten 

* Beräknat belopp 

160 

29931 ()()() 
505000 

39000000 
447000 
204000 

I 750000 

71837000 

34990000 
5 037 000 

95 000000 

I 000 

75000000 
I 000 

56385 000 

1000 

10000000 

4500000 
9924000 

I 000 
I 000 

14100000 
*2 752000 
30000000 

180000000 

10000000 
10000000 

537693000 

402 200000 
600000000 
100000000 

1000 
35000000 

1137 201000 

35617000 
I 000 , 

7969000 
5000000 
1799000 
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Statens gruvegendom: 
106 Prospektering och hrytvärdhetsundersökningar 

_I IO Egendomsförvaltning m. m. 
111 Delegationen för samordning av havsresursverksamheten 

114 E. Energi 

114 Statens vattenfallsverk: Kraftstationer m. m. 
114 Statens elektriska inspektion 

Statens kärnkraftinspektion: 
114 Förvaltningskostnader 
114 Kärnsäkerhetsforskning 
114 Kostnader för vissa nämnder 
114 Vissa utbildningsåtgärder m. m. i energibesparande syfte 
114 främjande av landsbygdens elektrifiering 
114 Atgärder för hantering av radioaktivt avfall m. m. 
114 Medelstillskott till Svenska Petroleum Exploration AH 
114 Solmätning vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut 

116 I". Teknisk utveckling m. m. 

Styrelsen för teknisk utveckling: 
111 Teknisk forskning och utveckling 
122 Drift av forskningsstationer 
122 Utrustning 
122 Europeiskt rymdsamarbete m. m. 
130 Statens provningsanstalt: U ppdragsverksamhet 
134 Bidrag till statens provningsanstalt 
135 Statens provningsanstalt: Utrustning 

Marintekniska institutet: 
136 U ppdragsverksamhet 
139 Bidrag till verksamheten 
139 Utrustning 
140 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 
141 Bidrag till Standardiseringskommissionen 
142 Energiforskning 
142 Bidrag till verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB 
143 Utvecklingshidrag till Datasaab AB 
143 Medelstillskott till Datasaab AB 
144 Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. ni. 

145 G. Statsägda företag 

150 Ersättning till domänverkets fond för utgifter för övertalig 
personal 

150 Kostnader för kronotorp 
151 Förenade fabriksverken: Byggnader och utrustning 
157 Täckande av förluster pä grund av garantier till den 

statliga varvskonccrnen 
158 Betalning av ränta och amortering på statens skuld till 

SSAB Svenskt Stål AB 
159 Lån till ett nytt handelsstålbolag för rekonstruktionsändamål 

Totalt för industridepartementet 

* Beräknat belopp 

161 

72077000 
6371000 
2217000 

131051000 

*1750000000 
*6317000 

*I 000 
*l 000 

* 165 000 
*I 000 

*4 500000 
*I 000 

*7000000 

*1786000 

1769772000 

*476 550000 
*I 000 

* 13 200000 
169000000 

I 000 
33 189000 
6000000 

I 000 
4 837 000 
1500000 
2 100000 
8380000 

*I 000 
•1000 

16 250000 
lK 750000 
10000000 

759761000 

63000 
2 200000 

69700000 

I 000 

42 300000 
200000000 

314264000 

4 721579000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 





Bilaga 18 till budgetpropositionen 1981 

Kommundepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1980/81:100 
Bilaga 18 

Till kommundepartementet hör främst frågor som rör den kommunala 

självstyrelsen, den statliga länsförvaltningcn. räddningstjänsten samt svens

ka kyrkan och andra trossamfund, allt i den mån sådana frågor inte 

ankommer på något annat departement. Som en väsentlig del i departemen

tets uppgifter ing;'\r att biträda med samordning av rcgeringspolitiken i frågor 

som rör kommunal och landstingskommunal verksamhet. Departementet 

har också ett särskilt ansvar för frågor som rör folkrörelserna. 

Arbetsområdet omfattar vidare civilbefälhavarna. de lokala skattemyn

digheterna och kronofogdemyndigheterna. ärenden om kommunernas och 

landstingskommunernas beredskap. oljebekämpning till havs och förebyg

gande litgärder mot brand samt fdgor enligt allmänna ordningsstadgan och 

lagen om allmänna sammankomster. 

Departementet är organiserat med ett sakområde för förhållandet mellan 

stat och kommun. kommunal indelning m. m .. ett för kommunal demokrati 

och folkriirelser, ett för länsstyrelserna m. m .. ett för personal rn. m. och ett 

för iirendcn om svenska kyrkan, andra trossamfund och förhållandet 

stat-kyrka. Friigor som rör riiddningstjiinst, inkl. oljebekiimpning till havs, 

och förebyggande åtgärder mot brand och kommunernas beredskap 

handliiggs inom en särskild arbetsenhet. Departementets planerings- och 

budgetsekretariat svarar också för ärenden om kommunal ekonomi och för 

internationella ärenden. 

Kommundepartementets huvudansvar giiller stilunda lokal och regional 

samhällsförvaltning. Till detta kommer främst ett särskilt ansvar för 

folkrörelserna och trossamfunden. Frågor om demokrati och medborgar

inflytande samt om kontakterna i allmänhet mellan de enskilda och 

samhällets organ intar därför en framträdande plats i departementets arhcte. 

En siirskild tyngd har naturligtvis fri\gorna om den kommunala självstyrel

sen. Denna har en avgörande het,Ydelsc inte bara för demokratins och 

förvaltningens funktionssätt utan också för samhällsekonomin. Den kom

munala verksamheten svarar för två tredjedelar av den offentliga sektorn och 

tar i anspråk nära en fjärdedel av BNP. Det är angeläget att dra 

konsekvenserna av kommunindelningsreformerna genom att ge kommuner

na ett ökat ansvar för sina uppgifter utan onödig och ofta kostsam statlig 

styrning. Vidare är det viktigt att finna lösningar på de problem, främst för 

medborgarinflytandet. som har blivit en följd av att kommunerna har blivit 

större. Departementets arbete på detta område har naturlig anknytning till 

I Riksdagen 1980/81. I sam/. Nr 100. Bil. 18 



Prop. 1980/81:100 Bilaga 18 Kommundepartementet 2 

och omspänner också de näraliggande frågorna om medborgarnas förhållan

de till samhällets organ. Genom den allt vanligare kritiken mot ökad 

hyri'lkrati inom samhällsförvaltningen har dessa frågor tilldragit sig ett 

viixande intresse under senare år. Ocksi'l departementets ansvar för den 

statliga länsförvaltningen har fått allt större betydelse genom den mångfald 

av uppgifter som numera handhas av länsstyrelserna. Att åstadkomma en så 

effektiv förvaltning som möjligt på liinsplanet och ett fungerande samspel 

mellan de statliga och de kommunala organen har hlivit en alltmer angelägen 

uppgift, särskilt med hänsyn till strävan efter ökad decentralisering. 

Dessa uppgifter, som har präglat kommundepartementets arbete hittills. 

kommer att få iin större betydelse i framtiden. De möter nu de allt starkare 

kraven på att samhällets resurser på alla områden utnyttjas på hästa sätt och 

att största möjliga sparsamhet iakttas. Dessa krav leder ofrånkomligen till 

omprövning och omläggningar inom såväl den statliga som den kommunala 

förvaltningen. Sådana åtgärder riskerar att medföra problem för kontakter

na mellan samhällsorganen och de enskilda medhorgarna, om inte dessa 

förhållanden ägnas en fortlöpande uppmärksamhet. Det är därför ett starkt 

intresse att det redan genomförda reformarbetet för bl. a. en stärkt 

kommunal demokrati och ett bättre förhållande mellan enskilda och 

myndigheter ger goda resultat. Det är också nödviindigt att arbetet fullföljs. 

så att ansträngningarna för en ökad effektivitet inom förvaltningen får stöd 

av ett aktivt arhete för fördjupad demokrati och goda medborgarkontakter. 

Kommundepartementets verksamhet under det kommande budgetåret 

kommer att präglas av en sådan strävan. 

Genom kummunindelningsreformerna minskade antalet kommuner från 

2 498 år 1951 till 277 år 1977. Frågan om en ändrad indelning har därefter 

diskuterats i flera kommuner. Sedan regeringen är 1979 beslutat om delning 

av Motala och Åsele kommuner, uppgår antalet kommuner fr. o. m. den 1 

januari 1980 till 279. För några ytterligare kommuner pågår utredning om en 

ändrad indelning. Regeringen kommer att pröva förslag till sådana ändringar 

positivt, om de är motiverade med hänsyn till den kommunala demokratin 

och framställningarna har stöd i en hred folkopinion. Erfarenheterna av de 

genomförda kommundelningarna kommer att tas till vara. 

Riksdagen har beslutat att anslå medel för ett forskningsprogram om 

utvärdering av kommunindelningsreformen (prop. 1978/79:61, KU 1978/ 

79: 17, rskr 1978/79:79 och prop. 1979/80: 100 hil. 18. CU 1979/80: 19, rskr 

1979180:213 ). Hittills har sju rapporkr lagts fram. Programmet heräknas 

vara avslutat den l juli 1981. Ett nytt underlag kommer alltså snart att ges för 

elen viktiga dehatten om den kommunala indelningen och den kommunala 

demokratins gnindförutsättningar. 
Statens tillsyn och kontroll över kommunernas och landstingskommuncr

nas verksamhet har stått under debatt i flera år. Statskontrollkommitten (Kn 

1976:06) tillsattes år 1977 för att åstadkomma en minskning av elen statliga 

detaljregleringen av elen kommunala sektorn. Kommitten lämnade år 1980 
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sitt slutbetänkande (SOU 1980: 10) Ökad kommunal självstyrelse. Det har 

lagts till grund för en proposition till riksdagen (1980/81:80). I kommittens 

uppdrag ingick emellertid inte att föreslå direkta ändringar i de statliga 

myndigheternas föreskrifter, anvisningar och råd. Denna normgivning har 

avsevärd betydelse för det praktiska kommunala arbetet. Från den 

kommunala sidan har hävdats att kostnaderna ofta drivs upp genom normer 

av detta slag. Liknande gäller om myndigheternas tillsynsverksamhet. bl. a. 

den som sker genom inspektioner. liksom om den planläggningsskyldighet 

som har ålagts kommuner och landstingskommuner på olika områden. 

Regeringen har funnit det angeläget att fortsätta arbetet med att minska 

statskontrollen över den kommunala sektorn och har bl. a. för den uppgiften 

tillsatt en särskild arbetsgrupp. stat-kommungruppen (Kn 1980:03). Arbets

gruppen skall göra en skyndsam översyn av de statliga myndigheternas 

normgivningsverksamhet. I syfte att minska de kommunala kostnaderna 

skall arbetsgruppen särskilt överväga, om det är nödvändigt att till alla delar 

behålla de krav på viss standard som ställs upp i dag. Arbetsgruppen skall 

också pröva behovet av och formerna för de statliga myndigheternas 

allmänna tillsyn samt se över de bestämmelser om planläggningsskyklighet 

som finns för olika verksamhetsområden. Arbetsgruppen har särskilt ålagts 

att ta till vara kommunernas och landstingskommuncrnas kunskaper och 

erfarenheter. Avsikten är att utredningsarbetet skall pågå i tre år. En rapport 

skall lämnas till regeringen varje år. 

På det kommunaldemokratiska området fortsätter utredningsarbetet 

genom kommunaldemokratiska kommitten (Kn 1977:07). Arbetet har 

hittills avsatt praktiskt betydelsefulla resultat bl. a. genom lagen (1979:408) 

om lokala organ i kommunerna. Denna är av försökskaraktär och trädde i 

kraft den 1 januari 1980. Lagen ger kommunerna möjlighet att decentralisera 

beslutanderätten inom såväl specialreglerade som frivilliga områden till 

lokala nämnder inom delar av kommunen. Lagens tillämpning kommer att 

följas av kommunaldemokratiska kommitten. som har fått ett särskilt 

uppdrag att utarbeta modeller för försöksverksamhet och även på andra sätt 

underlätta för kommunerna att pröva de möjligheter till ökat medborgarin

flytande som den nya lagstiftningen ger. Kommitten arbetar också med 

frågor om de förtroendevaldas arbetsvillkor. Den är inriktad på att redovisa 

sina förslag i denna del under våren 1981. Kommitten räknar vidare med att 

kunna lägga fram förslag om direktvalda kommundelsorgan under första 

halvåret 1981. 

Formerna för de anställdas inflytande har betydelse för den kommunala 

demokratin. Utredningsarbetet på detta område har senast lett till att 

riksdagen år 1979 har antagit en lag om partssammansatta organ inom 

kommuner och landstingskommuner (rskr 1978/79:362). Ett fortsatt utred

ningsarbete pågår i kommitten (Kn 1978:02) för medbestämmandefrågor. 

Den beräknas avlämna sitt slutbetänkande under år 1981. 

Även i övrigt pågår ett reform- och översynsarbete på det kommunala 
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området. Prop. (1980/81:75) har lagts fram på grundval av ett förslag av 

utredningen om inomregional skatteutjämning (Kn 1980:01) om fortsatt 

giltighet av lagen om skatteutjämning i Stockholms läns landstingskommun. 

Sedan en konvention om samarbete över riksgr~inser mellan lokala och 

regionala samhällsorgan har utarbetats inom Europarådet och undertecknats 

av bl. a. Sverige. har frågan om ratificering underställts riksdagen genom 

proposition ( 1980/81 :77). Fortsatt arbete pågår inom kommunalbcsvärskom

mitten (Kn 1977:05). som planerar att lägga fram sitt slutbetänkande före 

sommaren 1981, samt inom kommunalföretagskommitten (Kn 1978:01). En 

särskild översyn genomförs av lagen (1957:281) om kommunalförbund. 

Inom departementet har utarhetats promemoriorna Omval av kommunala 

och landstingskommunala nämnder (Ds Kn 1980:3) och Proportionella val 

till statliga nämnder m. m. (Os Kn 1980:4). Båda planeras ligga till grund för 

förslag till riksdagen under år 1981. 

Demokratifrågorna har nära anknytning till folkrörelsernas roll i samhäl

let. Ett översynsarbctc pågår i fråga om relationerna mellan samhället och 

folkrörelserna. Det bedrivs i nära samverkan med folkrörelserna genom en 

särskild referensgrupp. Särskilda initiativ har tagits i vissa frågor. Samhiillets 

ekonomiska stöd till folkrörelserna har utretts av en särskild utredare i 

betänkandet (SOU 1979:60) Bidrag till folkrörelser. En särskild utredning av 

frågan om statsbidrag till kvinnoorganisationer har resulterat i betänkandet 

(SOU 1980:44) Bidrag till kvinnoorganisationer. Dessa frägor bereds f. n. 

inom departementet. 

Under år I %0 har en omarbetad upplaga av skriften Statliga anslag till 

folkrörelserna getts ut inom ramen för översynsarbetet. Syftet med denna 

skrift är att ge organisationerna en bättre överblick över de statliga anslag 

som finns. Under år 1980 har också puhlicerats rapporterna Folkrörelserna 

och kommersialismen samt Folkrörelserna och demokratin. I början av år 

1981 beräknas två handböcker för föreningslivet bli utgivna. en juridisk 

handbok och en arkivhandbok. 

Både reformarbetet rörande den kommunala självstyrelsen och översyns

arbetet rörande folkrörelserna har en nära anknytning till de allmänna 

frågorna om kontakterna mellan medborgarna och samhället. En översyn av 

dessa frågor genomfördes åren 1977-79 av en parlamentarisk kommitte, 

byråkratiutredningen (Kn 1976:05). med företrädare även för bl. a. kom

munförbunden och de fackliga huvudorganisationerna. I sitt slutbetänkande 

(SOU 1979:31) Bättre kontakter mellan enskilda och samhällsorgan 

redovisade utredningen sin syn på frågorna och sina förslag till åtgärder. 

Betänkandet har tillsammans med statskontrollkommittens slutbetänkande 

lagts till grund för den tidigare nämnda propositionen (1980/81 :80). 

Propositionen tar upp frågor om förenklingsarbcte inom förvaltningen, 

om service och information. om fortsatt arbete för att stärka de enskildas 

rättsskydd inom förvaltningen och om resurssvaga gruppers särskilda 

problem. Även personalutbildningen berörs liksom det offentliga språkbru-
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ket. Olika åtgärder föreslås bl. a. för att stimulera myndigheterna att själva 

arbeta med förenklingsfrågor. Genom en ändring i kommunallagen 

(1977:179) föreslås kommunstyrelsen resp. förvaltninr,sutskottet fö ett 

övergripande ansvar för sådant arbete inom kommuner och landstingskom

muncr. 

Det är viktigt att aktivt följa upp det arbete som har inletts på att förbättra 

kontakterna mellan enskilda och myndigheter. Ett särskilt ansvar i detta 

hänseende ligger på regeringskansliet. Myndigheterna börges stöd i arbetet 

för förenklingar och förbättrat förhållande till allmänheten. 

På initiativ av byråkratiutredningen har en särskild arbetsgrupp (Kn 

1978:A) utarbetat en handbok för samhällsinformation. Samhällsguiden. 

som gavs ut våren 1979. En ny upplaga förbereds nu. Syftet är att pa ett 

lättillgängligt sätt ge allmänheten information om rättigheter och skyldighe

ter. Upplysningar ges om bestämmelser som gäller på olika områden och om 

vilka myndigheter eller andra organ som medborgarna kan vända sig till i 

olika sammanhang. 

Den regionala samhällsförvaltningen har fått en ökad betydelse under de 

senaste decennierna som en följd av strävandena efter en förbättrad 

samhiillsplanering. en aktivare regional- och näringspolitik samt decentrali

sering av uppgifter från central nivå. Länsstyrelserna har tillförts en rad nya 

uppgifter under 1960- och 1970-talen, samtidigt som vissa uppgifter har förts 

bort. bl. a. genom 1979 års länsrättsrcform. Länsstyrelserna har också blivit 

föremål för såväl organisationsförändringar som en debatt med mera allmän 

inriktning. 

Arbetet med ätt finna former för ökad länsdemokrnti fortsätter genom 

länsdemokratikommittcn ( Kn 1976:04 ). Den skall utarbeta alternativa 

förslag till organisation och uppgiftsfördelning på det regionala planet. Den 

avser att Higga fram ett principbetiinkande under [1r 1981. Uinsdomstolskum

mittcn ( Kn 1977:0 I) fortsiittcr sitt arbete med frågorna om länsriitternas 

rnillomri\de och allmänt ombud. Kommitten heriiknas liimna sitt slutbetiin

kande under är 1981. 
Inom länsförvaltningen måste frägor om resursanvändning, ambitionsnivå 

och samordning ägnas stor uppmärksamhet. Vad gäller den regionala 

samhällsplaneringen har ett särskilt översynsarbete satts i gång inom 

regeringskansliet. Detta har anmälts för riksdagen i prop. 1980/81 :20 om 

besparingar i statsverksamheten m. m. För budgetåret .1981/82 har bespa

ringarna på anslaget Länsstyrelserna beräknats till ca 5 milj. kr. 

Uinsstyrelsenrn föreslås nu få ökade resurser för mervärdeskattekontroll. 

De kommer också att få nya uppgifter i samband med socialtjänstreformen. 

En organisatorisk lösning kommer att ges under år 1981. Länsstyrelsernas 

organisationsnämnd har vidare fått i uppdrag att överväga juristfunktionen 

vid länsstyrelserna. Ett angeläget verksamhetsområde är också miljöskydd 

och naturvård. 

Kronofogdemyndigheterna har under det innevarande budgetåret tillförts 
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ca 1 milj. kr. för insatser i samarbete med andra myndigheter m. fl. för att 

bekämpa ekonomisk brottslighet. Medlen har tilldelats storstadsdistrikten. 

Dessa disponerade redan tidigare var sin tjänst med uppgift att gå igenom 

företag som har gått i konkurs, att bedöma gäldenärer samt att göra 

företagsvärderingar enligt olika metoder. Erfarenheterna av dessa insatser är 

positiva. Kronofogdemyndigheterna föreslås få ytterligare resurser för att 

anlita ekonomisk expertis i syfte att förstärka indrivningen av skatter m. m. 

Verksamheten bör samordnas med motsvarande utbyggnad inom polis- och 

åklagarväsendet. 

Frågor med anknytning till samhällets räddningstjänst berör såväl 

kommunerna och länsstyrelserna som flera andra myndigheter. Detta 

område har under de senaste åren fått stor aktualitet. Riiddningstjänstkom

mitten (Kn 1979:01) arbetar med flera väsentliga frågor. I enlighet med 

riksdagens hemställan utreds förutsättningslöst frågan om huvudmannaska

pet för den framtida räddningstjänsten. Uppdraget omfattar vidare huvud

mannaskapet för sjuktransporter och ambulansverksamhet. Kommittens 

arbete syftar till att göra samhällets räddningstjänst mer effektiv och att 

ompröva nuvarande verksamheter. Det är samordnat såväl i sak som i tid 

med 1978 års försvarskommittc.s (Fö 1978:02) arbete. I räddningstjänstkom

mittcns uppdrag ingår också frågorna om ersättning på grund av naturkata

strofer samt om geotekniska undersökningar och förebyggande åtgärder mot 

jordskred. 

Räddningstjänstkommitten har redan avlämnat delbetänkandet (Ds Kn 

1980: 1) Undersökning av allvarliga olyckshändelser. Förslaget har remiss

bchandlats. Inom kort avses åtgärder bli vidtagna för att mera systematiskt 

än f. n. få till stånd objektiva undersökningar av allvarliga olyckshändelser 

och tillbud till sådana händelser. 

Ett omfattande utrcdningsarbete har bedrivits om bekämpning av och 

sanering efter oljeutsläpp till sjöss. Oljcskyddskommittcn ( Kn 1977:03) har 

lämnat förslag rörande beredskapen mot sådana utsläpp. Vidare har 

utredningen om tillsyn av kusterna lagt fram betänkandet (Ds Kn 1980:2) 

Personal för tillsyn av kust och ski\rgård. I detta föreslås bl. a. en ny 

handläggningsordning för frågor om bemanningen längs våra kuster. Statens 

brandnämnd har utarbetat ett förslag till uppbyggnad av regionala förråd av 

oljebekämpnings- och saneringsmateriel. Materielen är avsedd att ställas till 

kommunernas förfogande vid ett större oljepåslag för att effektivisera 

bekämpningen i strandzonen. Statens brandnämnd har också på regeringens 

uppdrag gått igenom och lämnat förslag i fråga om länsstyrelsernas 

beredskapsplaner för olje- och kemikaliebekämpning. Dessa utredningsför

slag har remissbehandlats och bereds f. n. i regeringskansliet tillsammans 

med andra närliggande utredningsförslag. Resultatet kommer att ge 

underlag för att bestämma den mera långsiktiga inriktningen av den svenska 

beredskapen. En proposition med förslag till förstärkning av beredskapen 

för bekämpning av miljöfarliga utsläpp till havs samt i kustvattnen, Vänern 
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och Mälaren avses bli framlagd för riksdagen under början av är 1981. I 

propositionen kommer också att behandlas bl. a. fdtgan om regionala 

förråd. 

Sedan 1979 ärs allmänna kyrkomöte hade avvisat regeringens förslag om 

ändrade relationer mellan svenska kyrkan och staten, tillsattes vissa 

utredningar på det kyrkliga området. Utredningen (Kn 1979:04) om 

begravningsverksamhcten och 1979 års kyrkomöteskommittc (Kn 1979:06) 

kommer att avlämna betiinkandcn i början av år 1981. Med anledning av 

behandlingen vid 1979 års allmänna kyrkomöte av frågan om kvinnliga 

präster tillkallades också en särskild utredare (Kn 1979:02) med uppdrag att 

fortlöpande följa utvecklingen inom svenska kyrkan och överviiga en 

lagteknisk lösning av frågan. Utredaren kommer att Himna ett betänkande i 

början av år 1981. Avsikten är att de nu nämnda betänkandena efter 

remissbehandling skall läggas till grund för skrivelser till ett allmänt 

kyrkomöte under våren 1982. 

I proposition 1980/81 :20 om besparingar i statsvcrksamheten m. m. har 

föreslagits att det särskilda statliga skatteutjämningssystemet till de kyrkliga 

kommunerna skall omprövas. I samband därmed har aviserats en utredning 

om kyrkofonden. Denna skall se över den avräkning av kostnader som sker 

mellan pastoraten och kyrkofonden samt utreda möjligheten att låta en 

utjämning via kyrkofonden fungera som ett övergripande utjämningssystem 

för kyrkliga kommuner. En särskild utredare (Kn 1980:05) har tillkallats för 

dessa uppgifter. 

Arbetet med en översyn av lagen om församlingsstyrelsc i syfte att anpassa 

denna till den nya kommunallagen har slutförts av den särskilde utredaren 

(Kn 1977:04). En proposition med förslag till ändringar i lagen läggs fram när 

betänkandet har remissbehandlats. 

Inom departementet upprättades under år 1980 promemorian (Ds Kn 

1980:5) Kyrklig beredskap som behandlar planering för den kyrkokommu

nala verksamheten vid krig eller krigsfara och innehåller förslag till en lag om 

kyrklig beredskap. En proposition kommer att läggas fram under år 1981. 

Under år 1980 har också upprättats promemorian (Ds Kn 1980:8) Förhål

landet mellan församlingsindelningen och fastighctsindelningen. Den fort

satta handläggningen av däri föreslagna lagändringar ankommer på justitie

departementet. 

Inom det kyrkliga området fortsätter i övrigt bl. a. arbetet i 1968 års 

kyrkohandbokskommitte (U 1969:44) och i 1969 års psalmkommitte (U 

1970:47). Kyrkohandbokskommittcns betänkande (SOU 1979:12) Svenska 

kyrkans gudstjänst med förslag till ny evangeliebok för svenska kyrkan har 

remissbchandlats. Förslaget kommer efter bearbetning att föreläggas nästa 

kyrkomöte. 

Frågan om kyrkomusikcrverksamhetcns organisation kommer att ses över 

av en särskild utredare (Kn 1980:04). 

Riksdagen har begärt en plan för utvecklingen av anslagen till andra 
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trossamfund än svenska kyrkan (rskr 1978179:204). Frågan har behandlats av 

en särskild arbetsgrupp inom regeringskansliet. Kontakt har tagits med 

Sveriges frikyrkoråd. Resultatet av arbetet redovisas i samband med 

behandlingen i det följande av anslaget C 10. Bidrag till trossamfund. 

Anslagen för budgetåret 1981/82 

För nästa budgetiir begiirs anslag pi\ 2 707,7 milj. kr. för verksamheten 

inom kommundepartementets område. 

Länsstyrelserna m. m. 

Länshälsovårdskonsulenterna och socialkonsulentorganisationen inlem

mas i länsstyrelserna. För nya uppgifter - bl. a. prövning och tillsyn enligt 

miljöskyddslagstiftningen - får länsstyrelserna personalförstärkning. Mer

värdeskattekontrollen förstärks i storstadsläncn. Besvärsenheterna hos 

länsstyrelserna får medel för hanteringen av besvär över 1981 års allmänna 

fastighetstaxering. Kronofogdemyndigheterna får personal för att kunna 

överta vissa överexekutorsuppgifter från länsstyrelserna. Dessutom får dessa 

myndigheter medel för att anlita särskild ekonomisk expertis. Besparingsal

ternativet tillämpas i viss utsträckning på samtliga myndigheter. 

Kyrkliga ändamål 

Medel beräknas för restaurcringsarheten pä domkyrkorna i Skara och 

Visby samt Vadstena klosterkyrka. 

Räddningstjänst m. m. 

Förslag till förstärkning av beredskapen för bekämpning av miljöfarliga 

utsläpp till havs samt i kustvattnen, Vänern och Mälaren planeras bli 

framlagt i en särskild proposition till riksdagen under början av år 1981. I 

propositionen kommer att behandlas bl. a. anslagsposten Anskaffning av 

bekämpningsanordningar och bekämpningsmedel m. m. under förslagsan

slaget D 2. Beredskap för oljebekiimpning till havs m. m. Medel beriiknas 

diirför inte nu för detta ändamål. 

Sammanställning 

Anslagsförändringarna inom kommundepartementets verksamhetsområ

de i förhållande till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 framgår av följande 

sammanställning (milj. kr.). 
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Anvisat Förslag Förändring 
1980181 1981/82 

A. Kommundepartementet m. m. 22.1 20.8 1,3 
B. Liinsstyrclserna m. m. 2 305.8 2 596.7 + 290.9 
c. Kyrkliga ändamål 63,3 64,6 + 1,3 
D. Räddningstjänst m.m. 29.8 25,6 1 

4 "' .~ 

Totalt Jör kommundepartemclllet 2421,0 2 707,7 + 286,7 

1 Förändringen är hcrocndc av att anslagspostcn Anskaffning av bebmpningsanord
ningar och bekämpningsmedel m. m. kommer att behandlas i en särskild proposition 
till riksdagen. 



Prop. 1980/81: IOO Bilaga 18 Kommundepartementet 10 

KOMMUNDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsd1det Boo 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammantriide 

1980-12-23 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser 
kommundepartementets verksamhetsområde 

Femtonde huvudtiteln 

A. KOMMUNDEPARTEMENTET M. M. 

A I. Kommundepartementet 

1979/80 
1980/81 

1981182 

Personal 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 

9 034 115 
9 817 ()()() 

10 587 000 

Resecrsättningar (även utrikes resor) 
Expenser 

1980181 

34 
24 
58 

8 820 ()()() 
412 00() 
585 \)\)(\ 

9 817 000 

Beräknad ändring 
1981182 

- 1 

- 1 

+ 731 OIJO 
+ 12000 
+ 27 000 
+ 770 000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till JO 587 000 kr. Anslaget har beräknats enligt huvudförslaget. 

Jag hemställer att regeringen föresl[tr riksdagen 

att till Kommundepar1emente1 för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 10 587 000 kr. 
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A 2. Kommitteer m. m. 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

6 373 380 

11 OUO OUO 

10 nuo ooo 

Reservation 6 615 813 

11 

Med hiinsyn till den ber:iknade omfattningen av utredningsverksamheten 

bör anslaget föras upp med 10 000 000 kr. för nästa budgcti'lr. 

Jag hemstiillcr att regeringen fiireslttr riksdagen 

att till Ko111mi11eer 111. m. för budget{iret 1981/82 anvisa ett 

rcservationsanslag av JO 000 000 kr. 

A 3. Extni utgifter 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

140 833 1 

J 75 ()()() 

175 000 

Reservation 203798 

För budgetärct 1981182 förordar jag att anslaget förs upp med 175 0110 

kr. 

Jag hemst:illcr att regeringen fiiresEir riksdagen 

att till Extra 111gif1er för budget[1ret 198 l/82 anvisa ett reservations

anslag av 175 000 kr. 

1 25 000 kr. anvi~ade pä tilhiggsbudget II till statsbudgeten för hudgct{iret 1979/~0 
(prop. 1'179/80: 101. CU 1979/SO:R. rskr 1979/SO: 147) 
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B. LÄ~SSTYRELSERNA M. M. 

B I. Länsstyrelserna, B 2. Lokala skattemyndigheterna, B 3. Kronofogde

myndigheterna och B 4. Ch"ilbefälharnrna 

Allmän översikt 

Länsstyrelserna 

Landets 24 liinsstyrelser svarar för den statliga förvaltningen i länen. De 

har till uppgift att fr~imja resp. läns utveckling och befolkningens bästa samt 

att verka för att statlig. kommunal och landstingskommunal verksamhet 

samordnas och anpassas till de regionalpolitiska m<'1len. 

Länsstyrelsernas arbetsuppgifter iir mfrngskiftande och omfattar bl. a. den 

regionalpolitiska planeringen. den fysiska riksplaneringen. plan- och bygg

nadsviisendet. fastighetsregistreringen. naturv(mkn, miljöskyddet, livsme

delskontrollen. kulturminnesvården, den allmänna hiilsovården, den sociala 

omvårdnaden. viig- och trafikväsendet. den civila försvarsbcredskapcn. 

riiddningstjänsten. beskattningsväsendet. uppbiirdsväscndet, exckutionsvä

sendet. folkbokföringen samt den konsumentpolitiska verksamheten. Inom 

re~p. Ian iir länsstyrelsen högsta polismyndighet och överexekutor samt 

huvudman för priskontorsverksamhetcn. 

Länsstyrelsen leds av en styrelse med landshövdingen som ordförande och 

med 14 andra ledamöter. Landshövdingen är chef för liinsstyrelscn. Som 

ställföreträdare för landshövdingen fungerar i Stockholms län en Hinsövcr

dircktör och i övriga län en av avdelningscheferna. Med undantag fi.ir 

liinsstyrelsen i Swckholms liin är länsstyrelserna organiserade med tva 

avdelningar n{imligcn planeringsavdelningcn och skatteavdelningen. Avdel

ningschef iir ett länsråd. Dessutom finns en allmän enhet och en administrativ 

enhet. Länsstyrelsen i Stockholms liin har följande avdelningar: plancrings

avdelningen. taxeringsavdclningen. förvaltningsavdelningcn och administra

tiva avdelningen. I alla länsstyrelser utom länsstyrelsen i Gotlands län finns 

en l~inspolischdsexpedition. l Gotlands liin fullgör länsstyrelsen de uppgifter 

som ankommer pii länsbostaclsnämnd. 

Under länsstyrelsen lyder i olika avseenden de lokala skattemyndigheter

na. kronofogdemyndigheterna. polisviiscndet och civilförsvaret. 

Antalet tjänster hos liinsstyrclserna uppg{1r till ca 9 400. 

Om man bortser från särskilt beräknade uppbördsmedel. uppgår mcdels

anvisningcn för innevarande budgetår till ca 1440 milj. kr. 
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Lokala skattemyndigheterna 

De lokala skattemyndigheterna verkstiiller mantalsskrivning. uppriittar 

allmiin röstlängd. tar befattning med taxeringsarbete samt debitering och 

uppbörd av skatt m. m .. bestiimmer pensionsgrundande inkomst samt utövar 

kontroll över att viss uppgiftsskyldighet inom den allmiinna försiikringen 

fullgörs. 

Länsstyrelsen iir chefsmyndighet för de lokala skattemyndigheterna i 

länet. Den lokala skattemyndighetens verksamhetsomri1de är fögderiet. 

Chef för lokal skattemyndighet iir en fögderichef. 

Antalet tjänster hos landets 120 lokala skattemyndigheter uppgår till 

ca 4 200. 

Om man bortser från särskilt beräknade uppbördsmedeL uppgår medels

anvisningen för innevarande budgetår till ca 570 milj. kr. 

Kronofogdemyndigheterna 

Den exekutiva verksamheten avser dels det allmiinnas fordringar för 

skatter. böter. allmänna avgifter m. m .. dels äremlen som anhiingiggörs av 

enskilda riittsiigare. Den förra ärendegruppen dominerar. Dessutom är 

kronofogde skyldig att handliigga ärenden enligt lagen ( 1970:741) om statlig 

lönegaranti vid konkurs och att efter länsstyrelsens förordnande vara 

ÖV(:rexekutor för siirskild förriittning. Fr. o. m. elen 1 januari 1980 iir vissa 

kronofogdemyndigheter tillsynsmyndigheter enligt 42 § konkurslagen 

( 1921 :225) och har i denna egenskap tillsyn över förvaltningen i konkur

ser. 

Fiir den exekutiva verksamheten iir landet indelat i kronofngdt'distrikt. I 

varje distrikt finns en kronofogdemyndighet med en kn,nodirektör eller 

kronofogde som chef. Riksskatteverket är centralmyndighet för administra

tion av exekutionsviisendet. 

Antalet tjiinster inom dt: 81 kronofogdedistrikten uppgår till ca 2 800. 

Om man bortser från särskilt beräknade uppbördsmedel. uppgår medels

anvisningen för innevarande budgetår till ca 400 milj. kr. 

Civilbefälha,·arna 

Landets sex civilbefälhavare ve.rkar i fred för att totalförsvaret inom resp. 

civilomd1de planliiggs s{1 att det i krig och vid krigsfara kan föras med en 

enhetlig inriktning samt s{1 att största möjliga försvarscffekt uppniis. 

Förutom uppgiften att samordna viss planliiggning har civilbefälhavaren att 

leda övningar. utbilda eller verka för utbildning av viss personal för uppgifter 

i krig samt planera för den egna verksamheten i krig och vid krigsfara. 

För dessa uppgifter bitriids civilbefälhavaren av ett kansli. vilket iir förlagt i 

anslutning till en länsstyrelse. 
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Civilbcfiilhavarkanslierna har inemot 40 anställda. 

Medelsanvisningen för innevarande hudgetår uppgår till ca 8.8 milj. kr. 

Länsstyrelsernas organisationsnämnd 

Länsstyrelsernas organisationsniimnd är centralt rationaliserings-. sam

ordnings- och uthildningsorgan för länsstyrelserna. Nämnden bistår länssty

relserna i frftgor som rör arbetsformer. personal- och ekonomiadministration 

och intern planering. Nämnden verkar för samordning mellan länsstyrelser

na samt mellan länsstyrelserna och andra statliga myndigheter. I samråd med 

liinsstyrelserna planlägger och anordnar nämnden utbildning och konferen

ser för länsstyrelsepersonal. Nämnden fastställer formuliir till vissa hlanket

ter för länsstyrelserna. Ett revisionskontor och en redovisningscentral för 

länsstyrelserna är knutna till nämnden. 

Länsstyrelsernas organisationsniimnd består av ordförande och högst tio 

andra ledamöter. Antalet anställda hos nämnden är ca 30. Nämnden 

disponerar ca 9.1 milj. kr. för sin verksamhet. 

Länsstyrelsernas anslagsframställningar 

Framställningarna 

Linsstyrelsernas anslagsframställningar för budget[1ret 1981/82 innehåller 

som huvudförslag ett besparingsalternativ. Förslaget har genomgående 

heriiknab schablonmässigt som en reduktion med 2 % av anslaget enligt 

statsbudgeten för budgetåret l 980/8 l uppriiknat med pris- och löneomriik

ning. Medelsbehovet enligt detta alternativ ökar med följande belopp. 

Länsstyrelserna 

Lokala skattemyndigheterna 

Kronofogdemyndigheterna 

Summa 

95 761 000 kr. 
47 715 ()()()kr. 

34 883 000 kr. 

178 359 000 kr. 

Länsstyrelserna anser· att stora svårigheter föreligger att genomföra 

besparingsalternativet utan att vidta åtgärder som innebiir icke önskvärda 

amhitionsnivilsänkningar på flera områden. Rationaliserings- och ompriori

teringsmöjlighetcrna begränsas i hög grad av att huvuddekn av arbetsvoly

men hos liinsstyrelserna utgörs av ärenden som anhiingiggörs av allmänheten 

eller som länsstyrelserna enligt olika författningsföreskrifter i övrigt har att 

handlägga. Konsekvenserna av nödviindiga amhitionsnivftsänkningar kan 

enligt länsstyrelserna på sikt bli negativa. I detta läge anser länsstyrelserna att 

det är nödvändigt att centrala instanser vidtar iHgärder i förenklande syfte 

och att statsmakterna lägger fast vissa generella prioriteringar. Sädana 

prioriteringar motverkar också alltför olikartad handläggning länen emel

lan. 
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Atskilliga liinsstyrelser för inte fram yrkanden om nya tjänster men 

redovisar det behov av sådana som anses föreligga. Länsstyrelsernas 

yrkanden och önskem{ilen om pcrsonaliikningar m. m. innebär att mt:dels

behovet ökar med följande belopp utöver nyss redovisat bcsparingsalterna

tiv. 

Lins~tyrelserna 

Lokala skattemyndigheterna 

Kronofogdemyndigheterna 

Summa 

87 033 000 kr. 

36 728 000 kr. 

23 402 000 kr. 

147 163 000 kr. 

Flertalet länsstyrelser hemställer att huvudalternativet inte skall tilliimpas 

och framhåller att en tillämpning av ett sådant alternativ fordrar att 

statsmakterna föreskriver vilka arbctsomrt1den som skall drabbas. Någon 

länsstyrelse förordar att de hittillsvarande generella sparåtgiirderna skall 

ersiittas eller i varje fall kompletteras med selektiva fitgärder där de olika 

Wncns speciella problem siirskilt beaktas. 

De begärda personalökningarna hos liinsstyrclserna omfattar ca 180 

ytterligare tjänster varav drygt hiilften avser tjänster för handläggare. 

Uehovet avser inom plancringsavdclningarna bl. a. naturvårdsenheterna 

(35 tjänster). planeringskanslierna ( 13 tjänster), lantmiitcrienheterna 

( 11 tjiinster) och regionalekonomiska enheterna (9 tjänster). För skatteav

delningarna redovisas behov bl. a. för taxeringscnheterna ( 17 tjiinster). 

mcrviirdeskatteenhcterna ( 11 tjiinster) och dataenheterna (9 tjiinstcr). 

Administrativa enheternas behov av ytterligare tjänster uppgår till ett antal 

av 31 st. Flera liinsstyrelser har dessutom hänvisat till de resultat som kan 

komma fram genom de översyner som genomförs dels av liinsstyrelsernas 

organisationsniimnd beträffande Hinsstyrelscrnas naturvt1rclsenheter, dels av 

riksskattcverket beträffande länsstyrelsernas besvärsenheter och mervärde

skattecnheter. 

De personalförstärkningar som begärs för de lokala skattemyndigheterna 

avser tjänster för utbyggnad av elen nya granskningsorganisationcn. För 

detta ändamål redovisas ett behov av 113 tjiinster. Det redovisade behovet 

vid kronofogdemyndigheterna (ca 150 tj:inster) avser till övervägande del 

bitriidespersonal (ea lllO st). I det redovisade behovet ing[1r ett antal tjänster 

för ekonomer avsedda för speciella uppgifter bl. a. i samband med åtgärder 

mot den ekonomiska brottsligheten. 

Remissyttrandena 

Remissy!ttranden över liinsstyrclsernas anslagsframställningar har avgetts 

av rikspolisstyrelsen betriiffande liinspolischcfsexpeditioncrna. civilförsvars

styrelscn oeh överstyrelsen för ekonomiskt försvar bctriiffande försvarsen

heterna. socialstyrelsen betriiffande länsstyrelsernas uppgifter enligt lagen 
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(1977:293) om handel med drycker. trafiksiikerhetsvcrket bctriilTandc bil

och kiirkortsregistren. riksskatteverket bctriiffande skatteförvaltningen och 

kronofogdemyndigheterna. nämnden för samhiillsinformation beträffande 

in formationsverksam heten, riksan ti kvaricämbetct betriiffande kul tu rmin

nesvårdens regionala organisation. lantbruksstyrclsen och statens livsme

delsverk bctriiffande liinsvetcriniirerna, statens naturv{1rdsverk beträffande 

naturvårdscnheterna. statens pris- och kartellnämnd betriitTandc priskonto

rcn. konsumentverket betriiffandc hemkonsulenterna. statens planverk 

beträffande planenheterna samt statens lantmäteriverk beträffande lant

mäterienheterna. 

Rik.lpoliss1yrelse11 konstaterar att behov av personalförstärkning föreligger 

vid flera liinspolischefsexpcditioner. Styrelsen är dock medveten om att 

nf1gra mer genomgripande föriindringar inte torde kunna göras i den 

regionala polisorganisationen i avvaktan pi\ resultatet av 1975 i:'irs polisut

redning. 

Civilfiir.1T11rss1yrclse11 hyser farh<'1gor t'ör att länsstyrelsernas insatser för 

civilfiirsvarsvcrksarnheten inte kan uppriitthållas i den omfattning som 

förutsattes vid omorganisationen av försvarsenhctcrna år 1978. Styrelsen 

framhMlcr att försvarsenhetens uppgifter inom fn;dsräddningstjänstcn 

kriiver ett allt större utrymme inom enhetens verksamhet. 

Socials1yrclsen anser. i avvaktan p[1 en samlad priivning av den nya 

organisationen med uppgifter enligt lagen ( 1977:293) om handel med 

drycker, att det är synnerligen viktigt att de handliiggartjänster för 

alkoholärenden som liinsstyrelserna har tilldelats också används i enlighet 

med intentionerna i lagstiftningen. I den män mlgon länsstyrelse inte 

utnyttjar för detta iindam[il tilldelade resurser bör fr{1gan om att omfördela 

resursen till annan liinsstyrclsc prövas. 

Tmfiksiikahers1·erke1 uppger att liinsstyrelscrnas användning av bil- och 

körkortsrcgistren. miitt i antal transaktioner, visar en fortsatt nedgiing. 

Antalet registrerade fordon har dock ökat med ca I 27 000 st och antalet 

registerförda körkort med ca 93 000 st. !Vled ledning av den statistik över 

lransaktionsvolymcrna per län, vilken verket för regelbundet. tillstyrker 

trafiks1ikerhctsverket viss förstärkning vid bil- och körkortsregistren hos 

länsstyrelserna i Gotlands och Västerbottens län. 

Riksska11e1•erkct hiivdar att den regionala och lokala skatteförvaltningen 

skall undantas från besparingsalternativct. Verket framht1ller att tilrnmp

ningen av detta alternativ för innevarande budgetär kan beräknas motsvara 

en resursminskning för regional skattefi\rvaltning om niirmarc 100 <lrsarbets

krafter. Om besparingsalternativet skall tilliimpas under budget{nct 19~1/82 

p[i bt1de regional och lokal skatteförvaltning blir följden att sammanlagt niira 

300 [1rsarbetskrafler färre kan disponeras iin som hade förutsatts vid 

utformningen a\· den nya organisationen. Enligt riksskatteverkcts uppfatt

ning saknas möjligheter att reducera skatteförvaltningen resursmässigt om 

man inte prövar vad resurserna skall anviindas till och vilka mål man vill 
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uppnå. De regler som styr myndigheternas verksamhet måste därför först ses 

över. 

I fråga om länsstyrelserna tillstyrker riksskatteverket att de arvodestjän

ster som inrättades tillfälligt för fastighetstaxering görs permanenta. Under 

budgetåret 1981/82 bör tjänsterna användas för handläggning av besvär över 

1981 ärs allmänna fastighetstaxering. Riksskatteverket framhåller att verket 

avser att . under år 1981 påbörja en analys av bitriidcssituationen på 

taxeringsenheterna. Verket tillstyrker ej någon förstärkning av revisionsen

heterna. Diircmot anser verket att besviirsenheterm~ fordrar en förstärkning 

för behandlingen av besvär över 198 L ärs allmänna fastighetstaxering. 

Riksskatteverket anser att det iir rimligt att riikna med en kraftig ökning av 

sådana besvär och även att den sammanlagda volymen kan komma att uppgå 

till 100 000 st. eller t. o. m. mer. Verket anser attdenna mängd skall kunna 

avarhi:tas dels genom att de tidigare niimnda tjiinsterna för fastighetstaxering 

för användas för handläggning av sådana besvärsärendcn, dels genom att 

tillfälliga medel om sammanlagt drygt 6,5 milj. kr. skjuts till . 

. På regeringens uppdrag gör riksskatteverkct en översyn av liinsstyrelser

nas mervärdeskattcenheter. En rapport med förslag till bemanning av dessa 

enheter kommer verket att liinrna i april {1r L 981. På grund av den befintliga 

mervärdeskattekontrollens stora brister anser verket att en förstärkning är 

nödviindig snarast möjligt och föreslår diirför att medel motsvarande ca 50 

kvalificerade handliiggartjänster tas upp för budgetåret 1981/82. Behovet av 

nettoförstärkning av dessa enheter för främst kontrolländamål kan, enligt 

verket, redan på nuvarande utrcdningsstadium bedömas ligga högre än den 

nu föreslagna förstärkningen. 

I fråga om dataenheterna framhåller riksskatteverket att arbetsuppgifter 

av~eende uppbördsberedningen förs över till uppbördsenheterna under 

innevarande budgetår. De resurser som dataenheterna disponerar för detta 

iindamltl kan avvecklas. Ä andra sidan fordras under den briida tiden 

november - januari en förstärkning av resurserna för efterbchandlingen av 

bl. a. skattsedlar p<l slutlig skatt. skattelängd, arbctsgivaravgiftsräkningar, 

preliminära skattsedlar. deklarationsblanketter. manfolslängd m. m. Den 

resurs som kan avvecklas uppg{1r till drygt 60 årsarbetskrafter. Förstärkning

en för den nämnda eftcrbehandlingen beräknar riksskatteverket till nära 300 

personmånader. 

Riksskatteverket tillstyrker att de lokala skattemyndigheterna byggs ut 

mt:d 144 tjänster. Av den ursprungliga bemanningsplanen i det s. k. 

RS-projektet återstf1r då endast 16 tjänster. 

Riksskattcverket kan i fråga om kronofogdemyndigheterna inte till någon 

del godta att huvudalternativet genomförs. Kronofogdemyndigheterna bör i 

stället tillföras resursförstiirkning för att motverka den nedåtgående trenden 

avseende levererade belopp i förhiillandc till belopp att driva in och för att på 

ett effektivt och kvalitativt godtagbart siitt kunna bearbeta den ökade 

restföringen samt för att minska de allt större oredovisade beloppen. 

2 Riksdagen 1980181. 1 sam/. Nr 100. Bil. 18 
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Antalet oavslutade allmänna mål har ökat trots att antalet inkomna sådana 

mål har minskat. Belopp att driva in har också ökat. En av riksskatteverket 

gjord analys visar att nära hälften av antalet gäldenärer har små skuldbelopp -

högst 1 000 kr. - och att inte fullt 10 % av antalet gäldenärer svarar för 

ca 75 % av de totala skuldbeloppen. Verket anser att det är en riktig satsning 

om kronofogdemyndigheterna ägnar omfattande resurser åt de relativt få 

stora gäldenärerna. Erfarenheterna visar enligt verket att de bästa resultaten 

från arbetet med de stora gäldenärerna uppnås då ekonomisk expertis kan 

användas tillsammans med exekutiva och juridiska funktionärer. 

Antalet enskilda mål ökar fortfarande. 

Riksskatteverkct tillstyrker att kronofogdemyndigheterna förstärks med 

ytterligare drygt 60 tjänster. l detta antal ingår 22 tjänster för ekonomer. 

Verket anser att de kronofogdemyndigheter som är tillsynsmyndigheter i 

konkurs skall ha sådan tjänst. Den skall utnyttjas i arbetet för att motverka 

den s. k. ekonomiska brottsligheten samt användas för erforderliga genom

lysningar av gäldenärernas ekonomiska transaktioner inom tillsynsmyndig

hetens hela verksamhetsområde. 

Nämnden för samlzällsinformation tillstyrker att länsstyrelserna tilldelas 

4.4 milj. kr. för extern och intern informationsverksamhet samt 

lOJ milj. kr. för kungörelseannonsering. 

Riksantikvarieämbetet anser att i de län där behoven är störst bör 

länsantikvarien tillföras permanenta förstärkningar i form av handläggar

tjänster. Det gäller storstadslänen samt Uppsala, Östergötlands, Kalmar och 

Älvsborgs län. Vidare måste länsstyrelserna ha möjlighet att täcka kultur
minnesvårdens utrednings- och informationsbchov. Särskilt giiller att arbetet 

med kulturminnesvårdsprogram måste kunna fullföljas. 

Lantbruksstyrelsen anser, att nya tjiinster som biträdande länsveterinär 

inte bör inrättas i avvaktan på resultatet av en pågående översyn av 

organisationen och finansieringen av djurens hälso- och sjukvård. 

Statens livsmedelsverk ger f. n. högre prioritet åt möjligheterna att täcka 

bristen på veterinärer inom besiktningsveterinärorganisationcn. Förstärk

ningar av länsveterinärerna bör sålunda anstå. 

Statens naturvård.~verk betonar att ett konkret underlag för att förstärka 

naturvårdsenheterna på ett adekvat sätt nu bör finnas i och med att 

länsstyrelsernas organisationsnämnd har sett över dessa enheter. Verket 

återkommer med synpunkter i yttrande över denna översynsutrcdning. 

Statens pris- och kartellnämnd tillstyrker dels att de 21 extra handläggar

tjänster som f. n. finns i priskontorens organisation extra ordinariesätts, dels 

att medel för ytterligare tolv handläggartjänster till priskontoren skall 

anvisas. Nämnden hemställer dessutom att länsstyrelserna i Malmöhus och 

Västmanlands län skall få medel för att återbesätta två resp. en kanslisttjänst 

samt att priskontorcn i Värmlands och Örebro län förstärks med vardera en 

kanslisttjänst. 

Konsumentverket anser att den av en länsstyrelse beslutade nedskärningen 
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av konsumentverksamheten är oacceptabel. Verket hemställer om att 

åtgärder vidtas så att resurserna för konsumentverksamheten kan hållas 

intakta. Verket anser det angeläget att länsstyrelserna åläggs att samråda 

med konsumentverket om indragning eller omplacering av hemkonsulent

tjänster övervägs. Konsumentverket framhåller vidare att det behövs minst 

ett heltidsbiträde på varje länsstyrelse för den konsumentpolitiska verksam

heten. Dessutom understryker verket vikten av att tillräckliga medel för 

resor m. m. ställs till länsstyrelsernas förfogande för nämnda verksamhet. 

Överstyre/sen för ekonomiskt försvar finner det angeläget att länsstyrel

sernas försvarsenheter tillförsäkras resurser i en omfattning som gör det 

möjligt för enheterna att tillgodose de genom totalförsvarets beredning för 

samordning av vissa länsstyrelsefrågor hårt prioriterade önskemålen om 

arbetsinsatser. Överstyrelsen finner det vidare angeläget att resurser ställs till 

länsstyrelsernas förfogande för att öka informationsverksamheten främst i 

samband med fredskriser. 

Statens planverk framhåller att det vid de flesta planenheter hos 

länsstyrelserna finns behov av ytterligare personella resurser för genomfö

randet av den fysiska riksplaneringen och för arbetsinsatser på det 

byggnadstekniska området. 

Statens lantmäteriverk finner det nödvändigt att en utredning snarast 

tillsätts för att fastställa lantmäterienheternas långsiktiga resursbehov. Enligt 

verket bör denna utredning samordnas med en utredning om finansierings

vägarna för fastighetsregistreringen. Enligt verket är de arbetsuppgifter som 

åvilar lantmäterienheterna till stor del författningsenliga förpliktelser och 

kan därför inte skäras ned. En nedskärning av anslaget måste därför drabba 

de inte författningsreglerade verksamheterna. Verket bedömer inte en sådan 

nedskärning som realistisk. En tillämpning av besparingsalternativet bedö
mer verket därför inte möjlig. 

Lantmäteriverket stöder yrkanden om inrättande av tjänster inom 

registerfunktionen i åtta län, för upprättande av kartor och register samt 

olika utredningar i sex län. I sådana län där lantmäterienheternas personal

inlåning är betydligt större än utlåningen föreslår verket att obalanserna .· 
regleras genom inrättande av ny tjänst på lantmäterienheten eller omplace

ring. Två län har redovisat behov att inrätta eller omplacera vardera tre 

tjänster. Verket tillstyrker detta. Dessutom stöder verket inrättande av 

tjänster för nämnda ändamål i ytterligare tre län. Verket framhåller att det är 

angeläget att tillräckliga resurser tilldelas lantmäterienheterna för ajourhåll

ning av de till fastighetsregistren hörande registerkartorna. Arkivvården bör 

enligt verket förstärkas i tio län. Verket betonar angelägenheten av att de 

åtgärder som har vidtagits under innevarande budgetår till förbättring av 

fastighetsstrukturen inom jord- och skogsbruket i Kopparbergs län kan 

fortsätta även under budgetåret 1981/82. Under innevarande budgetår har 

400 000 kr. ställts till länsstyrelsens förfogande för detta ändamål. 
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Civilbefälhavarnas anslagsframställningar 

J<'ramställningarna 

Civilbefälhavarnas anslagsframställningar för budgetäret 1981/82 innehål

ler som huvudförslag ett besparingsalternativ. Medelsbehovet enligt detta 

alternativ innebär en ökning med 580 000 kr. Civilbefälhavarna lägger också 

fram ett alternativ som innebär en förstärkning av organisationen med tio 

tjänster. Medelsbehovet enligt detta alternativ innebär en ökning med 

ca 700 000 kr. utöver huvudförslaget. 

Remissyttrandena 

Remissyttranden över civilbefälhavarnas anslagsframställningar har 

avgetts av eivilförsvarsstyrelsen och överstyrelsen för ekonomiskt försvar. 

Civilförsvarsstyrc/sen delar civilbefälhavarnas uppfattning att civilbefälha

varnas kansliresurser ej svarar mot de uppgifter som regeringen ålagt 

civilbefälhavarna i instruktion och i anvisningar. En förstärkning av 

kanslierna får dock - enligt styrelsens mening - inte ske på bekostnad av lägre 

regional eller central nivå. 

Överstyre/sen för ekonomiskt försl"llr tillstyrker att personalförstiirkningar 

kommer till stånd på civilbcfälhavarkanslierna. Av särskild vikt anser 

överstyrelsen det vara att förutsättningar skapas för kanslierna att minst 

kunna bibehålla nuvarande standard och omfattning på utbildnings- och 

övningsverksamheten. 

Beslut och utredningar som berör länsstyrelserna m. m. 

Prop. 1979/80:6 om socialstyrelsens uppgifter och organisation, m. m. 

Vid 1979/80 års riksmöte (prop. 1979/80:6, SoU 1979/80:45. rskr 1979/ 

80:386) beslutades bl. a. att socialkonsulent- och länsliikarorganisationerna 

skulle upphöra och att sociala enheter skulle tillskapas vid länsstyrelserna. På 

dessa enheter skall ankomma att utföra länsstyrelsens tillsynsarbete rörande 

socialtjänsten och att bistå länsrätten med sociala bedömningar. Därutöver 

bör uppgiften vara att råda och upplysa enskilda samt att medverka som 

socialexperter i den regionala samhällsplaneringen. Handläggningen av de 

alkoholärenden som länsstyrelsen redan svarar för skall även hänföras till 

dessa enheter. Länsläkarorganisationen skall avvecklas och vissa av dess 

arbetsuppgifter föras över till landstingen. De till liinsHikarorganisationen 

knutna länshälsovårdskonsulenterna som fungerar bl. a. som experter i 

ärenden som rör vattenfrågor, avfallsproblem, luftföroreningar, buller 

m. m. skall inordnas i länsstyrelserna i samband med att länshikarorganisa

tionen avvecklas. 

En organisationskommitte med uppgift att bl. a. överväga inplaceringen 
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av socialenheten resp. länshiilsovårdskonsulcnterna i länsstyrelserna föreslår 

att de sistniimnda skall inordnas i Hinsstyrclsernas naturvårdsenhcter som har 

en mera teknisk inriktning. De kan där fortsiitta att bistå länsstyrelserna i 

sådana hälsovårdsfrågor av icke medicinsk natur som hittills har ålegat 

länsläkarorganisationen. I fdga om den sociala enheten föreslår kommitten 

att självständiga sådana enheter bildas i varje län i anslutning till den 

allmänna enheten. Chefen för den allmänna enheten bör emellertid 

beträffande socialenheten fullgöra de uppgifter som i administrativt hänse

ende eljest vanligen ankommer på en avdelningschef dvs. företräda enheten 

inom liinsstyrelsen i ekonomi- och personaladministrativa frågor, m. m. samt 

i övrigt undantagsvis besluta i ärendcn av större vikt eller av principiell 

betydelse. I los länsstyrelsen i Stockholms län finns redan i nuvarande 

organisation en social enhet. Socialkonsulentorganisationen bör inordnas i 

den enheten. Hos länsstyrelsen i Gotlands län bör de nya uppgifterna inom 

socialtjänsten tillföras den allmänna enheten. 

Prop. 1980/81 :8 med förslag till utsökningsbalk 

l rubricerade proposition föreslås bl. a. att de uppgifter som f. n. 

ankommer på överexekutor skall flyttas från länsstyrelserna till kronofog

demyndigheterna och. beträffande handräckning. till domstol. Hos länssty

relserna tar överexekutorsgörnmålen i anspr<'ik ca 110 årsarbetskrafter. 

Knappt hiilften av dessa är juristpersonal. Om uppgifter enligt förslagen i 

propositionen förs över till kronofogdemyndigheterna måste dessa tillföras 

ytterligare personal. Med hänsyn till de rationaliseringsvinster som är 

förenade med överexekutorsinstitutioncns avskaffande kan behovet av nya 

tjänster beräknas understiga det antal som nu fordras för handläggning av 

motsvarande uppgifter hos överexekutor. 

Prop. 1980/81:20 om besparingar i statsl·erksamheten, m. m. 

I propositionen, bilaga 14. aviseras ett översyns- och besparingsarbete 

avseende de olika planeringsformerna m. m. i länsstyrelsernas verksamhet. 

En genomgång av avgiftssystem, avgiftsnivåer, handläggningsregler m. m. 

med sikte på att uppnå rationaliseringar, intäktshöjningar och kostnadsbe

sparingar inom exekutionsviisendet förutskickades också. Den i propositio

nen närnnda höjningen av exekutionsavgifterna genomförs den I januari 

1981 genom förordning (1980:774) om ändring i exekutionsavgiftskungörel

sen (1971:1027). 

Fögderiutredningen 

Regeringen bemyndigade elen 18 december 1975 chefen för kommunde

partementet att tillkalla högst tre sakkunniga med uppdrag att utreda frågan 
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om lokal skattemyndighets organisatoriska ställning inom skatteförvaltning

en. Utredningen lämnade i juni 1979 betänkandet, Ds Kn 1979:4, Lokal 

skattemyndighets organisatoriska ställning inom skatteförvaltningen. Utred

ningen föreslår att nuvarande ordning behålls och att frågan om ett 

sammanförande av länsstyrelsernas skatteavdelningar och de lokala skatte

myndigheterna får anstn tills erfarenheter av den nya taxeringsorganisatio

nen har vunnits. En sammanfattning av utredningens betänkande torde fogas 

till protokollet i detta ärende som underbilaga 18:1. 

Remissyttranden över betänkandet har avgetts av samtliga länsstyrelser 

efter hörande av de lokala skattemyndigheterna i resp. län. riksförsäkrings

vcrket. statskontoret, riksrevisionsverket, riksskatteverket, delegationen för 

företagens uppgiftslämnande, Svenska kommunförbundet, centralorganisa

tionen SACO/SR, tandsorganisationen, TCO:s statstjänstemannasektion, 

föreningen Sveriges fögderitjänstemän och föreningen Sveriges skatteche

fer. En sammanställning av remissyttrandena torde fogas till protokollet i 

detta ärende som underbilaga 18:2. 

Föredraganden 

Fögderiutredningen (Kn 1975:02) har i enlighet med sina direktiv lagt fram 

förslag om att sammanföra länsstyrelsernas skatteavdelningar och de lokala 

skattemyndigheterna på sådant sätt att de senare inlemmas i skatteavdel

ningarna som enheter. Utredningen framhåller emellertid att fördelarna med 

en sammanslagning inte är tillräckligt starka för att motivera sammanslag

ningen. Den nuvarande organisationen av skatteförvaltningen visar heller 

inte upp några pntagliga nackdelar som skulle kunna röjas undan genom en 

sammanslagning. En enhällig utredning föreslår därför att nuvarande 

ordning behålls och att frngan om ett sammanförande av länsstyrelsernas 

skatteavdelningar och de lokala skattemyndigheterna får anstå tills erfaren

heter av den nya taxeringsorganisationen har vunnits. Tre av utredningens 

sju experter har i särskilt yttrande framht1llit att de inte delar utredningens 

uppfattning. De anser att fördelarna med en sammanslagning är påtagliga 

och att den bör genomföras utan att erfarenheter av den nya taxcringsorga

nisationen avvaktas. 

19 länsstyrelser förordar i sina remissyttranden en sammanslagning under 

det att fyra länsstyrelser helt avvisar tanken på en sådan. Av de 19 

länsstyrelserna har några ansett att ytterligare utredningar och klarlägganden 

fordras innan slutlig ställning kan tas till sättet för ett inlemmande av lokal 

skattemyndighet i länsstyrelsen. Två lokala skattemyndigheter är för en 

sammanslagning under det att 116 sådana myndigheter motsätter sig en 

dylik. Riksförsäkringsverket och Svenska kommunförbundet avstyrker att 

de lokala skattemyndigheterna sammanförs med länsstyrelserna. Flera 

remissinstanser, t. ex. statskontoret. riksrevisionsverket, riksskattevcrket, 

delegationen för företagens uppgiftslämnandc, SACO/SR, TCO-S. anser att 
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frågan om en sammanslagning bör ytterligare belysas och övervägas. Därvid 

bör, enligt deras mening, alternativa modeller tas fram med bl. a. en annan 

arbetsfördelning mellan regional och lokal skatteförvaltning. Ett par av dessa 

remissinstanser antyder ett alternativ som innebär att fristående regionala 

skatteverk bildas. 

För egen del anser jag att det måste medföra påtagliga fördelar eller 

innebära undanröjande av uppenbara brister eller olägenheter i nuvarande 

organisation för att en sammanslagning skall vara motiverad. En organisa

torisk förändring av den lokala skatteförvaltningen nu skulle enligt min 

mening vara olämplig dels på grund av att den nya taxeringsorganisationen 

ännu inte har vunnit stadga, dels därför att en organisationsförändring skulle 

komma att infalla under perioden för 1981 års allmänna fastighetstaxering. 

Jag förordar därför att de lokala skattemyndigheternas organisatoriska 

ställning inte nu ändras. 

Länsstyrelserna och civilbefälhavarna har i sina anslagsframställningar 

som ett huvudförslag redovisat ett bcsparingsalternativ. Jag anser att medel 

för nästa budgetår bör beräknas med utgångspunkt från detta alternativ. 

Med hänsyn till verksamhetens art inom skatteförvaltningen och kronofog

demyndigheterna kan jag dock inte förorda att medel till dessa myndigheter 

skall minskas helt enligt besparingsalternativet. Inom länsstyrelserna bör, 

enligt min mening, skatteavdelningarna och taxcringsavdelningen. vilka 

omfattar ungefär hälften av länsstyrelsernas personal. undantas från 

besparingsaltcrnativet. Jag förordar därför att myndighetsanslaget till 

länsstyrelserna minskas med 2 % av halva anslaget. I avsikt att mildra 

verkningarna av nödvändiga besparingar har jag för avsikt att aktivt fortsätta 

arbetet med att åstadkomma förenklingar av verksamheten samt att i 

samband med beslut om regleringsbrev för budgetåret 1981/82 föreslå 
regeringen vissa prioriteringar av verksamheten vid länsstyrelserna. Även 

medelstilldelningen till länsstyrelsernas organisationsnämnd, vilken belastar 

samma anslag, bör beräknas enligt besparingsalternativet. För de lokala 

skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna förordar jag att 
expensdelen i myndighetsanslagen reduceras med 2 % . För civilbefälhavar

na förordar jag med hänsyn till att medel har gjorts disponibla genom 
omprioriteringar inom försvarsramen att motsvarande reduktion begränsas 

till den del som avser utbildnings- och övningsverksamhet. 

Enligt beslut av riksdagen vid 1979/80 års riksmöte (prop. 1979/80:6, 

SoU 1979180:45, rskr 1979/80:386) skall bl. a. länsläkarorganisationcn 

avvecklas och vissa av dess arbetsuppgifter föras över till landstingskommun

erna. På länsstyrelserna ankommer då att fortfarande svara för tillsyn och 

viss annan myndighetsutövning inom såväl den allmänna hälsovården som 

smittskyddet. Organisationen består i dag av 25 länsläkartjänster, 15 tjänster 

som biträdande länsläkare samt 26 tjänster som länshälsovårdskonsulenter, 

dvs. totalt 66 handläggartjiinster. Kostnaderna för denna organisation har 

betalats från anslag under femte huvudtiteln. Kanslipersonalen som uppgår 
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till drygt 50 årsarbctskrafter - 64 tjiinster varav 28 på deltid - har 

tillhandahållits av länsstyrelserna och sålunda betalats från anslag under 

femtonde huvudtiteln. Organisationskommitten (S 1979: 12) för socialstyrel

sen har föreslagit bl. a. att länshälsovårdskonsulenterna skall g{1 över till 

länsstyrelserna och inordnas i naturvårdsenheterna. Med hänsyn till konsu

lenternas bakgrund och inriktning får man på så sätt en kompletterande 

bevakning av gränsområdcna mellan naturvårdslagstiftningcn och miljö- och 

hälsovårdslagstiftningen. De kan också fortsiitta att bistå lLinsstyrclserna i de 

hälsovårdsfrågor av icke medicinsk natur som har ålegat länsläkarorganisa

tionen. 

Jag kan ansluta mig till förslaget. Jag räknar med att de 26 länshälsovårds

konsulenternas inordnande i naturvårdscnheterna medför en förstärkning 

för länsstyrelserna även i deras verksamhet enligt miljöskyddslagstiftningen. 

Jag återkommer i det följande till frågan om naturvårdsenheternas resurs

behov i dess helhet. 

Avvecklingen av länsläkarorganisationen innebär vidare att 40 handläg

gare tas bort från länsstyrelserna, vilka därigenom mister den hittillsvarande 

_medicinska expertiscc:n. Länsstyrelserna behöver dock fortfarande ha tillgång 

till medicinsk kompetens. dock i mindre omfattning än hittills. Jag har därför 

beräknat medel för detta ändamål så att länsstyrelserna kan t. ex. på 

konsultbasis knyta läkare till sig. 

Bortfallet av handläggare - 40 st - innebär att behovet av kanslipersonal 

minskar. Det kvarvarande behovet av sådan personal kan skattas till närmare 

20 årsarbetskrafter. Det ankommer på regeringen att besluta om fördelning

en på länen av de 26 länshälsovårdskonsulcnter som skall tillföras länssty

relserna och de ca 20 årsarbetskrafter som skall vara kvar hos dem samt att 

vidta de övergångsåtgärder som föranleds av förändringarna inom organisa

tionen. 

Organisationskommitten för socialstyrelsen har bl. a. föreslagit att en 

social enhet skall inrättas vid varje länsstyrelse och att den nuvarande 

socialkonsulcntorganisationen skall avvecklas. Personalen vid socialkonsu

lentorganisationen skall ges möjlighet till anställning i den nya organisatio

nen. Till denna skall föras även länsstyrelsernas handläggare av alkoholii

renden. Uppgifterna enligt socialtjiinstlagstiftningen blir tillsyn. rådgivning 

och information, sociala bedömningar. bistånd till resp. Wnsriitt, medverkan 

i regional samhällsplanering och handläggning av statsbidragsärenden. 

Uppgifterna enligt alkohollagstiftningen omfattar tillst{mdsprövning och 

tillsynsfrågor enligt lagen (1977:293) om handel med drycker. Dessutom kan 

vissa uppgifter enligt andra delar av alkohollagstiftningen ingå, t. ex. tillsyn 

över maltdryckstillverkningcn. Niira förknippad med denna tillsyn iir 

information och rådgivning. Socialkonsulcntorganisationen har f. n. 67 

tjänster för handläggare och 52 för övrig personal. dvs. totalt 119 tjiinster. 

Hos länsstyrelserna finns 25 barnavardskonsulcnttjiinster. .+5 tjänster för 
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handläggare av alkoholärenden och 24 tjänster för övrig personal som 

samtliga berörs av omorganisationen. Uppgifterna grundas på kornmittens 

beräkningar. 

Organisationskommitten förordar att den sociala enheten organisatoriskt 

samordnas med den allmiinna enheten pä så siitt att den allmänna enhetens 

chef åHiggs att fullgöra de uppgifter som i administrativt hiinseende eljest 

vanligen ankommer på avdelningschef. dvs. företriida enheten i ekonomi

och personaladministrativa frf1gor. m. m. samt i övrigt undantagsvis besluta i 

ärenden av större vikt eller principiell betydelse. Detta skulle enligt 

kommitten innebära att den sociala enheten i organisatoriskt hiinscende blir 

jiimställd med övriga liinsstyrclseenheter. Avsteg fr{m denna ordning hör 

göras i Stockholms och Gotlands län. I det förstnfönnda länet finns redan en 

socialenhet inom förvaltningsavdelningen. Kommitten anser att den nya 

organisationen där bör inordnas i den befintliga socialenheten. Inom 

Gotlands län bör enligt kommittens förslag de nya arbetsuppgifterna 

handhas av den allmänna enheten. 

Jag kan ansluta mig till organisationskomrnittens förslag att arbetsuppgif

terna enligt socialtjänstlagstiftningen bör samordnas med arbetsuppgifterna 

enligt alkohollagstiftningen och samlas hos länsstyrelserna i en organisato

risk enhet som ges möjlighet att handla sjiilvstiindigt. Jag förordar diirför att 

funktionerna inom detta arbetsomriide knyts till den allmiinna enheten hos 

länsstyrelserna- förvaltningsavdelningen hos länsstyrelsen i Stockholms liin. 

Möjligheterna till självständiga arbetsinsatser bör diirvid vara goda om 

allmänna enhetens chef företräder enheten endast i administrativt hiinseende 

samt fattar beslut i vissa mer betydelsefulla eller principiella ärenden. 

Riktlinjer för fördelningen av beslutsbefogenheterna kommer att ingå i den 

normalarbetsordning som regeringen avser att utfärda före den I juli J 98 I. 

Inordnandet av social konsulentorganisationen i Hinsstyrelserna medför vissa 

samordningsvinster m. m .. bl. a. i fråga om administrativa rutiner. Samord

ningsvinstcrna kan i dagsläget uppskattas motsvara drygt km {1rsarbetskraf

ter. Den nuvarande personalen inom socialkonsulentorganisationen bör 

erbjudas anställning hos liinsstyrelserna. Det ankommer pf1 regeringen att 

besluta om fördelningen på länen av personalresurserna för nu nämnda 

arbetsuppgifter samt att vidta de övergängsatg~irder som föranleds av 

förändringarna inom organisationen. 

En översyn av naturviirdsenheterna har på uppdrag av regeringen gjorts 

inom länsstyrelsernas organisationsniimnd (LON). Syftet med översynen har 

varit att klarlägga personalsituationen samt att finna en rationell arbetsor

ganisation. Resultatet av översynen har redovisats i en slutrapport den 19 

juni 1980. I rapporten föreslås bl. a. att tillsvidareanstiillda vid naturviirds

cnheterna fär fasta tjiinster samt att ytterligare ett antal tjänster för 

handliiggare och för övrig personal inriittas under tiden fram till år 1985. 

Vidare förcsläs att liinsstyrclserna för medel för utredningar och invente

ringar inom mil_iöviirdsomri1det. 
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Naturvårdsenhcternas personalsituation berörs också av det förslag om 

ändringar i miljöskyddslagen ( 1969:387) som regeringen genom beslut den 30 

oktober 1980 har lämnat över till lagrådet. förslaget innebär bl. a. vidgade 

arbetsuppgifter för naturv{mlsenheterna i fråga 0111 prövning och tillsyn 

enligt 111iljöskyddslagstiftningen. 

Jag delar uppfattningen att naturvårdsenheterna behöver förstärkas. Jag 

förordar att naturvårdsenheterna tillförs 15 tjänster för handläggare för att 

bl. a. möta de nya arbetsuppgifterna inom miljöskyddsområdet. Därigenom 

och genom den förstärkning från länshälsovårdskonsulentorganisationen, 

som jag tidigare har nämnt, bedömer jag att naturvårdsenheterna i det 

budgetläge som råder får en rimlig förbättring. 

I fråga om skatteförvaltningen hos länsstyrelserna förordar jag en 

förstärkning av mervärdeskattekontrollen i de tre storstadslänen där en 

förbättrad kontroll är särskilt angelägen. I avvaktan på resultatet av den 

översyn som riksskatteverket utför på uppdrag av regeringen har jag 

beräknat medel motsvarande 27 handläggare för detta ändamål. Jag förordar 

vidare att dataenheterna i vissa län tillförs sammanlagt sex tjänster för att 

korrigera en felhcräkning i samband med den ursprungliga dimensione

ringen av registreringsresurserna vid dessa enheter. För arbetet med 

efterbehandling av skattsedlar på slutlig skatt m. m. vid dessa enheter under 

den bråda tiden november - januari förordar jag ett medclstillskott av drygt 2 

milj. kr. Genom det nya uppbördssystemet upphör dataenheternas arbete 

med uppbördsberedning. Jag förordar därför att medelstilldelningen, 

ea6milj. kr .. för detta ändamål dras in. 

Regeringen godkände den 25 september 1980 ett av statens arbetsgivar

verk den 24 juni 1980 träffat avtal om lönegradsplacering 111. m. av tjänster 

vid uppbördsenhcterna hos länsstyrelserna samt vissa tjänster vid de lokala 

skattemyndigheterna. För budgetåret 1981/82 har jag beräknat medel för 

kostnadstäckning för detta avtal. Den nya organisation som införs innebär att 

viss personal i den befintliga organisationen blir övertalig. En strävan bör 

vara att den nya organisationen, med bl. a. de personalminskningar som 

denna innebär, skall vara fullt genomförd före utgången av budgetåret 

1982/83. 

1981 års allmänna fastighetstaxering kommer att medföra en ökad 

belastning på länsstyrelsernas besvärsenheter. För att möta den belastningen 

förordar jag att länsstyrelserna i enlighet med riksskatteverkets förslag 

använder de funktionärer för fastighetstaxering, s. k. kontaktmän, som 

redan finns på varje länsstyrelse. Dessutom har jag räknat med ytterligare 

medel. ca 1 milj. kr. för hanteringen av besvärsärenden vid fastighetstax

eringen. Jag har därvid utgått från besviirsfrekvensen vid föregående 

allmänna fastighetstaxering. Skulle antalet besvärsärenden vid 1981 ärs 

allmänna fastighetstaxering bli högre avser jag att föreslå regeringen att 

medge de överskridanden av anslaget som kan visas vara nödvändiga. 

Under trettonde huvudtiteln finns under anslaget D 5. Lantmäteriet: 
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Bidrag till förriittnings- och uppdragsverksamhet upptaget en anslagspost 3. 

Statsbidrag till kostnader för fastighetsbildningsförrättningar m. m. Liinssty

relscrna disponerar medlen under denna anslagspost för bidrag till kostnader 

vid ensittarförriittningar och till ersättningar i vissa fall ät förrättningsmän 

och sakkunniga biträden enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar samt för 

vissa andra kostnader. Förslag har väckts om att föra över posten till anslaget 

B 1. Länsstyrelserna under femtonde huvudtiteln. Jag biträder förslaget. 

I prop. 1980/81 :8 med förslag till utsökningsbalk har bl. a. föreslagits att de 

uppgifter som f. n. ankommer på överexekutor skall föras över från 

länsstyrelserna till kronofogdemyndigheterna och - såvitt gäller handräck

ningsärenden - till allmän domstol. Det innebär att överexekutorsinstitutio

nen avskaffas. Vid länsstyrelserna sysselsätts ca I JO årsarbetskrafter med 

övcrexekutorsuppgifter. Knappt hälften är juristpersonal, en fjärdedel är 

personal i ''landskanslistkarriären" och återstoden är personal i kontorskar

riären. Utsökningsbalken föreslås träda i kraft den l januari 1982. Om de 

uppgifter som f. n. ankommer på överexckutor förs över till kronofogde

myndigheterna, måste dessa tillföras ytterligare personal. Åtskilliga av de 

tjänstemän hos länsstyrelserna som handlägger övercxekutorsärendena är 

endast delvis sysselsatta med sådana göromål. De har i övrigt andra uppgifter 

vid länsstyrelsen. En del av personalen har mångårig erfarenhet av 

överexekutorsgöromål. Jag har räknat med en reduktion av länsstyrelsernas 

anslag med ca 6 milj. kr. som motsvarar kostnaden för dessa årsarbetskrafter 

under berörd del av budgetåret 1981/82. Enligt min mening är det angeläget 

att man tar tillvara kunnigheten och erfarenheterna hos de tjänstemän som 

handhar övercxekutorsgöromål. De bör alltså beredas möjlighet att tjänst

göra bl. a. vid kronofogdemyndighet. I det sammanhanget kan dispenser 

från gällande kompetenskrav bli aktuella. Undersökningar och övervägan

den i dessa frågor måste göras så att beslut kan fattas i god tid före lagens 

ikraftträdande. Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att vidta 

de åtgärder som kan behövas härför. 

I prop. 1980/81:20 om besparingar i statsverksamheten. m. m. bil. 14 har 

jag bl. a. aviserat ett översynsarbete inom liinsstyrelsernas område. Översy

nen skall avse de olika planeringsformerna m. m. och möjligheten att 

åstadkomma bättre samordning och annan rationalisering m. m. Jag räknade 

med en besparingseffekt redan under budgetåret 1981/82 om ca 5 milj. kr. på 

anslaget Länsstyrelserna. Arbetet har ännu inte kommit så långt att det är 

möjligt att nu ange besparingscffektcn på varje enskild länsstyrelse. Jag har 

därför räknat med en reduktion av myndighctsanslaget till länsstyrelserna 

med det nämnda beloppet. Fördelningen pli län avser jag att föreslå 

regeringen i samband med beslut om regleringsbrev för budgctaret 

1981/82. 

Några länsrätter har flyttat ut från länsstyrelsernas lokaler och belastar inte 

längre länsstyrelsernas telefonväxlar eller andra servicefunktioner. På grund 

härav har jag räknat med en minskning av länsstyrelseanslaget med 700 000 

kr. 
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Som jag tidigare har nämnt har besparingen av 5 milj. kr. inte fördelats på 

län. Tillskotten av medel till länsstyrelserna på grund av föriindringarna av 

länsläkar- och social konsulentorganisationen m. m. har inte heller fördelats 

pi'\ länen. Dessa besparingar och tillskott har samlats inom anslagspostcn Till 

regeringens disposition. I denna anslagspost finns dessutom vissa medel som 

efter beslut av regeringen i varje särskilt fall kan anvisas för punktinsatser, 

vilka plötsligt kan bli nödvändiga i den mångskiftande verksamhet som 

utövas av länsstyrelserna. 

Enligt planerna för den s. k. RS-organisationen iiterstår 160 tjiinster för att 

orga.nisationen vid de lokala skattemyndigheterna skall vara fullt 

utbyggd.Riksskatteverket har tillstyrkt en utbyggnad med 144 tjänster. 

Genom beslut den 2oktober1980 har regeringen utfärdat föreskrifter för den 

nya uppbördsorganisationen hos både länsstyrelserna och de lokala skatte

myndigheterna. Den innebär bl. a. en kraftig förstärkning av den handläg

gande personalen, för de lokala skattemyndigheternas del med ca 300 

handläggare. Rekryteringen av denna personal kommer i stor utsträckning 

att ske under budgetåret 1981/82. Enligt min mening är det inte lämpligt att 

öka rekryteringsbehovet utöver dessa 300 med en samtidig utbyggnad av 

RS-organisationen. De lokala skattemyndigheterna har dessutom till stor del 

löntagargranskning att utföra inom taxeringsområdet. För den granskningen 

bör, i samma omfattning som hittills, s. k. fritidsgranskare kunna anlitas. 

De lokala skattemyndigheterna utför arbetsuppgifter för den allmänna 

försäkringen och får därför ersättning från allmänna pensionsfonden. Detta 

arbete kräver väsentligt mindre arbetsinsatser sedan nuvarande ADB

system inom skatteförvaltningen har genomförts. Jag har därför räknat med 

minskade intäkter för myndigheterna. Ersättningen från den allmänna 

pensionsfonden torde minska med ca 25 milj. kr., dvs. med ca en tredjedel i 

förhållande till nu utgående ersättning. 

Övcrexekutorsuppgifterna flyttas från länsstyrelserna och förs över till 

kronofogdemyndigheterna och de allmänna domstolarna den 1 januari 1982. 

För de arbetsuppgifti:r - huvudsakligen exekutiv försäljning av fastigheter -

som skall ankomma pä kronofogdemyndigheterna förordar jag en personal

förstärkning med 50 tjänster varav 31 för handliiggande personal och 19 för 

övrig personal. Som jag har nämnt tidigare bör den kunskap och mångåriga 

erfarenhet som liinsstyrelsernas tjänstemän har inom detta verksamhetsom

råde tas tillvara. Vissa undersökningar och överväganden måste göras i 

denna fråga och jag har som jag framhöll tidigare för avsikt att ta initiativ till 

sådana. Jag har vidare beräknat medel för sådan introduktion. utbildning 

m. m. som blir niidvändig i samband med att utsökningshalken träder i 

kraft. 

Mot bakgrund av att det nu har skett en markant ökning av de skatte- och 

avgiftsfordringar som ligger oredovisade framhålls det i prop I 980/81 :20 om 

besparingar i statsverksamheten. m. m. (s. 99) att det är motiverat att 
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särskilda <ltgärder vidtas för att friimja indrivningen i de s. k. allmänna 

målen. 

De största kronofogdemyndigheterna har för att framför allt för~tärka 

indrivningen i de allmänna mälen sedan nt1got år haft tillgäng till tjänstemän 

med ekonomisk kompetens. Dessa har utnyttjats för att granska företilg som 

har bctalningssv:lrigheter, för att bedöma gäldenärer samt göra fiiretagsvär

deringar enligt olika metoder. Erfarenheterna av dessa arbetsinsatser är 

goda och de har verksamt bidragit till ett förbättrat indrivningsrcsultat. 

Civilutskottet (CU 1980/81:1 y) har i samband med behandlingen av en 

motion om åtgärder mot den s. k. ekonomiska brottsligheten betonat vikten 

av att tjänstemän med ekonomisk kompetens kan anlitas av kronofogde

myndigheterna. Riksskatteverket har föreslagit att samtliga kronofogde

myndigheter som är tillsynsmyndigheter i fdga om konkurs, 22 st., skall fo 

var sin tjänst med ekonomisk kompetens. 

För egen del vill jag betona att det är nödvändigt att kronofogdemyndig

heterna har tillgång till särskild ekonomisk sakkunskap friimst för att bedöma 

mera komplicerade indrivningsfall. Jag förordar att kronofogdemyndighe

terna nu tillförs medel för anlitande av ekonomisk sakkunskap motsvarande 

tio årsarhetskrafter. Dessa insatser hör leda till att indrivningen i de 

komplicerade allmänna mi\len förstärks och därigenom verksamt bidrar till 

en ökning av statens intiikter. Innan erfarenheter av denna verksamhet har 

vunnits är jag inte beredd att föreslå att tjänster inrättas för detta iindamal. 

Den ekonomiska sakkunskapen skall främst medverka i svårare indrivnings

fall. särskilt sådana som uppvisar en ekonomiskt komplicerad bild. 

Självfallet ingår i dessa indrivningsfall även sådana som kan hänföras till den 

s. k. ekonomiska brottsligheten. Resurserna hör lokaliseras till kronofogde

distrikt där behovet av sådan expertis iir störst. Lokaliseringsfragan p{1verkas 

också av tillgången på speciella personalresurser bl. a. inom äklagar- och 

polisv~isendet. Enligt vad chefen för budgetdepartementet tidigare har anfört 

kommer också exekutionsjuridiska sektionen i riksskatteverket att tillföras 

två handliiggartjänster med ekonomisk kompetens för att förstiirka verkets 

möjligheter att aktivt bistå kronofogdemyndigheterna i svt1rutredcla inclriv

ningsfall. 

Kronofogdemyndigheterna i Stockholm och Malmö bör, liksom för 

innevarande budgetår. tilldelas siirskilda medel för att bebmpa den s. k. 

ekonomiska brottsligheten genom en effektiverad indrivning av främst 

skatter och avgifter. Jag förordar att denna verksamhet utvidgas till att 

omfatta även kronofogdemyndigheten i Göteborg. Jag beräknar det 

sammanlagda beloppet för detta ändam[tl till 1.5 milj. kr. 

De hiir redovisade insatserna för att öka indrivningen till staten iir av 

försökskaraktär. Innan ställning tas till hur en permanent verksamhet skall 

bedrivas hör resultaten av de nu föreslagna insatserna redovisas och 

utvärderas. Jag avser att senare i samri\d med chefen för budgetdepartemen

tet ta initiativ i denna frc\ga. 
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Vad gäller civilbefälhavarna vill jag erinra om att civilbefälhavaren i 

Bergslagens civilområde på regeringens uppdrag har utrett civilbefälhavar

nas uppgifter och befogenheter. främst i fråga om <len operativa krigsplan

läggningen. Chefen för försvarsdepartementet har tidigare anfört att han i 

allt väsentligt delar utredningsmannens uppfattning om civilbefälhavarnas 

betydelse i totalförsvaret. Innan ett konkret förslag kan läggas måste 

emellertid förutsiittningarna för omfördelningar av vära samlade totalför

svarsresurser utredas. Chefen för försvarsdepartementet räknar med att det 

ytterligare arbete som behöver göras i denna fråga kan utföras så att frågan 

kan tas upp i den totalförsvarsproposition som skall föreläggas riksdagen 

under våren 1982. 

Mina ställningstaganden till länsstyrelsernas och civilbefälhavarnas för

slag, vilka redovisas närmare i det följande, innebär. med bortseende från de 

under resp. anslag beräknade uppbördsmedlen, en medelsanvisning om 

sammanlagt 2 688.8 milj. kr. Ökningen i förhållande till innevarande år 

uppgår till 271,6 milj. kr. Av totalbeloppet avser 1 577,6 miij. kr. 

länsstyrelserna, 646,4 milj. kr. de lokala skattemyndigheterna, 455,l milj. 

kr. kronofogdemyndigheterna och 9,7 milj. kr. civilbefälhavarna. De 

särskilda upphördsmedlen under dessa anslag beräknar jag för länsstyrelser

na till 14.5 milj. kr., för de lokala skattemyndigheterna till 59.3 milj. kr. och 

för kronofogdemyndigheterna till 18,4 milj. kr.. dvs. totalt till 92.2 milj. kr. 

Det innebär en minskning med 19,0 milj. kr. i förhållande till innevarande 

budgetår. 



Sammanställning av anslagsberäkningarna för Länsstyrelserna m. m. B 1-3 (I 000-tal kr.) 

Länsstyrelserna Lokala skattemyndigheterna 

1980/81 Beräknad ändr. 1981182 1980/81 Beräknad ändr. 1981 /82 
Läns- Före- Läns- Före-
styrelsen draganden styrelsen draganden 

Personal 
I:f andläggande personal 4694 + 87 + 42 1 170 + 67 -
Ovrig personal 4 720 + 81 + 6 3 025 + 46 

9414 + 168 + 48 4 195 + 113 -
Anslag 
Lönekostnader 998 689 + 120 668 + 92 458 458 723 + 60 702 + 64 326 
Sjukviird 2 234 + 148 + 148 I 193 + 165 + 165 
Rescersiittningar och 

expenser 66 668 + 28 367 + 3 860 21 314 + 9 504 + 621 
Därav engångsutgifter 255 14 145 240 680 6100 

Lokalkostnader 194 683 + 32 968 + 32 968 73 285 + 14 585 + 14 585 
Samhällsinformation 4025 + 3 815 - 403 
Kungörelseannonserings-

kostnader 6 830 + 3 078 + 3 078 
Lantmäterienheten 53 222 + 11 662 + 6 850 
Diverse ändamål 111 970 - 15 260 + 344 14645 - 2 452 
Exekutiva förrätt-

ningskostnader - - - - -

I 438 321 +185446 +139 303 569160 + 84 956 + 77 245 
U ppbördsmedcl 
Ersättning från allmänna 

pensionsfonden 4 398 + 3 686 + 3 686 84 784 - 25 528 
Ersättning för uppdrag 

vid dataenheterna 5 900 + 529 + 529 

Nettoutgift 1428 023 +181231 +135 088 484376 + 84 956 +102 773 

Kronofogdemyndigheterna 

1980/81 Beräknad ändr. 1981/82 
Läns- Före-
styrelsen dragandcn 

831 + 41 
1 972 + 111 

2 803 + 152 

293 082 + 38 510 + 32 895 
598 + 193 + 193 

18996 + 7 310 + I 094 
240 3 490 

47 850 +Il 116 + 11 740 

37 477 + I 777 + 7089 

2 920 + 1 156 + I 156 

400 923 + 60 062 + 54167 

10028 + 3 554 + 2 326 

384 895 + 56 508 + 51 841 
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Uinsstyrelsen. 1. Löne- och pris

omräkning m. m. l8 846 noo kr. 

2. Uinsstyrelscn yrkar att för 

budgctäret 1981/82 tilldelas samma 

anslag som för budgetiiret l 980/81 

med tilHigg för pris- och löncomr[ik

ning samt att medel tilldelas för de 

tjänster som kan komma att inriittas 

som en följd av nu p{1gaende översy

ner av bl. a. naturvårdsenhetcn. 

mcrvärckskattccnhekn och 

besvärsenhcten. ( +4 307 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. 

(+I 125 000 kr.). 

4. Lantmäterienheten. a) Löne-

och prisomräkning m. m. 

404 000 kr. 

h) Medel begärs för tillfällig per

sonal. Vidare beräknas omkostna

derna öka. ( +419 000 kr). 

Lokala skat1e111y11dighetema. 

5. Löne- och prisomräkning 

m. 111. 8 965 ono kr. 

6. l\frd anledning av de kraftiga 

volym- och ärendeökningar som 

skett sedan 1977 yrkas förstiirkning 

med fyra handläggare och 20 assi

stenter. Vidare yrkas medel för till-

fällig personal överg[mgsvis. 
( +4 739 ()()()kr.). 

7. Omkostnaderna beräknas öka. 
(+675 ()()()kr.). 

Kronofogdemyndighetema. 

8. Löne- och prisomräkning m. m. 

10 337 000 kr. 

9. Arbetsmängden har ökat i 

st1dan omfattning att distrikten miis

tc tillföras ytterligare resurser. I 

Huddinge, i Norrt[ilje och i Stock

holm behövs vardera en kronofog

desekreterare. f Nacka begärs en 

kronoassistent. Vidare yrkas att tret

ton extra tjiinster som assistent/kan

sliskrivare omvandlas till extra ordi

narie tjänster. ( +442 ()()()kr.). 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 233 896 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 

128 968 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 104 391 000 kr. eller 

sammanlagt 467 255 000 kr. Jag har därvid beräknat 1 867 000 kr. för dels 

tretton handläggartjänster för mervärdcskattekontroll och dels fyra tjänster 

för dataregistreringsarbcte. Jag har även beräknat medel för handläggning av 

besvär över 1981 års allmänna fastighetstaxering. För engångsutgifter för 

inköp av ordbchandlingsmaskin och för kostnader för inredning och 

utrustning av vissa nya lokaler har jag under anslagsposten Till regeringens 

disposition beräknat preliminärt 120 000 kr. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 

regeringens disposition beräknat preliminärt 400 000 kr. för inköp av 

garderobsinredning och arkivutrustning. 

För kronofogdemyndigheterna har jag beräknat medel. 300 000 kr., för att 

myndigheterna i Huddinge och Sollentuna distrikt ska kunna anlita 

funktionär med ekonomisk kompetens, främst för sin indrivning av allmänna 

mM. Vidare har jag under anslagsposten Till regeringens disposition 

beräknat preliminärt 700 000 kr. för insatser mot ekonomisk brottslighet i 

Strn.:kholms distrikt. 

.3 Riksdagen 1980181. l sam/. Nr 100. Bil. 18 
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Länsstyrelsen. l. Löne- och pris

omräkning m. m. 2 692 000 kr. 

2. Omkostnaderna beräknas öka. 

(+40000kr.). 

3. Lantmäterienheten. Löne- och 

prisomräkning m. m. 132 000 kr. 

Lokala skattemyndigheterna. 

4. Löne- och prisomriikning 

m. m. 1 204 000 kr. 

5. För granskningsorganisationen 

inom skatteadministrationen begärs 

en handläggare till Enköpings fögde

ri och tre handläggare till Uppsala 

fögderi. ( +436 000 kr.). 

6. Omkostnaderna beräknas öka. 

( +430 000 kr.). 

Kronofogdemyndigheten. 

7. Löne- och prisomräkning m. m. 

814 000 kr. 

8. Stationeringsorten Tierp måste 

förstärkas med en kronoassistent, då 

balansen av oredovisade allmänna 

mål ökar oroväckande. För att frigö

ra exekutiv personal från kontors

göromål yrkas en assistent och två 

biträden. Vidare bör en tjänst som 

arkivassistent inrättas. ( +463 000 

kr.). 

9. Omkostnaderna beräknas öka. 

(+72000kr.). 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medclsbehovet för 

länsstyrelsen till 42 992 000 kr.. för lokala skattemyndigheterna till 

15 091 000 kr. och för kronofogdemyndigheten till 8 314 000 kr. eller 

sammanlagt 66 397 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för handläggning 

av besvär över 1981 års allmänna fastighetstaxering. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 

regeringens disposition beräknat preliminärt 3°10 000 kr. för bl. a. utbyte av 

telefonväxel hos lokala skattemyndigheten i Uppsala fögderi. 
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Länsstyrelsen. I. Löne- och pris

omräkning 111. m. 2 706 ()()() kr. 

2. Liinsstyrelsen yrkar medel för 

återförande av 2-prncentrcducering

en av anslaget. ( +812 000 kr.). 

3. För naturv[1rdsenheten vrkas 

en förste byråinspektör för vård och 

förvaltning av naturreservat och för 

naturinventering. Vidare en hyrådi

rektör för den allmänna naturv<'irds

sektorn samt en byråsekreterare för 

att avlasta de kvalificerade fack

handläggarna administrativa arbets

uppgifter. För utökande arbetsupp

gifter på det närings-och regionalpo

litiska området fordras en amanu

ens. För länsantikvarien yrkas en 

assistent. En tjänst som förste byrå

ingenjör på försvarsenhcten yrkas 

för skyddsrumsbesiktning samt en 

byrådirektör för planeringsuppgifter 

för räddningstjänst och ransoner

ingsplanläggning. ( + 702 000 kr.). 

4. För rullande fastighetstaxering 

yrkas en byr[1direktör tich ett kon

torsbiträde på taxeringsenheten . 

Vidare yrkas en assistenttjiinst. P[1 

revisionsenheten fordras en liinsre

visor för kvalificerade utredningar i 

konkurs- och obestfandsärenden. 

Merviirdeskatteenheten behöver 

förstärkas med en byrådirektör. 

( +528 000 kr.). 

5. För beredning och föredrag

ning av polismyndighetens ärenden 

behövs en förste byråsekreterare till 

länspolischefens 

(+97000 kr.). 

expedition. 

6. för att stödja utvecklings- och 

förändringsarbete inom hela det 

inkrnadministrativa onm\clet be

hövs förstärkning med en hyritdirck

tör. Administrativa enhden hehö-

ver även en arkivassistent. 
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( +207 000 kr.). 

7. Medel hegärs för tillfällig personalm. m. (+1186000 kr.). 

8. Omkostnaderna beräknas öka. ( +575 000 kr.). 

9. Lantmäterienheten. a) Löne- och prisomräkning m. m. 102 000 kr. 

b) För enheten begärs omföring av medel motsvarande en karttekniker 

från överlantmätarmyndigheten. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 140 000 

kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 10. Löne- och prisomräkning m. m. 

1 347 000 kr. 

11. För deklarationsgranskning yrkas td taxeringsassistenter till Sträng

niis fögderi. För att betjäna registrerir.gsutrustningarna begärs till Eskilstu

na. Katrineholms och Striingniis fögderier extra och tillfällig personalm. m. 

(+I 689 000 kr.). 

12. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 111 000 kr.). 

Kronofogdemyndigheterna. 13. Uine- och prisomräkning m. m. 243 000 

kr. 

14. I Eskilstuna distrikt behövs för nytillkomna arhetsuppgifter med 

anledning av konkurstillsynsreformen en kronofogdesekreterare och för 

kontorsgöromitl en assistent. En kronofogdetjänst bör inrättas i Katrine

liolms distrikt. Gemensamt för distrikten yrkas medel för extra och tillfällig 

personal. ( +687 nou kr.). 

15. Omkostnaderna bcriiknas öka. (+377000 kr.). 

Förcdraga~1dc11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till .n 608 000 kr.. för lokala skattemyndigheterna till 

16 973 uon kr. och för kronofogdemyndigheterna till 10 360 000 kr. eller 

sammanlagt 70 941 000 kr. Jag har diirvid beräknat medd dels för 

handliiggning av besvär över 1981 ärs allmänna fastighetstaxering dels för 

cfterhehandlingsfunktionen inom datordriften. För engångsutgifter för 

inköp av ny tjänstebil samt för kostnader för förbättring av :1rbetsmiljiin vid 

vissa tcrminalarhetsplatser har jag under anslagsposten Till regeringens 

disposition beräknat preliminärt 90 000 kr. 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och pris
omräkning m. m. 4 337 000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar medel för 

återförande av 2-procentreducering
en av anslaget. ( + 1 073 000 kr.). 

3. För miljöärenden på natur

vårdsenheten begärs en förste byrå

ingenjör. På juridiska enheten yrkas 

på grund av ökat behov av juridisk 
medverkan i olika ärenden en förste 
länsnotarie. ( +224 000 kr.). 

4. På skatteavdelningen yrkas en 
byrådirektör för fastighetstaxering 
och två assistenter varav en dataope

ratör. (+316000 kr.). 
5. För skriv- och expeditionsarbe

ten inom allmänna enheten yrkas ett 

kontorsbiträde. ( +88 000 kr.). 

6. Vidare yrkas medel för tillfällig 
personal, praktikplatser m. m. 
( +557 000 kr.). 

7. Omkostnaderna beräknas öka. 
( +465 000 kr.). 

8. Lantmäterienheten. a) Löne
och prisomräkning m. m. 119 000 
kr. 

b) Länsstyrelsen yrkar medel för 
återförande av 2-procentreducering
en av anslaget. ( +57 000 kr.). 

c) Omkostnaderna beräknas öka 
( +21000 kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 

9. Löne- och prisomräkning 
m. m. 1 720 000 kr. 

10. Omkostnaderna 
öka. (+141000kr.). 

beräknas 

Kronofogdemyndigheterna. 

11. Löne- och prisomräkning m. m. 
1111 000 kr. 

12. Linköpings distrikt behöver 
förstärkas med en förste kronoassis

tent och två biträden. Motala och 
Norrköpings distrikt måste förstär

kas med vardera en förste kronoas-
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sistent. Vidare bör kronofogdemyndigheterna i länet förstärkas med en 

handläggare med uppgift att företaga ekonomiska utredningar. ( +617 000 

kr.). 

13. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 103 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 57 771 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 

23 214 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 15 036 000 kr. eller 

sammanlagt 96 021 000 kr. Jag har därvid beräknat medel dels för 

handläggning av besvär över 1981 ars allmänna fastighetstaxering dels för 

eftcrbchandlingsfunktionen inom datordriften. För engångsutgifter för 

inköp av offsetutrustning har jag under anslagsposten Till regeringens 

disposition beräknat preliminärt 35 000 kr. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 

regeringens disposition beräknat preliminärt 30 000 kr. för upprustning av 

inventarier hos lokala skattemyndigheterna i Linköpings och Norrköpings 

fögderier. 

För kronofogdemyndigheterna har jag beräknat 150 000 kr. till Linköpings 

distrikt för bl. a. ekonomisk expertis i syfte att förstärka indrivningen i främst 

allmänna mål. Vidare har jag beräknat 50 000 kr. för inköp av inventarier 

under anslagsposten Till regeringens disposition. 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och pris

omräkning m. m. 3 762 000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar återföran

de av anslaget till 1978179 års nivå 

samt återförande av 2-procentredu

ceringen. (+2 165 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. 

(+559000 kr.). 

4. Lantmäterienheten. a) Löne

och prisomräkning m. m. 152 000 

kr. 

b) Medel yrkas för tillfällig perso

nal. Vidare beräknas omkostnader

na öka. (+82 000 kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 

5. Löne- och prisomräkning 

m. m. 2 198 000 kr. 

Krono[ ogdemyndigheterna. 

6. Löne- och prisomräkning m. m. 

839 000 kr. 

7. Värnamo distrikt behöver för

stärkas med en förste kronoassis

tent. Eksjö, Jönköpings och Värna

mo distrikt måste tillföras samman

lagt sju biträden. ( +673 000 kr.). 

8. Omkostnaderna beräknas öka. 

(+174 000 kr.). 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medclsbehovet för 

länsstyrelsen till 50 858 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 

22 888 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 11 616 000 kr. eller 

sammanlagt 85 362 000 kr. Jag har därvid beräknat 92 000 kr. för en tjänst för 

dataregistreringsarbete. Jag har även beräknat medel dels för handläggning 

av besvär över 1981 års allmänna fastighetstaxering dels för efterbehand

lingsfunktionen inom datordriften. 
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Länssryrel.ffn. I. Löne- och pris

omräkning rn. m. 2 206 000 kr. 

2. Omkostnaderna heräknas öka. 

( +372 000 kr.) . 

3. LantmiiteriL'nhetcn. a) Liine

och prisomräkning m. m. 125 000 
kr. 

b) Medel yrkas för samtlig i per

sonalförteckningen upptagen perso

nal. Vidare beräknas omkostnader

na öka. ( +295 000 kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 

4. Löne- och prisomräkning 

m. m. 984 000 kr. 

5. Omkostnaderna beräknas öka. 

( +25 000 kr.). 

Kronofogdemyndigheten. 

6. Löne- och prisomräkning m. m. 

485 000 kr. 

7. Arbetsbelastningen i distriktet 

är hög därför måste resurserna för

stärkas med en kronofogdesekrete

rare. en förste kronoassistent och en 

assistent. ( +360 000 kr.). 

8. Omkostnaderna beräknas öka. 

(+175000 kr.). 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 39 367 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 

.12 734 000 kr. och för kronofogdemyndigheten till 6 654 000 kr. eller 

sammanlagt 58 755 000 kr. Jag har därvid beräknat medel dels för 

handläggning av besvär över 1981 års allmänna fastighetstaxering dels för 

efterbehandlingsfunktionen inom datordriften. För engångsutgifter för 

inköp av ordbehandlingsmaskin har jag under anslagsposten Till regeringens 

disposition beräknat preliminärt 45 000 kr. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 

regeringens disposition beräknat preliminärt 5 000 kr. för utbyte av 

inventarier m. m. hos lokala skattemyndigheten i Ljungby fögderi. 

För kronofogdemyndigheten har jag beräknat 150 000 kr. för att myndig

heten ska kunna anlita funktionär med ekonomisk kompetens, i syfte att 

effektivisera indrivningen av skatter och avgifter. Vidare har jag beräknat 

preliminärt 110 000 kr. för inköp av telefonväxel under anslagsposten Till 

regeringens disposition. 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och pris

omräkning m. m. 3 335 000 kr. 

2. På naturvårdsenheten fordras 

en förste byråingenjör för tillsyn av 

miljöstörande anläggningar samt en 

byråsekreterare för handläggning av 

täktärenden. På grund av ökade 

arbetsuppgifter på priskontorct yr

kas överföring till kontoret av en 

tjänst som byråassistent/förste byrå

sekreterare från statens pris- och 

kartellnämnd. (+331 000 kr.). 

3. För arbetet med fastighetstax

eringen bör en arvodestjänst bytas ut 

mot en tjänst som byrådircktör på 

taxeringsenheten. För taxerings-, 

skatte- och avgiftsrevision yrkas en 

byrådircktör på revisionsenheten. 

Vidare fordras en assistent vid data

enheten. ( + 230 000 kr.). 

4. Vidare yrkas medel för tillfällig 

personal, praktikanter m.m. 

(+I 965 000 kr.). 

5. Omkostnaderna beriiknas öka. 

(+1220000 kr.). 

6. Lantmäterienheten. a) Löne

och prisomräkning m. m. 155 000 

kr. 

b) Arbetet med fastighetsregi

strering är av sådan kontinuerlig 

karaktär att det erfordras en tjänst 

som registerföreståndare. Genom 

att lantmäteriverksamheten samlas i 

nya lokaler ökar hyreskostnaderna. 

Vidare beräknas omkostnaderna 

öka. ( +695 000 kr.). 

Lokala skaflemyndigheterna. 

7. Löne- och prisomräkning 

m. m. 1 234 000 kr. 

8. För granskningsorganisationen 

inom skatteadministrationen yrkas 

fem handläggare till länets fögderi

er. Vidare yrkas medel för tillfällig 

personalm. m. (+ 2 235 000 kr.). 



Prop. 1980/81:100 Bilaga 18 Kommundepartementet 45 

9. Omkostnaderna beräknas öka. ( +478 000 kr.). 

Kronofogdemyndigheterna. 10. Liine- och prisomräkning m. m. 843 000 

kr. 

11. I Kalmar distrikt yrkas en kronofogdesekreterare för att fylla behovet 

av vikariatstjiinstgöring i länet. I Oskarshamns distrikt hör en tjiinst som 

kronofogde inrättas i utbyte mot en tjänst som kronofogdesekreterare. 

Samtliga tre distrikt bör förstiirkas med bitriidespersonal. ( + 798 000 kr.). 

12. Omkostnaderna heriiknas iika. ( + 120 000 kr.). 

Foredragandcn 

Med hiinvisning till sammanställningen beriiknar jag medelshehovet för 

liinsstyrelsen till 52 596 000 kr.. för In kala skattemyndigheterna till 

16 592 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 10 310 000 kr. eller 

sammanlagt 79 498 000 kr. Jag har diirvid beräknat medel dels för 

handliiggning av besviir över !lJ8 I {irs allmiinna fastighetstaxering dels för 

efterbehandlingsfunktionen inom datordriften. För engtmgsutgiftcr för bl. a. 

inköp av skrivmaskiner med internationellt standardiserat tangentbord har 

jag under anslagsposten Till regeringens disposition beriiknat preliminärt 

65 000 kr. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 

regeringens disposition beräknat preliminärt 240 000 kr. för hl. a. flyttning av 

lokala skattemyndigheten i Västerviks fögderi. 

För kronofogdemyndigheterna har jag beriiknat medel för omvandling av 

tjänst som kronofogdesekreterare till kronofogde i Oskarshamns distrikt. 
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Liinsstyre/scn. I. Lönc- och pris

omriikning m. m. l 262 000 kr. 

2. Som resursförstärkning på pla

ncringsavdelningcns kansli fordras 

en assistent. På naturvtirdscnheten 

yrkas en byrådirektör för den all

männa naturvården, särskilt för 

avsättande av naturreservat. 

(+208 000 kr.). 

3. Vidare yrkas medel för tillfällig 

personal, praktiktjiinstgöring m. m. 

( +987 000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka. 

( +608 000 kr.). 

5. Lantmäterienheten. Löne- och 

prisomriikning m. m. 120000 kr. 

Lokala skattemyndigheten. 

6. Löne- och prisomriikning 

in. m. 251 000 kr. 

7. Med hänsyn till volymökning 

yrkas en fögderiassistent till gransk

ningsenhctcn. Vidare yrkas medel 

för tillfällig personal. ( + 381 000 

kr.). 

8. Omkostnaderna bniiknas öka. 

( +48 000 kr.) . 

Kro11ofogdemy11dighete11. 

9. Löne- och prisomriikning m. m. 

164 ()()() kr. 

10. Ytterligare medel begiirs för 

inrättande av en kronoassistent

tjänst och två biträdestjiinster samt 

för tillfällig personal. ( + 256 000 

kr.). 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelshchovet för 

länsstyrelsen till 18 235 000 kr., för lokala skattemyndigheten till 4 575 000 

kr. och för kronofogdemyndigheten till 2 469 000 kr. eller sammanlagt 

25 279 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för handläggning av hesvär över 

198 l års allmänna fastighetstaxering. För engångsutgifter för inredning av 

lokal för hantering av deklarationsblanketter har jag under anslagsposten 

Till regeringens disposition beräknat preliminärt 12 000 kr. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheten under anslagspostcn Till 

regeringens disposition beräknat preliminärt 12 000 kr. för byte av gardiner 

och bindning av arkivalier. 
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Länsstyrelsen. I. Löne- och pris

omräkning m. m. 2 665 000 kr. 

2. För tillsyn m. m. inom miljö

skyddsområdet yrkas en förste byrå

ingen1or på naturvårdsenheten. 

( + 119 000 kr.). 

3. För den allmänna fastighets

taxeringen yrkas en byrådirektör. 

För gåvoskatteärenden yrkas en 

byråsekreterare på uppbördsenhe

ten samt för registrerings- och dekla

rationskontroll en förste byråinspek

tör på mervärdeskatteenheten. 

( +373 000 kr.). 

4. På administrativa enheten 

fordras en byrådirektör för adminis

trativ service, en assistent för löne

och personalärenden samt förstärk

ning med en förste expeditionsvakt. 

(+311 000 kr.). 

5. Länspolischefens expedition 

bör förstärkas med en assistent. 

(+92000 kr.). 

6. Vidare yrkas medel för tillfällig 

personalm. m. ( +2 2l0 000 kr.). 

7. Omkostnaderna beräknas öka. 

(+2 682 000 kr.). 

8. Lantmäterienheten. a) Löne

och prisomräkning m. m. 239 000 

kr. 

b) För att lösa de arbetsuppgifter 

inom lantmäterienheten som kräver 

specialkunskap i lantmäterifrågor 

yrkas en biträdande överlantmätare. 

Vidare bör lantmäterienhetens ex

peditionstjänst permanentas. Om-

kostnaderna beräknas öka. 

( +373 000 kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 

9. Löne- och prisomräkning 

m. m. 864 000 kr. 

I 0. Till Karlshamns fögderi be

gärs förstärkning med en telefonist 

och en handläggare. Även Karls-
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krona fögderi yrkar en telefonist. Ronneby fögderi behöver en operatör för 
rcgistreringsarbetet, en expeditionsvakt samt en telefonist. Vidare yrkas 
gemensamt för fögderierna en årsarbetskraft för praktikanttjänstgöring och 
tre handläggare för granskningsorganisationen. ( +869 000 kr.). 

11. Omkostnaderna beräknas öka. ( +294 000 kr.). 

Kronofogdemyndigheterna. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 524 000 
kr. 

13. Karlskrona distrikt behöver förstärkas med två assistenter och en 

expcditionsvakt samt med medel för tillfällig personal. ( +321000 kr.). 

14. Omkostnaderna beräknas öka. ( +225 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 31 745 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
11877 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 6 375 000 kr. eller 
sammanlagt 49 997 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för handläggning 

av besvär över 1981 års allmänna fastighetstaxering. För engångsutgifter för 
bl. a. utbyte av länsstyrelsens telefonväxel har jag under anslagsposten Till 

regeringens disposition beräknat preliminärt 1 225 000 kr. 
Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 

regeringens disposition beräknat preliminärt 125 000 kr. för bl. a. utbyte av 

telefonväxel och arkivinredning hos lokala skattemyndigheten i Karlskrona 
fögderi. 

4 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 100. Bil. 18 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och pris

omräkning m. m. 4 192 000 kr. 

2. Planeringskansliet behöver 

förstärkas med en assistent. På 

naturvårdsenheten fordras en förste 

byråingenjör för fortsatt arbete med 

miljövårdens informationssystem 

samt en förste byråinspektör för 

handläggning av ärenden i samband 

med genomförande av naturvårds

plan. (+319000 kr.). 

3. På grund av ökad arhetsbelast

ning behövs till mervärdeskatteen

heten två assistenter. För efterbe

handlingsarbete yrkas en tjänst som 

operatör på dataenheten. ( + 276 000 

kr.). 

4. För administrativa arbetsupp

gifter behövs till länspolischefens 

expedition en tjänst som förste byrå

sekreterare. ( + 109 000 kr.). 

5. Vidare yrkas medel för tillfällig 

personalm. m. (+105 000 kr.). 

6. Omkostnaderna beräknas öka 

bl.a. för nytillkommande lokaler för 

nytt landsstatshus. ( + 7 268 000 

kr.). 

7. Lantmäterienheten. Löne- och 

prisomräkning m. m. 174 000 kr. 

Lokala skattemyndigheterna. 

8. Löne- och prisomräkning 

m. m. 1 177 000 kr. 

9. För granskningsorganisationen 

inom skatteadministrationen yrkas 

till fögderierna gemensamt åtta 

handläggare. För att tillgodose 

behov av arbetskraft för ADB-verk

samhet yrkas medel motsvarande 

drygt sju årsarbetskrafter. 

( + 1514 000 kr.). 

10. Omkostnaderna 

öka. (+160 000 kr.). 

beräknas 

Kronofogdemyndigheterna. 

11. Löne- och prisomräkning m. m. 
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826 000 kr. 

!2. l Hässleholms distrikt behövs för administrativa arbetsuppgifter en 

tjänst som byråassistent och för kvalificerat kontorsarbete, två biträdestjän

ster. I Kristianstads distrikt behövs för samma ändamål en förste byråsekre

terare och två biträden. Vidare behövs en kronofogde och en byråassistent 

för handläggning av tillsynsuppgifter i konkurs. I Ängelholms distrikt finns 

på grund av ökad arbetsbelastning behov av en kronokommissarie, en förste 

kronoassistent, en byråassistent samt fyra biträden. Gemensamt för 

distrikten behövs en kronofogde, en kronofogdesekreterare och två assi

stenter. ( + 1 965 000 kr.). 

13. Omkostnaderna beräknas öka. ( +498 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 57 164 000 kr.. för lokala skattemyndigheterna till 

17 842 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 12 497 000 kr. eller 

sammanlagt 87 503 000 kr. Jag har därvid beräknat medel dels för 

handläggning av besvär över 1981 års allmänna fastighetstaxering dels för 

eftcrbehandlingsfunktioncn inom datordriften. För engångsutgifter för bl. a. 

utrustning av ny förvaltningsbyggnad har jag under anslagsposten Till 

regeringens disposition beräknat preliminärt 755 000 kr. 

För kronofogdemyndigheterna har jag beräknat 150 000 kr. i Kristianstads 

distrikt för anlitande av funktionär med ekonomisk kompetens, främst med 

uppgift att intensifiera indrivningen av allmänna mål. 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och pris

omräkning m. m. 8 970 000 kr. 

2. Administrativa enheten behö

ver förstärkas med fem biträden för 

arbetet i telefonväxeln. Medel sak

nas till personal utanför personalpla

nen, varför erforderligt antal tjän

ster bör inrättas inom personalpla

nen. ( +438 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. 

( +2 730 000 kr.). 

4. Lantmäterienheten. a) Löne

och prisomräkning m. m. 234 000 

kr. 

b) Omkostnaderna 

öka. (+196000 kr.). 

beräknas 

Lokala skattemyndigheterna. 

5. Löne- och prisomräkning m. m. 

6 414 000 kr. 

6. Omkostnaderna beräknas öka. 

( + 1369000 kr.). 

Kronofogdemyndigheterna. 

7. Löne- och prisomräkning m. m. 

4 364 000 kr. 
8. Omkostnaderna beräknas öka 

på grund av att myndigheterna i 

Lunds och Trelleborgs distrikt måste 

flytta in i nya lokaler. ( + 1 123 000 

kr.). 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 115 637 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
61176 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 42 583 000 kr. eller 

sammanlagt 219 396 000 kr. Jag har därvid beräknat 812 000 kr. för sju 

handläggare för mervärdcskattckontroll. Jag har även beräknat medel dels 
för handläggning av besvär över 1981 års allmänna fastighetstaxering dels för 
efterbehandlingsfunktionen inom datordriften. För engångsutgifter för bl. a. 
installation av teleanläggning i taxcringsenhetens nya lokaler har jag under 

anslagsposten Till regeringens disposition beräknat preliminärt 95 000 kr. 
Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagspostcn Till 

regeringens disposition beräknat preliminärt 300 000 kr. för bl. a. flyttning av 
lokala skattemyndigheten i Lunds fögderi. 

För kronofogdemyndigheterna har jag beräknat preliminärt 300 000 kr. 

för insatser mot ekonomisk brottslighet i Malmö distrikt under anslagsposten 
Till regeringens disposition. 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och pris

omräkning m. m. 3 675 000 kr. 

2. På planeringskanslict bör m

rättas två byråsekreterartjänster för 

priskontroll och en kvalificerad 

biträdestjänst. För handläggning av 

viktigare planeringsuppgifter inom 

regionalekonomiska enheten ford

ras en byrådirektörstjänst. Natur

vårdsenhetcn bör förstärkas med ett 

kvalificerat biträde på expeditionen. 

en förste byråingenjör för det prak

tiska provtagnings- och analysarbe

tet samt en byrådirektör för tillsyns

verksamhet och skötsel av natur

vårdsobjekt. Planenheten behöver 

en arkitekt för det fortsatta rikspla

nearbetet. ( + 886 000 kr.). 

3. För handhavande av skatteav

delningens arkiv begärs en assistent. 

För handläggning av fastighetsären

den yrkas en byrådirektör på tax

eringsenheten. Besvärscnheten och 

mervärdeskatteenheten behöver 

förstärkas med vardera en kvalifice

rad biträdestjänst. Dessutom behö

ver dataenheten tillföras två opera

törer. (+511000 kr.). 

4. Länspolischefens expedition 

behöver förstärkas med en kvalifice

rad biträdestjänst. ( +92 000 kr.). 

5. Administrativa enheten bör 

tillföras en arkivassistent och en 

tryckare. ( + 184 000 kr.). 

6. Vidare begärs medel för tillfäl

lig personal m. m. ( + 740 000 kr.). 

7. Omkostnaderna beräknas öka. 

( +324 000 kr.). 

8. Lantmäterienheten. a) Löne

och prisomräkning m. m. 190 000 

kr. 

b) Omkostnaderna beräknas 

öka. ( + 100 000 kr.). 
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Lokala skattemyndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 

I 078 000 kr. 

10. Med hänsyn till den ökade arbetsvolymen yrkas förstärkning till 

fögderierna inom länet med nio handläggare och sex kontorsbiträden. 

Vidare yrkas medel för sorteringsarbetc, praktikanttjänstgöring m. m. 

(+I 767 000 kr.). 

Il. Omkostnaderna beräknas öka. ( +431000 kr.). 

Kronofogdemyndigheterna. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 638 000 

kr. 

13. Myndigheten i Halmstad är i behov av utbildningsledare, en byråse

kreterare och en byråassistent. Vidare yrkas medel motsvarande en och en 

halv årsarbetskraft. Vid myndigheten i Varberg erfordras ytterligare en 

tjänst som kronofogde i utbyte mot tjänsten som kronofogdesekreterare 

samt en kronoassistent och ett biträde. Vidare bör medel för anställning av 

tillfällig personal anvisas. ( +656 000 kr.). 

14. Omkostnaderna beräknas öka. ( +61 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 48 661 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 

15 087 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 8 422 000 kr. eller 

sammanlagt 72 170 000 kr. Jag har därvid beräknat medel dels för 

handläggning av besvär över 1981 års allmänna fastighetstaxering dels för 

efterbehandlingsfunktionen inom datordriften. För engångsutgifter för 

inköp av kort- och mappautomater på mervärdeskatteenheten har jag under 

anslagsposten Till regeringens disposition beräknat preliminärt 115 000 

kr. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 

regeringens disposition beräknat preliminärt 175 000 kr. för bl. a. flyttning av 

lokala skattemyndigheten i Falkenbergs fögderi. 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbchovet för 

länsstyrelsen till 111 036 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 

73 972 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 43 288 000 kr. eller 

sammanlagt 228 296 000 kr. Jag har därvid beräknat 812 000 kr. för sju 

handläggare för mervärdeskattekontroll. Jag har även beräknat medel dels 

för handläggning av besvär över 1981 års allmänna fastighetstaxering dels för 

efterbehandlingsfunktionen inom datordriften. 

För kronofogdemyndigheterna har jag beräknat preliminärt 500 000 kr. 

för insatser mot ekonomisk brottslighet i Göteborgs distrikt under anslags

posten Till regeringens disposition. 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och pris

omräkning m. m. 5 068 000 kr. 

2. Omkostnaderna beräknas öka. 

(+612000 kr.) . 

3. Lantmäterienheten. a) Löne

och prisomräkning m. m. 147 000 

kr. 

b) Omkostnaderna beräknas 

öka. (+70000 kr.). 

Lokala skattemy11dighetema. 

4. Löne- och prisomräkning m. m. 

2 350 000 kr. 

5. För övergångsvis bemanning 

yrkas medel motsvarande 382 per

sonmånader. ( + 2 595 000 kr.). 

6. Omkostnaderna beräknas öka . 

( +97 000 kr.). 

Kronofogdemyndigheterna. 

7. Löne- och prisomräkning m. m. 

l 071 000 kr. 

8. Länet saknar numera tjänst för 

rekrytering och förstärkning inom 

kronofogdekarriären, en tjänst som 

kronofogdesekreterare bör därför 
inrättas i Borås distrikt. Alingsås, 

Borås och Vänersborgs distrikt mås

te förstärkas med sammanlagt sju 

tjänster kontorskarriären. 

( + 750 000 kr.). 

9. Omkostnaderna beräknas öka. 

( +655 000 kr.). 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 69 802 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
28 107 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 15 217 000 kr. eller 

sammanlagt 113 126 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för handläggning 

av besvär över 1981 års allmänna fastighetstaxering. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 

regeringens disposition beräknat preliminärt 35 000 kr. för inköp av 

skrivmaskiner och plåtskåp för deklarationsförvaring. 

För kronofogdemyndigheterna har jag beräknat 150 000 kr. i Borås 

distrikt för ekonomisk expertis i syfte att förstärka indrivningen av skatter 

och avgifter i länet. 



Prop. 1980/81:100 Bilaga 18 Kommundepartementet 

Skarabor~s län 

I I 

I r<l ..., 

+ + 

I I 

°' I °' + + 

I I 

"'2"1/'l °' 
+ + + 

++ 

++ 

++ 

~00 
N 
N 

++ 

++ 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ +I 

OOON~ 
("\lr")("frf"') 
Nr"'10~ 

('~ ~"""'"' 

+ ++ 

O\V)lr,0 
-.::t''f""""l0""1" 
f"""1 o~ 

N ~ 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

I I 

++ 

O\N 
,.., 00 .,,. 

++ 

I -g 

+ 

I ~ 
N 

+ 

I ~ 
N 

+ 

I .,. 

~ ..., 
+ 

I lll ... 
lll 
lll 

+ 

+ 

60 

Lä11sstyrelsen. 1. Löne- och pris

omräkning m. m. 3 796 000 kr. 

2. Naturvårdsenheten bör för
stärkas med två avdelningsdirektörs

tjänster, en för samordning av verk

samheten inom miljöskyddet och en 

för samordning av verksamheten 

inom den allmänna naturvården. 

Väsentligt utökad arbetsbelastning 

medför behov av en biträdande läns

veterinär. För erforderlig kansliser-

vice åt länsantikvarien 

tjänst som assistent. 

kr.). 

yrkas en 

(+560 000 

3. I stället för den inrättade tjän

sten på taxeringsenheten som kon

taktman för 1981 års allmänna fastig
hetstaxering yrkas inrättande av en 

motsvarande tjänst på personalplan. 

En expeditionsvakt yrkas vid enhe

ten. Vid efterbehandlingsfunktio

nen på dataenheten fordras en ope

ratör. ( +312 000 kr.). 

4. Länspolischefens expedition 
behöver förstärkas med en assistent 
och ett kontorsbiträde. ( + 168 000 

kr.) . 
5. Vidare begärs medel för tillfäl

lig personal m. m. ( + 1676000 
kr.). 

6. Omkostnaderna beräknas öka. 

( +2 499 000 kr.). 

7. Lantmäterienheten. a) Löne

och prisomräkning m. m. 1409000 

kr. 

b) Omkostnaderna 

öka. (+73 000 kr.). 

beräknas 

Lokala skattemy11digheterna. 
8. Löne- och prisomräkning m. m. 

1704000 kr. 

9. För granskningsorganisationen 

inom skatteadministrationen begärs 

nio handläggare. ( +927 000 kr.). 

10. Omkostnaderna beräknas 
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öka. (+440000 kr.). 
Kronofogdemyndigheterna. ll. Löne-och prisomräkning m. m. 1 201 000 

kr. 
12. Lidköping och Skövde distrikt bör tillföras ytterligare resurser i 

kontorskarriären. ( +420 000 kr.). 
13. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 739 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 50 455 000 kr.'· för lokala skattemyndigheterna till 
17 699 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 10 885 000 kr. eller 
sammanlagt 79 039 000 kr. Jag har därvid beräknat medel dels för 
handläggning av besvär över 1981 års allmänna fastighetstaxering dels för 
efterbehandlingsfunktionen inom datordriften. För engångsutgifter bl. a. för 

inköp av maskiner för plockning, häftning och bindning samt mapp- och 
kortautomat för mervärdeskatteenheten har jag under anslagsposten Till 
regeringens disposition beräknat preliminärt 150 000 kr. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 
regeringens disposition beräknat preliminärt 30 000 kr. för bl. a. inredning av 
deklarationsarkiv hos lokala skattemyndigheten i Falköpings fögderi. 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och pris

omräkning m. m. 3 655 000 kr. 

2. Länsstyrelsen yrkar medel för 

återförande av 2-procentreducering

en. ( +938 000 kr.). 

3. För handläggning av ärenden 

inom den allmänna naturvården 

yrkas en förste byråinspektör samt 

en förste byråingenjör för handlägg

ning av miljöskyddsärenden. 

( +218 000 kr.). 

4. Besvärsenheten är starkt un

derbemannad och behöver förstär

kas med en taxeringsintendent. För 

förstärkning av registreringskontrol

len m. m. yrkas en byrådirektör på 

merv.ärdeskattccnheten. ( + 258 000 

kr.). 

5. För fullgörande av nya arbets

uppgifter för körkortsmål krävs en 

tjänst som byråsekreterare/länsno

tarie på allmänna enheten. 

( + 106 000 kr.). 

6. Servicefunktionen vid adminis
trativa enheten behöver förstärkas 

med en byråsekreterare. ( + Im 000 

kr.). 

7. Vidare yrkas medel för tillfällig 

personal, praktiktjiinstgöring m. m. 

(+1242000 kr.). 

8. Omkostnaderna beräknas öka. 

( +1 005 000 kr.). 

9. Lantmäterienheten. a) Löne

och prisomriikning m. m. 214 000 

kr. 

b) Länsstyrelsen yrkar medel för 

återförande av 2-procentreducering

en. Omkostnaderna beräknas öka. 

( +48 000 kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 

10. Löne- och prisomräkning 

m. m. 2 149 000 kr. 

11. För samordning och uppfölj

ning av registrerings- och terminal-
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arbeten behövs en assistent till Karlstads fögderi. Vidare yrkas medel för 

tillfällig personal, crsättningsrekrytcring m. m. ( +682 000 kr.). 

12. Omkostnaderna beräknas öka. ( +243 000 kr.). 

Kronofogdemyndigheterna. 13. Löne- och prisomräkning m. m. 916 000 

kr. 

14. För Karlstads distrikt yrkas en ekonom för arbetet i samband med 

tillsyn i konkurser, en förste kronoassistent för att klara fältarbetet och för 

samma ändamål två biträden samt en kronoassistent i befordringsgång. 

Arvika och Kristinehamns distrikt bör tillföras vartdera ett biträde. Vidare 

måste medel för bl. a. tillfällig personal ställas till förfogande. ( +927 000 

kr.). 

15. Omkostnaderna beräknas öka. ( +344 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 48 687 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 

21022000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 12 074 000 kr. eller 

sammanlagt 81 783 000 kr. Jag har därvid beräknat medel dels för 

handläggning av besvär över 1981 års allmänna fastighetstaxering dels för 

efterhehandlingsfunktionen inom datordriften. För engångsutgifter för bl. a. 

inköp av ny tjänstebil har jag under anslagsposten Till regeringens 

disposition beräknat preliminärt 85 000 kr. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagspostcn Till 

regeringens disposition beräknat preliminärt 30 000 kr. för bl. a. kostnader i 

samband med omstationeringar inom länet. 

För kronofogdemyndigheterna har jag beräknat 150 000 kr. i Karlstads 

distrikt för funktionär med ekonomisk kompetens, som i första hand skall 

arbeta med att effektivisera indrivningen av allmänna mål. För engångsut

gifter har jag vidare beräknat 175 000 kr. för telefonväxel i Karlstad under 

anslagsposten Till regeringens disposition, 
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Länsstyrelsen. 1. Lönc- och pris
omräkning m. m. 3 872 000 kr. 

2. Medel yrkas för tillfällig perso
nal, ersättning för uppdrag och kon

sultuppdrag m. m. ( + l 899 000 

kr.) . 

3. Omkostnaderna beräknas öka. 
( +842 000 kr.). 

4. Lantmäterienheten. a) Löne

och prisomräkning m. m. 113 000 

kr. 
b) Länsstyrelsen yrkar överföring 

av medel från överlantmätarmyndig

heten för arbetsuppgifter inom lant
mäterienheten. Omkostnaderna be
räknas öka. ( + 157 000 kr.) . 

Lokala skattemyndigheterna. 

5. Löne- och prisomräkning m. m. 
1191 000 kr. 

6. För granskningsorganisationen 
inom skatteadministrationen begärs 
fyra handläggare. ( +436 000 kr.). 

7. Omkostnaderna beräknas öka. 

( + 729 000 kr.) . 
Kronofogdemyndigheterna. 

8. Löne- och prisomräkning m. m. 

840 000 kr. 
9. För att lämna erforderliga 

stödåtgärder till länets övriga krono
fogdedistrikt och för att klara den 
ökade arbetsbelastningen behövs en 
kronofogdesekreterare i Örebro di

strikt. På grund av arbetsbelastning
en bör distrikten förstärkas med 

sammanlagt sju biträden samt medel 
till tillfällig personal. ( + 1 101 000 

kr.). 
10. Omkostnaderna beräknas 

öka. (+496 000 kr.). 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 49 263 000 kr.. för lokala skattemyndigheterna till 

L6612 (lllO kr. och för kronofogdemyndigheterna till 10 323 000 kr. eller 

sammanlagt 76 19H 000 kr. Jag har därvid beräknat 92 000 kr. för en tjiinst för 

datarcgistrcringsarbcte. Jag har även beräknat medel dels för handläggning 

av besvtir över 1981 {1rs allmänna fastighetstaxering dels för efterhehand

lingsfunktionen inom datordriften. För engångsutgifter för inköp bl. a. av 

mapp- och kortautomater har jag under anslagsposten Till regeringens 

disposition beräknat preliminärt 45 000 kr. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 

regeringens disposition beräknat preliminärt 400 000 kr. för bl. a. flyttning av 

lokala skattemyndigheterna i Hallsbergs och Karlskoga fögderier. 

5 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 100. Bil. 18 
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Länsstyrelsen. l. Löne- och pris
omräkning m. m. 4 843 000 kr. 

2. Omkostnaderna beräknas öka. 

( + 797 000 kr.). 
J. Lantmäterienheten. a) Löne

och prisomräkning m. m. 213 000 

kr. 
b) Omkostnaderna 

öka. ( + 11 000 kr.). 

beräknas 

Lokala skattemyndigheterna. 

4. Löne- och prisomräkning m. m. 

1 961 000 kr. 
5. För granskningsorganisationen 

inom skatteadministrationen begärs 
två handläggare till Västerås fögderi 

och en handläggare till Sala fögderi. 

( +327 000 kr.). 
6. Omkostnaderna beräknas öka. 

( +99 000 kr.) . 
Kronofogdemyndigheterna. 

7. Löne- och prisomräkning m. m. 

796 000 kr. 
8. I Västerås yrkas en tjänst som 

kronofogde. Vidare bör Köpings 
och Västerås distrikt tillföras biträ
despersonal. ( +407 000 kr.). 

9. Omkostnaderna beräknas öka. 

( + 72 000 kr.). 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag mcdelsbehovet för 
länsstyrelsen till 45 781 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
16 092 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 9 718 000 kr. eller 
sammanlagt 71 591 000 kr. Jag har därvid beräknat medel dels för 
handläggning av besvär över 1981 års allmänna fastighetstaxering dels för 
efterbehandlingsfunktionen inom datordriften. För engångsutgifter för 
inredning och utrustning av etapp tre av landsstatshusets ombyggnad samt 

inköp av ny tjänstebil har jag under anslagsposten Till regeringens 
disposition beräknat preliminärt 150 000 kr. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 
regeringens disposition beräknat preliminärt 26 000 kr. för bl. a. byte till 

skrivmaskiner med nytt tangentbord. 
För kronofogdemyndigheterna har jag beräknat 150 000 kr. i Västerås 

distrikt för funktionär med ekonomisk kompetens, främst för indrivning av 
allmänna mål. 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och pris

omräkning m. m. 3 607 000 kr. 

2. Naturvårdsenheten behöver 

förstärkas med en förste byråinspek

tör för omläggning i samband med 

införande av ADB-rutiner i tillsynen 

enligt miljöskyddslagen samt en 

biträdande naturvårdsdirektör för 

att avlasta enhetschefen vissa led

nings- och samordningsuppgifter. 

( +285 000 kr.). 

3. Taxeringsenhcten bör tillföras 

tre handläggartjänster och två kan

sliskrivar/assistenttjänster för 

granskningsarbete på grund av 

ökningen av antalet deklarationer. 

För mervärdeskatteenheten yrkas 

två kansliskrivar/assistenttjänster. 

För cfterbehandling och datordrift 

begärs en dataoperatör. ( +825 000 

kr.). 

4. Vidare yrkas medel för tillfällig 

personal, praktiktjänstgöring, kon

sulter m. m. ( +3 187 000 kr.). 
5. Omkostnaderna beräknas öka. 

( +3 650 000 kr.). 

6. Lantmäterienheten. a) Löne

och prisomräkning m. m. J22 000 

kr. 

b) Medel begärs för överflyttande 

av tre tjänster från överlantmätar

myndigheten till lantmäterienheten 

samt medel för tillfällig inlåning av 

personal för registreringsarbete och 

ajourhållning av fastighetskartor. 

Omkostnaderna beräknas öka. 

( + 700 000 kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 

7. Löne- och prisomräkning m. m. 

1437 000 kr. 

8. För granskningsorganisationen 

inom skatteadministrationen yrkas 

fem handläggare. Vidare begärs 

medel för tillfällig personal. 



Prop. 1980/81:100 Bilaga 18 Kommundepartementet 69 

( + 1 130 000 kr.). 

9. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 1162 000 kr.). 

Kronofogdemyndigheterna. 10. Lönc- och prisomräkning m. m. 851 000 

kr. 

11. I samband med handläggning av konkursärenden har det visat sig att 

det föreligger stort behov av en ekonom, varför en sådan tjänst yrkas. För 

Avesta, Borlänge, Ludvika och Mora distrikt yrkas sammanlagt elva 

biträden. (+1144000 kr.). 

12. Omkostnaderna beräknas öka främst med anledning av att kronofog

demyndigheterna i Falu och Mora distrikt är i behov av nya lokaler. 

( + 1 395 000 kr.). 

Föredraga11de11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbchovet för 

länsstyrelsen till 55 773 000 kr.. för lokala skattemyndigheterna till 

20 289 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 12 094 000 kr. eller 

sammanlagt 88 156 000 kr. Jag har därvid beräknat medel dels för 

handläggning av besvär över 1981 års allmänna fastighetstaxering dels för 

efterbchandlingsfunktionen inom Öatordriften. För engångsutgifter för bl. a. 

inköp av skrivmaskiner har jag under anslagsposten Till regeringens 

disposition beräknat preliminärt 55 000 kr. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 

regeringens disposition beräknat preliminärt 97 000 kr. för bl. a. utbyte av 

telefonväxel hos lokala skattemyndigheten i Avesta fögderi. 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och pris

omräkning m. m. 2 705 000 kr. 

2. För att bistå länsorgan och 

kommuner med sam rådskontakter. 

planeringsunderlag m. m. yrkas en 

tjänst som byrådirektör på plan

enheten. För tillsynsuppgifter på 

miljöskyddsområdet och produkt

kontrollområdet begärs en tjänst 

som förste byråingenjör på natur

vårdsenheten. ( +245 000 kr.). 

3. På taxeringsenheten krävs en 

byrådirektör för kontaktfunktion i 

samband med den årliga fastighets

taxeringen samt handläggning av 

besvär över fastighetstaxerings

nämndernas beslut. För efterbe

handling yrkas en assistent på data

enheten. ( +236 000 kr.). 

4. Vidare yrkas medel för kon

sultuppdrag och tillfällig personal 

m. m. ( +480 000 kr.). 

5. Omkostnaderna beräknas öka. 

( +442 000 kr.). 
6. Lantmäterienheten. a) Löne

och prisomräkning m. m. 193 000 

kr. 

b) Enheten bör tilldelas medel för 

förnyelse av registerkartor. Vidare 

beräknas omkostnaderna öka. 

(+500000 kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 

7. Löne- och prisomräkning m. m. 

1305 000 kr. 

8. För ökat antal deklarationer 

för tjänstemannagranskning yrkas 

fem handläggare. ( +503 000 kr.). 

9. Omkostnaderna beräknas öka. 

(+44000 kr.). 

Kronofogdemyndigheterna. 

10. Löne- och prisomräkning m. m. 

I 017 000 kr. 

11. Omkostnaderna beräknas 

öka. ( +251 000 kr.). 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 49 054 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 

20 603 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 13 019 000 kr. eller 

sammanlagt 82 676 000 kr. Jag har därvid beräknat medel dels för 

handläggning av besvär över 1981 års allmänna fastighetstaxering dels för 

efterbehandlingsfunktionen inom datordriften. 

För kronofogdemyndigheterna har jag i syfte att framför allt förstärka 

indrivningen i allmänna mål beräknat 150 000 kr. i Gävle distrikt för 

funktionär med ekonomisk kompetens. 
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Länsstyrelsen. 1. Lönc- och pris

omräkning m. m. 3 784 000 kr. 

2. Plancringskansliets personal 

bör utökas med en byrådirektör som 

samordnare av länsstyrelsens pro

jektverksamhet. För att avlasta pla

neringsdirektören krävs en avdel

ningsdirektör på regionalekonomis

ka enheten som också bör utökas 

med en förste byråsekreterare, två 

amanuenser och ett kontorsbiträde. 

På naturvårdsenhetcn krävs för den 

allmänna naturvården två byrådi

rektörer och två byråinspektörer. 

För översiktlig planering och sam

rådsverksamhet på planenheten yr

kas en byrådircktör. Dessutom bör 

personalen för kartritning utökas 

med två kartteknikcr. ( + 1 508 000 

kr.). 

3. Taxeringsenheten behöver för

stärkas med en byrådirektörstjänst 

för fastighetstaxering. För avstäm

ning och granskning av mervärde
skattedeklarationer bör en byråse

kreterare tillföras mervärdeskatte

enhcten. (+250000 kr.). 

4. För biblioteksgöromål och ar

kivvård yrkas en byråsekreterare 

och två byråassistenter på adminis

trativa enheten. Vidare begärs en 

expeditionsvakt och en tryckare. 

( +483 000 kr.). 

5. Vidare yrkas medel för tillfällig 

personal m. m. (+I 412 000 kr.) . 

6. Omkostnaderna beräknas öka. 

( + 1 985 000 kr.). 

7. Lantmäterienheten. a) Löne

och prisomräkning m. m. 275 000 

kr. 

b) För att stimulera till utbildning 

av kartteknikcr och mätningsingen

jörer yrkas medel för bekostande av 

praktiktjänstgöring utanför Härnö-
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sand. ( +85 000 kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 8. Löne- och prisomräkning m. m. I 458 000 

kr. 

9. Sundsvalls fögderi behöver förstärkas med en expeditionsvakt och sex 

biträden. Till Kramfors fögderi begärs ett biträde som telefonist. Vidare 

yrkas gemensamt för fögderierna medel för tillfällig personal. ( +2 770 000 

kr.). 

10. Omkostnaderna beräknas öka. ( +451 000 kr.). 

Kronofogdemyndigheterna. 11. Löne- och prisomräkning m. m. 993 000 

kr. 

12. Härnösands distrikt måste förstärkas med ett biträde. Sundsvalls 

distrikt har behov av sex tjänster i den exekutiva karriären. Medel för 

tillfällig personal bör få disponeras. ( +692 000 kr.). 

13. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 121 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medclsbehovet för 

länsstyrelsen till 50 764 000 kr., för lokala skattemyndight:terna till 

19 187 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till l3 082 000 kr. eller 

sammanlagt 83 033 000 kr. Jag har därvid beräknat medel dels för 

handläggning av besvär över 1981 års allmänna fastighetstaxering dels för 

efterbehandlingsfunktionen inom datordriften. För engångsutgifter för bl. a. 

installation av direktvalsutrustning för telefonväxeln samt inköp av bokfö

ringsmaskin har jag under anslagsposten Till regeringens disposition 

beräknat preliminärt 330 000 kr. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 
regeringens disposition beräknat preliminärt 200 000 kr. för bl. a. flyttning av 

lokala skattemyndigheten i Härnösands fögderi. 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och pris

omräkning m. m. 3 144 000 kr. 

2. För förstärkning av registre

rings- och deklarationskontrollen 

samt revisionsverksamheten yrkas 

en byrådirektörstjänst på mcrvär

deskattcenhetcn. ( + 133 000 kr.). 

3. Vidare yrkas medel för anlitan

de av konsulter. (+150000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas iika. 

( +912 000 kr.). 

5. Lantmäterienheten. a) Löne

oeh prisomräkning m. m. 271 000 

kr. 

b) För förstärkning av lantmäte

rienhetens resurser inom fastighets

registret yrkas en byråsekreterar

tjänst. Vidare beräknas omkostna

derna öka. ( + 149 000 kr.). 

· Lokala skattemyndigheten. 

6. Löne- och prisomräkning m. m. 

833 000 kr. 

7. För hantering av deklarations

material yrkas ytterligare fyra kon

toristtjänster. ( +327 000 kr.). 

8. Omkostnaderna 

minska. (-21000 kr.). 

beräknas 

Kronofogdemyndigheten. 

9. Löne- och prisomräkning m. m. 

449 000 kr. 

10. Omkostnaderna beräknas 

öka. (+92000 kr.). 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanstiillningen heräknar jag mcdelsbehovet för 

länsstyrdsen till 36 484 000 kr., för lokala skattemyndigheten till 9 395 000 

kr. och för kronofogdemyndigheten till 6 138 000 kr. eller sammanlagt 

52 017 000 kr. Jag har diirvid beräknat medel för handliiggning av besvär över 

1981 <'irs allmiinna fastighetstaxering. För engängsutgiftcr för inköp av ny 

tjiinstebil samt ordbehandlingsmaskin har jag under anslagsposten Till 

regeringens disposition beriiknat preliminärt 120 000 kr. 
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Länsstyrelsen. 1. Löne- och pris

omräkning m. m. 3 953 000 kr. 

2. Länsstyrelsen begär fem tjän

ster som kontorsbiträden på plane

ringsavdelningen. Vidare begär 

länsstyrelsen en tjänst som länsgeo

log. För långsiktigt prognosarbete 

begärs en förste byråsekreterare till 

regionalekonomiska enheten. Till 

naturvårdsenheten yrkas för hand

läggning av täktärenden en förste 

byråinspektör och för administrativt 

arbete en förste byråsekreterare. 

( +877 000 kr.). 

3. Till skatteavdelningen begärs 

sju tjänster som kontorsbiträde. För 

utökade arbetsuppgifter med regi

strering yrkas en tjänst som dataope

ratör. ( +655 000 kr.). 

4. Till allmänna enheten begärs 

en tjänst som kontorsbiträde. 

(+82000 kr.). 

5. Till administrativa enheten yr

kas för personalsociala uppgifter en 

personalkonsulent. För uppläggning 

och skötsel av biblioteket begärs en 

bibliotekarie på halvtid och en assi

stent. Vidare beglirs två kontorister 

och en expeditionsvakt. ( +497 000 

kr.). 

6. Vidare yrkas medel för tillfällig 

personalm. m. (+90000 kr.). 

7. Omkostnaderna 

öka.(+1532 000 kr.). 

beräknas 

8. Lantmäterienheten. a) Löne

och prisomräkning m. m. 244 000 

kr. 

h) För löpande fastighetsregistre

ring samt framställning av special

blad och ekonomiska karthlad yrkas 

tre kartteknikertjänster. Vidare be-

räknas omkostnaderna öka. 

(+485000 kr.). 
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Lokala skattemyndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 

1 627 000 kr. 

77 

10. För granskningsorganisationen inom skatteadministrationen behövs 

för samtliga fögderier inom länet fem handläggare och två taxcringsassisten

ter. Lycksele och Skclleftet1 fögderier bör vidare förstärkas med två biträden 

vardera. (+l 092 000 kr.). 

11. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 179 000 kr.). 

Kronoj(Jgdemyndiglretema. 12. Lönc- och prisomräkning m. m. 694 000 

kr. 

13. Umeå distrikt bör på grund av ständig ökning av löneexekutiva mål 

tillföras en förste kronoassistent och för konkursmål en byråassistent. Vidare 

bör medel för extra personal ställas till förfogande i Skellefteå distrikt. 

( +268 000 kr.). 

14. Omkostnaderna beräknas öka. ( +25 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovct för 

länsstyrelsen till 49 149 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 

17 812 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 9 413 000 kr. eller 

sammanlagt 76 374 000 kr. Jag har därvid beräknat medel dels för 

handläggning av besvär över 1981 års allmänna fastighetstaxering dels för 

eftcrbehandlingsfunktionen inom datordriften. För engångsutgifter för 

inventarier i samband med ombyggnad av landsstatshusct samt för inköp av 

skrivmaskiner med alfanumeriskt tangentbord har jag under anslagsposten 

Till regeringens disposition beriiknat preliminärt 210 000 kr. 
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Länsstyrelsen. I. Löne- och pris

omräkning m. m. 4 173 000 kr. 

2. På grund av växande krav på 

extern informations- och kontakt

verksamhet yrkas en tjänst som för

ste byråsekreterare på planerings

kansliet. För att tillvarata, utveckla 

och använda de erfarenheter som 

erhållits i projektet "Social utveck

lingsplanering" yrkas en tjänst som 

byrådirektör på regionalekonomis

ka enheten. Naturvårdsenheten be

höver förstärkas med en byråsekre

terare och två assistenter för admi

nistration. två byrådirektörer, en 

förste byråinspektör och en byråin

spektör för allmän naturvård, en 

byrådirektör och en förste byråing

enjör för nya arbetsuppgifter enl. 

miljöskyddsutredningen och vatten

lagsutredningen. För länsstyrelsens 

planerings- och utvecklingsarbete 

med utgångspunkt från regionens 

naturresurser yrkas en länsgeolog. 

(+I 464 OUO kr.). 

3. För registrerings- och gransk

ningskontroll samt information be

höver mervärdeskatteenheten för

stärkas med en handläggare. 

(+119000 kr.). 

4. För administrativa enheten be

gärs en byrådirektör för utvecklings

och förändringsarbete inom det 

internadministrativa området. En

heten bör vidare förstärkas med en 

arkivassistent, två telefonister och 

tre expcditionsvakter. ( +689 000 

kr.). 

5. Vidare yrkas medel för tillfällig 

personalm. m. (+1273 000 kr.). 

6. Omkostnaderna beräknas öka. 

(+2187 ()()()kr.). 

7. Lantmäterienheten. a) Löne

och prisomräkning m. m. 329 000 
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kr. 

b) Enheten behöver förstärkas med en tjänst som kartritningsbiträde. 

Vidare yrkas medel för tillfällig personal m.m. Omkostnaderna beriiknas 

öka. (+329000 kr.). 

Lokala skattemyndigheterna. 8. Löne- och prisomräkning m. m. 2 196 000 

kr. 

9. Gällivare fögderi begär ett biträde på halvtid som telefonist. Haparan

da och Piteå fögderier yrkar vardera ett biträde som telefonist. För 

handläggning av rörelsedeklarationer för renägare yrkar Kiruna fögderi en 

handläggare. Vidare yrkas gemensamt för fögderierna inom länet medel för 

tillfällig personal. ( + 708 000 kr.). 

10. Omkostnaderna beräknas öka. ( +460 000 kr.). 

Kronofo!{demyndigheterna. 11. Löne- och prisomräkning m. m. I 265 000 

kr. 

12. För att klara kraftigt växande arbetsbörda samt vikariatsproblem 

yrkas en kronoassistenttjänst och en biträdestjänst i Bodens distrikt. I Piteå 

distrikt föreligger behov av en assistent. Vidare yrkas medel för extra och 

tillfällig personal. ( +564 000 kr.). 

13. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 162 000 kr.). 

Föredragr.nden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 56 532 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 

22 405 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 16 246 000 kr. eller 

sammanlagt 95 183 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för handläggning 

av besvär över 1981 års allmänna fastighetstaxering. För engångsutgifter för 
bl. a. inköp av offsetpress och skärmaskin har jag under anslagsposten Till 

regeringens disposition beräknat preliminärt 100 000 kr. 

Jag har vidare för lokala skattemyndigheterna under anslagsposten Till 

regeringens disposition beräknat preliminärt 175 000 kr. för bl. a. flyttning av 

lokala skattemyndigheten i Arvidsjaurs fögderi och inköp av inventarier 
m.m. 

För kronofogdemyndigheterna har jag i syfte att främst effektivisera 

indrivningen i allmänna mål beräknat 150 000 kr. i Luleå distrikt för 

funktionär med ekonomisk kompetens. 



Länsstyrelserna 

1980/81 Beräknad ändr. 1981/82 
Före-

Mynd. draganden 

Maskinhvror för data-
enhetc'rna 51 383 + 9699 + 9 699 

Utrustning för data-
enheterna 2 377 + 713 + 713 

Liinsstyrdsernas 
organisationsnämnd 9 142 + 658 + 493 

Landshövdingarnas 
tjänstebostiider 220 - -

Kostnader vid anständ 
med omstationering m. m. 398 + 700 + 700 

Utbildning av personal 
vid kronofogde-
myndigheterna -

Kostnader för data-
maskintid - -

Blanketter I 190 - 390 390 
Bckföringsmaskincr - -
Bidrag till kostnader 

för fastighetshildnings-
förrättningar m. m. + 294 

Till regeringens disposition 47 260 - 26 640 - 11 165 

lll 970 - 15 260 + 344 

Lokala skattemyndigheterna 

1980/81 Beräknad ändr. 1981/82 
Före-

Mynd. draganden 

- - -

- - -

- - -

- - -

- -
- - -

- - -
14 645 - - 2452 

14645 - - 2452 

Kronofogdemyndigheterna 

1980/81 Be.: räknad ändr. 1981 /82 
Före-

Mynd. dragamlcn 

-

- - -

- -

- -

6 015 - 1 883 - 1883 

20 452 + 4581 +I 432 
2 126 + 685 + 212 
2 206 - 1 606 - 1606 

- -
6678 - + 8 934 

37 477 + 1777 + 7 089 
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Föredraganden 

Maskinhyrorna för dataenheterna beräknas öka med 9 699 000 kr. på 

grund av investeringar i ny utrustning och jour- och övertidsservice. Vidare 

beräknas kostnaderna för utrustning för dataenheterna öka med 713 000 kr. 

med anledning av inköp av skivpackar och färgband till den nya ADB

utrustningen. För länsstyrelsernas organisationsniimnd har jag beräknat en 

ökning med 493 000 kr. Kostnaderna vid ansti\nd med omstationering m. m. 

beriiknas öka med 700 000 kr. Kostnaderna för blanketter beräknas minska 

med 390 000 kr. på grund av förväntad minskning av blankettverksamheten. 

Bidrag till kostnader för fastighetsbildningsförrättningar m. m. beräknas till 

294 000 kr. 

Posten Till regeringens disposition under anslaget till länsstyrelserna har 

jag beräknat totalt till 36 095 000 kr., till övervägande del hänförliga till 

kostnader för inventarier och utrustning i nya lokaler hos länsstyrelserna. I 

beloppet ing[1r även medel för tjänster hos länsstyrelserna för bl. a. prövning 

och tillsyn enligt den föreslagna miljöskyddslagstiftningen. Vidare ingår i 

beloppet medel för inlemmandet i länsstyrelsen av länshälsovårdskonsulcn

terna och socialkonsulentorganisationen. 

Under anslagsposten Till regeringens disposition för de lokala skattemyn

digheterna har jag beräknat medel för bl. a. de under respektive län 

redovisade engångsutgifterna. 

Jag har beräknat ytterligare I 432 000 kr. till kostnader för datamaskintid 

inom exekutionsväsendet. För nyanskaffning av bokföringsmaskiner har jag 

beräknat medel. Under anslagsposten Till regeringens disposition för 

kronofogdemyndigheterna har jag med anledning av förslag till utsöknings

balk beräknat preliminärt ca. 1,5 milj. kr. för utbildning av personal. Vidare 

har jag med anledning av att överexekutorsfunktionen föreslås avskaffad och 

de arbetsuppgifter som f. n. åvilar övcrexekutor förs över till kronofogde

myndigheterna beräknat medel för 50 tjiinstcr hos myndigheterna. 

6 Riksdagen 1980181. l sam/. Nr 100. Bil. 18 
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B 4. Civilbefälhavarna 

CBS CBV 

Beräknad Beräknad 
1980/81 ändring 1981/82 1980/81 ändring 1981/82 

Myndig- Föredra- ·Myndig- Föredra-
heten ganden hctcn ganden 

Personal 
I:-Iandläggande personal 5 3 
Ovrig personal 2 + 2 I 

7 + 2 4 
Anslag 
Lönekostnader 1 015 + 116 + 135 631 + 62 + 37 
Sjukvård 3 I 
Reseersättningar och 

expenser 172 + 35 + I 89 + 24 + 18 
Därav engå11gs111gifter 20 31 Il 10 22 22 

Lokalkostnader 105 + 45 + 45 85 + 15 + 15 
Utbildnings- och 

övningsverksamhet 988 - 285. - 299 249 - 27 - 31 

2283 - 89 - 118 I 055 + 74 + 39 

Civilbefälhavaren Södra civilområdet (CBS) 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 167 000 kr. 

2. Civilbefälhavaren yrkar att en tillfälligt inrättad tjänst som assistent 
inrättas som extra ordinarie. Vidare begärs som extra ordinarie en 

halvtidstjänst som expcditionsvakt. ( + 22 000 kr.) 

3. Kostnaden för utbildnings- och övningsverksamheten förkrigsplacerad 

personal beräknas minska. (- 285 000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 7 000 kr.) 

Civilbefälhavaren Västra civilområdet (CBV) 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 63 000 kr. 

2. Kostnaden för utbildnings- och övningsverksamheten förkrigsplacerad 

personal beräknas minska. (- 27 000 kr.). 

3. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 39 000 kr.) 



Prop. 1980/81:100 Bilaga 18 Kommundepartementet 83 

CBÖ CBB 

Beräknad Beräknad 
1980/81 ändring 1981182 1980/81 ändring 1981/82 

' Myndig- Föredra- Myndig- Föredra-
het en ganden hcten ganden 

Personal 
Handläggande personal 6 3 
Övrig personal 3 + 4 1 

9 + 4 4 

Anslag 
Lönekostnader I 282 + 293 + 164 631 + 65 + 37 
Sjukvård 3 1 
Reseersättningar och 

expenser 137 3 + 1 !05 - 13 3 
Därai• engångsutgifter 20 18 10 lO 4 

Lokalkostnader 236 + 3 + 3 20 + 10 + 10 
Utbildnings- och 

övningsverksamhet 844 - 165 - 179 49 + 370 + 361 

2 502 + 128" - Il 806 + 432 + 405 

Civilbefälhavaren Östra civilområdet (CBÖ) 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 80 000 kr. 

2. Civilbefälhavaren anser att kansliets personalresurser är otillräckliga 

och därför bör kansliet tilldelas en byråassistent och en extra tjänsteman. 

Vidare bör en tjänst som assistent och en tjänst som expeditionsvakt inrättas 

som extra ordinarie inom personalplanen. ( + 188 000 kr.) 

3. Kostnaden för utbildnings- och övningsverksamheten förkrigsplacerad 

personal beräknas minska. (- 165 000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 25 000 kr.) 

Civilbefälhavaren Bergslagem civilområde (CBB) 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 66 000 kr. 
2. Kostnader för utbildnings- och övningsverksamheten förkrigsplacerad -

personal beräknas öka. ( + 370 000 kr.). 
3. Omkostnaderna beräknas minska (- 4 000 kr.). 
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CBNN CBÖN 

Beräknad Beräknad 
1980/81 ändring 1981182 1980/81 ändring 1981182 

Myndig- Föredra- Myndig- Föredra-
heten ganden heten ganden 

Personal 
Handläggande personal 3 + 3 + 
Övrig personal 1 + 1 + 

4 + 2 4 + 2 

Anslag 
Lönekostnader 631 + 244 + 37 636 + 210 + 116 
Sjukvård 1 1 
Reseersättningar och 

expenser 127 + 21 + 9 109 + 81 + 15 
Därav engdngsutgifter 8 16 9 

Lokalkostnader 121 + 18 + 18 93 + 10 + 10 
Utbildnings- och 

övningsverksamhet 157 + 250 + 241 324 - 99 - 103 

1037 + 533 + 305 1163 + 202 + 38 

Civilbefälhavaren Nedre Norrlands civilområde (CBNN) 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 60 000 kr. 
2. För planläggningsuppgifter såsom alarmering, transporter och försörj

ning fordras en förstärkning med en förste byråsekreterare. Vidare yrkas en 
assistent för expeditions- och skrivarbeten m. m. ( + 162 000 kr.). 

3. Kostnaden för utbildnings- och övningsverksamheten förkrigsplacerad 
personal beräknas öka. ( + 250 000 kr.). 

4. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 61 000 kr.). 

Civilbefälhavaren Övre Norrlands civilområde (CBÖN) 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 107 000 kr. 
2. Kansliet behöver förstärkas med en byråinspektör bl. a. för att kunna 

uppfylla sina uppgifter enligt gällande instruktion. Vidare yrkas inrättande 
av kansliskrivare/assistent i utbyte mot en befintlig extra tjänst. ( + 131 000 

kr.). 
3. Kostnaden för utbildnings- och övningsverksamheten förkrigsplacerad 

personal beräknas minska. (- 99 000 kr.). 
4. Omkostnaderna beräknas öka. ( + 63 000 kr.). 
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Föredraganden 

Med hänvisning till ovan redovisade tabeller beräknar jag anslaget till 
9 504 000 kr. Jag har dessutom genom omfördelning från annat anslag 
beräknat 200 000 kr. under en ny anslagspost Till regeringens disposition. 
Det totala anslaget blir därmed 9 704 000 kr., en ökning med 858 000 kr. 

Hemställan 

Med hänvisning till sammanställningarna hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen ått 
1. till Länsstyrelserna för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslags

anslag av 1 563 111 000 kr. 
2. till Lokala skattemyndigheterna för budgetåret 1981182 anvisa 

ett förslagsanslag av 587 149 000 kr. 
3. till Kronofogdemyndigheterna för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

förslagsanslag av 436 736 000 kr. 
4. till Civilbefälhavarna för budgetåret 1981/82 anvisa ett förslags

anslag av 9 704 000 kr. 
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C. KYRKLIGA ÄNDAMÅL 

C 1. Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: Förvaltningskostnader 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

9 280 988 

9 193 000 

10 229 000 

86 

Från detta anslag bestrids de kostnad.er för domkapitlen. stiftsniimndcrna. 

ärkebiskopens kansli och kyrkoherdarna för döva som framgår av samman

ställningen i det följande. 

I varje stift finns ett domkapitel som handhar kyrkliga angelägenheter 
. ' 

inom stiftet. De grundläggande bestämmelserna härom finns i. lagen 

(1936:567) om domkapitel (ändrad senast 1975:956). I varje stift utom i 

Stockholms stift finns också en stiftsnämnd. Stiftsnämndcrna handlägger 

ärenden som främst rör kyrklig jord. De viktigaste bestämmelserna härom 

finns i lagen (1970:939) om förvaltning av kyrklig jord (ändrad 1975:1322). 

Enligt denna lag ankommer på stiftsnämnd dels vissa myndighetsfunktioner, 

dels förvaltningen av prästlönefondsfastigheterna och skogen på lönebostiil

lena i stiftet. Dessa uppgifter i Stockholms stift fördelas mellan stiftsnämn

derna i Uppsala och Strängnäs. 

I andra stift än Stockholms fördelas kostnaderna för domkapitlen och 

stiftsnämnderna mellan staten, kyrkofonden och förvaltningen av prästlöne

fondsfastigheter och boställsskog. På kyrkofonden och förvaltningen faller 

sammanlagt hälften av de beräknade kostnader som i sammanställningen 

anges under dels//. Öl'riga domkapitel, posterna lönekostnader, sjukvård, 

lokalkostnader och expenser. dels ///. Tillfällig personal hos domkapitlen 

m. m. enligt regeringens bestämmandt. Dessutom faller på kyrkofonden och 

förvaltningen de beräknade kostnaderna under IV. Stifisnämndema. Övriga 

kostnader som har beräknats under//. Öl'riga domkapitel betalas av staten. 

Denna fördelning grundar sig på uppfattningen att kostnaderna för 

stiftsnämnderna helt skall betalas av kyrkofonden eller, om kostnaderna 

avser förvaltningen av prästlönefondsfastigheter och boställsskog. av 

inkomsterna från denna förvaltning. 

Förvaltningen av den kyrkliga jorden kan uppdras åt dels för domkapitel 

och stiftsnämnd gemensam kanslipersonal, dels stiftsjägmästare och viss 

annan skoglig personal hos nämnden, dels för förvaltningen särskilt anställd 

personal. Även i den sist nämnda gruppen kan ingå kanslipersonal. 

J?e anslag till _avlöningar som beräknas i det följande avser samtliga 

lönekostnader för den gemensamma kanslipersonalen samt för stiftsjägmäs-
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tarna och den förut nämnda skogliga personalen hos stiftsnämnderna. I den 

mån dessa båda personalgrupper anlitas för förvaltningen av prästlönefonds

fastigheter eller boställsskog skall däremot svarande lönekostnader tas upp 

som uppbördsmedel. Dessa uppbördsmedel skall beräknas av stiftsnämnder

na. Detta kan ske först efter utgången av budgetåret 1981/82. Med hänsyn 

härtill kan i detta sammanhang uppbördsmedlen endast beräknas prelimi

närt. Det belopp som kan antas bli aktuellt uppskattar jag till minst 800 000 

kr.· för budgetåret 1981/82. I detta sammanhang har jag inte belastat 

förvaltningen med kostnader för arvoden m. m. till stiftsnämndsledamöter. 

Tilläggas bör att jag inte tar upp något anslag till avlöningar åt den personal 

för vilken avlöningarna helt skall bestridas ur inkomsterna från förvaltningen 

av prästlönefondsfastigheter och boställsskog. 

Vad jag i det föregående har sagt om lönekostnader gäller också för 

stiftsnämnds övriga kostnader. Det belopp som på denna punkt bör tas upp 

som uppbördsmedel för förvaltningen av prästlönefondsfastigheter och 

boställsskog beräknar jag preliminärt till 200 000 kr. för budgetåret 

1981/82. 
I fråga om domkapitlet i Stockholm faller kostnaderna helt på staten. 

Kostnaderna för ärkebiskopens kansli och kyrkoherdarna för döva faller helt 

på kyrkofonden. 

Kyrkofondens bidrag tas upp som uppbördsmedel. 

Personal 

Handliiggandc personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 

I. Domkapitlet i Stockholm 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcsccrsättningar 
Lokalkostnader 
Expcnst·r 

Il. Örriga domkapitel 

Liinekostnadcr 
Arvoden och särskilda ersätt-

ningar 
Sjukvård 
Rcsccrsättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Publikationstryck 
Fortbildning av stiftsjurister 

1980/81 

77 
93 

170 

538 300 
700 
950 

112 000 
36400 

12 710000 

298 700 
26 900 

165 200 
I 826 100 

874 200 
42 500 

Beräknad iindring 1981/82 

Domkapitlen Föredragan-

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+4 
+5 
+9 

.B 100 
100 
50 

107 000 
27000 

+ I 524 700 

+ 9 500 

+ 2 100 

+ 63 700 
+ 704 440 

+ 264 050 

+ 4 130 
+ 21 000 

den 

+ 29 300 
+ 1()0 

+ so 
+ 107 000 

+ I 143 900 

+ 9 500 

+ 2 1()0 

+ 8 200 
+ 704 500 

+ 4 100 
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/Il. Tillfällig personal hos dom
kapitlen m. m. enligt regering
ens bestämmande 

IV. Stiftsnämnderna 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Hyror för tjänstelokaler åt 

stifts jägmästarna 
Expenser 
Kostnader för medlemskap i 

Föreningen Skogsträdsför
ädling m. m. 

Fortbildning av stiftsjägmästare 
och biträdande stiftsjäg
mästare 

Konferenser med ledamöter i 
boställsnämnder, m. m. 

V. Ärkebiskopens kansli 

Lönekostnader 
Resecrsättningar 
Underhåll 

VI. Kyrkoherdar för döva 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Ersättning för tjänstebrevsrätt 
Expenser 

Uppbördsmedel 

Bidrag från kyrkofonden 
Från förvaltningen av prästlö

nefondsfastigheter och bo
ställsskog 

Nettoutgift 

Domkapitlen 

1980/81 

495 000 

5 228 300 
4000 

566 500 

87 800 
273 100 

99600 

35 200 

69 350 

740 200 
17 700 
8000 

873 800 
700 

177 700 
11600 
83 900 

15 311400 

900 000 
9193000 

Beräknad ändring 1981/82 

Domkapitlen Föredragan-

+ 45 000 

+ 439 200 
+ 350 
+ 87 750 

+ 71 300 
+ 72 000 

+ 12990 

+ 6 310 

+ 16 710 

+ 155 600 
+ 9 300 
+ 800 

+ 32 000 
+ 100 
+ 20000 
+ 1200 
+ 11 ]{)() 

+ 2 117 355 

+ 100 000 
+ t 525 225 

den 

95 000 

+ 549 400 
+ 350 
+ 28 300 

+ 71 300 
+ 21 800 

+ 13 000 

+ 1 800 

+ 75 000 
+ 900 
+ 600 

+ 101 000 
+ 100 
+ 8900 
+ I 200 
+ 6 700 

+ 1 658 ]()() 

+ 100 000 
+ 1036 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. + 1 955 000 kr. 

2. Besparingsalternativet innebär för domkapitlens del huvudsakligen 

personalinskränkningar samt beträffande stiftsnämnderna och kyrkoherdar

na för döva främst minskad reseverksamhet. Domkapitlen framhåller att 

alternativets genomförande skulle medföra stora svårigheter för stiftsmyn

digheterna att fullgöra sina åligganden. 

3. Domkapitlen i Linköping, Strängnäs, Karlstad och Visby föreslår att en 

halvtidstjänst för personaladministrativa uppgifter m. m. inrättas vid resp. 
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domkapitel ( + 238 490 kr.). Domkapitlen i Skara, Lund, Göteborg och 

Härnösand, vilka redan har var sin sådan halvtidstjänst, föreslår att dessa 

ändras till heltidstjänster ( + 238 490 kr.). Domkapitlen i Linköping och 

Härnösand anhåller om nya kontoristtjänster, domkapitlet i Sträng11äs om en 

tjänst som kansliskrivare och domkapitlet i Visby om en halv sådan tjänst 

( + 313 958 kr.). Vidare anhåller domkapitlet i Uppsala att en biträdestjänst 

inrättas vid ärkebiskopens kansli. domkapitlet i Lund att en halvtidstjänst 

som sekreterare åt biskopen i Lund inrättas och domkapitlet i Växjö att en 

halvtidstjänst som assistent vid stiftsnämnden i Växjö ändras till heltidstjänst 

( + 183 702 kr.). 

4. Den föreslagna höjningen av anslagen till expenser innefattar bl. a. 

kostnader för anskaffande av ny telefonväxel vid domkapitlet och stiftsnämn

den i Uppsala ( + 112 450 kr.). 

Föredragande11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

10 229 000 kr. Anslaget har beräknats enligt huvudförslaget. 

Uppbördsmedlen från förvaltningen av prästlönefondsfastigheter och 

boställsskog har som jag redan anfört tagits upp endast med preliminärt 

beräknade belopp. Skulle det vid den slutliga beräkningen av bidragen från 

denna förvaltning- vilken beräkning kan ske först under andra halvåret 1982 

-visa sig att förvaltningen bör belastas med andra belopp än jag har antagit, 

bör regeringen äga rätt att besluta om den ändring av kyrkofondens bidrag 

som föranleds av den ändrade beräkningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. till Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: Förvaltningskost

nader för budgetåret 1981182 anvisa ett förslagsanslag av 

10 229 000 kr.' 

2. bemyndiga regeringen att besluta om ändring av kyrkofondens 

bidrag enligt vad jag nyss har anfört. 

C 2. Ersättningar till kyrkor m. m. 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

190 982 
140 ()()() 

140 000 

Detta anslag belastas till största delen med ersättningar till domkyrkor och 

förutvarande domkyrkor. Ur anslaget utg{1r också indelningsersiittningar till 

vissa domkyrkosysslomän. 

Tidigare utgick sammanlagt omkring I 500 erslittningar till egentliga 

församlingskyrkor samt vissa domkyrkor och förutvarande domkyrkor. 

Eftermedgivande av kyrkomötet (kskr 1946:6) och enligt beslut av riksdagen 
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(prop. 1947:46. SU 19·P:65. rskr 1947:168) indrogs emellertid flertalet 

ersiittningar. som hade utgätt ur anslaget, vid utgängcn av budgetaret 

1946/47. Undantag har gjorts för domkyrkor samt de förutvarande domkyr

korna i Kalmar och ~aricstad. Möjlighet finns för regeringen att om 

särskilda skäl föreligger !äta församlingskyrka behälla sin ersättning eller fä 

gottgörelse för denna. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till /-,"rsättningar till kyrkorm. m. för budgetåret 1981/82 anvisa 

ett förslagsanslag av 140 000 kr. 

C 3. Vissa ersättningar till kyrkofonden 

1979/80 
1980/81 

1981182 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

5 050 737 

5 051 000 

5 051 000 

Enligt 11 ~ lagen (1970:940) om kyrkliga kostnader (ändrad 1975:1323) 

skall fdn staten för varje år utgå ersättning till kyrkofonden med 5 050 737 
kr. för prästerskapets till staten indragna tionde m. m. Ersättningen bestrids 

från detta anslag. som för innevarande budgetår är uppfört med ett avrundat 

belopp av 5 051 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör för niista budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag 

hcmstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa ersättningar till kyrkofonden för budgetåret 1981182 
anvisa ett anslag av 5 051 000 kr. 

C 4. Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m. 

1979/80 
1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

fors lag 

819 202 
882 0011 
958 ()(}() 

Enligt kyrkomusikerförordningcn (1950:375; omtryckt 1973:681, iindrad 

senast 1978:877) skall kantorstjiinst som regel vara inrättad i kyrkomusiker

distrikt med lägre invänarantal än 5 000. Kantorstjänst kan vara antingen 

skolkantorstjiinst. dvs. tjänst som kyrkomusiker och lärare i grundskolan för 

klass pil lågstadiet eller mellanstadiet. eller kyrkokantorstjänst. som är en 

självstiindig kyrkomusikalisk tjänst. I mindre kyrkomusikerdistrikt. där 
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kantorstjänst av organisatoriska skäl inte lämpligen kan inriittas eller 

behållas. för s. k. orgelspelare anstiillas. 

För utbildning av kantorer anordnas varje år siirskilda sommarkurser, som 

i första hand är avsedda för elever vid liirarhögskolans lågstadie- och 

mellanstadielärarlinjer och för Hirare som genomgi\tt utbildning vid dessa 

linjer. Varje kurs får omfatta högst 24 deltagare. I anslutning till kurserna 

förrättas organist- och kantorsexamen. som utgör det kyrkomusikaliska 

bchörighetsvillkorct för anställning som kantor. 

För behörighet till kyrkokantorstjänst krävs utöver den kyrkomusikaliska 

behörigheten en särskild pedagogisk examen för kyrkokantorer. För 

avliiggande av denna examen anordnas särskilda kurser. vilka utgörs av 

brevkurser i musikhistoria och pedagogik samt sommarkurser i metodik 

jämte övningsundervisning. 

Från anslaget bestrids kostnader för arvoden, resekostnadsersättningar 

och traktamenten till kursledare, examinatorer och censorer samt andra 

utgifter i samband med kurserna och examina. För innevarande budgetår har 

vidare under detta anslag beräknats 152 000 kr. som bidrag till kurser för 

orgelspelare. Beslut om bidrag meddelas av Musikaliska akademiens 

styrelse, som har tillsyn över kurserna. 

Mmikaliska akademiens styrelse 

Anslaget föreslås bli höjt med 236 000 kr. Av detta belopp avser 73 000 kr. 

pris- och löncomräkning och 163 000 kr. höjning av bidraget till kurser för 

orgelspelare. 

Föredraganden 

Anslaget bör höjas med 76 000 kr. med hänsyn till de ökade kostnaderna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kurser.för wbildande av kyrkomusiker m. m. för budgetåret 

1981182 anvisa ett förslagsanslag av 958 000 kr. 

C 5. Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 350 000 

2 568 000 

2 790 000 

Reservation 12 495 

Från anslaget bestrids innevarande budgetår kostnader för restaurering av 

domkyrkorna i Skara. Västerås och Visby. För nästa budgetår har anslag 

bcgiirls till restaurering av domkyrkorna i Skara. Strängnäs, Västertis och 

Visby. 

1. Enligt beslut av riksdagen (prop. 1977/78: 100 bil. 18 s. 83. KrU 

1977/78:16. rskr 1977/78:139) skall statsbidrag utgå till yttre restaurering av 
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Skara domkyrka. Kostnaderna för den yttre restaureringen heriiknades till ca 

2,9 milj. kr. i prisläget den I april 1976. Av dessa kostnader skall staten 

bestrida fyra femtedelar och församlingen en femtedel. 

Skara domkyrkas resta11rcri11gskommitte framh{1ller att det under arbetets 

gång visat sig att skadorna var större än man tidigare räknat med. Skadorna 

på bl. a. tornutsmyckningarna av natursten är mycket stora och utbyte och 

lagning av stendetaljer kommer att bli omfattande. Flertalet skador på 

naturstenen är föranledda av att de järn, som skall hålla stenen på plats, 

rostat och sprängt sönder stenen. Ett reparationsbehov som tidigare varit 

helt okänt gäller de två tornen på östfasaden. Vid besiktning av dessa torn, 

vilken inte varit möjlig att göra innan byggnadsställningar satts upp, visade 

det sig att den bärande träkonstruktionen var helt upprutten. Tornen måste 

därför rivas och återuppföras med ny träkonstruktion och takbeklädnad. 

Totalt beräknas kostnaderna för den yttre restaureringen av domkyrkan 

uppgå till 6 923 000 kr. i prisläget den 1 april 1980. 

Den planerade inre restaureringen av Skara domkyrka avser huvudsakli

gen byggnadsarbeten på väggar och valv. I valven förekommer rörelser som 

medför att flagor och färg och delar av kalkbruk faller ned i kyrkan. För att 

förhindra fortsatt nedfall skulle valven i mittskepp och tviirskepp förstärkas 

med stag, sprickor i valven bilas och lagas samt lös puts ersättas med ny puts. 

Kostnaderna för de inre restaureringsarbetena beriiknas till sammanlagt 

3 989 000 kr. 

Kommitten framhåller att det av saväl tekniska som ekonomiska skiil är 

angeläget att ckt utvändiga restaureringsarbetct kan bedrivas i en följd och 

att det kan färdigställas under budgetiiret 1981/82. Kommitten framhäller 

vidare att det är angcliiget att de invändiga arbetena kan bedrivas samtidigt 

med de utvändiga. 

Även domkapitle1 i Skara understryker vikten av att det utvändiga 

restaureringsarbetet kan bedrivas i en följd och att det kan färdigställas under 

budgetåret 1981/82. Domkapitlet anhäller om statsbidrag för budgetåret 

1981/82 med 3 150 000 kr. för den utvändiga restaureringen och med 

2 100 000 kr. för den inviindiga restaureringen. 

2. Riksdagen har för budget~het 1979/80 anvisat 400 000 kr. till projekte

ring och genomförande av en begränsad etapp av restaureringsarbetcn pa 
Striingnäs domkyrka (prop. 1978179: 100 bil. 18 s. 97, KrlJ 1978/79:21. rskr 

1978/79:204). Denna etapp omfattar arbeten på tak, takkonstruktion och 

fasader inkl. fönster i domkyrkans sydvästra del. 

Domkapitlet i Strängnäs anhåller om statsbidrag för budgetåret 1981/82 

med 760 000 kr. för genomförande av en andra etapp av restaureringsarbe

tet. omfattande fortsatta arbeten pii tak och fasader i södra delen av 

domkyrkan. 

3. Riksdagen har anvisat 500 000 kr. för reparationsarbeten pii Västerås 

domkyrka (prop. 1979/80:100 bil. 18. KrU 1979/80:25, rskr 1979/80:246). 

Viisterils kyrkliga samfiillighet räknar med att rcparationsarbetena totalt 
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kommer att kosta 5.6 milj. kr. Samfälligheten anhåller för budgetåret 

1981182 om statsbidrag med så stort belopp att det sammanlagda statsbidra-. 

get motsvarar 50 7o av de beräknade totala kostnaderna, dvs. om statsbidrag 

med (2,8--0,5=) 2,3 milj. kr. Som skiil för den föreslagna kostnadsfördel

ningen åberopar samfälligheten den tidigare tillämpade principen att en 

domkyrkoförsamling inte bör betungas mer för domkyrkan än en annan lika 

stor församling för sin kyrkas underhåll. Samfälligheten erinrar också om att 

den vid föregående restaurering av domkyrkan fick statsbidrag motsvarande 

drygt 50 % av kostnaderna. 

Domkyrkokommissioncn i Västerås anhåller för budgetåret 1981/82 om 

statsbidrag med 760 000 kr. för genomförande av en andra etapp av 

reparationsarbetet. 

Kammarkollegiet föreslår att staten bidrar med en femtedel och samfäl

ligheten med fyra femtedelar av kostnaderna för ifrågavarande rcparations

arbetcn på Västeräs domkyrka. För budgetåret 1981/82 tillstyrker kollegiet 

att statsbidrag för utgå med 600 000 kr. 

4. Riksdagen har för budgetåret 1980/81anvisat1 milj. kr. för reparation 

av taket m. m. på Visby domkyrka (prop. 1979/80: 100 bil. 18, KrU 

I 979/80:25, rskr 1979/80:246). Tak arbetena utgör en etapp av en planerad 

omfattande restaurering av domkyrkan. Kostnaderna för restaureringen har 

beräknats till 19.6 milj. kr. i prisläget den .1 april 1979. 

Visby domkyrkoförsamling anhåller för budgetåret 198 l/82 om högsta 

möjliga bidrag för en ny etapp av restaureringen. dock lägst 2 928 000 kr. 

motsvarande två tredjedelar av de beräknade kostnaderna. Denna etapp 

omfattar bl. a. restaurering av fasaderna mot norr och söder på långhuset och 

koret samt fasaderna på Stora kapellet och västra tornet. 

Föredraganden 

För yttre restaurering av Skara domkyrka har för budgetåren 1978179-

1980/81 anvisats sammanlagt 3 018 000 kr. Domkapitlet i Skara har för nästa 

budgetår anhållit om statsbidrag för såväl yttre som inre restaurering av 

domkyrkan. Det är bl. a. av ekonomiska skäl angeläget att den yttre 

restaureringen av Skara domkyrka kan fortsätta enligt tidigare planer och 

avslutas under nästa budgetår. Jag tillstyrker att statsbidrag får utgå med 

ytterligare 1 840 000 kr. för slutförande av de yttre restaureringsarbetena. 

Den inre restaureringen är inte lika brådskande och jag är inte beredd att nu 

tillstyrka statsbidrag till dessa arbeten. 

Även beträffande Visby domkyrka är det angeläget att den p:\började yttre 

restaureringen kan fortsätta utan avbrott. Bidrag till restaurering av Visby 

domkyrka bör utgå med 950 000 kr. 

Jag beräknar däremot inte några medel för restaurering av domkyrkorna i 

Strängnäs och Västerås. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med sammanlagt 2 790 000 kr. 



Prop. 1980/81:100 Bilaga 18 Kommundepartementet 94 

Jag hemställer att regeringen föreslar riksdagen 

att till Ridrag till restaurering av äldre domkyrkor för budgetarct 

1981/82 anvisa ett rescrvationsanslag av 2 790 000 kr. 

C 6. Bidrag till restaurering av Vadstena klosterkyrka 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

670 234 

1800 000 

1 800 000 

Reservation 4 096 976 

Med stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande den 10 december 1971 

tillkallade dåvarande statsrådet Myrdal samma dag professorn Nils Ahrbom 

som sakkunnig för att utarbeta förslag till restaurering av Vadstena 

klosterkyrka. Den sakkunnige avlämnade sitt förslag i mars 1975 (Ds U 

1975:6). Av förslaget framgår att kyrkans murverk iir allvarligt skadat av 

fukt, som bl. a. genom salt- och frostsprängningar försvagat den yttre 

bärande konstruktionen. Kostnaderna för restaureringen har i betänkandet 

beräknats till 9 milj. kr. i prisläget den 1 april 1975. 

Genom beslut den 18 maj 1978 medgav regeringen att byggnadsstyrelscn 

fick disponera 705 000 kr. för fortsatt projektering av restaureringsarbe

tena. 

Genom beslut den 21 december 1978 uppdrog regeringen åt byggnadssty

relsen att utföra vissa br[1dskande rcstaureringsarbcten på klosterkyrkan 

inom en kostnadsram av 1 655 000 kr. i prisläget den 1 april 1978. 

Enligt beslut av riksdagen skall statsbidrag utgå för ytterligare restaure

ringsarbeten på Vadstena klosterkyrka ( prop. 1979/80: !00 bil. 18, KrU 

1979/80:25. rskr 1979/80:246). Kostnaderna för dessa arbeten har beräknats 

till 8.2 milj. kr. i prisläget den 1 april 1979. Enligt avtal mellan staten och 

Vadstena församling skall staten svara för nio tiondelar av kostnaderna för 

ifrågavarande arbeten och församlingen en tiondel. 

Genom beslut den 26 juni 1980 uppdrog regeringen åt byggnadsstyrclsen 

att utföra restaureringsarheten på klosterkyrkan inom en kostnadsram -

exkl. kostnader för utredning och projektering - av 8 275 000 kr. i prisläget 

den 1 april 1979. Arbetena har påbörjats i oktober 1980 och beräknas kunna 

avslutas i december 1982. 

Byggnadsstyrelsen räknar med en medelsförbrukning av för budgetåret 

1980/813.6 milj. kr. och för budgetåret 1981/82 4,5 milj. kr. Den 1juli1980 

fanns ca4, 1 milj. kr. kvar av tidigare anvisade anslag. Ytterligare 1,8 milj. kr. 

har anvisats för budgetåret 1980/81. För budgetåret 1981182 skulle därför 

enligt byggnadsstyrelsens beräkningar erfordras ett anslag av ca 2.2 milj. 
kr. · 
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Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till restaurering av Vadstena klosterkyrka för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 1 800 000 

kr. 

C 7. Bidrag till ekumenisk verksamhet 

1979/80 
1980/81 

1981182 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

320 000 
380 000 
380 000 

Från anslaget utgår innevarande budgetår bidrag till Svenska ekumeniska 

nämnden med 300 000 kr. för bestridande av Sveriges årsavgift till Kyrkornas 

världsråd, till Nordiska ekumeniska institutet med 30 000 kr. och till ett av 

Konfcrenz Europäischer Kirchen upprättat program om mänskliga rättighe

ter med 50 000 kr. 

Svenska ekumeniska nämnden framhåller att Kyrkornas världsråd för 

budgetåret 1981/82 begär 380 000 kr. i årsbidrag från Sverige. Nämnden 

tillägger att den själv kan svara för 25 000 kr. av årsbidraget. Världsrådets 

arbete syftar bl. a. till att skapa en djupare förståelse mellan kyrkorna, att 

förmedla humanitär hjälp utanför kyrkorna. att främja religionsfrihet, att 

bekämpa rasförtryck och att kämpa för social ansvarighet över hela världen. 

Svenska ekumeniska nämnden anser i likhet med de svenska medlcmskyr

korna att världsrådets arbete är värt ett fortsittt förstärkt svenskt stöd. 

Nämnden anhåller därför om högsta möjliga statsbidrag för bestridande av 
årsavgiften till Kyrkornas världsråd för budgetåret 1981182. 

Nordiska ekumeniska institlltet förklarar att institutet befinner sig i en 

expansionspcriod. För att upprätthålla och utöka verksamheten behövs det 

ökade anslag. Institutet anhåller om anslag för budgetåret 1981/82 med 

40 000 kr. 

Ärkebiskopen anhåller om ett oförändrat anslag av 50 000 kr. till det av 

Konferenz Europäischer Kirehen upprättade programmet om mänskliga 

rättigheter. 

Föredraganden 

Bidrag till Svenska ekumeniska nämnden. Nordiska ekumeniska institutet 

och kyrkornas program om mänskliga rättigheter bör utgå med oförändrade 

belopp. 

Anslaget bör alltså för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till ekumenisk 1-erksamhet för budgetåret 1981/82 

anvisa ett anslag av 380 000 kr. 

C 8. Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

255 000 

340 000 

421000 

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1966:34, SU 1966:51, rskr 1966: 158) 

utgår bidrag av statsmedel till de svenska utlandsförsamlingarna. Beslutet 

avsåg de svenska församlingarna i Paris, London, Berlin, Köpenhamn, Oslo, 

Helsingfors och Buenos Aires, för vilka Kungl. Maj:t har fastställt 

kyrkoordning. Av anslaget för innevarande budgetår utgår 315 000 kr. som 

bidrag till avlöning av kyrkvaktmästare och biträden på församlingarnas 

pastorsexpeditioner, medan 25 000 kr. utgör gottgörelse åt den svenska 

församlingen i London för förlorad rätt till skeppsavgifter. 

Domkapitlet i Uppsala 

De kostnader för avlöning av biträden och kyrkvaktmästare som bör 

beaktas vid bidragets bestämmande uppgår enligt domkapitlets beräkningar 

till 862 ()()()kr. budgetåret 1981/82. Domkapitlet hemstiiller, att bidraget för 

avlöningskostnader bestäms till hiilften av detta belopp. dvs. till 431 000 kr. 

Vidare fön:shh domkapitlet. att gottgörelsen till den svenska församlingen i 

London även för niista budgetår skall utgöra 2.'i 000 kr. 

Föredraganden 

Pt1 grund av församlingarnas ökade kostnader för avlöning av biträden och 

kyrkvaktmästare förordar jag att anslaget för nästa budgetår höjs med 81 000 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till de s1·enska utlandsförsamlingarna för budgetåret 

1981/82 anvisa ett anslag av 421 000 kr. 

C 9. Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlandsförsamlingarnas 

kyrkobyggnader 

1979/80 

1980/81 

1981182 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

94 000 
3()() ()()()I 

40 ()()() 

Reservation 

1 200000 kr. anvisade på tilläggsbudget r till statsht>dgcten för budgetåret 1980/81 
(prop. 1980/81:25. KrU 1980/81:15. rskr 1980/81:125). 
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Från anslaget utgår innevarande budgetår bidrag till reparationsarbeten på 

de svenska kyrkorna i Köpenhamn och Buenos Aires. 

För nästa budgetår anhåller svenska församlingen i London om bidrag med 

ca 250 000 kr. för reparationsarbeten på svenska kyrkan i London. De 

planerade arbetena avser bl. a. fönsterreparationer, målningsarbeten och 

översyn av cl- och värmesystemet. 

Kammarkollegiet, som under hand inhämtat att församlingens ekonomi är 
hårt ansträngd, har inte något att erinra mot att statsbidrag beviljas med av 

församlingen begärt belopp. 

Föredraganden 

För nästa budgetår tillstyrker jag att statsbidrag får utgå med 40 000 kr. för 

arbeten på svenska kyrkan i London. 

Anslaget bör alltså föras upp med 40 000 kr. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till reparationsarbeten på de svenska 11tland.1försam

li11garnas kyrkobyggnader för budgetåret 1981182 anvisa ett 

reservationsanslag av 40 000 kr. 

C JO. Bidrag till trossamfund 

1979/80 

1980/81 

1981182 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

27 970 000 Reservation 

31 000 000 

31000000 

30 000 

Från detta reservationsanslag utgår bidrag till religiös verksamhet 
(verksamhetsbidrag) enligt förordningen ( 1974:404) om statsbidrag till vissa 
trossamfund (ändrad senast 1980:480). Vcrksamhetsbidrag utgår till försam
ling som 1. tilihör annat kristet trossamfund än svenska kyrkan eller ingår i 
grupp av samverkande kristna församlingar utanför svenska kyrkan, 2. är 
anslutet till Sveriges frikyrkoråd eller på annat sätt samverkar med rådet och_ __ 

3. tillhör sådant samfund eller ingår i sådan grupp av församlingar som 
betjänar minst 3 000 personer i Sverige. Till församling som inte uppfyller 

villkoren under 1 och 2 utgår bidrag om regeringen har förklarat att det 

trossamfund församlingen tillhör kan komma i fråga för statsbidrag enligt 

nämnda kungörelse. Sådana beslut föreligger beträffande anglikanska 

kyrkan, estniska evangelisk-lutherska kyrkan, de förenade islamiska försam

lingarna, katolska kyrkan, de mosaiska församlingarna. de ortodoxa 

kyrkorna och ungerska protestantiska församlingen. 

Frågan om bidrag prövas av en samarbetsnämnd, vari ingår företrädare för 

alla samfund eller grupper av församlingar som är anslutna till eller 

samverkar med Sveriges frikyrkoråd. I ärende om statsbidrag till församling 

inom samfund, som inte är anslutet till frikyrkorådet, skall samarbetsnämn-

7 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 100. Bil. 18 
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den inhämta yttrande från en till n~imnden knuten delegation. denna 

delegation ingår bl. a. företrädare för de trossamfund som inte iir represen

terade i samarbetsnämnden men som enligt regeringens beslut kan komma i 

fråga till statsbidrag. Ledamöterna i nämnden och i delegationen utses av 

regeringen. 

Ur anslaget utgår vidare sammanträdesarvoden och resecrsättningar åt 

ledamöter och suppleanter i samarbetsnämnden och i delegationen samt 

ersättning till frikyrkorildet för information och administrativt arbete. 

Av det för innevarande budgetår anvisade anslaget utgår 28.8 milj. kr. som 

allmänt verksamhetsbidrag och 2 milj. kr. som bidrag till andlig vård vid 

sjukhus m. m. Vidare stitr 0,2 milj. kr. till regeringens disposition. 

Sveriges frikyrkoråd 

Frikyrkorådet framhåller att avsikten med statsbidraget till trossamfund 

har varit att åstadkomma jämlikhet i statens ekonomiska stöd till svenska 

kyrkan och övriga trossamfund. Frikyrkorädet har i yttrande över betänkan

det Stat-kyrka (SOU 1978: I) tillstyrkt att svenska kyrkan enligt betänkan

dets förslag vid ändrade relationer mellan staten och svenska kyrkan skall 

tillförsäkras statsbidrag motsvarande 14,5 procent av sina utgifter. De fria 

trossamfunden har redan sådana relationer till staten och i princip det 

anslagsbehov som svenska kyrkan skulle få vid ändrade relationer mellan 

staten och svenska kyrkan. Att kyrkomötet avslog förslaget om iindrade 

relationer mellan staten och svenska kyrkan borde enligt frikyrkorådet inte 

bromsa utvecklingen av statsbidraget till de fria trossamfunden till en nivå 

som ansågs skälig för en friare svensk kyrka. 

För budgetåret 1981/82 anhåller frikyrkorådet om en sammanlagd 

uppräkning av anslagen till trossamfund med 9.4 milj. kr. Frikyrkorådet 

föreslår att verksamhetsbidraget räknas upp med 3.2 milj. kr. och att 

bidraget till andlig vård vid sjukhus räknas upp med 1.5 milj. kr. 

Frikyrkorådet föreslår också att ett nytt anslag på l milj. kr. anvisas till 

särskilda insatser för invandrarnas trossamfund. 

Vidare anhåller Svenska kyrkans utbildningsnänmd och Sveriges frikyrko

råd i en gemensam skrivelse om anslag till utbildning för andlig vård vid 

sjukhus. I betänkandet Andlig vård vid sjukhus, kriminalvårdsanstalter 

m. m. (Ds Kn 1979:2) har föreslagits att sådan utbildning skall anordnas. 

Utbildningsnämnden avser att tillsammans med frikyrkorådet bilda en 

delegation för denna utbildning. För budgetåret 1981/82 beräknas medels

behovet för utbildningen till 200 000 kr. 

Föredraganden 

Riksdagen har hos regeringen anhållit om en plan för utvecklingen av 

statens stöd till de fria trossamfunden med sikte på att dessa samfund i 
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ekonomiskt hänseende skall uppnå jämstiilldhct med svenska kyrkan (mot. 

1978179: 1876, KrU 1978/79:21. rskr 1978/79:204). Sveriges frikyrkoråd har 

tidigare med ekonomiskt jämlik hehandling avsett att de fria trossamfunden 

borde få en lika stor del av sin utgiftsvolym täckt av statsbidrag som svenska 

kyrkan. 

Med anledning av riksdagens begäran om en plan för utvecklingen av 

statens stöd till trossamfund har en arhetsgrupp inom regeringskansliet fått i 

uppdrag att utarbeta förslag till en sådan plan. Arhctsgruppen har den 20 

oktober 1980 redovisat sina överväganden och slutsatser i promemorian 

Statens stöd till trossamfunden. Promemorian bör fogas till protokollet i 

detta ärende som underbilaga 18:3. 

Arbetsgruppen har gjort en jämförelse mellan svenska kyrkans och de fria 

trossamfundens utgiftsvolym och statsbidrag. Den gjorda jämförelsen visar 

att svenska kyrkans församlingar år 1978 fick 4,3 procent av sina kostnader 

täckta av statsbidrag och att de fria trossamfunden fick 5.1 procent av sina 

kostnader täckta av statsbidrag. 

Riksdagen har med anledning av propositionen om besparingar i 

statsverksamhcten m. m. (prop. 1980/81:20) beslutat att skatteutjämnings

bidragen till svenska kyrkans församlingar år 1982 skall minskas med 61 milj. 

kr. eller med 40 procent av föregf1ende års bidragsbelopp. 

Arbetsgruppen konstaterar att upprätthållande av krav på ekonomiskt 

jämlik behandling skulle innebära en motsvarande nedskärning av bidragen 

till de fria trossamfunden. Arbetsgruppen har emellertid inte sett det som sin 

uppgift att föresla någon minskning av hidragcn till de fria trossamfun

den. 

Med hänvisning till vad som anförs i nämnda promemoria föreslår jag att 

bidrag till de fria trossamfunden för nästa budgetår får utgå med oförändrat 

belopp. Jag förutsätter därvid att insatser för invandrarnas trossamfund 

liksom hittills skall bestridas ur detta anslag. 

Beträffande utbildningen av präster och pastorer för andlig vård vid 

sjukhus avses att denna skall ordnas gemensamt av berörda trossamfund. 

Det bör få ankomma på svenska kyrkan och övriga trossamfund att svara var 

och en för sin del av kostnaderna för denna utbildning. Under förevarande 

anslag har innevarande budgetår anvisats 2 milj. kr. till bidrag till andlig vård 

vid sjukhus m. m. Jag räknar för nästa budgetår med oförändrat bidrag för 

ifrågavarande ändamål. Inom ramen för detta bidrag bör också få bestridas 

kostnader för utbildning av de frikyrkopastorer som skall verka inom detta 

område. 

Av förevarande anslag har för innevarande budgetår 200 000 kr. reserve

rats för bidrag enligt regeringens bestämmande. Ur denna post utgår bidrag 

till norska församlingen i Stockholm. Ett motsvarande norskt bidrag utgår till 

svenska församlingen i Oslo.Jag föreslår att för nästa budgetår ett oförändrat 

belopp av 200 000 kr. reserveras för bidrag enligt regeringens bestämman

de. 
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Anslaget bör alltså för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till trossamfund för budgetåret 1981/82 anvisa ett 

reservationsanslag av 31 000 000 kr. 

C 11. Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

10 800 000 Reservation 

11800000 

11800000 

Från detta reservationsanslag utgår särskilt bidrag till lokaler för religiös 

verksamhet (lokalbidrag) enligt förordningen (1974:404) om statsbidrag till 

vissa trossamfund. Lokalbidrag får utgå till församling som enligt bestäm

melserna i förordningen kan få verksamhetsbidrag (se reservationsanslaget 

c 10). 

Lokalbidrag får utgå för 1. anordnande av lokal genom nybyggnad. 

ombyggnad eller köp, 2. genomgripande upprustning av befintlig lokal och 3. 

anskaffande av inventarier i samband med anordnande av lokal. Lokalbidrag 

utgår dock inte för lokaler eller inventarier för vilka statligt stöd utgår enligt 

kungörelsen (1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler 

(omtryckt 1976:794). 

Fråga om lokalbidrag prövas på samma sätt och i samma ordning som 

verksamhetsbidragen. 

Av det för innevarande budgetår anvisade anslaget utgår 10,8 milj. kr. som 

lokalbidrag och 1 milj. kr. som bidrag till handikappanpassning av lokaler för 

trossamfund. 

Sveriges frikyrkoråd 

För budgetåret 1980/81 har inkommit 97 ansökningar om bidrag till 

anskaffande av lokaler med en total byggnadskostnad på ca 119 milj. kr. Man 

kan inte förutse någon dämpning i lokalbyggnadstakten. Det förefaller dock 

som om bidragen budgetåret 1980/81 kommer att bli mindre än året innan. 

Detta vill frikyrkorådet förhindra inför budgetåret 1981/82 och föreslår 

därför att lokalbidraget höjs till 13,5 milj. kr. 

Även beträffande anslaget till handikappanpassning är anspråken större 

än anslaget. Frikyrkorådet tror att handikappanpassningen skall kunna 

genomföras under en begränsad tidsperiod. För att denna skall kunna bli så 

kort som möjligt föreslår frikyrkorådet att bidraget till handikappanpassning 

för budgetåret 1981/82 höjs till 2 milj. kr. 
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Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund för 

budgetåret 1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 11800 000 

kr. 
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D. RÄDDNINGSTJÄNST M. M. 

D 1. Statens brandnämnd 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

11039 177 

11 523 000 

12 249 000 

Statens brandnämnd har som central förvaltningsmyndighct tillsyn över 

brandförsvaret. I nämndens uppgifter ingår att utbilda brandpersonal och 

skorstcnsfe jare. Genom annan utbildningsverksamhct samt försöks- och 

utvecklingsarbetc skall brandnämnden främja sf1dan riiddningstjiinst som 

ankommer på kommunerna. Brandnämnden skall lämna råd och anvisningar 

till länsstyrelser. kommuner och enskilda i frågor om riiddningstjiinst och om 

förebyggande åtgärder mot brand. Vidare skall brandnämnden bl. a. biträda 

länsstyrelserna vid handläggning av sådana frågor samt verka för att 

brandförsvarets utrustning standardiseras och att brandförsvaret ordnas 

ändamålsenligt i olika delar av riket. 
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Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Resccrsättningar 

Dära~' wrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

Därm' engångsutgifter 
Ersättning till kommuner för lokaler 
och materiel, drivmedel m. m. 
Visst försöks- och utvecklingsaroetc 
m.m. 

Diira1' engångsutgifter 

Uppbördmzedel 
Försäljning av puolikationer m. m. 

Nettoutgift 

Statens !Jrandniimnd 

1980/81 

18 
15 
33 

7 556 000 
6500 

184 000 
(30 000) 

1572500 
1 835 000 
(300 000) 

315 000 

174 000 
(100 000) 

11643000 

120 000 

Il 523 000 

1. Pris- och löm:omräkning m. m. 980 500 kr. 

Beräknad ändring 1981/82 

Brand
nämnden 

+2 
+2 
+4 

+ 1278000 
+ 2 500 
+ 43000 

(-) 
+ 118 500 
+ 601 000 

+ 2043000 

+ 2043 000 

Föredragan
den 

+ 523 000 

+ 6000 
(-) 

+ 118 000 
+ 83 000 

(-) 

4000 
(-) 

+ 726000 

+ 726 000 

2. Nämnden redovisar ett besparingsalternativ vilket bl. a. innebär en 

minskad utbiklningswrksamhet och en fördröjning av nödvändiga anvis- · 

ningar. Bl. a. skulle anvisningar bli fördröjda inom områdena oljeskadebe

gränsning samt kemikalier och andra miljöfarliga ämnen (- 248 UOO kr.). 

3. Enheten för räddningstjänst behöver en ny tjänst som byrådirektör för 

att förstärka sektionerna för oljeutflöde. hälso- och miljöfarliga varor samt 

farligt gods. Hälften av tjänsten bör disponeras av utbildningsenheten för 

undervisning i ämnena kemi och oljeskadans teori. Med hänsyn till 

svårigheterna att få timlärare vid utbildningscnheten behöver en tjänst som 

byrådirektör inriittas för att meddela undervisning inom de byggnadsteknis

ka ämnena samt ämnena yrkcsräkning och fysik. En på detta sätt bedriven 

undervisning medför en kostnadsbesparing. Utbildningscnheten behöver 

vidare förstärkas med en assistent och en förrådsman för skötsel av den 

materiel som utnyttjas för den praktiska utbildningen. Ökade medel behövs 

för specialister för att författa kompendier och giistförcliisare. Ökade medel 

behövs vidare för resor och sjukdrd. Ersättningsanskaffning av försliten och 
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föråldrad undervisningsmaterie\ behövs. Kostnaderna beräknas öka mec\ 

1062 500 kr. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör medel för brandnämndens verksamhet beräknas 

med utgångspunkt i besparingsalternativet. Därutöver har jag beräknat 

medel för ersättningsanskaffning av materiel för praktisk utbildning i 

räddningstjänst samt för regionala räddningstjänstövningar. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens brandnämnd för budgetåret 1981 /82 anvisa ett 

förslagsanslag av 12 249 000 kr. 

D 2. Beredskap för oljebekämpning till havs m. m. 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

10 567 593 

12 215 000 

7 746 0001 

Enligt instruktionen (1973:884) för tullverket (ändrad senast 1976:135) 

svarar verket för åtgärder till havs och i kustvattnen, Vänern och Mälarcn för 

att avvärja eller begränsa skada till följd av utflöde av olja eller annat som är 

skadligt. Från anslaget betalas bl. a. anskaffning av bekämpningsmateriel, 

visst tekniskt utvccklingsarbete samt drift och underhåll av makricl för 

bekämpning av miljöfarliga utsläpp. Vidare får tullverket förskottsvis betala 

bekämpningsåtgärder som har utförts av eller på uppdrag av generaltullsty

relsen. Förskottsmedel som återbetalas tas upp som uppbörd under 

anslaget. 

I Anslagsposten Anskaffning av bekämpningsanordningar och bekämpningsmedel 
m. m. kommer att behandlas i en särskild proposition till riksdagen. 
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1980/81 

Kostnader för bekämpningsoperationer 1 000 
Kostnader för anlitande av konsulter 

och annan expertis 
Anskaffning av bekämpningsanord

ningar och bekämpningsmedel 
m.m. 

Tekniskt utvecklingsarbcte och 
forskning beträffande medel och 
metoder för bekämpning av mil
jöfarliga utsläpp till havs samt i 
kustvattnen, Vänern och Mäla
ren 

Drift och underhåll av teknisk mate
riel för bekämpning av miljöfarli
ga utsläpp 

Genera/tullstyre/sen 

230000 

5 255 000 

I 499 000 

5 230 000 

12 215 000 

Beräknad ändring 1981/82 

Generaltull- Föredragan-
styrelsen den 

+ 21 000 + 16 000 

+ 12 485 000 - 5 255 0001 

+ 486 000 

+ 2 590 000 + 770 000 

+ 15 582 000 - 4 469 0001 

1. Pris- och löneomräkning m. m. I 244 000 kr. 

2. Besparingsalternativet medför en inte godtagbar fördröjning av bered

skapsuppbyggnaden. 

3. Anslagsposten till kostnader för anlitande av konsulter och annan 

expertis prisomräknas endast. 

4. Fortsatt nyanskaffning av oljebekämpnings- och kemskyddsmatcriel 

m. m. samt ersättning av föråldrad och försliten bckämpningsmateriel med 

ny sådan medför ökat medelsbehov. Medel har beräknats för bl. a. 

nyanskaffning av fem strandbekämpningsbåtar och tre bärplansförsedda 

sjöslädar ( + 11 960 000 kr.). 

5. Anslagspostcn till tekniskt utvecklingsarbete och forskning beträffande 

medel och metoder för bekämpning av miljöfarliga utsläpp till havs samt i 

kustvattnen, Vänern och Mälaren ökas med 351 000 kr. 

6. Leverans av nya miljöskyddsfartyg och utrustning medför ökade drift

och underhållskostnader. Vidare ökar underhållskostnaderna för gammal 

materiel ( + 2 027 000 kr.). 

I Anslagsposten Anskaffning av bekämpningsanordningar och bekämpningsmedel 
m. m. kommer att behandlas i en särskild proposition till riksdagen. 
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Föredraganden 

Beredskapen för bekämpning av miljöfarliga utsliipp till havs samt i 

kustvattnen. Yiinern och Miilaren har under flera [u förstärkts. Det 

utredningsarbek som har bedrivits p<'1 detta område kommer niir utrednings

resultaten fullt ut har sammanställts att ge underlag för att bestämma den 

mera l~mgsiktiga inriktningen av och formerna för en fortsatt förstärkning av 

den svenska beredskapen. Frågan avses bli framlagd för riksdagen i början av 

år 1981. I avvaktan hiirp{1 anser jag att medel inte bör tas upp för anskaffning 

av bekämpningsanordningar och bekämpningsmedel m. m. 

Anskaffning av miljöskyddsfartyg har under senare år skett som arbets

marknadspolitiska insatser i form av tidigareläggning av statliga beställning

ar. Anskaffning av ytterligare rniljöskydclsfartyg bör även i fortsättningen 

kunna prövas som tidigareliiggning av statliga beställningar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Beredskap för o/je/lekiimpning till havs m. m. för budgeti1ret 

1981182 anvisa ett förslagsanslag av 7 746 OOU kr. 

D 3. Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. m. 

1979/80 

1980/81 
1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

89 002 646 
5 155 UOO 

5 155 000 

Frim anslaget betalas kostnader för skogsbrandbevakning. Vidare utgär 

fd111 anslaget crsiittning dels enligt 20 s brandlagen (I 974:80. ändrad senast 

1979:404) när länsstyrelsen har övertagit ledningen av ett räddningsingripan

de. dels enligt 21 * första stycket för riiddningstjänst vid oljeutflöde och för 

sanering av oljeskada samt dels enligt 21 * tredje stycket efter regeringens 

bestämmande för räddningsinsatser som har dragit särskilt stora kostna

der. 

Brandnämnden utreder frågan om effektiviteten i och nyttan av skogs

brandbevakning. 

Statens brandnämnd 

Brandnämnden yrkar oförändrat anslag. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen foresliir riksdagen 

att till Ersiitt11i11g för 1·erksa11Zlze1 l'id riiddningstjänst m. m. för 

budgetäret 1981/82 anvisa ett förslagsanslag av 5155 OlllJ kr. 
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D 4. Bidrag till kostnader för kommunal beredskap 

.1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 048 278 

93 I 000 

473 OlJO 

Reservation 884 531 

Från anslaget bestrids utgifter för bidrag till kommuner och landstings

kommuncr för bcredskapsplanläggning enligt 7 § lagen (1964:63) om 

kommunal beredskap (7 § ändrad 1977:417). Vissa bestiimmelser för 

tillämpningen av lagen har meddelats i kommunala bercdskapskungörclsen 

(1964:722, ändrad senast 1977:418), i förordningen (1977:419) om statsbi

drag till landstingskommun enligt 16 §lagen om kommunal beredskap och i 

Kungl. Maj:ts brev den 14 maj 1971. Genom lagen (1979:405) om ändring i 

lagen om kommunal beredskap har i 16 ~ föreskrivits att kommun inte har 

rätt till statsbidrag för revision av bcredskapsplan. Denna lag trädde i kraft 

den 1 januari 1980. 

Riksnämnden för kommunal beredskap 

Den kommunala nyplanliiggningen är avslutad. Genom delning av Motala 

och Åsele kommuner har emellertid ett behov av nyplanliiggning uppkommit 

i de nybildade kommunerna Dorotea. Motala och Åsele. vilket kostar 90 000 

kr. Medel har redan anvisats för nyplanläggning i Vadstena kommun. 

Den landstingskommunala nyplanläggningcn pågår och slutförs under 

budgetåret 1981182. Kostnaden under budgetåret 1981/82 beräknas uppgå till 

383 000 kr. eller avrundat till 400 000 kr. 

Det sammanlagda behovet av anslag för budgetåret 1981/82 är enligt 

riksnämnden 490 000 kr. 

Föredraganden 

Under nästa budgetår avslutas den kommunala och landstingskommunala 

nyplanliiggningen. Därmed upphör behoven av särskilda medel under detta 

anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till kostnader för kom111111111l berf'dskap för budgetåret 

1981/82 anvisa ett reservationsanslag av 473 000 kr. 
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Underbilaga 18: 1 

Sammanfattning av fögderiutredningens betänkande (Ds Kn 1979:4) 

Lokal skattemyndighets organisatoriska ställning inom skatteförvalt

ningen. 

Utgångspunkten för fögderiutredningens arbete har varit att de lokala 

skattemyndigheterna på sikt bör föras samman med länsstyrelsernas 

skatteavdelningar (i Stockholms län taxeringsavdelningen). En begränsning 

har därvid varit att landets nuvarande indelning i fögderier inte skall ändras. 

Vår uppgift har varit att undersöka i vilken mån den avsedda ändringen av 

lokal skattemyndighets ställning bör föranleda organisatoriska förändringar i 

förhållande till nuläget. Vi har också haft att föreslå tidpunkten för 

organisationsförändringen liksom att lämna förslag om ändrad instansord

ning i de besvärsfrågor som aktualiseras vid en förändrad organisatorisk 

ställning för lokal skattemyndighet. 

Under utredningsarbetet har vi haft fortlöpande kontakter med främst 

RS-utredningen (rationalisering av skatteadministrationen) men även med 

DEMA-utredningen (decentralisering av manuella funktioner inom arbets

givaravgiftssystemet) och OPAL-utredningen (organisationsöversyn av pla

neringsavdelningar och administrativa enheter vid länsstyrelserna). Kontak

ter har även tagits med decentraliseringsutrcdningen. 

I vårt utredningsarbete har vi utgått från den förutsättningen att en 

sammanslagning mellan länsstyrelsernas skatteavdelningar och de lokala 

skattemyndigheterna bör ske med så små förändringar som möjligt i 
respektive myndighets nuyarande organisation. Vi har kartlagt skatteförvalt

ningens nuvarande organisation och arbetsuppgifter med tonvikt på de 

aktuella myndigheterna och ansvarsförhållandena dem emellan. 

Vi har också kortfattat redovisat några pågående och förväntade 

förändringar som berör skatteförvaltningen samt den utveckling i övrigt som 

vi har ansett böra beaktas vid utformningen av organisationen. Enligt vår 

mening torde inga radikala förenklingar av skattesystemet vara att vänta 

inom överskådlig tid. Förändringar och kompletteringar av skattelagstift

ningen kan däremot komma att ske fortlöpande. Genomförs riksförsäkrings

verkets förslag om decentralisering av debitering och uppbörd av arbetsgi

varavgifter innebär det att även länsstyrelsen inlemmas i avgiftssystemet och 

att länsstyrelse och lokal skattemyndighet får ett nytt gemensamt arbetsom

råde. De förändringar som kan förutses inom folkbokföringen - vilken nu är 

en relativt sett liten del av lokal skattemyndighets verksamhet - är en 

eventuell överföring av folkbokföringen från pastorsämbetena till de lokala 

skattemyndigheterna i enlighet med det förslag som deltagarna i stat-kyrka

överläggningarna har presenterat. Den nya arbetsuppgiften skulle dock inte 

innebära någon större ökning av lokal skattemyndighets totala arbetsbelast

ning. 
Vi har också - om än i begränsad omfattning - tittat på den förväntade 
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utvecklingen beträffande ·skatteförvaltningens kontakter med allmiinheten 

samt utvecklingen inom personaladministration och administrativa ruti

ner. 

Under utredningsarhetets gång har vi emellertid kommit att ställa oss 

tveksamma till det lämpliga i en sammanslagning i vart fall i ett kortare 

tidsperspektiv. Vi har dock fullföljt vårt utredningsuppdrag och presenterat 

en skiss till en gemensam organisation för länsstyrelsernas skatteavdelningar 

och de lokala skattemyndigheterna. 

Mot bakgrund av de förutsättningar för den nya organisationen som vi har 

formulerat och som grundar sig på dels utredningsuppdragct och dels vårt 

eget utredningsarbete har vi utformat en organisation i vilken de lokala 

skattemyndigheterna i respektive liin ingår som lokala enheter i länsstyrel

sens skatteavdelning. Någon förändring i de lokala skattemyndigheternas 

nuvarande organisation, utöver att deras stiillning som fristående myndig

heter försvinner, har vi inte funnit böra ske. Vi har heller inte funnit något 

motiv för att skapa någon form av samordningsfunktion utöver redan 

befintlig inom den nya skatteavdelningen. 

Vad gäller Stockholms län har vi föreslagit att om en sammanslagning skall 

ske bör denna föregås av en organisationsundersökning av skatteförvaltning

en i detta län. Undersökningen motiveras enligt vår mening bl. a. av den 

organisationsutformning som f. n. finns inom den regionala skatteförvalt

ningen i detta län. 

En sammanslagning medför att vissa författningar och föreskrifter måste 

ändras. Vi har emellertid valt att inte presentera något förslag till 

författningsändringar utan har endast liimnat exempel på vilka författningar 

och föreskrifter som berörs. 

Den tekniskt sett tidigaste genomförandetidpunkten för en sammanslag

ning har vi funnit vara den 1 juli 1980. Då ett genomförande vid denna 

tidpunkt skulle inträffa mitt under taxeringsperioden har vi som den tidigaste 

tidpunkten angivit den I januari 1981. 

Skillnaden i driftkostnader mellan den nuvarande och den av oss 

presenterade organisationen torde enligt vår uppfattning på sikt vara 

marginell. I samband med ett genomförande kommer dock vissa insatser att 

krävas. 

Som tidigare har nämnts har vi dock kommit till den uppfattningen att det 

f. n. inte föreligger tillriickligt bärkraftiga motiv för en sammanslagning. 

Skälen härför är i korthet följande. 

De enda gemensamma arbetsuppgifter som liinsstyrelsernas skatteavdel

ningar och de lokala skattemyndigheterna f. n. har iir deklarationsgransk

ning och rcvisionsverksamhet inom den årliga taxeringen. Ansvarsfördel

ningen inom uppi:iörd och data iir i huvudsak sildan att arbetsuppgifterna 

inom respektive myndighet utgör olika led i en gemensam produktionskcdja 

där det samlade ansvaret för funktionerna under avdelningschefen - liksom 

beträffande taxering och revision - ligger pli respektive enhetschef inom 
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skatteavdelningen. Verksamheten inom hesvärs- och mervärdeskattcfunk

tionerna ligger sä gott som uteslutande på skatteavdelningen. 

Vad giiller ledningsfunktionen för taxeringsarbetet i länet anser vi att vissa 

fördelar kan vinnas i en gemensam organisation för de berörda myndighe

terna. Man har emellertid nu författningsmässigt reglerat ledningsfunktio

nen för att kunna fungera i den nuvarande situationen med självständiga 

lokala skattemyndigheter. Erfarenheterna hittills tyder inte p{1 att reglering

en har föranlett problem som inte har kunnat lösas. Att samla ansvaret för 

verksamheten till en person kan öka effektiviteten. Blir organisationen för 

stor finns risk för en centralisering av beslut som i sin tur kan leda till att en 

"flaskhals" uppstår i detta avseende. 

Sammantaget anser vi att fördelarna med en sammanslagning inte iir 

tillräckligt starka för att motivera denna. Den nuvarande organisationen 

inom skatteförvaltningen visar heller inte upp några påtagliga nackdelar som 

skulle kunna röjas undan genom en sammanslagning. Vi föresUtr därför att 

nuvarande ordning behålls och att frågan om ett sammanförandc mellan 

länsstyrelsernas skatteavdelningar och de lokala skattemyndigheterna får 

anstå tills erfarenheter av den nya taxcringsorganisationen har vunnits. 
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Underbilaga 18:2 

Sammanställning av remissyttranden över betänkandet 
(Ds Kn 1979:4) Lokal skattemyndighets organisatoriska ställning 
inom skatteförvaltningen. 

Flertalet länsstyrelser och Föreningen Sveriges Skattechefer tillstyrker den 

organisationslösning som utredningen har föreslagit. Länsstyrelsen i Stock

holms län avstår från yttrande över organisationsförslaget i avvaktan på 

resultatet från utredningen (Kn 1979:03) om översyn av skatteförvaltningen i 

Stockholms län (ÖSAB). Föreningen Sveriges Skattechefer framhåller att 

sakområdesansvar och linjeansvar måste sammanfalla om taxeringsarhctet 

skall kunna fungera på det sätt som har avsetts. Detta kan inte förverkligas på 

annat sätt än genom att inlemma lokal skattemyndighet i skatteavdelningen. 

Ett inordnande av lokal skattemyndighet i en gemensam organisation skulle 

medföra förbättrade möjligheter att planera och samordna verksamheten. 

Skattechefens ansvar skulle först då bli möjligt att uppfylla. Så länge lokal 

skattemyndighet är fristående myndighet blir med nödvändighet skatteche

fens och länsstyrelsens lednings- och dircktivrätt begränsad. Den materiella 

styrningen (granskning, revision etc.) blir tungrodd med risk för större 

ojämnheter i taxeringen. Den administrativa styrningen försvåras och 

medför en mera stelbent, byråkratisk och långsam bcslutsprocess. Med en 

enda myndighet reduceras samordningsproblemen. Organisationen blir 

flexibel, smidig och anpassningsbar vilket möjliggör ett bättre resursutnytt

jande. Skattechefens övergripande administrativa styrning får större genom

slagskraft. Därigenom bör också allmänheten kunna räkna med en mer 

enhetlig hantering av ärendena. Sammanslagningen befrämjar vidare 

personalrörligheten och möjligheterna till omfördelning av arbetsuppgifter. 

Den skapar också jordmån för laganda inför de gemensamma arbetsuppgif

terna och överbryggar de motsättningar mellan personalen hos lokal 

skattemyndighet och länsstyrelserna som ibland kommer till uttryck. En 

gemensam organisation skulle också medföra betydande personal- och 

ekonomiadministrativa fördelar. De mestadels relativt små lokala skatte

myndigheterna kan av naturliga skäl inte förses med specialistkompetens 

inom dessa områden. De nuvarande lokala skattemyndigheterna skulle efter 

inlemmandet erhålla en bättre personaladministrativ service genom att 

länsstyrelsen kan erbjuda ett mer specialinriktat administrativt kunnande. 

Härigenom skulle man också få mera enhetliga bedömningar i personalad

ministrativa frågor. Fögdericheferna skulle avlyftas arbetsuppgifter inom ett 

område som de ofta inte fullt behärskar och som inkräktar på deras övriga 

verksamhet. De ofta besvärliga medbestiimmandefrf1gorna kan hanteras 

bättre. Förhandlingar och information enligt medbestämmandelagen under

lättas. Vid tjänstetillsättningar blir personalinflytandet gemensamt. De 

lokala löneförhandlingarna underlättas. Inom det ekonomiadministrativa 
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området skulle inlcmmandet bl. a. innebära att anslagsframställningarna blir 
gemensamma och de beviljade anslagen likaså. Det bör bidraga till en 

förbättrad och mer enhetlig användning av resurserna. Också möjligheterna 

till personalutveckling och utbildning skulle bli bättre i en gemensam 

organisation. Vad nu har sagts innebär - enligt föreningens bedömning - att 

administrationen av lokal skattemyndighet vid ett inlemmande skulle 

avsevärt förbättras, men också förenklas och förbilligas. 

Allmänt sett torde det inom svensk förvaltning vara unikt med den 

splittring av organisationen som för närvarande råder inom skatteadminis

trationen. Det finns inte heller några rationella skäl att bibehålla denna 
splittring. En gemensam organisation skulle enbart medföra fördelar. 

Föreningen förutsätter därför att statsmakternas intentioner härom nu 

förverkligas. Föreningen räknar dock inte med att reformen kan genomföras 

före den 1 januari 1982. Den omständigheten att utredningen om organisa

tionen i Stockholms län då eventuellt inte är klar, bör inte fördröja reformens 
genomförande i övriga län. 

I fråga om tidpunkten för genomförande av organisationsförändringen har 

de länsstyrelser som har tillstyrkt den olika meningar. Några anser att 

förändringen hör genomföras snarast. Andra t. ex. länsstyrelserna i Örebro 

och Västerbottens län anser att pågående utbyggnad av RS-organisationen 

skall slutföras och finna sin form innan ytterligare organisationsförändringar 
görs. Arbetet med fastighetstaxeringen 1981 bör också vara helt avklarat före 

sådana förändringar. 

Flera remissinstanser har efterlyst alternativ till den föreslagna organisa
tionslösningen. Länsstyrelsen i Gotlands län anser att organisationsförslaget 
måste vidareutvecklas innan slutlig ställning tas till sättet för inlemmandet av 
lokal skattemyndighet i länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Malmöhus län ifråga

sätter om inte andra lösningar kan medföra större fördelar. Länsstyrelsen i 

Jämtlands län anser att ytterligare utredning av fögderiets olika funktioner 
och deras organisatoriska placering inom skatteavdelningen krävs före det 
slutliga genomförandet av en ny organisation. Statskontoret anser att - innan 

beslut fattas i fråga om lokal skattemyndighets framtida organisation - även 

ett alternativ där länsstyrelsens uppgifter begränsas till i huvudsak planering, 

samordning, tillsyn, ADB och vissa andra rena specialistfunktioner bör 
utredas. Skattechefe.n bör i detta alternativ vara ansvarig för både resurser 

och det materiella innehållet inom hela skatteförvaltningen i länet. I princip 

bör all löpande produktion ske hos motsvarigheten till dagens lokala 

skattemyndigheter. De bör därvid omvandlas till lokalkontor underställda 

länsstyrelsen. Riksrevisionsverket anser att det för närvarande inte finns 

någon anledning att påskynda sammanslagningen. Det kan till och med 

ifrågasättas om det är lämpligt att belasta skatteadministrationen med 

ytterligare förändringar innan erfarenheter har vunnits av den nya taxerings

organisationen. Det är därför lämpligt att avvakta de utvärderingar av 

nyordningen som kommer att genomföras. I detta sammanhang bör olika 
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organisatoriska lösningar för den sammanslagna regionala och lokala 

skatteförvaltningen närmare penetreras och diskuteras. Mer genomgripande 

organisationsalternativ än vad utredningen har redovisat bör kunna övervä

gas. Det bör även övervägas att ytterligare differentiera organisationsmo

dellerna efter länens storlek. Riksskatteverket framhåller att nuvarande 

organisation av skatteförvaltningen på regional och lokal nivå inte känne

tecknas av den lämpligaste ansvars- och arbetsfördelningen. En organisa

tionsförändring är därför i och för sig motiverad. Den aktuella ändringen är 

emellertid knappast mer än en dellösning i strävandena att få en effektiv och 

rationell skatteorganisation. Dessutom kan ändringen inte utan vidare 

genomföras i ett utpräglat storstadslän som Stockholms län, eftersom 

administrativa problem kan befaras i den stora organisation som skulle 

skapas. Verket anser att man i stället bör pröva ett större grepp på 

problemet. Riksskatteverket vill sålunda förorda att man på nytt tar upp den 

principiella frågan om skatteförvaltningens organisation i syfte att göra den 

mer effektiv och ändamålsenlig än för närvarande. Som riktlinjer för en 

sådan principiell lösning föreslår verket 

- att den regionala skatteförvaltningen bryts ut från länsstyrelsen och 

bildar regionala skatteverk 

- att tyngdpunkten i den löpande verksamheten läggs på lokal nivå 

- samt att hela skatteförvaltningen för enhetligt huvudmannaskap ( depar-

tementstillhörighet ). 

Om en utredning med detta breda syfte inte anses kunna tillsättas bör 

övervägas att inlemma fögderiorganisationen i länsstyrelsernas skatteavdel

ningar. I denna fråga vill riksskatteverket anföra följande. 

I den nuvarande organisationen har den regionala nivån inte tillförts ett 

samlat ansvar för hur regionens resurser skall disponeras. Chefen för 

länsstyrelsens skatteavdelning kan t. ex. i sin egenskap av skattcchd endast 

beträffande den ärliga taxeringen göra vissa omdisponeringar av deklara

tionsmaterialet mellan de olika myndigheterna. 

Decentraliseringen av ansvaret för den löpande verksamheten har heller 

inte skett i de former och i den omfattning som RS-utredningen föreslog. I 

syfte att i viss mån lokalisera handläggningen av enskilda iirenden si\ nära de 

skattskyldiga som möjligt har länsstyrelserna utlokaliserat ett antal arbets

grupper/sektioner inom länen. Dessa förhållanden där den samordnande 

myndigheten inte kan utöva denna sin uppgift fullt ut och där en avsevärd 

andel av arbetsuppgifterna utförs såväl regionalt inom länsstyrelsen som 

lokalt inom både lokal skattemyndighet och länsstyrelsens utlokaliserade 

enheter utgör enligt RSV bärande skiil för en samordning av den nuvarande 

regionala och lokala skatteförvaltningen inom en gemensam organisation. 

Den nuvarande organisatoriska splittringen är orationell. Därjämte kan den 

service som sker mot allmänheten förbättras vid en organisatorisk samord

ning av myndigheterna. Delegationen för företagens uppgiftslämnande 

(DEFUJ har den uppfattningen att frågan bör utredas vidare med ett bredare 

8 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 100. Bil. 18 
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angrepp än hittills. Som uppgift för en dylik utredning tecknar DEFU ett 

alternativ som i huvudsak överensstämmer med det som statskontoret har 

fört fram. SA CO/SR anser att en organisationsförändring inte bör komma till 

stånd om inte en ny organisation blir klart bättre än den gamla. Vare sig i 

utredningen eller i det särskilda yttrandet från Björne m. fl. har enligt 

centralorganisationens mening anförts så bärande skäl för organisatoriska 

förändringar att det mot bakgrund av denna grundsyn kan utgöra underlag 

för ställningstaganden om en ny eventuellt kortsiktig organisation. Innan så 

kan ske bör frågan ytterligare belysas och övervägas. 

Alternativa modeller för den mest effektiva organisationen av regional och 

lokal skatteadministration - såväl inom som utom länsstyrelsens ram - bör 

därvid bedömas. Sannolikt skulle därigenom mera givande vägar att öka 

effektiviteten inom skatteförvaltningen kunna uppnås. 

SACO/SR föreslår diirför att nu föreliggande betänkande inte läggs till 

grund för ställningstagande utan att frågan prövas förutsättningslöst. 

Enligt TCO-S mening bör man avstå från ytterligare genomgripande 

organisationsförändringar tills RS-organisationen har genomförts i sin helhet 

och man har vunnit tillräckliga erfarenheter därav. 

Efter det att man har slutligt utviirderat konsekvenserna av RS-reformen. 

kan man utreda lämpligheten av att inrätta regionala skatteverk. bestående 

av länsstyrelsernas skatteavdelningar och de lokala skattemyndigheterna i 

respektive län. varvid varje lokal skattemyndighet skulle bilda en egen 

utlokaliserad enhet. Föreningrn Sveriges Fögderitjänstemän förordar att 

nuvarande ordning behålls och att frågan om ett sammanförande mellan 
länsstyrelsens skatteavdelningar och de lqkala skattemyndigheterna för anstå 

tills erfarenheter av den nya taxeringsorganisationen har vunnits. Förening

en anser därutöver att det finns skäl att avvakta med denna fråga tills ställning 

har tagits till dels den s. k. DEMA-utredningen (decentralisering av 

manuella funktioner inom arbetsgivaravgiftssystemet), dels utredningen 

avseende folkbokföringens framtida organisation. Då så har skett bör det 

vara motiverat att genomföra en ny förutsättningslös utredning avseende 

skatteförvaltningens organisation. 

I fråga om utredningens förslag att besvär i uppbördsfragor skall avgöras 

av länsrätten framhåller länsstyrelsen i Stockholms län att beslutsfattandet 

bör ligga kvar hos länsstyrelsen. annars flyttas det ett steg bort från 

människorna. Länsstyrelsen i Jönköpings län anser att inte ens en avseviird 

personalförstärkning till de arbetstyngda skattedomstolarna torde kunna 

garantera den snabhhet i hanteringen av ärenden rörande besvär över lokal 

skattemyndighets beslut om aostånd och jämkning som länsstyrelse preste

rar. Länsstyrelsen i Södermanlands län anser att överflyttningen av ärenden 

om besviir i upphördsfrågor från länsstyrelse till länsrätt endast innebär en 

marginell ökning av länsrättens arbetsbörda. 

Ett inlemmande av lokal skattemyndighet i länsstyrelse avstyrks av fyra 

länsstyrelser nämligen länsstyrelserna i Stockholms. Jönköpings. Kalmar och 
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Älvs borgs liin. av l 16 lokala skattemyndigheter, av riksförsäkringsverket och 

av Swnska kommunförbundet. 

Liinsstyrclse11 i Stocklzolm.1· lii11 framhåller att en sammanslagning i många 

avseenden medför en lägre effektivitet som ytterst drabbar avnämarna - de 

skattskyldiga. Länsstyrelsen erinrar om lokal skattemyndighets stora ansvar 

och omfattande arbetsuppgifter främst inom uppbörds- och dataomritdena. 

För dessa delar av lokal skattemyndighets verksamhet är ett inlemmande i 

Hinsstyrelsen en definitiv försämring. Lä11sstyrelsen i fönkiipings lii11 anser att 

en organisationsförändring enligt utredningsdirektiven skulle medföra att 

förutsiittningarna för genomförande av förslag enligt andra utredningar kan 

komma att undanröjas. Dessutom siitts en viil fungerande besvärsordning ur 

spel. Länsstyrelsen vill bestämt ifrågasätta om fördelarna med en samman

slagning kan anses vara så stora att de redan i nuläget motiverar en så 

omfattande reform som inlemmandet i liinsstyrclserna av 120 självständiga 

lokala myndigheter skulle innebära. Länsstyrelsen i Kalmar län menar att en 

sammanslagning knappast medför några fördelar för ledningsfunktionen för 

taxeringsarbetet i liinet. Taxeringsarhetet är visserligen omfattande men 

utgör endast en del av lokal skattemyndighets arbetsuppgifter. Svenska 

komm11nförb1111de1 anser <•tt några påtaglig<i fördelar inte står att vinna 

genom en organisatorisk sammanslagning mellan länsstyrelsernas skatteav

delningar och de lokala skattemyndigheterna. Någon organisatorisk förän

dring hör sålunda inte ske. Om sammanslagning ändå anses höra ske kan den 

enligt förbundets uppfattning omöjligen ske under perioden för 1981 års 

fastighetstaxering. Fastighetstaxeringen har synnerligen stor betydelse för 

såviil enskilda medborgare som kommunerna varför denna inte kan tillåtas 

bli störd av en organisationsförändring - vars fördelar inte är påtagliga. 
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Till statsrådet och chefen 

för kommundepartementet 

Underbilaga 18:3 

I samband med behandlingen av femtonde huvudtitelns anslag Bidrag till 

trossamfund biföll riksdagen våren 1979 en motion (1978179:1876) i vilken 

yrkades, att riksdagen skulle anhålla hos regeringen om en plan till nästa års 

riksmöte för utvecklingen av statens stöd till trossamfunden så att dessa 

uppnår jämstiilldhet i ekonomiskt avseende med svenska kyrkan (KrU 

1978179:21, rskr 1978179:204). 

Sedan ett visst förarbete hade gjorts inom kommundepartementet fick en 

arbetsgrupp med företrädare för kommun- och budgetdepartementen hösten 

1979 i uppdrag att utarbeta ett förslag till den av riksdagen begärda planen 

samt i samband härmed pröva den närmare utformningen och omfattningen 

av stödet till andlig vård vid sjukhus. Arbetsgruppen har stått under ledning 

av statssekreteraren i kommundepartementet Elisabeth Palm. Arhetsgrup

pen har haft flera interna överläggningar samt har den 22 augusti 1980 

sammanträtt med företrädare för Sveriges frikyrkoråd. 

I bilagda promemoria redovisar arbetsgruppen sina överväganden och 

slutsatser samt bakgrunden till dessa. Arbetsgruppen har därmed slutfört sitt 

uppdrag. 

Stockholm den 20 oktober 1980 

Flisabeth Palm 



Prop. 1980/81:100 Bilaga 18 Kommundepartementet 117 

Statens stöd till trossamfunden 

Särskilda statsbidrag till andra trossamfund än svenska kyrkan har utgått 

fr. o. m. budgetåret 1971/72. Bidrag utgår dels till reiigiös verksamhet 

(verksamhetsbidrag) dels fr. o. m. budgetåret 1974175 till lokaler för religiös 

verksamhet (lokalbidrag). Fördelningen av bidragen regleras i förordningen 

(1974:404) om statsbidrag till vissa trossamfund (ändrad 1976:255, 1977:106 

och 1980:480). Verksamhetsbidrag och lokalbidrag får utgå till församling 

som 

1. tillhör annat kristet trossamfund än svenska kyrkan eller ingår i grupp 

av samverkande kristna församlingar utanför svenska kyrkan, 

2. är anslutet till Sveriges frikyrkoråd eller på annat sätt samverkar med 

rådet och 

3. tillhör sådant samfund eller ingår i sådan grupp av församlingar som 

betjänar minst 3 000 personer i Sverige. 

Till församling som inte uppfyller villkoren under 1 och 2 utgår bidrag om 

regeringen har förklarat att det trossamfund församlingen tillhör kan komma 

i fråga till statsbidrag enligt nämnda förordning. Sådana beslut föreligger 

beträffande estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, de förenade 

islamiska församlingarna i Sverige, katolska kyrkan i Sverige, de mosaiska 

församlingarna i Sverige, de ortodoxa kyrkorna i Sverige, ungerska 

protestantiska församlingen i Sverige och anglikanska kyrkan i Sverige. 

Frågan om bidrag prövas av en samarbetsnämnd, vari ingår företrädare för 

alla samfund eller grupper av församlingar som är anslutna till eJler 

samverkar med Sveriges frikyrkoråd. I ärende om statsbidrag till församling 

inom samfund, som inte är anslutet till frikyrkorådet, skall samarbetsnämn

den inhämta yttrande från en till nämnden knuten delegation. I denna 

delegation ingår bl. a. företrädare för de trossamfund som inte är represen

terade i samarbetsnämnden men som enligt regeringens beslut kan komma i 

fråga till statsbidrag. Ledamöterna i nämnden och i delegationen utses av 

regeringen. 

Ur anslaget utgår vidare sammanträdesarvoden och reseersättningar åt 

ledamöter och suppleanter i samarbetsnämnden och i delegationen samt 

ersättning till frikyrkorådet för information och administrativt arbete. 

Bidragen till de fria trossamfunden har med något undantag ökat varje år. 

Utvecklingen av stödet framgår av nedanstående tabell. 
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Tabell 1 Utvecklingen av statens stöd till de fria trossamfunden 

Bidrag till tros-
Budgetår samfund, mkr 

1971172 2 
1972173 2 
1973174 5 
1974175 12 
1975176 16 
1976177 20 
1977178 25 
1978179 27 
1979/80 28 1 

1980/81 311.2 

Lokalbidrag 
mkr 

3 
5 
7 
9 

10.21 
10.8 
11.8 

Totalt 
mkr 

2 (+ 2) 
2 (± 0) 
5 (+ 3) 

15 (+ 10) 

21 (+ 6) 
27 (+ 6i 
34 (+ 7) 
37.2 (+ 3,2i 
38.8 (+ 1.6) 
42,8 (+ 4) 

118 

I varav 0,2 milj. kr. till regeringens disposition (i första hand till norska församlingen i 
Stockholm) 

2 varav 2 milj. kr. för den andliga viirckn vid sjukhusen 

Arbetsgruppen har i uppdrag att utarbeta en plan för utvecklingen av 

statens stöd till trossamfunden med sikte iJå att dessa samfund i ekonomiskt 

avseende uppnår jämställdhet med svenska kyrkan. Sveriges frikyrkoråd har 

med ekonomiskt jämlik behandling avsett att de andra samfunden horde få 

en lika stor del av sina utgifter täckta av statsbidrag som svenska kyrkan. För 

att kunna tillgodose önskemålet om ekonomisk jämställdhet har arbetsgrup- · 

pen försökt göra en så rättvis jämförelse som möjligt mellan statshidrag och 

kostnader för verksamheten i svenska kyrkan respektive ·de andra trossam

funden. I detta syfte har arbetsgruppen kartlagt de statliga bidrag som 

budgetåret 1978179 utgick till trossamfunden och dem närstående organisa

tioner samt trossamfundens utgiftsvolym år 1978. I kapitel 1 om trossamfun

dens ekonomi redovisas denna kartläggning. 

I kapitel 2. Frågan om statens framtida stöd till trossamfunden. redogör 

arbetsgruppen för sina överväganden om beräkningsunderlag och den 

andliga vården vid sjukhusen samt sina slutsatser. 

Frågan om ett särskilt bidrag till trossamfunden togs första gången upp vid 

1971 års riksdag i anledning av ett par motioner i ämnet. Frågan om en 

formell ekonomisk likställighet mellan svenska kyrkan och de andra 

trossamfunden aktualiserades särskilt genom det förslag i stat-kyrka-frågan 

som lades fram av 1968 års beredning om stat och kyrka och har sedan årligen 

återkommit vid riksdagshchandlingen av anslaget Bidrag till trossamfund. 

Som en bakgrund till sina överväganden redovisar arbetsgruppen översiktligt 

i bilaga 1 den i ämnet tidigare förda debatten liksom även de utredningsför

slag och beslut som föreligger i fråga om den andliga vården vid 

sjukhusen. 

I Sverige verkar ett stort antal trossamfund utanför svenska kyrkan. 

Flertalet av dessa trossamfund erhåller statsbidrag. I hi/aga 2 redovisar 

arbetsgruppen dessa trossamfund. deras organisation i statsbidragshänseen

de och medlemsantal. 
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Trossamfundens utgiftsrnlym och statsbidrag 

Riksdagen har hos regeringen anhållit om en plan för utveckling av statens 

stöd till trossamfunden med sikte pt1 att dessa samfund i ekonomiskt 

avseende uppnår jämstiilldhct med svenska kyrkan (KrU 1978/79:21, rskr 

1978/79:204 ). 

Målet för det statliga stödet till de fria trossamfunden är allts.å att dessa 

skall erhålla en med svenska kyrkan ekonomiskt jämlik behandling. I den 

allmänna debatten har en ekonomiskt jämlik behandling ansetts innebära att 

de fria trossamfunden borde få en lika stor del av sina utgifter täckta av 

statsbidrag som svenska kyrkan. Arbetsgruppen har mot bakgrund härav 

ansett att den bör utgå från ett sådant beräkningssätt. Som ett underlag för en 

jämförelse mellan svenska kyrkans och de fria trossamfundens ekonomi har 

arbetsgruppen sökt kartlägga trossamfundens utgiftsvolym och de statsbi

drag som utgår till trossamfunden. Kartläggningen har hänförts i fråga om 

utgiftsvolym till räkenskaperna under kalenderåret 1978 och i fråga om 

statsbidrag till budgetåret 1978/79. Dessa uppgifter är de mest aktuella som 

har varit tillgängliga. 

En ingående undersökning av svenska kyrkans.och 15 andra trossamfunds 

ekonomi gjordes av 1968 års beredning om stat och kyrka. 1 Beredningen kom 

genom sina ekonomiska studier, som avsåg år 1969, för sin del fram till att 

trossamfunden hade en utgiftsvolym om totalt l 420 milj. kr., varav svenska 

kyrkan 1 075 milj. kr. och de andra trossamfunden 345 milj. kr. 2 Häri ingick 

kostnader som samfunden hade för yttre mission och u-hjälp, vilka uppgick 

till totalt 65 milj. kr., varav svenska kyrkans andel var ca 20 milj. kr. 

Beredningen kom vidare genom de ekonomiska studierna fram till att 

samhällets (borgerlig kommuns, landstings, och statens) stöd till trossam

funden år 1969 uppgick till ca 100 milj. kr. Av detta belopp tillföll ca 90 milj. 

kr. svenska kyrkan och ca 10 milj. kr. andra trossamfund. 

Stödet till svenska kyrkan bestod främst av det statliga skatteutjämnings

bidraget. som församlingarna erhöll till följd av sin kyrkokommunala status. 

Detta bidrag uppgick år 1969 till 81 milj. kr. De resterande bidragen från 

samhället bestod till största delen av statliga anslag till domkapitel, 

stiftsnämnder m. m. Om man i svenska kyrkan räknar in en rad närstående 

sammanslutningar som diakonianstaltcr. folkhögskolor, Sveriges kyrkliga 

studieförbund m. fl. uppgick det totala samhällsstödet till ca 145 milj. kr.. 

varav ca 105 milj. kr. utgjorde statliga bidrag. Stödet till andra trossamfund 

1 Resultatet av beredningens undersökningar. som avsåg år 1969, redovisades dels i 
dclhetänkandet (SOU 1971:29) Kyrkan kostar. dels som hilaga 1-7 samt 20 till 
beredningens slutbetänkande. Bilaga 1-7. som avsåg svenska kyrkans ekonomi 
publicerades i SOU 1972:37, medan bilaga 20. andra trossamfunds ekonomi. 
publicerades separat som SOU 1972:38. 

2 Beredningens slutbctiinkandc (SOU 1972:36) Samhälle och trossamfund sid. 
Il.'i-121. 
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avsåg framför allt ändamålsbundna anslag till ungdoms- och studieverksam

het. Vid denna tidpunkt utgick inte något direkt verksamhetsstöd till de 

andra trossamfunden. Sådant bidrag utgick först fr. o. m. budgetåret 

1971172. 

Beredningen fann med hänsyn till att församlingsskatten även omfattar 

skatteinkomster från icke-medlemmar och juridiska personer det rimligt att 

dra slutsatsen att statliga medel år 1969 svarade för omkring lO %1 av svenska 

kyrkans utgifter. medan resterande 90 %· täcktes genom inkomster i den 

egna verksamheten samt bidrag från dem som tillhör kyrkan (inkl. 

församlingsskatten). När det gällde andra trossamfunds ekonomi uttalade 

beredningen att det fanns en klar tendens att samhället svarar för en betydligt 

mindre andel av dessa trossamfunds ekonomi. 

1.1 Trossamfundens utgiftsvolym 

Det har inte varit möjligt för arbetsgruppen att göra en lika ingående 

ekonomisk studie av trossamfundens ekonomi som 1968 års beredning 

genomförde. För svenska kyrkans del har arbetsgruppen emellertid kunnat 

få fram uppgifter för år 1978. som kan jämföras med uppgifter framtagna av 

beredningen i dess undersökning Kyrkan kostar (publicerad i SOU 1971 :29 

och SOU 1972:37, bilaga 2). De uppgifter som rör de andra trossamfundens 

utgiftsvolym har tagits fram av Sveriges frikyrkoråd. Dessa uppgifter är 

framtagna med utgångspunkt från beredningens uppgifter. 

1.1.1 Svenska kyrkans utgiftsvolym 

Svenska kyrkan är liksom de flesta andra trossamfund uppdelad på tre 

organisatoriska plan: riksplan. regionalplan och lokalplan. Med hänsyn till 

svenska kyrkans nära relationer till staten och dess offentligriittsliga ställning 

kan kyrkans verksamhet delas upp i s. k. legal verksamhet och frivillig 

verksamhet. Den legala verksamheten är reglerad lagstiftningsvägen genom 

föreskrifter om vilka organ som skall finnas och vilka uppgifter dessa skall ha. 

Denna verksamhet kompletteras med en rad organ och arbetsformer som har 

växt fram på frivillig viig. 

För att fä en totalbild av svenska kyrkans utgiftsvolym skulle krävas att 

uppgifter inhämtades från samtliga organ med anknytning till svenska kyrkan 

samt att samtliga överföringar som kan förekomma både mellan och inom de 

olika planen eliminerades. Detta har inte varit möjligt att göra inom ramen 

för arbetsgruppens arbete och har heller inte ansetts nödvändigt. 

Vid sin beräkning av svenska kyrkans utgiftsvolym har arbetsgruppen tagit 

med kostnaderna för de s. k. legala organen samt vissa svenska kyrkan 

närstående sammanslutningar. som har ansetts ha en central betydelse fiir 

hela kyrkans verksamhet. Uppgifterna för är 1969 iir hitmtade från 

beredningens undersökningar. Uppgifterna för år 1978 är när det gäller 
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lokalplanet hämtade ur den kyrkokommunala finansstatistiken som årligen 

publiceras av statistiska centralbyrån samt bygger i iivrigt p[1 en samman

ställning av respektive organs räkenskaper för verksamheten kalendt>n'irL't 

1978 eller budgetåret 1978179. En översiktlig redovisning av svenska kyrkans 

utgiftsvolym ges i följande tabell. 

Tabell 1.1 Översiktlig redovisning av svenska kyrkans utgiftsvolym åren 

1969 och 1978 

Svenska kyrkan 

Lokalplan 

Kyrkliga kommuner 

Regionalp/an 

Domkapitd och stiftsnämnderl 
Domkyrkor 

Riksplan 

Kyrkofonden 
K yrkomusikeruthildning I 
Utlandsförsamlingar 
Svenska kyrkans ccntralråd 
Svenska kyrkans diakoninämnd 
Svenska kyrkans mission 
Svenska kyrkan i utlandet 

Summa 

I budgetåren 1968/69 respektive 1978179 
2 uppskattat belopp 

Bruttoutgifter milj. kr. 

1969 1978 

1 003,9 2 941.6 

(i,I 21.6 
0.5 8,11 

103.4 145.5 
ll.l 0.7 
0.2 2.J~ 

5.9 4.3 
0.6 1.8 

18.7 38,8 
5.3 I0.9 

I 144.7 3 175.S 

Enligt de sålunda gjorda beräkningarna uppgick svenska kyrkans utgifts

volym år 1978 till drygt 3 miljarder kronor. Jämfi\rt med år J969 har 

utgiftsvolymen i det närmaste tredubblats. 1 tabellen har redovisats 

kostnaderna på lokal-. regional- och riksplanen. 

På fokalplanet har endast tagits med församlingarnas och samfälligheter

nas kostnader för den s. k. legala verksamheten. Härutöver bedriver 

församlingarna s. k. frivillig verksamhet med egen bokföring. t. ex. i 

syföreningar och kyrkobrödrakårer, liksom verksamhet som bedrivs med 

församlingskollekter o. dyl. Beredningen uppskattade att kostnaderna för 

sådan frivillig verksamhet år 1969 gick upp till lägst 26 milj. kr.. om direkta 

anslag från församlingarna frånräknades. 

På regionalplanet har endast tagits med utgifter för den legala verksam

heten. nämligen kostnader för domkapitel, stiftsnämnder och domkyrkor. 

Härutöver bedriver svenska kyrkan närstående sammanslutningar verksam

het som uppbär mer eller mindre betydande anslag fran församlingarna. Det 
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är framför allt fr<'1gan om verksamhet som bedrivs av Svenska kyrkans 

församlings- och pastoratsförbunds stiftsförbund, stiftsrt1d och stiftsting samt 

även stiftsgårdar. folkhögskolor. diakonianstalter m. m. 

Pt1 riksplanet har när det giiller elen legala verksamheten kostnaderna för 

kyrkofonden, kyrkomusikerutbilclningen och utlandsförsamlingarna tagits 

med. När det gäller kyrkofonden bör anmärkas att huvuddelen av dess 

inkomster utgör anslag från församlingar genom den allmänna kyrkoavgif-

. ten. På riksplanet finns i fräga om den legala verksamheten dessutom ett 

flertal statliga myndigheter som handlägger kyrkliga ärenden. Med hiinsyn 

till svårigheterna att beräkna kostnaderna för denna handliiggning har dessa 

inte tagits med. Diiremot har tagits med kostnaderna för de centrala kyrkliga 

styrelserna. De intar en mellanställning mellan legala och fristående organ 

genom att de har av regeringen fastställda stadgar samt genom att 

räkenskaperna granskas av revisorer utsedda av regeringen. Pft riksplanct 

verkar ocks[1, som en fristående organisation. Svenska kyrkans församlings

och pastoratsförbund, som är en arbetsgivar- och intresseorganisation för de 

kyrkliga kommunerna. Förbundets utgifter torde helt tiickas genom försam

lingsanslag. De har därför inte tagits med i sammanstiillningcn. 

1.1.2 De fria trossamfundens utgiftsvolym 

De flesta fria trossamfunden är i likhet med svenska kyrkan uppdelade på 

tre plan: riksplan. distriktsplan och lokalplan. Det är i första hand på 

lokalplanet som samfunden når individerna. För samfundens verksamhet 

och finansiering iir därför lokalplanet i allmiinhet det viktigaste. 

Nägon officiell redovisning eller statistik över de fria trossamfundens 

utgifter och inkomster finns inte. Som i det föregående har anförts 

genomförde 1968 års beredning en undersökning av 15 fria trossamfunds 

ekonomi. Någon möjlighet att genomföra en sådan undersökning har inte 

stått arbetsgruppen till buds. När det gäller de fria trossamfundens 

utgiftsvolym för år 1978 har arbetsgruppen cliirför haft att utgä friin de 

uppgifter som Sveriges frikyrkoriid har tagit fram. 

Frikyrkorådet har i det sammanhanget framhållit bl. a. följande. Flertalet 

församlingar har ingen skyldighet att lämna uppgifter om sin ekonomi till 

någon central instans. Detta hör ihop med deras karaktär av fria samfund och 

församlingar. Frikyrkorådet har därför varit hänvisat till att göra beräkning

ar. Beräkningarna bygger dels på de uppgifter som presenterades av 1968 års 

beredning. dels på undersökningar av kostnadsutveeklingen som frikyrko

rådet har gjort. 

De av frikyrkorådet äbcropade undersökningarna avsåg kostnaclsutveck

lingen i församlingsverksamheten ären 1969-1978. I undersökningarna 

ingick samtliga församlingar i Svenska missionsförbundet och Svenska 

alliansmissionen. vardera 12 församlingar respektive karer i Pingströrelsen 

och Friilsningsarmen samt slutligen löner och arbctsgivarcavgiftcr. grundade 
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på årlig arbetsgivareuppgift. i I lt!lgdseförbundct. Enligt de s~tlunda gjorda 

undersökningarna har kostnaderna för de fria samfunden i jiimförelsc med [ir 

1969 ökat med ca 2.9 gånger itr 1978. Detta innebär att de fria trossamfun

dens kostnader har ökat i samma takt som svenska kvrkans. De fria 

trossamfundens utgiftsvolym åren 1969 och 1978 enligt frikyrkorådets 

beräkningar redovisas i följande tabell. 

Tabell 1.2 Översiktlig redovisning av de fria trossamfund.ens utgiftsVlilym 

åren 1969 och 1978. 

Samtliga statsbidragsberättigade 
fria trossamfund 

Lokalplan 
Regionalplan 
Riksplan 
Yttre mission och u-hjiilp 

Summa 

Bruttoutgifter milj. kr. 

1969 1 19782 

l 300 

720 
lllO 

511 
45 . 130 

345 I 000 

1 Enligt 1%8 års beredning om stat och kyrka (SOU 1972:36 sid. 118) 
2 Enligt frikyrkoriidcts bcriikningar 1980-07-03 

Enligt vad frikyrkorådet har uppgivit torde kostnaderna pii de tre olika 

planen liksom kostnaderna för yttre mission och u-hjiilp ha ökat förhållan

devis lika mycket. 

1.2 Statshidrag till trossamfunden 

Det ekonomiska ansvaret för organisationer och rörelser i vårt land vilar i 

första hand på medlemmarna själva. Denna princip gäller sedan liinge in<.1m 

trossamfunden. Inkomstkällorna utgörs friimst av avgifter och bidrag friln 

medlemmarna själva. Dessa inkomstkällc1r kompletteras emellertid numera 

ofta av olika former av samhälleliga. framför allt statliga, bidrag. 

För att få en bild av storleken av det statliga stöd som i dag utgår till 

trossamfunden och dem niirst[1ende sammanslutningar har arbetsgruppen 

kartlagt de bidrag som budgetåret 1978179 gick ut över statsbudgeten. N~ir 

arbetsgruppen efter kartläggningen har sammanställt de olika bidragen har 

endast sådana bidrag tagits med som har bedömts utgöra ett stöd för 

trossamfundens allmänna och religiösa verksamhet i Sverige. 

Det kan konstateras att trossamfunden kommer i iHnjutande av statsbidrag 

av olika slag. Det rör sig dels om statligt stöd. som riktar sig direkt till 

trossamfunden och deras religiösa verksamhet i Sverige. Det iir vidare fr[iga 

om stöd som är generella i den meningen att de utg{tr både till trossamfund 

och andra sammanslutningar för att samhället vill stödja en viss aktivitet 



Prop. 1980/81:100 Bilaga 18 Kommundepartementet 124 

oberoende av vem som driver verksamheten. såsom t. ex. ungdoms- eller 

studievcrksamhet. En stor del av sistnämnda stödformer är beroende av i 

vilken omfattning respektive verksamhet bedrivs. I den mån sådana bidrag 

har utgått till verksamheter, som kan anses utgöra ett naturligt led i 

trossamfundens allmänna församlingsverksamhet eller har nära anknytning 

till sådan verksamhet. har arbetsgruppen funnit anledning ta med dessa 

bidrag i sin sammanställning. När det gäller bidrag till studieverksamhet 

utgår sådana till de kyrkliga studieförbunden. I sammanstiillningen har 

arbetsgruppen räknat med att 40 procent av de totala bidragen för 

studicverksamhct går till ämnen med anknytning till kyrklig verksamhet. 

Slutligen utgår även statligt stöd till trossamfunden i form av bidrag till mer 

eller mindre avgränsade projekt, t. ex. katastrofhjälp till olika länder. 

Arbetsgruppen har i allmänhet inte funnit anledning att räkna med sådana 

bidrag. Målsättningen i övrigt har varit att sf1 långt som möjligt få fram med 

beredningens undersökning jiimförbara siffror. när det gäller statsbidrag. 

Statens stöd budget[1ret 1978179 till svenska kyrkan och de fria trossamfun

den framgår av följande tabeller. 

Tabell 1:3 Statliga bidrag till svenska kyrkan budgetåret 1978179 

Anslng 

Skatteutjämningsbidrag 
Domkapitel. stiftsnämnder. domkyrkor m. m. 
Ungdoms- och studieverksamhet m. m. 
Övriga direkta st;itliga bidrag 
Indirekt statligt stii<!l 

Belopp tkr 

122 3011 
J(i :128 
B349 
2 202 

23 ()()() 
---------··· --···----------------

Summa 177 179 

I Härmed avses det indirekta stöd svenska kyrkan erhålli.:r i form av tjiinstebrevsriitt. 
kostnader riksskatteverket. liinsstyrelserna och lokala skattemyndigheten har för 
uppbörd av församlingsskatt m. m. 

Tabell I :4 Statliga bidrag till de fria trossamfunden budgetåret 1978179 

Anslag 

Verksamhctsbidrag 
1.okalbidrag 
Ungcl•)lllS- och srudicwrksamhet m. m. 
Övriga statliga bidrng 

Summa 

Belopp tkr. 

27 tlllO 
JO 200 
20223 

I 989 

59 412 

De ovan redovisade statsbidragen utgick som stöd till svenska kyrkans och 

de fria trossamfundens wrksamhet i Sverige. Härutöver utgick bl. a. statliga 

bidrag till yttre mission och u-hjiilp. För sådant ändamål erhöll svenska 
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kyrkan 8.6 milj. kr. och de fria trossamfunden 58,6 milj. kr. Svenska kyrkans 

församlingar och samfälligheter erhöll dessutom i deras egenskap av kyrkliga 

kommuner skattcbortfallsbidrag med 21 milj. kr. och kompensationsbidrag 

för 1974 års skattereform med 59.5 milj. kr. 

Skattebortfallsbidraget och kompensationen i anledning av 1974 ars 

skattereform har tillkommit för att kompensera kommunerna för den 

minskning av skatteunderlag och skatteinkomster som uppkom till följd av 

1970 och 1974 års skattereformer. I anledning av propositionen om den 

kommunala ekonomin våren 1979 (prop. 1978179:95) beslutade riksdagen 

hösten 1979 att fr. o. m. 1981 års taxering slopa skattebortfallsbidraget för 

1970 års skattereform och kompensationsbidragct för 1974 års skattereform 

och att kommunerna i gengäld tillförs skatteunderlag från beskattade 

förmåner där skatten i dag i sin helhet tillfaller staten. Samtidigt hiijs 

grundavdraget vid den kommunala inkomsttaxeringen från nuvarande 4 500 

kr. till 6 000 kr. De nämnda bidragen har inte inneburit en reell ökning av 

kommunernas inkomster. Lika litet innebär de en reell minskning av 

kommunernas inkomster n;ir de slopas fr. o. m. 1981 [1rs taxering. Med 

hänsyn till att bidragen tillkommit såsom konsekvenser av skattereformer 

som har inneburit ändringar i kommunernas skatteunderlag och till att de 

fr. o. m. år 1982 kommer att slopas har arbetsgruppen ansett att de i nu 

förevarande sammanhang inte biir räknas in i det sammanlagda statliga stöd 

som utgår till svenska kyrkan. Vid arbl!tsgruppens sammantriide med 

representanter för Sveriges frikyrkoråd har dessa förklarat sig inte ha n(1got 

att invända häremot. 

2. Frågan om statens framtida stöd till trossamfunden 

En förutsättning för utarbetande av den av riksdagen begärda planen har 

för arbetsgruppen varit att skapa en bild av i vilken utsträckning det brister i 

jämställdhet i ekonomiskt avseende mellan svenska kyrkan och de fria 

trossamfunden. I detta syfte har den i föregående kapitel redovisade 

kartläggningen av trossamfundens ekonomi gjorts. [ sina fortsatta övervä

ganden har arbetsgruppen haft att ta ställning till vilka statsbidrag och vilka 

kostnader som skall räknas in. Vidare har arbetsgruppen också haft att pröva 

utformningen och omfattningen av stödet till de fria trossamfunden för den 

andliga vården vid sjukhusen. 

2.1 Arbetsgruppens Öl'en·äganden 

2. l. l Beräkningsundcrlag 

För att önskemålet om jämställdhet skall kunna tillgodoses måste en så 

rättvis jämförelse som möjligt göras mellan de statsbidrag som nu utgår till 

svenska kyrkan respektive de fria trossamfunden och deras kostnader för 
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verksamheten. Fråga är alltså om vilket beriikningsunderlag som skall 

användas vid jämförelsen. 

Det har redan från början stått klart att endast de statsbidrag och de 

kostnader som rör de olika trossamfundens verksamhet i Sverige skall tas 

med vid jiimförelsen. Enighet har vidare rätt om att svenska kyrkans 

församlingars och samfälligheters beskattningsrätt inte skall heaktas, efter

som denna rätt inte kan hiinföras till statsbidragsgivning. Med dessa 

utgi'rngspunkter har arbetsgruppen övervägt olika alternativ. Därvid har 

friimst två huvudalternativ vägts mot varandra. Det ena huvudalternativet 

har varit att jämföra trossamfundens totala kostnadt.:r med det totala statliga 

stöd som har utgått till alla de olika verksamheter som bedrivs av 

trossamfunden. Det andra huvudalternativet har varit att jämföra trossam

fundens kostnader på lokalplanet, dvs. i allmänhet församlingarnas kostna

der, med de statsbidrag som är avsedda som ett direkt stöd till trossamfun

dens religiösa verksamhet i Sverige. Inom ramen för de båda huvudalterna

tiven har arbetsgruppen även diskuterat olika undcralkrnativ. Arbetsgrup

pen har sälunda bl. a. överviigt om hiinsyn skall tas till att en del av statens 

stöd till swnska kyrkan är avsett att tiieka kyrkans kostnader för allmänt 

samhiillcliga uppgifter i form av folkbokföring och bcgravningsverksam

het. 

Avgörande för arbetsgruppens val av huvudalternativ har varit ändamålet 

med det bidrag som arbetsgruppen har haft i uppdrag att utarbeta en plan för. 

Det särskilda verksamhetsbidraget till trossamfund utgick första gången 

budget[1ret 1971172. Detta bidrag kompletterades budgetäret 1974/75 med ett 

bidrag för anskaffande av lokaler för trossamfund. Bidragen regleras i 

förordningen ( 1974:404) om statsbidrag till vissa trossamfund (ändrad 

1976:255, 1977: 106 t.Kh 1980:480). l samband med tillkomsten av verksam

hetsbidraget uttalade kulturutskottet (KrU 1971: 15) hl. a. att syftet med 

hidraget borde vara att öka förutsättningarna för ekonomiskt svaga 

församlingar att hälla lokaler samt erbjuda religiös service i form av 

gudstjänst, sjiilavärd och liknande. Detta syfte har när det gäller såväl 

verksamhets- som lokalbidraget också kommit till uttryck genom en särskild 

föreskrift i den tidigare nämnda förordningen om statsbidrag till vissa 

trossamfund. 

Den av riksdagen begärda planen för utveckling av det nu aktuella bidraget 

skall, enligt vad riksdagen har uttalat (KrU 1978179:21), sikta på att de fria 

trossamfunden uppnär jämställdht:t i ekonomiskt hiinseende med svenska 

kyrkan. Niir denna jämställdhet skall bedömas kan det enligt arbetsgruppens 

mening inte ske mot annan bakgrund än det iimlamål vartill bidraget är 

avsett. 

Verksamhetsbidraget kompletteras av lokalbidraget. Storleken av de båda 

hidragen skall enligt vad som uttalades vid tillkomsten av lokalbidraget (KrU 

1974:9), bedömas i ett sammanhang. Såsom i det föregående har anförts 

syftar bidragen till att öka förutsättningarna för ekonomiskt svaga försam-
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lingar att erbjuda rt>ligiös service och att hälla lokaler för religiös 

verksamhet. 

För svenska kyrkans del kan det statliga skatteutjiimningsbidragct sägas ha 

samma syfte som det siirskilda bidraget till trossamfund. Skatteutjämnings

bidraget är avsett att utjämna skillnaderna mellan ekonomiskt svaga och 

starka församlingar. Det tillkom genom förordningen (196.5:268) om 

skatteutjämningsbidrag. varigenom kommuner. landstingskommuner och 

kyrkliga kommuner fr. o. m. år 1966 erhöll statliga skatteutjämningsbidrag. 

om deras skattekraft understeg en viss andel av medelskattekraften i riket. 

Skatteutjämningsbidraget utgär i form av s. k. tillskott av skatteunderlag. 

Skatteutjämningssystemet reformerades med verkan fr. o. m. år 1974. För 

de kyrkliga kommunernas del innebar reformen principiellt stora förändring

ar. De inordnades inte längre i ett system med skattekraftsklasser. som i sin 

tur hade anknytning till medelskattekraftcn. l stället fick de kyrkliga 

kommunerna behålla det bidrag i kronor räknat som utgick till dem år 1973. 
För att i viss mån göra bidragen viirdebeständiga uppräknas beloppen årligen 

med ft.:m procent. Denna speciella form för beräkning av skatteutjämnings

bidrag till kyrkliga kommuner tillämpas alltjämt. I propositionen 1980/81 :20 

om besparingar i statsverksamhden m. m. föreslås emellertid en minskning 

av bidraget för bidragsaret 1982. 

Skatteutjämniogsbidraget är ett finansieringsbidrag till alla verksamheter. 

som de kyrkliga kommunerna uttaxerar medel till. Bidraget utgår i 

proportion till respektive verksamhets uttaxeringsbehov. Det är därför 

jämförbart med de sammanlagda verksamhets- och lokalbidragen till de fria 

trossamfunden. Såväl skatteutjämningsbidraget som verksamhets- och 

lokalbidragen är destinerade till trossamfundens verksamhet på lokalplanet. 

dvs. deras verksamhet i församlingarna (motsvarande). De bör därför ställas 

i rdation till trossamfundens utgiftsvolym p{t lokalpl;:inet. Niir det gäller 

svenska kyrkan har arbetsgruppen i första hand stannat för att inte beakta 

den del av skatteutjämningsbidraget som är avsedd att täcka de kostnader 

församlingarna och samfälligheterna har för allmänt samhälleliga uppgif

ter. 

Vid det sammanträde arbetsgruppen har haft med företrädare för Sveriges 

frikyrkoråd har dessa förklarat sig inte ha någon erinran mot arbetsgruppens 

synsiitt i fråga om underlaget för den aktuella jiimförelsen. Vid det nämnda 

sammantriidet framfördes dock _den synpunkten att statens bidrag till 

domkyrkor också borde räknas in vid jämförelsen med motiveringen att de 

också används s[1som församlingskyrkor. Även om statens bidrag till 

domkyrkornas underhåll mera har karaktären av anslag till v{1rd av 

byggnadsminnen än ett direkt stöd ät församlingsverksamheten. har 

arbetsgruppen inte velat motsätta sig öns~målet om att dessa bidrag tas med 

vid jämförelsen. 

En jämförelse av svenska kyrkans och de fria trossamfundens utgiftsvolym 
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och statsbidrag skulle vid sådana förhållanden se ut som följer av 

nedanstående tabell. 

Tabell 2: 1 Utgiftsvolym och statsbidrag är 1978- trossamfundens verksam

het på lokalplanet 

Trossamfund 

Svenska kyrkan 

De fria trossamfunden 

Utgiftsrnlym 
milj. kr. 

2 9-11.6 

720 

Statsbidrag 

milj. kr. 

122,3 + 
3, il 

27.(l + 
10.02 

I Skatteutjämningsbidrag och bidrag till domkyrkor 
2 Ycrksamhctshidrag och lokalbidrag 

s;. av to\. utg. 

-1.3 

S.l 

Den i ovanstående tabell gjorda jämförelsen ger vid handen att svenska 

kyrkans församlingar år 1978 erhöll 4.3 procent av sina kostnader täckta med 

statsbidrag samt att de fria trossamfunden samma år fick 5.1 procent av sina 

kostnader pa lokalplanet täckta av statsbidrag. 

2. 1.2 Den andliga vården vid sjukhusen 

1 bilaga 1 har i korthet redovisats det förslag om den andliga vården vid 

sjukhus som har lagts fram i bctiinkandet (Ds Kn 1979:2) Andlig vård vid 

sjukhus, kriminalvårdsanstalter m. m. Vidare har i nyssnämnda bilaga 

redovisats regeringens proposition 1979/80: 152 om vissa anslag ur kyrkofon

den m. 111 .. i vilken lades fram förslag om en viss ändring av organisationen 

för svenska kyrkans medverkan i den andliga vården vid sjukhus samt 

riksdagens behandling härav. 

I arbetsgruppens uppgifter vid utarbetande av den av riksdagen begärda 

planen har ingått att pröva den närmare utformningen och omfattningen av 

stödet till andlig vtlrd till de fria trossamfunden. I det tidigare nämnda 

betänkandet om andlig vard vid sjukhus m. m. föreslogs att de fria 

trossamfundens kostnader för andlig vård vid bl. a. sjukhusen till en del 

skulle täckas genom statsbidrag inom ramen för det stöd som staten lämnar åt 

de fria trossamfunden. I propositionen 1979/80: 100 såvitt gäller anslag till 

·kyrkliga ändamål uttalade föredragande statsrådet att han i likhet med 

nyssnämnda utredning förutsatte an bidrag till de fria trossamfundens 

insatser för andlig vf1rd borde utgå från anslaget Bidrag till trossamfund samt 

att hänsyn härtill hade tagits vid förslaget om en anslagshöjning. Vid 

riksdagsbehandlingen av propositionen i denna del framhöll kulturutskottet 

(KrU 1979/80:25) att det var angeläget att det årligen i budgetpropositionen 

anges hur stor del av anslaget Bidrag till trossamfund som är avsett att utgå 
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som hidrag till dessa samfund för deras insatser för andlig vård vid sjukhus 

m.m. 

När arhetsgruppen har haft att överväga den närmare utformningen och 

omfattningen av stödet till andlig vård till de fria trossamfunden. har 

arbetsgruppen mot bakgrund av vad som så.lunda förekommit ansett sig böra 

utgå frfm att detta stöd skall utgit ur anslaget Bidrag till trossamfund. Vid 

prövningen av omfattningen av stödet till andlig vård har arbetsgruppen haft 

att ta hänsyn främst till att de sammanlagda bidragen till trossamfunden blir 

så stora att jämställdhet i ekonomiskt avseende uppnås mellan svenska 

kyrkan och de fria trossamfunden. 

För svenska kyrkans del har numera öppnats en möjlighet att inrätta 

komministertjänster. vars innehavare skall ha till huvudsaklig uppgift att 

svara för den andliga vården till sjukhusen. Kostnaderna för sådana inrättade 

tjänst<::r för till hälften bestridas av medel ur kyrkofonden. Kyrkofonden 

administreras visserligen av statliga myndigheter, men är ett svenska kyrkans 

eget instrument för viss kostnadsutjämning. uppbyggt pil medel som 

församlingarna årligen betalar in. Bidrag ur kyrkofonden är därför inte att 

betrakta som statsbidrag. Svenska kyrkans verksamhet i den andliga vården 

bekostas allts:I av kyrkan själv. 

Av vad som har framgått av föregående avsnitt kan konstateras att 

jiimställdhet i ekonomiskt avseende redan har uppnåtts mellan svenska 

kyrkan och de fria trossamfunden. En utveckling av den del av bidraget som 

är avsedd för andlig v{JTd kan ske antingcn i samma takt som de totala 

bidragen utvecklas, eller i högre grad. men på bekostnad av det icke 

specialdestinerade verksamhetsbidraget. 

För budgetäret 1980/81 anvisade riksdagen till Bidrag till trossamfund ett 

reservationsanslag av 31 milj. kr. Enligt rcgleringsbrevet den 29 maj 1980, 

skulle anslaget bl. a. disponeras så att 2 milj. kr. skulle utgii till hidrag till 

andlig vi1rd vid sjukhus m. m. Om man viiljer att utveckla stödet till andlig 

vård i samma takt som hela anslaget Bidrag till trossamfund bör det belopp 

som har utgått för budgetåret 1980/81 kunna tjäna som utgångspunkt. 

Starka skäl finns enligt arbetsgruppens mening för att inte binda det 

framtida stödet till de fria trossamfunden för andlig vård till vissa på förhand 

besUirncla belopp. Den statliga hidragsgivningen för inte bli något annat än 

ett stöd. Verksamheten måste till större delen bekostas av trossamfunden 

själva, Staten kan inte. utan att träda för niir de fria trossamfundens rätt att 

själva disponera sina ekonomiska och personella resurser. bestämma 

omfattningen av de fria trossamfundens insatser på området. Med hänsyn 

härtill anser arbetsgruppen att det framtida stödet för andlig vård årligen bör 

bestämmas främst med utgfö1gspunkt friin de fria trossamfundens egna redan 

organiserade insatser på området. Stödet hör utgå och utvecklas inom ramen 

för statens totala bidrag till trossamfunden. 

9 Riksdagen 1980181. 1 sam/. Nr 100. Bil. 18 
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2.2 Arbetsgruppens slutsatser 

I avsnitt 2.1. l har konstaterats att svenska kyrkans församlingar år 1978 

erhöll 4,3 procent av sina kostnader täckta av statsbidrag samt att de fria 

tros~amfunden samma år fick 5.1 procent av sina kostnader på lokalplanet 

täckta av statsbidrag. Det sedan länge eftersträvade målet om jämställdhet i 

ekonomiskt avseende mellan svenska kyrkan och de andra trossamfunden 

skulle sålunda redan år 1978 ha varit uppnått. 

En plan för utvecklingen av statens stöd till trossamfunden skulle mot 

bakgrund av den redan uppnådda ekonomiska jämställdheten kunna 

innefatta att bidragen till trossamfunden utvecklas i samma takt som 

skatteutjämningsbidraget till svenska kyrkan. Enligt regeringens proposition 

1980/81 :20 om besparingar i statsverksamheten m. m. skall emellertid 

skatteutjämningsbidraget år 1982 skäras ned med 61 milj. kr. eller med 40 

procent av föregående års bidragsbclopp. Om kravet på ekonomiskt jämlik 

behandling av trossamfunden upprätthålls, skulle detta innebära en motsva

rande nedskärning av bidragen till trossamfunden. En framtida fortsatt 

ökning eller ett efter år 1982 i kronor räknat bibehållet bidrag skulle innebära 

att de fria trossamfunden i statsbidragshänseende blir bättre ställda än 

svenska kyrkan och därmed också att principen om ekonomiskt jämlik 

behandling överges. 

Den av riksdagen begärda planen byggde på antagandet om att jämställd

het i ekonomiskt avseende inte förelåg mellan svenska kyrkan och de fria 

trossamfunden samt att en ökning av anslaget Bidrag till trossamfund 

behövdes för att nå denna jämställdhet. Arbetsgruppen har redan konsta

terat att målet om ekonomisk jämställdhet var uppnått redan år 1978. 

Förutsättningarna för att utarbeta den av riksdagen begärda planen 

föreligger därmed inte längre. Arbetsgruppen har inte ansett det ligga inom 

ramen för sitt uppdrag att ta ställning till om principen om ekonomiskt 

likvärdig behandling av trossamfunden alltjämt skall behållas. Med hänvis

ning härtill anser sig arbetsgruppen förhindrad att föreslå en plan för 

utveckling av statens stöd till trossamfunden. 

I fråga om den andliga vården vid sjukhusen föreslås att statens stöd till de 

fria trossamfunden utgår inom ramen för anslaget Bidrag till trossamfund. 

Detta bidrag bör inte fixeras på förhand till vissa bestämda belopp. I stället 

föreslås att bidraget bestäms främst med hänsyn till de fria trossamfundens 

egna redan organiserade insatser på området. 
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Bilaga I Bakgrunden 

1.1 1971 års riksdag 

Riksdagen heslöt år 1971 att till Bidrag till fria kristna samfund m. m. 

anvisa ett reservationsanslag om 2 milj. kr. Frågan om ett särskilt bidrag till 

trossamfund hade kommit upp i anledning av ett par motioner. Kulturut

skottet uttalade i det hetänkande (KrU 1971: 15) som låg till grund för 

riksdagens beslut bl. a. att bidragsherättigadc borde vara församlingar 

(motsvarande) inom annat kristet trossamfund än svenska kyrkan, anslutna 

till eller i samverkan med Sveriges frikyrkoråd. För att församling skulle vara 

bidragsberättigad borde enligt utskottet gälla att den skall ha anknyt_ning till 

samfund av viss storlek. En riktpunkt borde härvid vara att samfundet i fråga 

eller församlingarna tillsammans, som i pingströrelsen, betjänar minst 3 000 

pcrsoner i Sverige. Utskottet framhöll att bidraget borde ha en självständig 

karaktär. Dess syfte borde vara att öka förutsättningarna för ekonomiskt 

svaga församlingar att hålla lokaler samt erbjuda religiös service i form av 

gudstjänst, sjiilavård och liknande. Bidraget borde ses som ett provisorium i 

avvaktan på resultatet av arbetet inom 1968 års beredning om stat och kyrka. 

Utskottet föreslog att anslaget ställdes till förfogande för Sveriges frikyrko

råd att disponeras enligt angivna riktlinjer och att det borde fördelas av en på 

frikyrkorådets förslag av Kungl. Maj:t godkänd samarbetsnämnd, där 

samtliga samfund eller grupper av församlingar som bedöms vara bidrags

herättigadc var företrädda. Utskottet uttalade vidare att frikyrkorådet borde 

tillerkännas skälig del av bidraget för informativt och administrativt arbete i 

samhand med det föreslagna stödet. Rådet borde så snart som möjligt delge 

1968 års beredning om stat och kyrka erfarenheterna från fördelningen av 

disponibla medel. 

Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd delgav beredningen sina erfaren

heter. 

Av till beredningen överlämnade protokoll framgick bl. a. att nämnden 

först försökt tillämpa en fördelningsnorm baserad på den s. k. kontaktytan, 

dvs. antalet personer som betjänas av samfundet i fråga. Man fann att 

resultatet av fördelningen blev i stort sett samma om den i stället baserades på 

antalet "medlemmar"'. Nämnden beslöt därför att använda sistnämnda 

fördelningsnorm. 

Beredningen beredde också de 11 samfund som då ingick i samarbets

nämnden tillfälle att redovisa sina erfarenheter beträffande fördelning av 

tilldelade medel inom respektive samfund. Av de inkomna redogörelserna 

framgick att olika samfund hade använt något olika kriterier vid denna 

fördelning. Metodistkyrkan hade t. ex. särskilt tagit hiinsyn till församling

arnas utgifter för lokaler och ungdomsverksamhet. Svenska baptistsamfun

det hade prioriterat församlingar som hade pastor anställd men inte 

förmådde betala en lön motsvarande viss löneklass. Svenska missionsför

bundet hade låtit tilldelade medel gå till församlingar på svensk landsbygd 
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som hade drabbats av utflyttning samt till församlingar i centralorterna i de 

nya primärkommunerna och i storstiidcrnas förorter. Inom Friibningsarmen 

hade hänsyn tagits såväl till kårernas storlek och biirkraft, som till 

hyreskostnader, lönekostnader och sådan verksamhet som inte har möjlighet 

att vara självbärande. 

1.2 1968 års beredning om stat och kyrka 

Beredningen konstaterade. i samband med att den diskuterade trossam

fundens religionsfrihet. att frikyrkosamfunden tidigare hade varit tveksam

ma till ekonomiska bidrag från samhällets sida men att denna tveksamhet 

hade minskat. Mot denna bakgrund ansåg beredningen att besluten vid 1971 

års riksdag om bidrag till fria kristna trossamfund var ett principiellt viktigt 

steg på vägen mot ökad jämställdhet mellan samfunden. 

Beredningen tolkade principen om samhällets opartiskhet i livsåskåd

ningsfrågor så, att samhälh:t skall inta en positivt neutral h{11lning till 

existensen av olika livsåskådningar. Enligt beredningen borde detta komma 

till uttryck på st1 sätt att staten direkt och/eller indirekt skapar gynnsamma 

förutsättningar för trossamfundens verksamhet. bl. a. genom olika former av 

samhälleligt ekonomiskt stöd. Härvid m{1ste man. framhöll beredningen, 

sträva efter en i princip likvärdig behandling av olika rdigiösa samfund. 

Principen om likvärdig behandling skulle innebära en strävan att finna ett 

system där de olika förmåner som erbjuds olika samfund är lika i den 

betydelsen att de uppfattas som lika mycket värda. trots att ett s;\dant värde 

inte kan mätas med en objektiv norm. 

Beredningen refererade den diskussion som fördes av 1958 års utredning 

kyrka-stat om tänkbara typer av ekonomiskt stiid (statlig uppbörd av 

medlemsavgifter. skattefrihet för samfunden samt direkta statsanslag). 

Beredningen fann att samhällets stöd i huvudsak borde inriktas p[1 olika 

former av direkta statliga bidrag. De skäl som hade anförts mot denna 

stödform bemötte beredningen enligt följande. 

De invändningar som ur religionsfrihetssynpunkt har riktats mot stöd i 
form av direkta bidrag anser vi bör avvisas. Att icke-medlemmen via sina 
allmänna skatter tvingas att bidra till ändamål som han kan stå främmande 
för är en logisk - och allmänt accepterad - följd av uppfattningen. att det 
moderna pluralistiska samhället ser mångfalden av ilskådningar och aktivi
teter som ett värde i sig och därför understödjer dessa. Exempel som ligger 
nära till hands är de statliga och kommunala bidragen till politiska partier och 
till olika kulturella aktiviteter samt det statliga presstödet. 

Ett annat problem gäller stödets styrningseffektcr. Vi avvisar de invänd
ningar som tar sin utgångspunkt i farhågorna att trossamfundens frihet att 
själva utforma sin verksamhet måste hotas av ett system med direkta bidrag 
från samhället. Detta beror på att vi utformar stöden så att inblandning från 
samhällets sida är praktiskt utesluten. Självfallet skulle rigorösa iindamåls
bestämningar för huvuddelen av stödet fä denna effekt. Men vi avvisar 
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bestämt tanken på sådana detaljerade iindamålsbestämningar annat än då 
sådana ger sig sjiilva, t. ex. stöd till restaurering av vissa kyrkolokaler. Även 
för denna huvudprincip bör utformningen av det politiska partistödet kunna 
tjäna som exempel på att direkta samhiilleliga bidrag kan ges utan 
styrningseffekter på verksamheten. (SOU 1972:36 s. 122.) 

Beredningen ansåg det vara väsentligt att förutsättningarna skapas för 

utjämning mellan ekonomiskt starka och svaga församlingar inom svenska 

kyrkan och inom andra trossamfund. Förslag lades därför fram om att staten 

efter relationsändringen skulle lämna bidrag för att underlätta en sådan 

utjämning. Beräkningen av erforderliga medel borde enligt beredningen 

grundas på en ram i storleksordningen 100-110 milj. kr. uttryckt i 1972 års 

penningvärde. Beloppet grundades på bcriikningar av vad som budgetåret 

1971/72 gick ut av statsmedel till svenska kyrkans församlingar i form av 

skatteutjämningsbidrag (ca 89 milj. kr.), som bidrag till fria kristna samfund 

samt trossamfund med stort inslag av invandrare (drygt 2 milj. kr.), värdet av 

svenska kyrkans tjänstebrevsrätt (ca 4 milj. kr.) samt anslagen till friimst 

domkapitel. stiftsnämnder och kyrkofonden (drygt 8 milj. kr.). Beredningen 

ansåg att dessa medel borde fördelas genom ett minimum av statlig styrning 

och anförde i det sammanhanget följande. 

Statsmakterna bör betrakta dessa medel som ett "kollektivt"' stöd till 
trossamfunden. som dessa sinsemellan har att fördela efter normer som 
samfunden själva kan komma överens om. Det förefaller oss uppenbart att 
man på ekumenisk bas kan komma fram till en fördelning som med hänsyn 
till olika kyrkors och samfunds kyrkosyn, omfattning av verksamheten och 
''service-förpliktelser'' upplevs som rättvist. 

Fördelningen hör ske av ett organ. vars ledamöter formellt utses av Kungl. 
Maj:t. Storleken av detta organ. förslagsvis benämnt Trossamfundens 
samarbetsråd. bör anpassas så. att alla trossamfund som bedöms komma i 
fråga för stöd, får minst en representant i rådet. Vid Kungl. Maj:ts 
bedömning av om ett samfund bör vara representerat i rådet. bör en 
riktpunkt vara att samfundet i fråga betjänar minst 3 000 personer i Sverige. 
För rörelser som saknar formell samfundsbildning bör gälla att församling
arna inom sådan rörelse sammanlagt betjänar minst 3 000 personer i 
Sverige. 

Det bör observeras att även icke-kristna trossamfund av niimnda 
storleksordning sålunda kan vara företriidda i Trossamfundens samarbets
råd. (SOU 1972:36 s. 135.) 

Förslaget fick vid remissbehandlingcn ett blandat mottagande. Av de 

remissinstanser som lade an mera övergripande synpunkter på det föreslagna 

utjämningsstödet var flertalet positiva, medan ett mindre antal inte tog 

ställning eller uttalade viss tveksamhet. Den föreslagna konstruktionen av 

stödet med fördelning genom Trossamfundens samarbetsråd tillstyrktes av 

flera instanser. Ett mindre antal instanser uttalade tveksamhet inför 

konstruktionen och önskade ytterligare utredningar. Klart uttalad kritik mot 

beredningens konstruktion kom emellertid fram i det stora flertalet 

yttranden. 
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1.3 1974 års riksda.I!, 

Såsom i det föregående har redovisats uttalade kulturutskottet (KrU 

~971:15) när Bidrag till fria kristna samfund m. m. infördes, att bidraget 

borde ses som ett provisorium i avvaktan på arbetet inom 1968 års beredning 

om stat och kyrka. Någon samlande lösning kunde emellertid inte uppnås på 

grundval av beredningens förslag om de framtida relationerna mellan staten 

och svenska kyrkan. Med anledning härav beslutade den dåvarande 

regeringen att den inte skulle utforma och lägga fram förslag i stat-kyrka

frågan. Mot denna bakgrund tog departemcntschefcn i bilaga 10 till prop. 

1974:1 upp frågan om bidrag till trossamfund. 

Departementschcfen föreslog att det genom 1971 års beslut införda 

statsbidraget skulle behållas. I likhet med beredningen fann han det 

angeläget att även andra trossamfund än de som då var berättigade till bidrag 

ur anslaget skulle kunna komma i fråga för bidrag. Enligt dcpartementsche

fen borde såväl kristna som icke kristna trossamfund kunna få bidrag. För 

bidrag till nytillkommande samfund borde i tillämpliga delar gälla samma 

regler som för bidrag till de fria kristna samfunden. Med hiinsyn till den 

föreslagna vidgade användningen av anslaget föreslogs att det skulle få 

rubriken Bidrag till trossamfund. 

Kulturutskottet uttalade i det betänkande (KrU 1974:9) som låg till grund 

för riksdagens beslut att det inte hade något att erinra mot departements

chcfens ovan redovisade förslag. 

Med anledning av en remiss från civilutskottet hade kulturutskottet 

samtidigt att överväga motionsvis framförda förslag med syft.: att öka 

trossamfundens möjligheter att erhålla stöd för anskaffande av lokaler. 

Utskottet ansåg att frågan om storleken av statens allmänna bidrag till 

trossamfunden och om ett statligt lokalbidrag borde bedömas i ett 

sammanhang. Utskottet konstaterade att trossamfunden - utom svenska 

kyrkan som har beskattningsrätt - hade samma möjligheter som andra 

organisationer att få del av statligt stöd till allmänna samlingslokaler, men att 

samfunden i praktiken inte var beredda att acceptera den upplåtelseskyldig

het som gällde som villkor för sådant stöd. Någon begränsning i upplåtel

seskyldigheten ansåg utskottet inte borde komma i fråga. I stället ansåg 

utskottet det vara lämpligare att frågan om stöd till trossamfundens lokaler 

samordnades med det allmänna stöd till trossamfunden som dittilb hade 

utgått ur anslaget Bidrag till fria kristna samfund m. m. Utskottet föreslog att 

för budgetåret 1974/75 utöver anslaget Bidrag till trossamfund anvisades ett 

särskilt anslag till Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund. 

Anslaget borde enligt utskottet fördelas av den samarbetsnämnd som 

fördelar det allmänna samfundsstödet, och berättigade till bidrag borde vara 

samma samfund som kan erhålla stöd ur det dittillsvarande anslaget. 

Riksdagen beslöt i enlighet med vad utskottet hade föreslagit. 
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1.4 Stat-kyrka-förslaget år 1978 

l beriinkandet Stat-kyrka (SOU 1978: 1) behandlades inte fragorsom avser 

samhällets relationer till andra trossamfund än svenska kyrkan. Följaktligen 

togs inte upp frågan om statsbidrag till andra trossamfund iin svenska 

kyrkan. 

Deltagarna i stat-kyrka-överläggningarna behandlade fragan om kyrkans 

ekonomi i hela dess räckvidd. Som utgångspunkt för arbetet gällde att de 

ekonomiska förutsättningarna för kyrkans verksamhet inte skulle påverkas 

av den organisatoriska förändring en relationsändring skulle innebära. 

Deltagarna gjorde en sammanställning över svenska kyrkans totala 

inkomster för år 1975. Av sammanställningen framgår att församlingsskatt 

och andra inkomster svarade för ca 92 % av kyrkans inkomster. medan ca 

8 % utgjordes av direkta statsbidrag. Därtill kom det indirekta stöd i form av 

tjänstebrevsrätt m. m. som samma år utgick till kyrkans verksamhet. 

Deltagarna ansåg att det totala statliga stöd som utgår till svenska kyrkans 

verksamhet borde vara utgångspunkten vid beräkning av framtida statsbi

drag. Vidare ansåg deltagarna att de ekonomiska konsekvenserna av 

relationsändringcn också borde öva inflytande på storleken av framtida 

statsbidrag. 

Deltagarna föreslog att det med utgångspunkt i 1975 års förhållanden 

skulle utgå statsbidrag med 275 milj. kr. Detta statsbidragsbelopp skulle år 

1975 ha svarat mot omkring 14,5 S·f, av kyrkans totala inkomster. Beloppet 

skulle enligt förslaget anpassas till pris- och liineutvecklingen. Förslaget 

innebar vidare att en särskild del av bidraget. 100 milj. kr., skulle reserveras 

för utjämning av de olikheter i ekonomisk bärkraft som finns inom skilda 

delar av landet. En annan del, 75 milj. kr., skulle reserveras för att trygga de 

pensionsåtaganden gentemot personalen som fanns vid relationsändringen. 

Resterande del av det totala statsbidraget skulle utgå som ett fritt bidrag. 

Vid remissbehandlingen godtog flera instanser storleken av det föreslagna 

statsbidraget eller gjorde uttalanden om att det var väl avvägt. Bland dessa 

instanser återfanns Sveriges frikyrkoråd, som också framhöll att de fria 

samfunden då erhöll statsbidrag som svarade för 6 % av deras totala inkomst. 

En del av de nyare s. k. invandrarkyrkorna fick diiremot, enligt frikyrkorå

det, bidrag som svarade mot mer än hälften av deras totala budget. Enligt 

frikyrkorådet kunde det ifrågasättas om statsbidraget efter år 1984. dvs. efter 

relationsändringen. skall beräknas efter viss procent av den totala inkomsten. 

En del remissinstanser ansåg att kyrkan borde få större statsbidrag om 

kyrkans övriga inkomster skulle minska eller att statsbidraget inte borde 

bindas till ett visst belopp. En instans ansåg att statsbidraget borde reduceras. 

Några instanser uttalade som sin mening att statsbidrag till svenska kyrkan i 

princip borde utgå på samma villkor som till andra trossamfund. 

Stat-kyrka-förslaget och de avgivna remissyttrandena förelades 1979 års 

kyrkomöte för yttrande. Kyrkomötet uttalade sig mot förslaget och för ett 
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bevarat samband mellan staten och kyrkan. Efter kyrk0mötet förklarade den 

dåvarande regeringen i en presskommunikc i mars 1979 att den lnde beslutat 

att inte då framlägga förslag i stat-kyrka-frågan. 

I .5 Den andliga vården vid sjukhusen 

I enlighet med beslut av 1958 års riksdag ( prop. 1958 A :67 och 1958 B:21, 

SU 1958 B:121) har sedan år 1962 prästerskapet i det territoriella pastorat, 

inom vilket ett sjukhus är beläget, ansvaret för den andliga vården vid 

sjukhuset. Den andliga vården vid sjukhusen är en del av prästernas 

ordinarie arbetsuppgifter. Vid bestämmandet av den församlingsprästerliga 

organisationen i ett pastorat tas hänsyn till antalet v{1rdplatser vid sjukhus 

inom pastoratet. 

Även de frikyrkliga samfunden skall enligt nämnda riksdagsbeslut beredas 

möjlighet att utöva andlig vård vid sjukhusen. Den frikyrkliga insatsen skall 

dock ske i helt fria former utan annan reglering frän samhällets sida än vad 

som kan finnas påkallat av hänsyn till sjukvfirden. Vikten av en samordning 

mellan den andliga vård som svenska kyrkan svarar för och de fria kristna 

samfundens verksamhet har emellertid framhållits bl. a. i uttalanden av 

Svenska ekumeniska nämnden och Sveriges frikyrkoråd. 

1968 års beredning om stat och kyrka behandlade i sitt betänkande 

Samhälle och trossamfund (SOU 1972:36) bl. a. frågan om den andliga 

vården vid sjukhusen. Beredningen konstaterade att svenska kyrkans 

åligganden pä detta område till en del har bestämts i offentligrättslig ordning, 

men att en stor del av insatserna hör till området "fri verksamhet". 

Beredningen ansåg det tillhöra samhällets ansvarsområde att svara för att 

andlig vård erbjuds samt att målet (ör framtiden var att vidmakthålla och 

bredda verksamheten. På grund av de förändrade relationerna mellan staten 

och svenska kyrkan som beredningen syftade till att fä till stånd måste andra 

organisationsformer än de dåvarande skapas. Beredningen föreslog att bl. a. 

frågan om andlig vård vid sjukhusen borde utredas genom statens försorg. 

Flertalet remissinstanser som uttalade sig i frågan biträdde beredningens 

förslag om utredning. 

Sedan frågan motionsvägen hade kommit upp vid 1973 års riksdag, 

förklarade riksdagen att den anslöt sig till beredningens uppfattning att 

frågan om den andliga vården vid sjukhusen och kriminalvårdens anstalter 

borde utredas (KrU 1973:33. rskr 1973:285). 

År 1974 tillkallades sakkunniga för en utredning rörande den andliga 

vården vid sjukhusen och kriminalvårdens anstalter. I januari 1979 

överlämnade utredningen sitt betänkande Andlig vård vid sjukhus, krimi

nalvårdsanstalter m. m. (Ds Kn 1979:2). Utredningen sammanfattade i 

betänkandet sina förslag när det gällde den andliga vården vid sjukhusen på 

följande sätt. 

Ansvaret för andlig vård skall i princip vila på trossamfunden. Samhällets 
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organ skall bereda dem tillfälle att bedriva verksamheten och stiilla resurser 

till förfogande för att göra den möjlig. 

Utredningen framlägger förslag rörande organisationen av andlig värd vid 

sjukhus. kriminalvårdsanstalter och allmiinna hiiktcn samt vid omsorgsvår

ctens institutioner. Förslagen bygger på en lika fördelning av ansvaret för 

verksamheten mellan svenska kyrkan och frikyrkosamfunden, företrädda av 

Sveriges frikyrkoröd. 

När det gäller att beriikna omfattningen av de personella resurser som 

trossamfunden skall förväntas stiilla till förfogande för den andliga vården vid 

sjukhusen. anser utredningen. att det vid ett sjukhus som har minst l 200 

v{1Tdplatser finns underlag för heltidsanställning av en präst i svenska kyrkan 

och en frikyrkopastor. 

Detta innebiir ett patientunderlag av ca 600 per priist eller pastor. Vid 

sjukhus med mindre iin 1 200 v:'irdplatser fär i motsvarnnde mån präster och 

pastorer tjänstgöra på deltid. Vid beriikningen skall värdplatser inom olika 

vårdformcr viirderas lika. Utredningen vill inte inbördes gradera behovet av 

andlig vtJTd hos olika grupper av patienter. Med anledning av framstiillningar 

om att bestämmelsen om en reducering av vårdplatsantalct vid psykiatriska 

sjukhus före omriikningen skall slopas uttalar utredningen. att mfinga 

patienter inom denna vimlscktor iir i störrc behov än ätskilliga inom 

kroppssjukv{mlen av att ha tillgång till sjukhusprästens tjänster O\:h att den 

nuvarande bestämmelsen speglar en föritldrad syn pli den psykiatriska 

vardcn. 

När det gäller svenska kyrkans insats av priister för andlig vård vid 

sjukhusen föreslår utredningen. att denna inte s<lsom nu skall vara ett 

åliggande för den församling i vilken sjukhuset iir beläget. Vardplatsantalet 

skall således inte inräknas i pastoratets folkmiingdsunderlag för tilldelning av 

prästtjänster. l stället skall behovet av prästerliga <trbetskrafter vid ett 

sjukhus beräknas uteslutande med hänsyn till dettas egen storlek. Domka

pitlen skall i samrttd med sjukhushuvudmannen förordna priist med hel- eller 

deltidstjänstgöring där enligt den förut angivna hcräkningsgrunden. Prästen 

skall till motsvarande del befrias fdm sin församlingstjänst, vilken i denna del 

far uppehållas med vikarie. Kostnaderna för sjukhusprästernas liiner m. m. 

skall bestridas ur kyrkofonden och beräknas av utredningen till .10.3 milj. kr. 

I gengäld bortfaller vissa nuvarande lönekostnader som belastar fonden. 

Svenska kyrkans övriga insatser för sjukhusverksamhcten - kyrkomusik. 

assist...:nl åt sjukhusprästen etc. - bör alltjiimt den lokala församling inom 

vilken sjukhuset är beläget svara för. 

De fria trossamfundens insatser vid sjukhusen skall pt1 mots\;arande siitt 

organiseras av Sveriges frikyrkoråd i kontakt med samfunden. Utredningen 

föreslår. att deras kostnader härför till en del täcks genom statsbidrag inom 

ramen för det stöd som staten liimnar iit de fria trossamfunden. Med en 

50-proeentig kostnadstiickning skulle bidraget vid fullt utbyggd organisation 

uppgå till ca 4.25 milj. kr. 
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Spr{1kliga och religiösa minoriteters behov av andlig v{ird skall tillgodoses 

genom att sjukhuspräst/pastor :lläggs att förmedla kontakt med andra 

trossamfund, när så önskas. De kostnader som härvid kan uppkomma skall 

ersättas genom Sveriges frikyrkoråd ur statsbidragsmcdel. 

Sveriges frikyrkor[1d begärde i sin anslagsframstiillning för budgetåret 

1980/81 hl. a. ett särskilt anslag för andlig vård. Denna framställning byggde 

till större delen på de förslag som utredningen om andlig vård hade lagt fram 

rörande den andliga vården vid sjukhus och kriminalvårdsanstalter (Os Kn 

1979:02). I propositio11e11 1979180: 100, Bilaga 18, uttalade föredragande 

departementschefen härom bl. a. att han i likhet med utredningen förutsatte 

att bidrag till de fria trossamfundens insatser för andlig v[1rd bör utg[1 från 

anslaget Bidrag till trossamfund samt att vid den uppräkning av anslaget som 

han föreslog hänsyn hade tagits härtill. 

Vid riksdagsbehandlingen av denna del av propositionen framhöll 

kulturutskollet (KrU 1979/80:25) att det var angeläget att det årligen i 

budgetpropositionen anges hur stor del av anslaget Bidrag till trossamfund 

som är avsett att utgå som bidrag till dessa samfund för deras insatser för 

andlig vård vid sjukhus m. m. Utskottet hemställde att riksdagen som sin 

mening skulle ge till känna för regeringen vad utskottet i denna del hade 

anfört. Riksdagen beslöt i enlighet med utskottets hemställan. 

I regleringsbreFet den 29 maj 1980 förordnades att anslaget Bidrag till 

trossamfund skulle disponeras så att 2 milj. kr. skulle utgå till bidrag till 

andlig vård vid sjukhus m. m. 

I regeringens proposition 1979180:152 om vissa anslag ur kyrkofonden 

m. m. lades fram förslag om viss ändring av organisationen för svenska 

kyrkans medverkan i den andliga vården vid sjukhus. Propositionen 

behandlade inte omfattningen av de fria samfundens deltagande i den andliga 

vården vid sjukhusen. Förslagen i propositionen innebär i korthet följan

de. 
I pastorat, där det finns en eller flera sjukvårdsinrättningar med 

sammanlagt minst l 200 vårdplatser, skall kunna inrättas en ordinarie 

komministertjänst. vars innehavare skall ha till huvudsaklig uppgift att svara 

för den andliga vården vid sjukhusen. Om vårdplatsantalet uppgår till minst 

2 400 föreslås två tjänster kunna få inrättas. I den mån en komministertjänst 

inrättas enligt vad nu sagts får vårdplatsantalet vid de sjukhus som prästen 

har att betjäna tillgodoräknas vid beräkningen av underlaget för övriga 

prästtjänster i pastoratet endast i den del det överstiger I 200 resp. 2 400. I de 

fall där det inte finns underlag för inrättande av någon tjiinst av det slag som 

avses i propositionen skall nuvarande regler om inräknande av vårdplatsan

talet i underlaget för den prästerliga tjänsteorganisationen tillämpas som 

hittills. dock med den ändringen att vissa särregler som hittills gällt för 

psykiatriska sjukhus och vissa andra slag av sjukvårdsinriittningar skall 

upphävas. 

Som kompensation för kostnaderna för den andliga värden vid sjukhusen. 
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när denna uppgift ger underlag för en hcltidstjänst, föreslås att ett särskilt 

hidrag skall utgå ur kyrkofonden. Bidraget föreslås utg?1 med belopp 

motsvarande hälften av lön som betalas ut till innehavare av sådan 

komministertjänst som avses i propositionen. 

Riksdagen godkände de i propositionen förordade riktlinjerna för 

inrättande av prästerliga tjänster för den andliga V<lrden vid sjukhusen samt. 

medgav att bidrag fick utgå ur kyrkofonden enligt i propositionen förordade 

grunder (KrU 1979/80:29, rskr 1979/80:357). 

Vid riksdagsbehandlingen konstaterade utskottet i det betänkande som läg 

till grund för riksdagens beslut att propositionen behandlade endast svenska 

kyrkans verksamhet i den andliga vården vid sjukhusen samt att den 

bakomliggande utredningen tog upp frågan i ett vidare perspektiv. I 

anledning av väckta motioner fann utskottet det motiverat att i samman

hanget markera en principiell ståndpunkt i fråga om deltagandet i den 

andliga vården vid sjukhusen från de trossamfund som företräds av Sveriges 

frikyrkoråd. Till denna grupp räknade utskottet de trossamfund, bl. a. 

invandrarkyrkorna, som utan att vara representerade i frikyrkorådet intimt 

samverkar med detta i alla frågor, som rör den andliga vården. Utskottet 

anförde därvid följande. 

Utskottet har ingen erinran mot den principiella ståndpunkt som 
utredningen intagit i vad gäller samverkan ml'llan svenska kyrkan och de fria 
trossamfunden i den andliga vården vid sjukhusen. Utskottet finner ej 
anledning att ta ställning till vad utredningen anfört om lika antal 
präst/pastorstjänster för svenska kyrkan resp. de fria samfunden. Ett 
ställningstagande i denna fraga torde inte vara möjligt utan att de fria 
samfundens rätt att själva disponera sina ekonomiska och personella resurser 
träds för när. Propositionen tar inte heller upp denna fråga. 

Den andliga vården vid sjukhusen bör utgå från patienternas egna behov 
och önskemål. Utskottet vill också understryka att niir svenska kyrkan och de 
övriga trossamfunden går in i verksamheten - den förra enligt lag och de 
senare enligt åtagande - bör den förutsättningen giilla att möjlighet skall 
beredas dem att verka som likvärdiga parter med lika möjligheter att arbeta. 
Arbetet bör bedrivas i ekumenisk anda vilket bl. a. innebär att det måste 
präglas av en ömsesidig strävan till samverkan. Detta synsätt bör också 
markeras med avseende på relationerna mellan sjukvårdshuvudmännen och 
trossamfunden. Utskottet anser att riksdagen som sin mening bör ge till 
känna för regeringen vad utskottet med anledning av motionerna 1973 
yrkande I och 1976 yrkande J anfört om ansvaret för den andliga vården vid 
sjukhusen. 

Bilaga 2 Andra trossamfund i Sverige 

I Sverige verkar ett stort antal trossamfund utanför svenska kyrkai1. 

Flertalet av de andra trossamfunden erhåller statsbidrag enligt förordningen 

( 1974:404) om statsbidrag till vissa trossamfund. Som en allmän bakgrund vid 

sidan av den tidigare förda dehatten har arhetsgruppen funnit det vara av 

intresse att redovisa dels de andra trossamfund som erhåller statsbidrag samt 
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hur de i statsbidragshiinseende iir organiserade. dels medlemsantalet för 

såväl svenska kyrkan som de andra trossamfunden. 

2.1 Andra trossamfund 

Som i det föregående har anförts erhåller flertalet av de fria trossamfunden 

i Sverige statsbidrag enligt förordningen (1974:404) om statsbidrag till vissa 

trossamfund. De statsbidragsberättigade trossamfunden kan delas upp i två 

olika kategorier. nämligen dels de svenska fria trossamfunden. dels övriga 

trossamfund. som till övervägande delen utgörs av s. k. invandrarsam

fund. 

Statsbidrag till vissa trossamfund administreras av Sveriges frikyrkoräd. 

Fr[1ga om statsbidrag prövas av en samarbetsnämnd. Till samarbetsnämnden 

är knuten en delegation. frän vilken samarbetsnämnden skall inhämta 

yttrande i ärende om statsbidrag till andra trossamfund än de svenska fria 

trossamfunden. 

Sveriges frikyrkoråd är ett samarbetsorgan för kristna trossamfund. i vars 

församlingar medlemskap grundar sig pi'! bekännelse av kristen tro. 

Frikyrkorådets uppgift iir bl. a. att främja samförsti'lnd och samverkan 

mellan olika samfund. friimst mellan dem som tillhör rådet, att vara 

samfundens gemensamma kontaktorgan med myndigheterna. t. ex. som 

remissorgan. I frikyrkorådet ingär som medlemmar följande samfund: 

- Fribaptistsamfundet 

- Helgelseförbundet 

- Metodistkyrkan 

- Svenska Alliansmissionen 

- Svenska Baptistsamfundet 

- Svenska Frälsningsarmen 

- Svenska Missionsförbundet 

- Örebromissionen 

Sveriges frikyrkor{ids samarhet.rnämnd har. som nämnts. till uppgift att 

pröva fri\ga om statsbidrag. I samarbetsnämnden ingår företriidare för de 

svenska kristna trossamfund utanför svenska kyrkan. som erhåller statsbi

drag. Ledamöter i samarbetsnämnden och suppleanter för dem utses av 

regeringen efter förslag av Sveriges frikyrkodel. I samarhetsniimnclen ingftr 

förctriidare för, utöver frikyrkorådets rnedlernssarnfund. följande kristna 

organisationer: 

- Evangeliska Fosterlandsstiftclsen 

- Frälsningsarmen 

- Pingströrelsen 

- Sjundedags Adventistsamfundet 

- Bibeltrogna Vänner 
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Till samarbetsnämnden är knuten en delegation för statsbidrag till vissa 

trossamfund. I ärende om statsbidrag till andra trossamfund utanför svenska 

kyrkan än de i det föregående nämnda. skall samarbctsniimndcn inhämta 

yttrande från delegationen. I delegationen ingär förutom företrädare för 

samarhetsnämnden. företriidare för följande andra trossamfund: 

-- Katolska kyrkan 

-- De ortodoxa kyrkorna 

-- Estniska evangelisk lutherska kyrkan 

-- Ungerska protestantiska kyrkan 

-- Mosaiska förs<\_mlingarna 

-- Islamiska församlingarna 

-- Anglikanska kyrkan (fr. o. m. år 1980) 

Företriiclare i delegationen för samarbctsniimnden utses av nämnden 

medan företrädare för de andra trossamfunden utses av regeringen efter 

förslag av resp. trossamfund. 

2.2 Trossamjimdens medlcmsamal 

Statistiken över kyrkobokförda finns när det gäller uppgifter om 

religionstillhörighet sedan år 1951 endast uppgift om vilka som tillhör 

svenska kyrkan resp. står utanför. Statistiken. vari hiir även har intagits antal 

uttriidcn ur svenska kyrkan. ser under åren 1974. 1976--197H ut som 

följer: 

Tabell 2:1 

År A B c D E F 

1974 8 169 479 414494 2,5 % 56,3 % 5,1 % lO 869 
1976 8 237 487 457 547 2.8% 58.1 ','f 5.6 % 11537 
1977 8 258 682 494 914 3.1 % 59.6 % 6,0 <;;. 14 196 
1978 8 282 140 539 462 3,6 % 60.9 % 6.5 % 31 016 

A = Antal svenska och utländska medborgare 
B = Antal svenska och utländska medborgare som inte tillhör svenska kyrkan 
C = Procentandel svenska medborgare som inte tillhör svenska kyrkan 
D = Procentandel utländska medborgare som inte tillhör svenska kyrkan 
E = Procentandel av befolkningen som inte tillhör svenska kyrkan 
F = Antal utträden ur svenska kyrkan 

Någon officiell registrering av medlemsantalet i andra trossamfund än 

svenska kyrkan finns sålunda inte. När det gäller de samfund som erhåller 

statsbidrag fastställer emellertid frikyrkorådets samarbetsnämnd årligen 

dessa samfunds bidragsgrundande medlemsantal. Dessa grundar sig på 

uppgifter de olika bidragsberättigade samfunden årligen lämnar frikyrkorå

det. 
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Uppgifter av intresse i detta sammanhang har tidigare redovisats, dels av 

1968 års beredning om stat och kyrka i bilaga 20 (SOU 1972:38) till 

betänkandt:t "Samhälle och Trossamfund" (SOU 1972:36). dels ock när det 

gäller invandrarnas rcligionstillhörighet av invandrarutredningen i betän

kandet "Invandrarna och minoriteterna" (SOU 1974:69). Invandrarutrcd

ningen grundade sina uppgifter på en intervjuundersökning. 

Frikyrkorådets samarbetsnämnds uppgifter om de svenska till frikyrkorå

dets samarbetsnämnd anslutna trossamfundens medlemsantal per den 31 

december 1978 jämfört med 1968 års berednings uppskattningar framgår av 

följande tabell: 

Samfund 1968 års 1978179 
beredning 

Fribaptistsamfundet 1300 I 080 
Helgelseförbundet 4 800 4944 
Metodistkyrkan 8900 6 073 
Svenska Alliansmissionen 13 800 13 283 
Svenska Baptistsamfundet 26700 21651 
Svenska Frälsningsarmen 1900 2 267 
Svenska Missionsförhundet 87 900 81619 
Örebromissionen 19 500 19 513 
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 28 600 25 144 
Frälsningsarmen 37 700 23 760 
Pingströrelsen 90000 96540 
S jundedags Adventistsamfundet 3 300 3 303 
Bibeltrogna vänner 10000 6020 

Summa 334 400 305 197 

Att anmärka i sammanhanget är att ett stort antal av medlemmarna i de 

svenska frikyrkosamfunden också är medlemmar i svenska kyrkan. Sålunda 

är t. ex. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen en organisation inom svenska 

kyrkan. Vidare torde så gott som samtliga inom Frälsningsarmen och 

Pingströrelsen tillhöra svenska kyrkan. Även inom de andra samfunden finns 

sådana som tillhör svenska kyrkan. 

När det gäller övriga trossamfund till vilka frikyrkorådets samarbets

nämnd fördelar statsbidrag finns uppgifter om medlemsantal. Även de 

fastställs årligen av samarbetsniimnden. Flera av dessa trossamfund har ett 

annat medlcmsbegrcpp än de svenska frikyrkorna. De är av s. k. folkkyr

kokaraktär och i medlemsantalet räknas också in barnen. Invandrarutred

ningen ( IU), liksom 1968 års beredning har i sina betänkanden också 

redovisat uppgifter om medlemsantal i vissa övriga trossamfund. De 

hänförde sina uppskattningar till år 1974 och 1968 års beredning till år 1969. 

De olika uppskattningarna framgår av följande tabell. 
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Tabell 2:3 

Samfund 1969 1974 197'1 

Katolska kyrkan 53 800 65 000 87 362 
Estniska evangelisk-lutherska kyrkan 2 000 

10 0()0 
17 072 

Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan 4 500 2 101 
Ungerska protestantiska kyrkan 3 000 3 600 4 385 
Nederländska protestantiska kyrkan _I _1 600 
Franska reformerta kyrkan _I 100 195 
Mosaiska församlingarna 15 ()()() 9000 9 207 
Islamiska församlingarna _I JO 000 22 000 
Ortodoxa kyrkor 15 ()()() 18000 56 000 

Summa 93 300 115 700 198 922 

1 Uppgift saknas. 1968 års beredning begränsade sin undersökning till att avse 
trossamfund som ansåg sig b.::tjäna minst 3 000 personer. 
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Register 
l Översikt 

lO A. Kommundepartementet m. m. 
10 Kommundepartementet 
11 Kommittcer m. m. 
11 Extra utgifter 

12 B. Länsstyrelserna m. m. 
12 Länsstyrelserna 
13 Lokala skattemyndigheterna 
13 Kronofogdemyndigheterna 
13 Civilhcfälhavarna 

86 C. Kyrkliga ändamål 
86 Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: 

Förvaltningskostnader 
89 Ersättningar till kyrkor m. m. 
90 Vissa ersättningar till kyrkofonden 
90 Kurser för uthildande av kyrkomusiker m. m. 
91 Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor 
94 Bidrag till restaurering av Vadstena klosterkyrka 
95 Bidrag till ekumenisk verksamhet 
96 Bidrag till de svenska utlandsfiirsamlingarna 
96 Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlandsförsam

lingarnas kyrkobyggnader 
97 Bidrag till trossamfund 

100 Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund 

102 D. Räddningstjänst m. m. 
102 Statens hrandnämnd 
104 Beredskap för oljehckämpning till havs m. m. 
106 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. m. 
107 Bidrag till kostnader för kommunal beredskap 

Totalt för kommundepartementet 

144 

10 587 000 
10 000 000 

175 000 

20 762 000 

I 563 111 000 
587 149 000 
436 736 000 

9 704 000 

2 596 700 000 

10 229 000 
140 000 

5 051 000 
958 000 

2 790 000 
I 800 000 

380 000 
421 000 

40000 
31000000 
11 800000 

64 609 000 

12 249 000 
7 746 0001 
5 155 ()()() 

473 ()()() 

25 623 000 

2 707 694 000 

108 U11derbilaga 18: I Samman faltning av fögderiutredningens bctiinkan<le ( Ds 
Kn 1979:4) Lokal skattcmvndil!l1ets organisatoriska stiill-
ning inom skattcför\'altningcn • ' 

11 l Utulahilaga 18:2 Sarmnansliillning av rcrnissyllramkn i.iver bcliinkandct ( Ds 
Kn 197'1:4) Lokal ska11rn1yndighets organisatoriska ställ
ning inom skatteförvaltningen 

116 U11derhi/11ga 18:3 Statens stöd till trossamfunden 

I En del av anslaget kommer att behandlas i en siirskild proposition till riksdagen 



Bilaga 19 till budgetpropositionen 1981 Prop. 1980/81: 100 
Bilaga 19 

Riksdagen och dess verk m. m. 

BUDGETDEPARTEMENTET 

1''öredragande: statsrådet Wirten 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid rcgeringssammantriidc 

1980-12-23 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 såvitt avser 
riksdagen och dess verk m. m. 

Sextonde huvudtiteln 

Fullmäktige i riksgiildskontorct och riksdagens förvaltningsstyrclse har 

den 20 november resp. den 10 december 1980 överliimnat förslag till de 

anslag som bör redovisas under huvudtiteln Riksdagen och dess verk m. m. 

för budget;\ret 1981/82. Riksdagens förvaltningskontor har upprättat en 

sammanställning av förslagen, vilken bör fogas till protokollet i detta ärende 

som bilaga 19.1. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att pröva de förslag till anslag som har avgetts av fullmiiktige i 

riksgiildskontorct och riksdagens förvaltningsstyrelse. 

I Riksda~e11 1980/81. 1 sam/. Nr 100. Bil. /9 
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Bilaga 19.J 

RIKSDAGEN OCH DESS VERK M. M. 

SAMMANSTÄLLNING 
AV 
FÖRSLAG TILL MEDELSANVISNING M. M. 

Sextonde huvudtiteln 

Förslagen från fullmäktige i riksgäldskontoret och riksdagens förvaltnings

styrelse angående regleringen för budgetåret 1981/82 av utgifterna för 

riksdagen och dess verk m. m. har liksom föregående år av praktiska skäl 

sammanförts. 

Sammanställning 

Förändringarna inom riksdagen och dess verks område i förhållande till 

statsbudgeten för budgetåret 1980/81 framgår av följande sammanställning. 

Beloppen anges i 1 000-tal kr. 

Anvisat Förslag Förändring 
1980/81 1981/82 

A. Riksdagen 83 300 91406 + 8106 
B. Den inre riksdagsförvaltningen 124 877 252 325 + 127 448 
C. Allmänt kyrkomöte 1 1 
D. Riksdagens verk 68020 90036 + 22016 
E. Diverse 100 100 

276 298 433868 + 157 570 



Prop. 1980/81:100 Bilaga 19 till budgetpropositionen 1981 3 

ANSLAGEN 

A. RIKSDAGEN 

A t. Riksdagen: Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

50 705 420 

48 912 000 

55 613 000 

Arvoden till riksdagens ledamöter 
Kostnadscrsiittningar 
Arbetsgivaravgifter 
a) arhetsgiv<1ravgift till den allmänna sjuk

försäkringen 
b) arbetsgivaravgift till den allmänna till

liiggspensioneringcn 
e) avgift till grupplivförsiikringen 
d) arbetsgivaravgift till arbi.:tslöshetsförsäk

ringen och det kontanta arbetsmarknads
stödet 

c) socialförsiikringsavgift till folkpensione
ringen 

f) arbetsgiv<1ravgift till arbetsmarknadsut-
bildning 

g) vuxenutbildningsavgift 
h) dclpensionsförsiikringsavgift 
i) barnomsorgsavgift 
j) arhctarskyddsavgift 

Uppbördsmede/ 
Ersiittning från försäkringskassor 

1980/81 

36 190 000 
3 483 000 

3 135 000 

2 692 000 
75 OtlO 

119000 

2 455 000 

119000 
74000 

148 000 
562 000 

30 000 
49 082 000 

- 170000 
48 912 000 

Beräknad 
ändring 
1981/82 

+ 2 522 000 
+ 793 000 

+ 1442000 

+ 221 000 

+ 55 000 

+ 1 206 OtlO 

+ 55 000 
+ 34 000 
+ 69 000 
+ 397 000 
+ 37 000 
+ 6831000 

+ 130000 
+ 6 701 000 

Från anslaget bestrids kostnader för arvoden och kostnadsersättningar till 

riksdagens ledamöter samt arbetsgivaravgifter avseende dessa kostnader. 

Kostnadsersättningen har enligt riksdagens beslut (KU 1977/78: 18. rskr 

33) anpassats till giillande basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. 

Ökningen under anslaget har beräknats till totalt 6 701 000 kr., varav 

2 522 000 kr. avser arvodesomräkning till följd av en motsvarande tilHimp

ning av lönebelopp. som utgår till statstjänstemän (KU 1974:28, rskr 269). 

Ökningen 793 000 kr. avser kostnadsersättningar, varvid beaktats att 

'riksdagen beslutat (KU 1980/81:6, rskr 16) att ändra reglerna för kostnads-

ersättning. 

Förordningen 1979:846 om ändring i kungörelsen (1969:412) om uppbörd 
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av vissa arbetsgivaravgifter från staten har av riksdagen heslutats träda i 

tillämpning fr. o. m. den I januari 1980. Arbetsgivaravgifterna för riksda

gens ledamöter har för nästkommande budgetår beräknats på nu kända 

förhållanden. Ökningen uppgär till sammanlagt 3 386 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föresrnr 

att till Riksdagen: i\rl'Oden 111. m. till riksdagens ledamöter för 

budgetäret 1981/82 anvisas ett förslagsanslag av 55 613 000 
kr. 

A 2. Riksdagen: Rescersättningar m. m. till riksdagens ledamöter 

1979180 Utgift 12 589 862 

1980/81 Anslag 14 345 000 

1981/82 Förslag 15 048 000 

Frän anslaget bestrids dels kostnaderna för riksdagsledamöternas flyg- och 

jiirnvägsresor m. m. inom riket, dels traktamenten till riksdagsledamöter 

under tid riksmöte pågår enligt lagen om ändring i ersättningsstadgan 

( 1971: 1197) för riksdagens ledamöter. Från anslaget bestrids även kostna

derna för sådana resor, som riksdagsledamöterna företar med utskotten 

inom Sverige. 

Utgifterna under anslaget beräknas öka i fråga om traktamentsersättning

ar och fasta kostnader för järn vägsresor (SJ :s årskort) med 304 000 kr. resp. 

475 000 kr. 

Kostnaderna för riksdagsledamöternas flygresor inom Sverige har beräk
nats till oförändrat helopp, 4 205 000 kr.. då "LIN:s lågpriser" kunnat 

användas i större utsträckning än vad som kunnat förutses. Kostnaderna för 

riksdagsutskottens studieresor beräknas minska med 76 000 kr. 

Nettoökningen bcriiknas hiirefter till 703 000 kr. (304 000 + 475 000 -

76000). 
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Reseersiittningar m. 111. till riksdagens ledamöter 

för budgetåret 1981/82 anvisas ett förslagsanslag av 15 048 000 

kr. 

A 3. Riksdagen: Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets verksam

het 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

963 913 
800 000 

l 065 000 

Frtm anslaget bestrids kostnader för riksdagsledamöters deltagande i 

Europarådets verksamhet enligt bestämmelser den 5 juni 1967 (RFS 1967: 15, 
iindr. 1969:6). 
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Nägon siirskild ambitionshöjning förutses inte i nuliiget för budgctäret 

1981/82 i förh[tllande till innevarande budgetår. Med hiinsyn till de 

fortgf1ende internationella prisstegringarna för flyg och hotell od1 till att 

belastningen på anslaget för budget<lret 1979/80 uppgick till niirmare I milj. 

kr. föreslås anslaget uppräknat till I 065 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrdse föreslår 

att till Riksdagen: Riksdagsledam6ters deltagande i Europarildets 

Ferksamhet för budgetärct 1981/82 anvisas ett förslagsanslag av 

I 065 000 kr. 

A 4. Riksda~en: Riksdagsutskottcns studieresor utom Sverige 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

34 891 

2 771 000 

2 846 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för utskottens studieresor utom 

Swrigc. 

Anslagsbcräkningen har grundats pä uppgifter som lämnats av utskotten 

rörande planerade resor utom Sverige. 

Riksdagens förvaltningsstyrelsc föreslår 

att till Uiksdagen: Riksdagsutskoaens slwlieresur wom Srerige för 

budgetåret 1981/82 anvisas ett fiirslagsanslag av 2 846 000 kr. 

A 5. Riksdagen: Parlamentariska delegationer 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

207 338 

450 000 

450 000 

Fdin anslaget bestrids kostnader för sådana besök av officiella delegatio

ner fr[m andra länders parlament, vilka inbjudits av talmanskonferensen och 

för vilka riksdagen stär för värdskapet. samt för av talmanskonfercnsen 

utsedda svenska riksdagsdelegationers besök i utlandet. 

Antalet utländska delegationsbesök kan uppskattas till två ä tre besök 

under nästa budgetår. På grund av väntade prishöjningar borde anslaget 

uppräknas med 45 000 kr. Med hänsyn till strävandena att i nuvarande läge 

hiilla alla kostnader nere föreslås emellertid anslaget utgå med samma belopp 

som föregående år. 

Under förevarande anslag har medel beräknats för kostnader för 

parlamentariska delegationer enligt följande: 
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l. Utländska dekgation~besök i Sverige 
2. Delcgationshcsök i utlandet 

Riksdagens förvaltningsstyrclse föreslår 

1980/81 

325 000 
125 000 
450 000 

Beräknad 
ändring 
1981182 

att till Riksdagen: Parlamentariska delegationer för budgetåret 

1981/82 anvisas ett förslagsanslag av 450 000 kr. 

A 6. Riksdagen: Bidrag till studieresor 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

155 275 

200 000 

196 000 

Reservation 13 067 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för bidrag till riksdagsledamöternas 

enskilda studieresor. Bidragen beviljas av talmanskonferensen. 

Under budgetåret 1979/80 fördelades bidrag om sammanlagt 183 050 kr. 

Därav återbetalades 27 775 kr. Den reservation som vid utgången av 

budgetåret 1978i79 uppgick till 28 342 kr. har den 1 juli 1980 minskat till 

13 067 kr. När talmanskonfcrensen de senaste två åren behandlat framställ

ningar om bidrag till studieresor har det visat sig att tillgängliga medel inte 

räckt till anmälda och i för sig berättigade anspråk. Talmanskonfcrensen har 

därför beslutat att reducera bidragsbeloppen med 15 % för resor under år 

1979 och med 10 % för resor under år 1980. Även för budgetåret 1980/81 är 

det troligt att bidragsbeloppen måste reduceras. 

Riksdagens förvaltningsstyrelsc föreslår 

att till Riksdagen: Bidrag till studieresor för budgetåret 1981/82 

anvisas ett reservationsanslag av 196 000 kr. 

A 7. Riksdagen: Representation m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

171286 

325 000 

325 000 

Från anslaget bestrids kostnader för riksdagens representation gentemot 

utländska diplomater, företrädare för näringslivet och för pressen. Vidare 

bekostas utgifter för måltider m. m. för ett stort antal utländska parlamen

tarikergruppcr eller motsvarande, vilkas Sverigevistelse i övrigt handhas och 

bekostas av VD/Svenska institutet eller av de utsändande institutionerna 

själva. 

Från anslaget bestrids även kostnaderna för det reprcsentationsbidrag som 
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enligt riksdagens beslut (KU 1980/81:6, rskr 16) skall utgå till talmannen och 
vice talmännen. 

Med hänsyn till att besöksfrekvensen och utbytet med utländska parla
ment ständigt ökat samt att kostnaderna för måltider och annan service stigit 
avsevärt under senare år skulle en anslagshöjning av storleksordningen 
80 000 kr. ha tett sig motiverad. Med hänsyn till strävandena att i nuvarande 
läge hålla alla kostnader nere föreslås emellertid anslaget utgå med samma 

belopp som föregående år. 
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Representation m. m. för budgetåret 1981/82 

anvisas ett förslagsanslag av 325 000 kr. 

A 8. Riksdagen: Bidrag till riksdagens interparlamentariska grupp 

1979/80 Utgift 
1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

344046 

320000 
321000 

Styrelsen för riksdagens interparlamentariska grupp 

Styrelsen för riksdagens interparlamentariska grupp har redovisat nedan
stående uppställning för innevarande budgetår. Förslaget innebär att 
medelsbehovet ökar med 1 000 kr. 

1981182 

Bidrag till Interparlamentariska unionen och dess generalsekreterar
association 

147 000 

Utrikes möten 
Nordiska samrådsmöten samt representation m. m. 
Skrifter m. m. 
Förvaltningskostnader och reseförsäkringar 

Avgår medlemsavgifter 
Medelsbehov 

Riksdagens förvaltningsstyrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

152 ()()() 
18 500 
3 200 
2000 

Summa kr. 322 700 
-1700 
321000 

att till Riksdagen: Bidrag till riksdagens interparlamentariska grupp 

för budgetåret 1981/82 anvisas ett förslagsanslag av 321 000 
kr. 
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A 9. Riksdagen: Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare 

1979/80 Utgift 
1980/81 Ansiag 

1981182 Förslag 

140 000 

200 0001 

115 000 

Styrelsen för Sällskapet Riksdagsmän och forskare (RIFO) 

RIFO är ett forum för kontakt och information mellan riksdagsmän och 

forskare. En viktig uppgift är att på ett tidigt stadium aktualisera sådana 
frågor som på grund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen blir 

betydelsefulla i riksdagens arbete. 
RIFO:s arbetsformer har under de år verksamheten bedrivits kontinuer

ligt utvecklats. Tyngdpunkten har förflyttats från allmänna diskussionsmö
ten till studiegrupper inom specialområden. 

En del av RIFO:s verksamhet har varit den kontaktförmedling mellan 

enskilda riksdagsledamöter, tjänstemän inom riksdagen och olika forsk
ningsorgan som startade 1975. Denna verksamhet permanentades 1976177 

och en kontaktsekretcrare anställdes på deltid med placering i riksdagshuset. 
Sedan dess har kontaktarbetet successivt vuxit ut. 

Kontaktsekreterarverksamheten kommer att fortsätta i sin hittillsvarande 
form, men fr. o. m. den 1 juli 1980 är kon taktsekreteraren enligt beslut av 
riksdagens förvaltningsstyrelse anställd inom riksdagens förvaltningskontor 
(upplysningstjänsten). Detta får till följd att RIFO:s anslagsäskande minskas 
med ett belopp som budgeterats för kontaktverksamheten. 

RIFO har beräknat sina kostnader för budgetåret 1981/82 till 160 600 kr. 
Fördelningen av kostnaderna framgår av nedanstående sammanställning. 

Löner och sociala kosmader 
Sekreteraren 
Biträdesh jälp 

Arvoden 
Studiegruppssekreterare. kontaktmän m. Il. 
RIFO-nytt, redigering 

Ö1•riga omkostnader 
Kontorskostnader 
Sammankomster 
Externa föreläsningar 
Resor 
Konferensverksamhet 

I Av anvisat anslag återbetalas 85 000 kr. 

1981182 

61 600 
38 500 

18 400 
13 200 

6600 
9900 
3 300 
5 500 
5 500 

Summa kr. 162 500 
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Av budgeterat hclopp kan ca 17 000 kr. tiickas med medlemsavgifter och 

7 500 kr. av övriga intäkter. Vid ett anslag om 115 000 kr. uppstår ett 

underskott på 23 000 kr .. som dock kan täckas med siillskapets tillgångar. 

Riksdagem· f örva/111i11gss1yrel.1·e 

Riksdagens förvaltningsstyrclse föreslår 

att till Riksdagen: Ridrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare 

för hudgetäret 1981/82 anvisas ett anslag av 115 000 kr. 

A lO. Riksdagen: Bidrag till utrikespolitisk informationsverksamhet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

L 981 /82 Förslag 

311000 

30 000 

Bidraget iir avsett att bestrida kostnader för informations- och studieverk

samhet inom riksdagen i utrikespolitiska frt1gor, för representation gentemot 

utl:indska besökare i detta sammanhang samt för deltagande i internationella 

utrikespolitiska seminarier, konferenser och likm•nde. 

Beslut om medelsdispositionen fattas av tahnansrnnfercnsen efter samråd 

med riksdagens utrikespolitiska klubb och riksdagens Europar?idsdelega

tion. 

I avvaktan på niirmare riktlinjer för bidragets användning bör anslaget för 

budgetån:t 1981182 uppföras med oförändrat helopp. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Bidrag 1i/l 11trikespolitisk inf ormatiomwrksam

het för budgetåret 1981 /82 anvisas ett anslag av 30 000 kr. 

A 11. Riksdagen: Kontorshjälp till riksdagsledamiiter 

J 979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

2 677 505 
2 525 ono 
2 900 000 

Från anslagt:t bestrids kostnaderna för kontorshjälp till riksdagsledamö

terna. 

Enligt beslut av L 975176 ärs riksmöte skall beräkningsgrunderna för 

kontorshjiilpen vara ett biträde p{1 var f1ttonde ledamot, dvs. 43 biträden. 

Lönekostnaderna beräknas efter tjiinstetidsklass F l :0. Kostnadsökningen i 

förhållande till innevarande budgetår uppgår till 375 000 kr. 

Riksdagens fiirvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Kontorshjiilp till riksdagsledamöter för budget

året l 981/82 anvisas ett förslagsanslag av 2 900 000 kr. 

I* Riksdagen 1980181. I sam/. Nr J(JO. Rit. 19 
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A 12. Riksdagen: Pensioner åt f. d. riksdagsledamöter m. n. 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

8 832 741 

10 650 000 

10 650 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för pensioner åt f. d. riksdagsledamö

ter och efterlevande till riksdagsledamöter enligt ersättningsstadgan för 

riksdagens ledamöter (SFS 1971:1197). 

Anslaget för nästkommande budgetår upptas med oförändrat belopp. 

Riksdagens förvaltningsstyrclse föreslår 

att till Riksdagen: Pensioner åt f. d. riksdagsledamöter m. fl. för 

budgetåret 1981/82 anvisas ett förslagsanslag av 10 650 000 

kr. 

A 13. Riksdagen: Stöd till partigrupper 

1979/80 utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

l 447 000 

l 447 000 

I 447 000 

Enligt beslut vid 1975/76 års riksmöte (KU 1975176:35, rskr 148) har ett 

partigruppsstöd införts. Enligt beslut vid 1978/79 års riksmöte ( K lJ 

1978179:?9, rskr 263) utg{1r stödet i form av ett grundbidrag om 150 000 kr. 

samt med 3 000 kr. per mandat för oppositionsparti och 1 000 kr. per mandat 

för parti i regeringsställning, allt beräknat per budgetår. 

Med utgångspunkt från det parlamentariska liiget efter 1979 ?trs riksdags

val beräknas medelsbehovet till I 447 000 kr. vilket innebiir oföriindrat 

belopp. 

Riksdagens förvaltningsstyrclse föresh\r 

att till Uiksdagen: Stöd till partigrupper för budgctäret 1981/82 

anvisas dt förslagsanslag av l 447 000 kr. 

A 14. Riksdagen: Utgivandc av otryckta ståndsprotokoll 

1979180 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981 /82 Förslag 

141 727 

325 000 

400 000 

Reservation 145 345 

Från anslaget bestrids utgifter för utgivande av otryckta ståndsprotokoll. 

Anslaget disponeras av riksgäldskontoret. 

Kontrakterade protokoll, som f. n. iir under utarbetande, är prästestån

dets protokoll vid riksdagarna 1723 och 1738-1739, ridderskapet och adelns 

protokoll vid riksdagarna 1755-1756 och l 778-1779, bondeståndets proto

koll vid 1778-1779 års riksdag samt borgarståndets protokoll vid 1742-1743 

års r1ksdag. 
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För arbete med protokollen erfordras för budgetåret 1981 /82 enligt 

fullmäktiges bcriikning 400 000 kr. utöver på anslaget beräknad hch{1ll

ning. 

Fullmäktige i riksgiildskontoret föreslår 

att till Riksdagen: Utgivande av otryckta ståndsprotokoll för 

budgetåret 198 l/82 anvisas ett reservationsanslag av 400 000 

kr. 



Prop. 1980/81: 100 Bilaga 19 till budgetpropositionen 1981 12 

B. DEN INRE RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN 

B I. Den inre riksdagsförvaltningen: Fiirvaltningskostnader 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

72 649 798 

77 551 000 

83 909 000 

-----·-·--· ------

Personal 
Kc1111111ark1111s/ie1 

I lancföggamk personal 
Övrig personal 

Utxko11e11 
Handliiggandc personal 
Övrig personal 

F1)n·u/111i11gsko11111n'/ 
Handliiggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Arvoden till kdamötcr av förvaltningsstyrclscn och 

suppleanter fiir dessa 
Lönekostnader 
Sjukvtird m. m. 
Rcscersättningar 
Riksdagens restaurang 
Lokalkostnader 
Hostadsriittsrörrningar rn. m. 
Expenser 
Kostnader fiir övcrsättningsarbcte 
PublikatillllStryck 
Övriga utgifter 

Upphördsmedel 
Ersiiltning för utl[mad personal 
lnllutna hyror 
13ostadsriittslägenhctcr m. m. 
Försäljning av informationsmatcrial 

I Inkl. 42 lokalvårdare 

1980/8 l 

3h 
8 

67 
16 

72 
1591 

·'58 

135 000 
39 963 000 

J'J6 000 
828 000 
760 000 

26 384 0110 
400 000 

9 025 000 
hOOOO 

378 ono 
568 noo 

78 897 000 

80 ()()() 

650 000 
300 ()()() 

l 000 
77 866 000 

13criiknad 
iindring 
1981/82 

+l 
+ I 

+ 3 000 
+ 5 658 000 

85 ()()() 
+ 186 000 
- 536 000 

+ 881 000 

+ 21 (Il)() 

+ 6 128 000 

+ 10000 

+ 65 000 

+ [() 000 

+ 6 043 000 

Ökningen urHkr anslagspostcn Lönekostnader har beriiknats till 5 658 000 

kr.. varav 5 557 000 kr. utgör löneornriikning och 11)1 000 kr. kostnader för 

ny tjänst. 

Förvaltningsstyrelscn har som ett resultat av siirskilda utredningar inriittat 

följande tjänster fr.o.m. innevarande budgct:h: 
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en tjiinst som stenografaspirant vid kammarkansliet, 

tre fön:dragandetjiinster vid utskottsorganisationcn med placering vid 

trafik-. jordbruks- och civilutskottet. 

en byråassistenttjiinst vid utskottsorganisationen med placering vid kultur

och utbildningsutskottcts gemensamma serviceenhet, 

tvii kontorsassistenttjiinster likaledes vid utsknttsorganisationcn varav 1/2 

vid finans- och civilutskottens gemensamma serviceenhet och en vid trafik

och jordbruksutskotkns gemensamma serviceenhet samt 1/2 vid näringsut

skottct. 

Vidare har 1/2 tjänst som kontaktsckreterare inrättats vid förvaltnings

kontorct (upplysningstjiinsten) som en följd av att RJFO:s kontaktsekretc

rarvt:rksamhet överförts till riksdagen. 

Förvaltningsknntoret har inför budgetärct I 9H l/H2 bcgiirt förstiirkning 

med en tjiinst som expeditionsassistent vid enheten for riksdagstryck. 

Förstiirkningen motiveras av kraftigt ökad arbetsanhopning bl. a. under 

somrnaruppch:lllet. Ett bifall till framstiillningen gi.ir dt'l möjligt att dra in en 

arvodesanställning. knuten till riksmötestid. Förvaltningsstyrclsen har 

bedömt äskandet som motiverat. 

Anslagsposten Reseersiittningar har minskats med 85 0011 kr. på grundval 

av bl. a. de uppgifter som lämnats frän utskotten om planerad rcscverksam

het. 

Under anslagspostcn Riksdagens restaurang har upptagits en ökning med 

186 000 kr. för dels vissa kostnader som skall täckas enligt gällande avtal 

rörande restaurangverksamheten, dels viss engängsanskaffning. I samman

hanget kan noteras att det redovisade underskottet beräknas öka från 

700 000 kr. till 770 ()(I() kr. 

Anslagsbehovet under anslagsposten Lokalkostnader iir i föreliggande 

förslag beriiknat till 25 848 000 kr.. vilket innebiir en minskning med 536 000. 

H~irvid iir att märka att drygt en milj. kr. av lönekostnaderna för lokalvtmlcn 

av bokföringstekniska skiil fnrtsiittningsvis förcsl{1s belasta anslagsposten 

Lönekostnader. Vidare bör noteras att hyreskostnaderna för lokalerna vid 

Sergels Torg. vilka f. n. uppgär till ca 16.5 milj. kr.. är föremål för 

förhandlingar med Stockholms kommun. Förhandlingarna, som förs inom 

ramen för giillande hyresavtal och som huvudsakligen avser riintekompen

sation. kan leda till avsevärda hyreshöjningar. 

Under anslagspostcn Expenser föreslås en ökning med 881 000 kr. Av 

ökningL'n avser 360 000 kr. fortsatt försöksverksamhet med användning av 

ADH-tekni~ vid textproduktion m. m. Förvaltningsstyrelsen har för ända

m{ilet anslaget 315 000 kr. innevarande budget<'tr. och hittillsvarande 

erfarenheter iir s{1 positiva att medel för en fortsatt, något utökad, 

försiiksverksamhet bör ställas till förfogande nästa budgetiir. I samman

hanget bör noteras att den ADB-baserade produktionen av register över 

riksdagstrycket kraftigt försenats, vilket kan bero på att resurserna iir 

otillriickliga. Förvaltningsstyrelscn bedömer emellertid att ställningstagande 
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till organisation och resurser för ADB-arbetet inom riksdagen hör ske i ett 

sammanhang. En samlad översyn bör därför göras när även pf1gåcnde 

försöksverksamhct med textproduktion m. m. utvärderats. 

Riksdagens förvaltningsstyrelsc föreslår 

att till Den inre riksdagsförvaltningen: Förvaltningskostnader för 

budgetåret 1981/82 anvisas ett förslagsanslag av 83 909 000 
kr. 

B 2. Den inre riksdagsförvaltningen: Kostnader för riksdagstrycket m. m. 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 Förslag 

Utgifta 
Riksdagshandlingar 

·1·ryckningskostnadcr 
Bokbindcrikostnader 
Kommittetryck 

Uppbördsmf'dd 

15 102 041 
16 ()()() 000 

17 500 000 

Försiiljning av riksdagstryck och makulatur 

1980/81 Beräknad 
ändring 
1981/82 

14 500 000 + 2 030 000 
3 899 ()()() + 545 000 

I 000 
18 400 000 + 2 575 oOO 

- 2 400 000 + 1 075 000 
16 000 000 + I 500 000 

Enligt meddelande från Grafiska industriförbundet utgör den beriiknade 

kostnadsökningen för sättnings-, trycknings- och bokbinderiarbeten under 

perioden I februari 1979-1 juli 1980 i genomsnitt drygt 13 % . Tryckpappers

kostnaderna har under nämnda period ökat med ca 10 %. 

Inkomsterna för försäljning av riksdagstryck och makulatur torde komma 

att öka med drygt 1 000 000 kr. Nettoökningen av anslaget beräknas sålunda 

till 1 500 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Den inre riksdag.1förva/1ningen: Kostnader för riksdagstryck

et m. m. för budgetåret 1981/82 anvisas ett förslagsanslag av 

17 500 000 kr. 

B 3. Den inre riksdagsförvaltningen: Utgivande av särskilda publikationer 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 förslag 

190 917 
220 000 
240 ()()() 

Reservation 22 657 
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Från anslaget bestrids kostnaderna för utgivningen av riksdagens årsbok. 

På grund av ökade framställningskostnader och pappersprishöjningar bör 

anslaget riiknas upp med knappt 10 %. 
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Den inre riksdag.1fön•altni11gen: Utgivande av särskilda 

publikationer för budgetåret 1981/82 anvisas ett rcservations

anslag av 240 000 kr. 

B 4. Den inre riksdagsförvaltningen: Riksdagens utåtriktade informations

verksamhet 

19.79/8() utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

Utgifcer 

458 405 

791 000 

676 000 

Scrviccwrksarnhct till massmedier 
lnformationsrnatcrial till hcsökande i riksdagshuset 
Riksdagens skoltjiinst 

Uppbör1/.1·111Pdel 
Försäljning av AV-material och studiematerial 

1980/81 

316 000 
50000 

445 000 
811 000 

- 20000 
791 000 

Bcriiknad 
ändring 
1981/82 

+ 25 000 

- 150 000 
- 125 000 

- 10000 
- 115 000 

T'rf111 anslaget b.:strids kostnader dels för viss scrviccverksamhct till 

massmedier, dels för informationsmatcrial etc. till besökande i riksdagshu

set, dels för riksdagens skoltjänst. Riksdagens informationsgrupp är sam

rådsorgan i fråga om dt:n verksamhet som bekostas fr[m anslaget. 

För serviceverksamhct till massmedier beräknas 341 000 kr. och för 

informationsmaterial 50 000 kr. 

För riksdagens skoltjänst beräknas 295 000 kr., varav 159 000 kr. utgör 

kostnader för fortbildningskurser för lärare och resterande belopp avser 

kostnader för framställning av AV- och studiematerial, klassrumsmaterial, 

vissa tryckningskostnader m. m. 

Minskningen är motiverad av dels att utfallet av verksamheten under 

budgetåret 1979/Hll var avsevärt lägre än budgeterat. dels att antalet 

planerade fortbildningskurser för lärare minskats i förhållande till tidigare 

års planering. Med det nu begiirda anslaget för budgetåret 1981/82 bedöms 

verksamheten kunna bedrivas med samma ambitionsnivå som under de 

senaste tvä åren. 

Försäljning av AV-material och studiematerial beräknas medföra en 
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inkomst av 10 000 kr., vilket innebiir en minskning med I 0 000 kr. med 

oförändrad prissättning. 

Talmanskonfcrenscn tillsatte vären 1980 en siirskild kommitte med uppgift 

att utvärdera riksdagens utåtriktade informationsverksamhet. Kommittens 

rapport beräknas föreligga omkring {1Tsskiftet 1980/81 och kan komma att 

aktualisera föriindrat medels behov. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Den inre riksdagsförl'alt11i11gm: Riksdagens utåtriktade 

informations1'erksamlu'f för budget[1ret 1981 /82 anvisas ett 

förslagsanslag av 676 000 kr. 

B 5. Den inre riksdagsförvaltningen: Nytt riksdagshus 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981182 förslag 

Bakgrund 

31 599115 

3 U UOO 000 

150 ()()() 000 

Reservation 74 438 024 

Riksdagen beslöt den 8 mars 1978 om <lterflyttning till iordningställda 

lokaler p[1 llelgeandsholmen och i Gamla Stan. Beslutet innefattade bl. a. 

fastställande av tidplan samt kostnadsramar för projektet vad g~illcr 

investeringar i byggnader, kostnader för inredning samt telcutrustning. allt i 

prisläge I april 1977. 

Arbetena med utgriivningarna i Riksplan, som päbörjades i april 1978. har 

blivit bngt mer omfattande och kostnadskriivande iin vad som tidigan: 

kunnat bedömas beroende p~1 den stora mängden av påtr~iffade fornUimning

ar. Först under september 1980 avslutades de arkeologiska undersökningar

na pi1 platsen och de egentliga byggnadsarbctena kunde påbörjas. 

Trots de förseningar som orsakats av de arkeologiska utgriivningarna iir 

huvudtidplanen inriktad pi1 att riksdagen skall kunna <itcrflytta till ombyggda 

lokaler sommaren 1983. 

I april I 979 uttalade riksantikvarieämbetet att den medeltida stadsmuren 

skulle bevaras. Senare under 1979 togs förhandlingar upp mellan riksdagens 

byggnadskommitte, Stockholms kommun och utbildningsdepartementet där 

frågan om möjligheterna att anordna ett medeltidsmuseum i del av Riksplans 

underbyggnad diskuterades. Riksdagen var diirvid beredd dels att avstå en 

del av underbyggnaden för museet, dels att bidra med uppbyggnad av 

råstommen. lnvesteringskostnadcn därutöver var riksdagen diircmot inte 

beredd att bidra med liksom inte heller driften av museet. 

En översiktlig programskiss för ett sådant museum presenterades i 

november 1979. 

Överliiggningarna mellan Stockholms kommun och utbildningsdeparte

mentet i de ekonomiska frågorna kring ett medeltidsmuseum avslutades i 
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pri111:ip i juni 1980. Beslutet innebar att staten bidrar med 10 milj. kr. till 

investeringskostnaden for must:et. Inredning, drift och underhäll skall i 

princip bekostas av Stockholms kommun. Riksdagens hyggnadskommittc 

gav samtidigt byggnadsstyrelsen i uppdrag all p;lbörja projektering av 

medeltidsmuseet. 

Anslagna 10 milj. kr. för investeringar redovisas inte i riksdagshusprojck

tets invcsteringsplan. 

Projekteringen av bygghandlingar for riksdagshuset och plenisalsbyggna

den var klar vid {irsskiftet 1979/80 och handlingarna liimnades ut till 

anbudsriikning. De fastprisanbud som liimnades i april 1{1g pä en s;klan hög 

kostnadsniv{1 att de förkastades. En förhandlingsupphandling med de 

entreprenadföretag som li1g liigst resulterade i ett avtalsförslag med 

konsortiet AB SUnska Cementgjuteriet. Armerad lktong, Yiigförbiillring

ar AH och John l\fottsson Byggnadsakticbolag (Riksdagskonsortiet). Avtals

förslagl'I godkiinlks av riksdagL·ns byggnadskommitte den 4 juli 1980 och 

bestiillning lades till konsortiet den 18 juli 1980. 

Avtalet är ett löpande-riikningsavtal med kostnadsincitament och en 

angiven riktkostnad. Avtalets riktkostnad innebiir ett överskridande av 

kalkylerad kostnad med ca 61 milj. kr. inkl. moms. 

Upphandlingar har vidare slutförts beträffande teletekniska anläggningar. 

Fiirhandlingar p<'lgtir om upphandling av ett flertal underentrcprenader. 

t. ex. rulltrappor. kylanliiggning. rörpost och styr- och regleranliiggning-

ar. 

Ett antal programfrågor, som huvudsakligen giillde utskottens placering i 

riksdagshuset, aktualiserades under hösten J 979 och resulterade i en 

revidering av bygghandlingarna. Revideringen har slutförts under september 

1980 och medförde att ytterligare lokaler mi\ste tas i anspr[1k. Byggnads

kommitten beslöt den 19 december 1979 att delar av förvaltningskontoret 

inkl. upplysningstFinsten skulle förläggas till kv. Ccphalus. nuvarande 

kanslihusannexet. 

Pnigramarhetet med riksdagens iansprfiktagande av kv. Cephalus påbör

jades under våren 1980. Utöver ovan niimnda enheter placeras iiwn det 

socialdemokratiska partigruppkansliet samt övriga partiers utredningsgrup

per i kvarteret. 

För angivna iindamf1l kommer tre våningsplan att tas i anspri\k i kv. 

Cephalus. Programskiss förel{1g vid mimadsskiftet september/oktober 1980. 

Byggnadskömmitten och byggnadsstyrclsen har kommit överens om att 

fastigheten tills vidare skall kvarligga hos hyggnadsstyrelscn. 

Avtalsförhandlingar mellan riksdagen och Stockholms kommun betriiffan

de 111arkfr{1gnr, genomförande 111. m. avslutades i februari 1980. 

Den arbetsgrupp med representanter för Stockholms kommun och 

byggnadsstyrelsen, som har arbetat med fr[1gorna om att Umgsiktigt siikrn 

grundvattennivim pt1 Helgeandsholmen. liimnadc den 11 april 1980 en 

rapport med förslag till t1tgiirder. Dessa innebär i stort att vattentröskeln i 
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Stallkanalen flyttas till Norrbro samt att en "tätskärm" utförs mellan 

Miilaren och Saltsjön i läge fnln Stallkanalen över Riksplan till Norrström. 

Åtgiirderna skall inte utföras inom riksdagshusprojektets ram men bör vara 

utförda före [1r 2000. 

Kostnader 

lnvesteringskostnaderna för byggnadsarbelt'n beriiknades i föregf1ende års 

anslagsframstiillning till 320 milj. kr. i prisliige l april 1979. Ryggnadsstyrel

sen har p{1 grundval av genomförd upphandling av generalentreprenör för 

arbetena med riksdagshuset och plenisalsbyggnaden gjort en ny kostnads

hcrlikning för projektet som redovisades för byggnadskommittcn den 3 juli 

1980. Kostnaderna heriiknas här till 440 milj. kr. i prisliige 1 april 1980. 

Kostnadsökningcn utöver vad som beror av byggnadskostnaclsindex för 

perioden I april l 979 - I april 1980 (11 ~'O utgörs av 87 milj. kr. Huvuddelen 

av kostnadsökningen beror av avtalet med konsortiet. som med 61 milj. kr. 

översteg kalkylerad kostnad. Resterande del av kostnadsökningen beror i 

huvudsak av merkostnad för de arkeologiska undersökningarna jiimte 

följdkostnader. ca 20.6 milj. kr.. och av merkostnader för kommunens krav 

på ändrad tillfart till Riksplans underbyggnad samt kostnader för utredning 

och projektering av programförändringar. 

Mot denna bakgrund föresrns att en kostnadsram för investering i 

byggnader förs upp med 440 milj. kr. i prisläge 1 april 1980. 

Kostnader för inredning föreslås uppräknade indexmässigt med 11 % för 

perioden I april 1979- 1 april 1980 till totalt 39 milj. kr. Hänsyn har dock inte 

tagits till i vilken omfattning befintlig inredning kan åtcranviindas. 

Kostnader för inredning och utrustning för kv. Cephalus tillkommer men 

kan heriiknas först inför budgetäret 1982/83. 

Upphandling av allmän teleteknisk utrustning slutfördes i september 1980 

med LM Ericsson telematerial AB som entreprenör. Kostnaderna enligt 

avtalsflirslag godkiindes av riksdagens hyggnaclskommittes arbetsutskott den 

13 augusti 1980. J\ vtalet innebär att elen totala kostnaden för samtlig allmän 

teleteknisk utrustning inkl. ny telefonväxel beräknas till 42.2 milj. kr.. vilket 

belopp föreslt1s föras upp som kostnadsram för telcutrustning i prisläge I 

april 1980. 

l följande tabeller redovisas kostnadsram och investeringsplan. 
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Kostnadsram 

Investering i hyggnadcr 
Kostnader för inredning 
Kostnader för tcleutrustning 

Investeringsplan (långtidsbudget) milj. kr. 

1978/79 79/80 80/81 81/82 82/~3 

JJ.l 38.8 91.3 150,0 155.ll 

Riksdagens förvaltningsstyrclse föreslår 

Kostnader milj. kr. 

79-04-0l 

320.0 
35, I 
2EU 

80-04-01 

440,0 
.'19 .o 
42.2 

383.4 521,2 

83/84 84/85 Totalt 

60.0 13.0 521.2 

att till Den inre riksdagsfiirvaltningen: Ny11 riksdagshus för 

budgetåret 1981/82 anvisas ett rcservationsanslag av 

150 000 000 kr. 



Prop. 1980/81:100 Bilaga 19 till budgetpropositionen 1981 20 

C. ALLMÄNT KYRKOMÖTE 

C I. Allmänt kyrkomöte 

1979/80 Utgift 222 3()3 

1980/81 Anslag I 000 

1981/82 Förslag I 000 

Enligt giillande bestiimmelser skall allmänt kyrkomöte hållas senast under 

{ir 1984. Kommundepartementet bedömer att vissa skäl finns att hålla 

kyrkomöte v6ren 1982. men något heslut är ännu ej fattat. 

I avvaktan på n~irmare preciseringar upptas endast ett formellt belopp. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föresliu 

att till Allmiilll kyrkomöte för budgetäret 1981/82 anvisas ett 

förslagsanslag av 1 000 kr. 
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D. RIKSDAGENS VERK 

D I. Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

Personal 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

29048 726 

22 880 000 

32 624 000 

( diirav rcvisionscnhcten) 

Anslag 
Lönekostnader 
( därnv rcvisionsenhetcn) 
Sjuk värd 
Rcseersättning:ar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Personalutbildning 
Information m. m. 
Automatisk databehandling m. rn. 

Uppbördsmcde/ 

1980/81 

144 
!3) 

15 672 ()()() 
(39.3 000) 

71 ()()() 
500000 

J 148 ()()() 
l 4..\..\ 000 

1(10(1()() 
250 000 

3 385 ()00 
24 570 000 

Försiiljning av publikationer I 000 
Inkomster i samband med datamaskindragning 
m.m. 
Expeditionsavgifter vid försäljning av premieobliga
tioner 

189 (l(H) 

I 500 000 
22 880 000 

Bcriiknad 
ändring 
1981/82 

+3 
(-) 

+ J 126 000 
(+ K'i 000) 
+ 9 ()(10 

+ I IO 000 
+ J 870 000 

+ 559 000 

+ 150 000 

+ 145 000 

+ 596 000 
+ 8 565 000 

+ 71 OIHI 

- I 250 000 
+ 9 744000 

Som viil känt har kontorets v,~rksamhet förändrats ganska mycket under de 

senaste åren. Utgivningen av premie- och sparobligationer har ökat kraftigt. 

Statens utlandsupplåning och uppgifter i anslutning till det statliga varvs- och 

rederistödet har efter hand krävt allt större arbetsinsatser från kontorets 

sida. Det senaste året har helt nya uppgifter tillkommit när det gäller statliga 

kreditgarantier. 

Under de senaste åren har dimensioneringsfrågorna prövats vid uppre

pade tillfällen. senast i anslutning till genomförandet av den omorganisation 

som beslutades under våren 1979. De bedömningar som från fullmäktiges 

sida gjordes vid detta tillfälle innebar att en ökning av personalstyrkan borde 

komma till stånd utöver vad som angavs i anslagsframställningen för 

budgetåret 1980/81. Bl. a. bedömdes denna ökning motiverad av att man 

mäste ersiitta det bortfall av arbetskraft som uppstår till följd av olika 

ledigheter. Som dimensioneringsgräns vad gäller fast anställd personal i 
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arbek har fullmäktige för budgetåret 198ll/81 utgått frtm 144 årsverken eller 

15.6 milj. kr. i lönekostnader, beräknat i löneliiget före 1980 års avtalsrö

relse. Det är denna dimensionering som i anslagsframställningen för 

budget{tret l 981/82 anges som utgftngslägc. 

På vissa områden kommer det att behövas ett ytterligare tillskott av 

arbetskraft för att kontoret skall kunna klara sina uppgifter. Här redovisade 

anslagsberiikningar utgfa diirför från att upplfö1ingsenheten bör tillföras en 

handliiggartjiinst och en assistenttjiinst, båda för cmissionsgruppens verk

samhet, och att garanti- och riittsenheten bör tillföras en handliiggar

tjiinst. 

Behovet av tillfällig personal under budgetåret 1981/82 är svårt att nu 

bedöma. Vad giiller dessa resurser grundar sig de här redovisade beräkning

arna p<I antagandet att ckt kommer att behövas särskilda arbetsinsatser för 

utgivning av sparobligationcr. 

I .önc kostnaderna heriiknas öka med 3 126 000 kr. varav 351 330 kr. hänför 

sig till de tre nya tjiinsterna och reskn till löneomräkningar samt utökning av 

den tillfälliga personalen. 

För innevarande budget[1r har under anslagsposten Reseersiittningar 

beriiknats 500 000 kr .. varav 400 000 kr. för utrikes resor. Kostnaderna för 

resor ökar kraftigt friimst till följd av resor i samband med statsupplåningen i 

utlandet. För budget{1ret 1981/82 beräknas medelsbehovet öka med 110 000 

kr., varav I 00 000 kr. för utrikesresor. 

Under anslagsposten Lokalkostnader har för innevarande budgetår 

beräknats 3 148 000 kr. För budgetåret 1981/82 har fullmäktige beräknat 

medclsbd10vet till 7 018 000 kr.. en ökning med 3 870 000 kr. Av medcls

behovet avser 5 890 000 kr. hyror för kontorets lokaler i kvarteren Loen 4 och 

5. Polacken och Brunkhuvudet. 

Under anslagsposten Expenser har för innevarande budgetär beriiknats 

I 444 000 kr. För niista budgetår har beräknats en ökning med 559 000 kr. till 

::?. 003 000 kr. Av ökningen beror 2:20 000 kr. på ökade hyror för reprnappa

rater samt nytillkommen inhyrning av skrivautomat. Kostnaderna för 

vinstutbetalningsblankl'lter beräknas öka med HJO 000 kr. och för telefon 

och telex med 96 000 kr. 

Ett av syftena med den beslutade omorganisationen har varit att förstärka 

vissa administrativa stödfunktioner och i anslutning därtill bl. a. åstadkom

ma en utbyggnad av personalutbildningen. Utgifkn Personalutbildning 

upptas i lirets anslagsframstiillning som en särskild anslagspost. som i 

förh<lllande till motsvarande beräkningar för budgetåret l 980/8 l ökar med 

150 000 kr. Ökningen är att se som en konsekvens av den utbyggnad som 

redan inletts. 

För innevarande budgetår har 250 000 kr. beräknats under anslagspostcn 

Information rn. m., som förutom kontorets interna och externa information 

iiven omfattar tidskrifts- och biblioteksservice samt publikationstryck. För 

niista budgetar beräknas en ökning med 145 000 kr. för att täcka kostnads-
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ökningar och för att medge en utökad information om riksgäldskontorets 

verksamhet. 

För anslagsposten automatisk databehandling m. m .. som för innevarande 

budgetår beräknats till 3 385 000 kr .. har för budgetaret 1981/82 beriiknats en 

ökning med 596 000 kr. Den fortsatta utvecklingen av system för statsskuld

boken och bokföringen och en större ökning än beräknat av antalet 

sparobligationcr kommer att kräva tilläggsinvestcringar under 1981/82. 

Bl. a. behövs tre textskärmar. två lokala skrivare och två direktminnesen

heter för ökat registerutrymme. Kostnaderna för detta beräknas till 765 000 

kr.. vilket är en ökning med 450 000 kr. i förh;lllande till innevarande 

budgetår. Kostnaderna för systemutveckling (konsultkostnader m. m.) 

bedknas minska med 300 000 kr.. och för teknisk service bedknas en ökning 

med 169 000 kr. För sortering vid servicebyrå av inlösta premieobligationer 

beräknas en kostnadsökning med 130 000 kr. 

Utgifterna för utveckling. drift och underhi1ll av ADB-baserade rutiner för 

kontorets egen dator skall ses mot bakgrund av den totala kostnadsbedöm

ning för hela datorprojektet som presenterades för riksdagen i februari 1979 i 

redogörelse 1978/79: 14 och som innehar en förväntad kostnadsbesparing om 

ca 600 000 kr. för en sjuårsperiod. Senare kalkyler tyder på en besparing om 

ca 2 000 000 kr. 

Vid försiiljning per post i riksgäldskontoret av premieobligationer uttas en 

expeditionsavgift för att täcka härtill direktknutna kostnader. bl. a. för extra 

personal och för porton. För innevarande budgetår beräknades inkomsten 

härav till 1 500 000 kr. På grund av minskad försäljning per post beräknas 

inkomsten under 1981/82 endast bli 250 000 kr. 

Fullmiiktige i riksgäldskontoret föreslår 

att till Riksgäldskontoret: Förvalmingskostnader för budgetttret 

1981/82 anvisas ett förslagsanslag av 3~ 624 000 kr. 

D 2. Riksgäldskontoret: Vissa kostnader vid emission av statslån m. m. 

l 979/80 utgift 

l 980i81 Anslag 

198li82 Förslag 

31 942 319 

21 050 000 

30 403 000 

1980/81 

l. Obligationspapper 550 000 
2. Värdepapperstryck :'\ 500 000 
3. Reklam. annan information och konsultkostnader 17 000 000 

21 050 000 

Beriiknad 
ändring 
1981/82 

+ 750 001) 
+ 1418000 
+7185000 
+ 9 353 000 
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Utgifternas storlek är beroende av den statliga upplfoingens omfattning 

och inriktning. Vid beriikningen av anslaget 1981/82 har antagits en fortsatt 

omfattande emissinnsverksamhet, såviil inom landet som utomlands. För 

uppltrning inom landt:t beräknas för 1981/82 22 401 000 kr. och för uppl{111ing 

utomlands 8 ()()() ono kr. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föresl[1r 

att till Riksgt'ildskontoret: Vissa kostnader 1•id emission a1· stats/än 

111. m. för budgetåret 1981/82 anvisas ett förslagsanslag av 

:_;o 403 oon kr. 

D 3. Riksgäldskontoret: Administrationskostnader för liinsparandet 

1979180 Utgift 535 915 

1980/81 Anslag 730 000 

J 981/82 Förslag 760 000 

I. Vinstutlottning 
2. Information om vinstutlottning och sparprcmic 
3. Övrigt 

1980/81 

50000 
()(i(){)()() 

:wooo 
730 000 

Beriiknad 
ändring 
1981/82 

·~ :10 uoo 

+ 311000 

Fullmäktige i riksgäldskontorct handhar administrationen av lönsparan

det. bl. a. den i\rliga vinstutlottningen i vinstsparandet, samt vissa kontroller 

i samband med skattesparandet. Anslag till vinster i vinstutlottningen, till 

sparpremier samt till sparkampanj äskas under VIl:e huvudtiteln. 

Under förevarande anslag beräknas för administrations- och databehand

lingskostnader i samband med utlottningen 50 000 kr. Fiir information om 

vinstutlottningen och delgivande av utlottningsrcsultatet, bl. a. tryckning av 

vinstlistor och annonsering i dagspress, beräknas 69!J 000 kr. I beräkningen 

har inte medtagits kostnader för det arbete som i samband med utlottning och 

information utföres av riksgiildskontorcts egen personal. 

Under posten Övrigt har upptagits oföriindrat 20 000 kr. 

Fullmiiktigc i riksgiildskontoret föreslftr 

att till Riksgiildsko111oret: i\clmi11is1m1io11sko.1·tnadcr för lönsparan

dct för hudgetiirct 1981/82 anvisas ett förslagsanslag av 760 000 

kr. 
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D 4. Riksgäldskontoret: Administrationskostnader i samband med premie

ring av frivilligt sparande av överskjutande preliminär skatt 

1979/80 Utgift 
1980/81 Anslag 1 000 
1981/82 Förslag 1 000 

Regeringen har bemyndigats att, om konjunkturläget motiverar det, 
besluta om premiering av frivilligt sparande av överskjutande preliminär 
skatt i huvudsaklig överensstämmelse med reglerna i lagen om premiering av 

visst frivilligt sparande. Riksgäldskontoret skall handha adminstrationen vid 
eventuellt kommande premieringar. Anslaget bör för budgetåret 1981/82 
uppföras med ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 
att till Riksgäldskontoret: Administrationskostnader i samband 

med premiering av frivilligt sparande av överskjutande prelimi

när skatt för budgetåret 1981182 anvisas ett förslagsanslag av 
1 000 kr. 

D 5. Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen 

1979/80 Utgift 
1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

10 622 755 
11421 000 

12 520 000 

Justitieombudsmännen har tillsyn över att de som utövar offentlig 

verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina 
åligganden. Ombudsmännen skail vidare verka för att brister i lagstiftningen 

avhjälps. 
Verksamheten regleras av lagen (1975: 1057; ändr. 1977: 1023 och 1980: 15) 

med instruktion för justitieombudsmännen. 

Justitieombudsmännen 

Beräknad 
ändring 

1980/81 1981/82 

Personal 
Handläggande personal 33 
Övrig personal 27 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

60 

9 531 000 
28000 

210000 
1027000 

625 000 
11421 000 

+ 854 000 
+ 3000 
+ 30 000 
+ 137000 
+ 75 000 
+I 099 000 
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Inspektionsverksamheten beräknas få samma omfattning under budget

året 1981/82 som den haft under tidigare år. Antalet nya klagoärenden under 

verksamhetsåret 1979/80 uppgick till 3 221 och antalet nya initiativärenden 

till 140. Detta innebär en ökning beträffande klagoärenden med 185 och en 

minskning beträffande initiativärenden med 25 i förhållande till föregående 

år. En fortsatt ökning i första hand av klagomålen kan förväntas under de 

närmaste åren. 

Lönekostnaderna har för nästkommande budgetår beräknats till 

10 385 000 kr., varav 854 000 kr. utgör löneomräkning. 

Lokalkostnaderna beräknas öka med 137 000 kr., beroende främst på 

ökade hyreskostnader. 

Under anslagsposten Expenser har för innevarande år anvisats 625 000 kr. 

Kostnaderna beräknas öka med 75 000 kr., huvudsakligen beroende på 

kostnadsstegringar men även på behovet av ökade informationsinsatser om 

JO-ämbetet. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot medclsbe

räkningen och föreslår 

att till Riksdagen.i· ombudsmän, justitieombudsmännen för budget

året 1981182 anvisas ett förslagsanslag av 12 520 000 kr. 

D 6. Riksdagens revisorer och deras kansli 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

4 741 157 

5 123 uuo 
5 812 000 

Riksdagens revisorer har till uppgift att på riksdagens vägnar granska den 

statliga verksamheten. 

För verksamheten gäller lagen (RFS 1975:9; omtryckt 1979:10) med 

instruktion för riksdagens revisorer. 
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Revisorerna 

lkriiknad 
ändring 

1980/81 1981182 

I'crsona/ 
Handläggande personal 15 
Övrig personal 6 

21 

Anslag 
Arvoden till revisorerna 265 000 + 5 000 
Lönc kostnader 3 676 000 + 571 000 
Sjukvård m. m. 9 000 + I 000 
Resecrsättningar 75 000 + 20000 
Lokalkostnader 928 000 + 2 (K)(J 

Expenser 170 ()()() + 90000 
5 123 000 + 689 000 

Anslagsposten Lönekostnader föreslås uppräknad med 571 000 kr. Av 

detta belopp är 180 000 kr. att hänföra till en handläggartjänst som 

förvaltningsstyrclsen inrättat bl. a. för tjänstgöring vid riksdagsutskotten, 

och resten utgör löneomräkning. 

För anlitande av utomstående konsulter disponerar revisorerna f. 11. ett 

belopp av 350 000 kr. Den möjlighet som därmed skapats för revisorerna att 

tillföra granskningen speciella kunskaper har varit av stort värde. Med 

hänsyn till den allmänna kostnadsstcgringen för konsulttjänster bör en 

uppräkning ske med 53 000 kr., dvs. 15 %. 

Riksdagens fön'alt11i11gsstyrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot mcdelshc

räkningen och föreslår 

att till Riksdage11s revisorer och deras kansli för budget[1ret 1981 /82 

anvisas ett förslagsanslag av 5 812 000 kr. 

D 7. Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Förvaltningskost-
nadcr 

1979/80 Utgift 3 003 028 

1980/81 Anslag 3 632 000 

1981/82 Förslag 3 976 000 

Nordiska rådet. vars verksamhet regleras i samarbetsöverenskommelsen 

mellan Danmark. Finland. Island, Norge och Sverige (Hclsingforsavtalet) 

1962 med ändringar 1971 och 1974, tir ett organ för samråd mellan de 

nordiska ländernas riksdagar och regeringen. Färöarna och Åland deltar i 

rt1dets arbete. Riidct sammantriidcr i regel en g[mg om ;het. Under 1973 och 
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1974 har dock prövats en försöksordning med delade sessioner. och under 

1975 anordnade ri1det sin första extra session. 

Rf1det best{1r av 78 valda medlemmar, av regeringsrepresentanter och av 

representanter för Färöarnas landsstyre och Ålands landskapsstyrelse. 

Sveriges riksdag väljer 18 medlemmar. Dessa utgiir tillsammans med av 

regeringen utsedda representanter rftdets svenska delegation. Delegationen 

bisti\s i sin verksamhet av ett kansli. 

Delegationen 

Personal 
1-landliiggandc personal 
Övrig personal 

Anslag 
Arvoden för medlemmars deltagande i sammantriidcn 
Arvodl·n för rnedlemrnar av arbetsutskottet 
Lönekostnader för tjiinsterniin 
Extra personal 
Sjuk värd 
Rcsecrsiittningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

I Varav I halvtidstjiinst 

l98lli81 

8 
Kl 

16 

. 25 000 
15 000 

I 902 000 
IJ tlOO 
12 000 

.~IO 000 
650 000 
705 000 

3 632 000 

Beräknad 
iindring 
1981/82 

+ 212 000 

+ 2000 
+ 40 000 
+ 60000 
+ JOOOO 
+ 344 000 

Lönekostnaderna har för niistkommande budgetiir beräknats till 2 114 000 

kr.. varav 212 000 kr. utgör löneomräkning. 

Ökningen av lokalkostnaderna hänför sig niistan helt till hyreshöjning-

ar. 

I löjningen av anslagsposten Expenser motiveras huvudsakligen av all

männa kostnadsökningar. 

Riksdagens fön·altningsstyrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrclse har inte något att erinra mot medelsbe

riikningen och föreslår 

att till Nordiska rådets srcnska delegation och dess kansli: 

Förvaltningskos/nader för budgetåret 1981/82 anvisas ett för

slagsanslag av 3 lJ76 000 kr. 
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D 8. Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Andel i gemensam

ma kostnader för Nordiska rådet 

1979/80 Utgift 

1980/81 Anslag 

1981/82 Förslag 

Delegationen 

3 390 314 

3 183 000 

3 940 000 

Riksdagen beslöt den 24 maj 1973 att godkänna tilläggsprotokoll om 

Nordiska rådets presidicsekrctariat och dess rättsliga ställning, vilket 

undertecknats av Danmarks, Finlands, Islands. Norges och Sveriges 

regeringar den 15 maj 1973. Riksdagens beslut innebär att samma principer 

som fön:slagits gälla ministerrådets sekretariat i prop. 1973: 122 angJ1ende 

godkiinnandc av överenskommelse om Nordiska ministerrådets sekretariat 

och deras riittsliga ställning kommer att tillämpas för presidicsekrctariatets 

del. Överenskommelsen innehåller bl. a. bestämmelse om ett speciellt 

avgiftssystem för sekretariatspcrsonalcn enligt regler som utformats i 

samarbete mellan presidiet och representanter för dåvarande finansdepar

tementet. 

Rådets presidium har för l 981 antagit en budget om 9 5 I 7 000 kr. 

[följande sammanställning upptas Sveriges andel, beräknad efter 4 l A lJ{, 

av hithörande budgetkostnader. 

/\ndel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet 

I. Arvoden och liiner 
2. Fiin-altningskostnadcr 
Cl. Lokalkostnader 
4. Rcsecrsiittningar 
5. Rådets tryck 
6. Information 
7. Till presidiets förfogande 

Inkomster 
Medl'lsrcserv 

Riksdagms f ön·altningsstyre/s{' 

I 622 880 
373 428 
254 610 
207 ()()() 

l 357 920 
774 )!.\() 

120060 
47l0078 

956 340 
JR6 262 

3 940 000 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot medclshe

riikningcn och föresl;lr 

att till Nordiska rådets wenska delegation och dess kansli: /\ndc/ i 

gemensamma kostnad{'r för Nordiska rådet för budgetiirct 

I 981182 anvisas ett förslagsanslag av 3 940 000 kr. 
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E. DIVERSE 

E I. Kommittrcr m. m. 

1979/80 utgift 

1980/81 An~lag 

1981/82 Förslag 

50 540 
l ()() ()()() 

100 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för kommit teer och utredningar genom 

särskilda sakJ.;.unniga m. m. 

Kostnaderna för budgetihet 1980/81 ber~iknas för den inre riksdagsförvalt

ningen till 90 000 kr. och för riksgäldskontoret till JO 000 kr., innebärande att 

anslaget uppföres med IOO 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Kommittcer m. m. för budgetåret 1981/82 anvisas ett 

förslagsanslag av !()() 000 kr. 
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Register 

Sextonde h11v11dtiteln 

Sid. 

2 INLEDNING 
3 ANSLAGEN 

A. Riksdagen 
3 I. Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter 556130llll 
4 2. Reseersättningar m. m. till riksdagens ledamöter 15 048 000 
4 3. Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets verksamhet 1065000 
5 4. Riksdagsutskottens studieresor utom Sverige 2 846 UOO 
5 5. Parlamentariska delegationer 450 uoo 
6 6. Bidrag till studieresor 196000 
6 7. Repn.:sentation 111. m. 325 000 
7 8. Bidrag till riksdagens interparlamentariska grupp 321 ouo 
8 9. Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare 115 000 
9 JO. Bidrag till utrikespolitisk informationsverksamhct .10000 
9 11. Kontorshjiilp till riksdagsledamöter 2 900 000 

10 12. Pensioner åt f. d. riksdagsledamöter m. n. ]() 650 000 
10 13. Stöd till partigrupper l 447 000 
JO 14. Utgivande av otryckta ståndsprotokoll 400000 

91 406 000 

8. Den inre riksdagsförvaltningen 
12 1. Förvaltningskostnadcr 8.1909 000 
14 2. Kostnader för riksdagstrycket m. m. 17 500 000 
14 3. Utgivande av särskilda publikationer 240 000 
15 4. Riksdagens utåtriktade informationsverksamhet 676 000 
16 5. Nytt riksdagshus 150 000 000 

252 325 000 

c. Allmänt kyrkomöte 
20 1. Allmänt kyrkomöte 1 000 

I 000 

D. Riksdagens verk 
Riksgäldsko11tore1 

21 1. Förvaltningskostnader 32 024 000 
23 2. Vissa kostnader vid ;:mission av statslån m. m. 30 403 000 
24 3. Administrationskostnader för lönsparandct 760 000 
25 4. Administrationskostnader i samband med premiering 

av frivilligt sparande av överskjutande preliminär skatt l 000 
25 5. Riksdage11s 0111b11dsmii11. justitieomb11ds111iinne11 12 520000 
26 6. Riksdage11s re1•irnrer och deras kansli 5 812 000 

Nordiska rådets sve11ska drlrgatio11 och dess ka11sli 
27 7. Förvaltningskostnader 3 976 000 
29 8. Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet 3 940 000 

90 036 000 

E. Dh·erse 
30 1. Kommitteer m. m. J(Jtl ()00 

100 000 
Summa kr. 433 868 000 
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Bilaga 20 till budgetpropositionen 1981 Prop. 1980/81: 100 
Bilaga 20 

Räntor på statsskulden, m.m. 

BLJDGETDEPARTEMENTET 

Fiiredragande: statsrådet Wirten 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammantriide 

1980-12-23 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 sål"iU al·ser räntor på 

statsskulden. m. m. 

Med skrivelse den 19 december 1980 har fullmiiktige i riksgäldskontorct 

överlämnat förslag till stat för riksgiildsfonden för budgetåret 1981/82. 

Riksgiildskontoret har därefter under hand reviderat beloppen i denna 
skrivelse till följd av att riksrevisionsverkets beräkningar av budgetutfallet 

för innevarande budgetår nu pekar på ett större budgetunderskott än niir 

riksgäldskontorets överlämnade skrivelse utarbetades. Det förslag till stat 

fi.ir riksgiildsfondcn som jag här redovisar har tagits fram tillsammans med 
riksgiildskontoret. 

På utgiftssidan tas i förslaget till stat för riksgäldsfon<len upp räntor till 

ett belopp av 26554 701 000 kr. samt kapitalrahattcr. kursförluster och 
diverse utgifter om sammanlagt 258 30.rnoo kr. Av utgiftsriintorna hiinför 
sig 10 184 milj. kr. till de räntelöpande obligationsl~lnen. Fördelningen av 

detta helopp på de olika lånen framg[1r av följande sammanstiillnii1g. 

Spl'l"ifikt1tio11 ar riinta f)() riintcliip1111dc oh/ig11tio11s!t111 

1934 års 3 <;; Ian av 30/ 12 
1937 ·· 3 ':!-- amortcringsl;ln av 1/2 
1937 .. 3 <•; .. .. 1/3 
1941" 3 1/2 c;; lån av 15/12 
1942 " 3 1/2 q. " .. 15i8 nr I 
1943 " 3 1/2 I'.( . ., .. 15/3 .. 3 
1943 .. 3 112 <,;; .. .. l'i/4 .. 4 
1943 .. 3 I /2 C:'i: I I 11 .. 7 
1944 .. 3 li2 r:.; " " 1513 .. 9 
1944 .. 3 I/:!'.:;. 15/12 .. 10 
1945 .. 3 'Il 1/7 .. 11 
1945 .. 3 r.:; I /11 .. 12 
1946.. 3 r( 112 "' 13 

I Rikscl11ge11 /9HOl8/. I s11111/. Nr 100. llilaga 20 

Kr. 

4 363 572 
I 300518 

899 8115 
5419447 

11041016 
78HI 258 

12 3118020 
11031318 
7 2H I 330 

lti732380 
IO 776 570 
h470490 

17.\94 710 
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Kr. 
1946 års 3 r;;. lån av 15/12 nr 14 6475 290 
1951 .. 3 1/2 % 15/6 19 8 601 583 
1952 .. 3 1/2 C,(, 

.. . . 
10/2 20 6949915 

1964 .. 5 1/4 '7r 18/3 1r 10558853 
1969 .. 6% 23/1 93 48000000 
1970 .. 7 1/4 % amorteringslån av 20/ I 96 26100000 
1970 .. 7 1/4 % lån av 19/5 97 58000000 
1970 .. 7 1/4 % .. .. 10/11 98 58000000 
1971 .. 7 1/4 '/f; amorteringslån av 8/6 99 29000000 
1971 .. 7 1/4 % lån av 15/9 

.. 
IOO 65 250000 

1972 .. 7 '7r .. .. 
20/1 

.. 
102 63 000000 

1972 .. 7% 9/6 
.. 

I05 56000000 
1972 .. 7 r;o amorteringslån av 10/6 .. 

106 2.3 100000 
1973 .. 7 'i"~, lån av 10/1 

.. 
108 49000000 

1973 .. Hf: 11/4 
.. 

111 56000000 
1973 .. 7% I0/6 

.. 
112 56000000 

1973 .. 7 o/t 10/11 
.. 

114 71 750000 
1974 .. 7% 10/1 

.. 
116 51800000 

1974 .• 7r.{ 10/2 
.. 

118 64 750000 
1974 .. 7 112 '/( . .. .. 

10/4 
.. 

119 63 750000 
1974 .. 7 1/2 % I0/7 

.. 
120 38 250000 

1974 .. 8 '" 10/9 .. 
121 64000000 /(. 

1975 .. 8 '7t 10/1 
.. 

122 112000000 
1975 .. 8% 10/3 

.. 
123 72000000 

1975 .. 9 '/r 10/6 
.. 

124 171000000 
1975 .. 9 r;;. 10/9 

.. 
125 243000000 

1975 .. 8 518% 
.. .. 

21\/11 .. m 301875\\01.\ 
1976 .. 9 'k 10/1 

.. 
128 189000000 

1976 .. 9 '!( I0/4 
.. 

130 243000000 
1976 .. 9 <,'( 10/6 

.. 
131 189000000 

1976 .. 9 1/2 % .. .. 
10/11 

... 
132 175750000 

1977 .. 9 1/2 I;(; 
.. .. 

10/2 
.. m 123 500000 

1977 .. 9 1/2 % .. .. 
10/4 

.. 
134 104 500000 

1977 .. 9 1/2 % .. .. 
10/6 

.. 
135 133000000 

1977 .. 9 1/2 I/( 
.. .. 

10/7 
.. 

136 152000000 
1977 .. 9 1/2 ,,, 10/11 1 .. 137 159125000 
1978 .. 9 1/2 f7(. 10/2 1 .. 

138 118 750000 
1978 .. 10 r;;. 10/3 1 .. IW 370000000 
1978 .. 8 3/8 <;:(. .. .. 

21/5 
.. 

140 6 281 250 
1978 .. 9 '7r 21/5 

.. 
141 22 500000 

1978 .. 10'/lc· 10/61 .. 
142 400000000 

1978 .. 10% 10/6 
.. 

143 220000000 
1978 .. 8% 19/9 

.. 
144 . 96000000 

1978 .. 9 314 '/~ 
.. .. 

10110 1 .. 
145 604 500000 

1978 .. 9 3/4 s:r .. .. 10/10 
.. 

146 165 750000 
1979 .. 9 314 <;;., 10/1 1 .. 

147 458 250000 
1979 .. 9 3/4 <;:t 1011 

.. 
148 19500000 

1979 .. 8-9 112-IO 1/2 ';.'( län av 20/3 
.. 

149 96000000 
1979 .. 9 3/4 C:t lån av 1013 1 .. 

150 633 750000 
1979 .. 9 3/4 '/( 10/6 1 .. 

151 165750000 
1979 .. D+2 112 %" 

.. 
10/62 .. 

152 739 583 333 
1979 .. w 112 <:,;.. 10/11 1 .. 

153 199500000 
1980 .. 10 3/4 % 10/1 1 .. 

154 258000000 
1980 .. Il 1/2 <;:;. I0/4' .. 

155 92000000 
1980 .. 12 1/4 ~1 15/4 

.. 
156 1666000000 

1980 .. 11 1/2 'lr· .. .. 
I0/6 1 .. 

157 184000000 
1980 .. 12 1/4 % .. .. 

21/8 
.. 

158 24500000 
1980 .. 12 1/2 9( 11119 1 .. 

159 187 500000 

Summa kr. IO 184260718 

1 Med riintcjusteringsklausul 
2 Lån med rörlig ränta (l)=riksb;mkens diskontol 
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Vinsterna på premieobligationslånen beräknas uppgå till sammanlagt ca 

1490 milj. kr. Fördelningen på de olika lånen framgår av följande samman

ställning. 

Spec(fikati011 <11· l"insta flll premienb/if?<1lio11slå11 

1972 " första premielån 
1972 " andra ·• 
1973 " första " 
1973 " andra " 
1974 " första " 
1974 " andra " 
1974 " tredje " 
1975 · · första " 
1975 " andra " 
1975 " tredje " 
1976 " första " 
1976 " andra " 
1976 " tredje " 
1977 ·· första " 
1977 " andra " 
1977 " tredje " 
1978 " första " 
1978 " andra " 
1978 " tredje " 
1979 " första " 
1979 " andra " 
1979 " tredje " 
1980 " första ·• 
1980 " andra " 
1980 " tredje " 

Kr. 

35400000 
17700000 
32600000 
25 200000 
35 600000 
23 740000 
42000000 
48000000 
35200000 
37125000 
41400000 
44850000 
65 550000 
43 500000 
36250000 
87600000 
40500000 
47 840000 

103 040000 
74 000000 
88800000 

140600000 
104000000 
80000000 

160000000 

Summa kr. I 490 495 000 

Inkomsterna på riksgäldsfonden beräknas till 513 004000 kr. Förslaget 

till stat utvisar således ett underskott av 26 300 milj. kr. som bör föras av på 

statsbudgeten. Detta innebär en ökning med 6 700 milj. kr. i förhållande till 

det underskott som har tagits upp i statsbudgeten för innevarande budget

år. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna bilagda förslag till stat för riksgäldsfondcn för budget

året 1981/82 (bilaga 20.1 ), 

2. till Räntor pcl statsskulden, m. m. för budgetåret 1981182 anvisa 

ett förslagsanslag av 26300000000 kr. 

,;.1 
.•r 
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Fiirslag till stat för riksgäldsfonden för budgetåret 1981/82 

lltgifter 

A. lfontor pil stal.l'.1k11/dcn 

a Riintor r1il 11pp/cl11i11g inom land<'t 

Riinta p<i riintelöpande ohligationslän . 

.fC'ir.1/i1gs1·is 

2 Vinster p;'1 premieobligationsli'tn. 

Ji'irs/11g.1 ri.~ 

-~ Riinta på statsskuldförbinddscr. J('irslag.\'\'i.1· 

4 .. srarobligationer. Ji)rslags1·i1· 

5 ·· av staten övertagna län . .fi'fr.1/agsri.1 

6 .. l{rn hos statsinstitutioner och 

fonder 111. m .. Ji'irslag.1Ti.1· 

7 /\.riig riinta till Hans Maj:t Konungen 

(lkn s. k. Guaddouperäntan) 

8 Ränta pil köpeskillingen för fastigheten 

nr I i kv. Lejonet i Stockholm 

9 Riinta pii konung Carl Xlll:s hemgiftskarital 

10 .. kortfristig uppliining hos 

hanker rn. tl. . .fi'irs/11g.1Ti.1 

11 Riinta pii skattkammarviixlar. J('irs/ag.1Tis 

h /Wntor f)(l 11pp/tlni11g i 111/1111dct 

Ränta p[1 upplfining i utlandet för statens 

vattenfal Is verk . .f i'irslag.1Ti.1· 

2 Ränta pii krediter hos internationella 

banker. ji'irslag.1Tis 

3 Riinta pil län på den internationella 

kapitalmarknaden . .fi'irs/ag.1Ti.1· 

c Riinta pc/ heriiknad ny 11ppltl11i11g inom och 

Bilaga 20. / 

Bilaga 

till huvudtiteln 

Riintor pi'i statsskulden. 

m.m. 

I O 185 000 ooo 

I 490 500 000 

I 13 000 ooo 
I I 00 000 000 

]()() 000 

3 7 5 ()()() 000 

300 000 

90000 

7 )()() 

~00 000 000 

4 500 ()()() 000 

I 7 800 000 I 

I 572 500 000~ 

2 29 3 400 000 l 

17 963 997 'i()() 

3 8 8 3 7 ()() ()()() 

wom landet. Ji'irslag.1Tis 4 707 003 500 

Anm. Valut<wmvamlling har skett till kurser 1980-09-30. 
1 Mlllsvarar LIS$ I.~ milj. och Hfr. T:..5 milj. 

Summa kr. 26 554 70 I 000 

~ .. US$377.lmili. 
DM 248.1 milj.'. LIS$ 300.3 milj .. Sfr. 79,8 milj .. Htl. 2X.4 milj .. Yen 7 923 milj. o.:h 1-'I-' 5 U milj. 
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B Kapitalrahattcr. k11rsji'ir/11sta 111. 111. 
I Kapitalrabatter . .fi'irs/ag.1Tis 
2 Kursförluster, ji'irslag.ll'is 
3 Yal.utaförlustcr. .fi'irslag.1Tis 

C Dirasc utgifter 
I Försäljningsprovisioner m. m .. fi'ir.1/ag.1Tis 
2 lnlösningsprovisioner m. m .. .fi'ir.1/ag.1·1·i.1 
3 Kostnad för börsnotering av obligationsliin . 

.fi'irslag.1·1·is 
4 Övriga diverse utgifter. .fi'irslagsri.1 

Inkomster 

A Riintor 
I Riinta på uppköpta ohligationer 
" " .. rörliga kredih:r 
3 ·· ·· kortfristig utlåning till banker m.11. 
4 .. .. övriga utliinade medel 

B U11pgiild. k11r.1Ti11ster 111. 111. 
I Uppgiild 
2 Kursvinster 
3 Valutavinster 

C Dil'('r.1·c i11k11111sta 

., 

.:. 

Preskriheradc obligationer och kuponger m. m. 
Dragningslistor p{1 pre111ieliinen 

3 Avgift för fartygskreditgaranti 111. 111. 
4 Övriga diverse inkomstc:r 

I 000 
I 000 
I 000 

I 90 000 000 
65000000 

3 200000 
100000 

3000 

258300000 

Summa kr. 26813004000 

17000000 
400000000 

I 000 
9 000 000 

I 000 
I 000 
I 000 

15 000000 
300000 

70 700 000 
I 000000 

426001000 

3000 

87000000 

513004000 

Underskott att foras av p{t statsbudgeten 26300000000 

Summa kr. 268U004000 

Norste<:lts Tryckeri. Stockholm 1980 





Bilaga 21 till budgetpropositionen 1981 Prop. 1980/81: 100 
Bilaga 21 

Oförutsedda utgifter 

BUDGETDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid rcgeringssammantriidc 

1980-12-23 

Föredragande: statsddct Wirtcn 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 så,·itt avser oförutsedda 

utgifter 

Adertonde huvudtiteln 

För bestridande av oförutsedda utgifter iir i statsbudgeten vid sidan av 

dcpartemcntshuvudtitlarna uppfört ett förslagsanslag. vilket slisom ett 

komplement till de beredskapsbudgetar för särsklida ändamål som ärligen 

antas av riksdagen under vissa betingelser står till regeringens förfogande. 

Anslaget är i statsbudgeten för innevarande budgetår uppföri med 9 000 

milj. kr. 

Jag får först ge en redovisning för de utgifter som under år 1980 har 

anvisats utgå från detta anslag efter regeringens beslut i varje särskilt fall. 

Utrikesde part e men tct: 

Vissa kostnader avseende kulturhuset i Paris (20/11) 745000 

Kommun i ka tio n sd e part c mc n te t: 

Medel till viss ersättningstrafik med båt ( 10/7) ............ . I 350000 

U tbi Id ni ngsd e pa rte men te t: 

Undervisning m. m. av assyriska/syrianska elever under höst-

terminen 1979 i Södertälje (.17/1) ................... : . ... . 970000 

Utbildning av kontakttolkar förs. k. båtflyktingar (20/11) 100000 

Undervisning av assyriska/syrianska elever i Södertälje ( 11/ 

12) .............. ' .................................. . I 095 000 

I Riksdagen 19/I0/8/. I .l'aml. Nr 100. Bilaga 21 
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Industride part e ment e t: 

Ersättning till försäkringsbolaget Folksam för fordonsskada 

( 14/5) ............................................... . I 7.'i06 

Kommundepartementet: 

Medel för täckande av kostnad med anledning av beslut av 

justitiekanslern (30110) ................................ . 11548 

Medel för täckande av kostnad med anledning av beslut av 

justitiekanslern (30/10) ................................ . 957'2 

Medel för tiickande av beslut av justitiekanslern ( 18/12) .... 19000 

Summa kr. 4317626 

Regeringen bör även i fortsiittningen kunna disponera över medel till 

tiickande av utgiftshehov som vid statsbudgetens fastställande inte kan 

överblickas. Jag förordar sfämda att för niista budgetår förs upp ett anslag 

for iindamf1let. Anslaget bör i princip fä disponeras endast för utgifter som 

är av så brådskande art att resp. ärenden inte hinner underställas riksdagen 

och att utgifterna inte liimpligen kan bestridas av andra medel som står till 

regeringens förfog<inde. Hiirmed avses även att utgifter inte får tillgodose 

behov som omtalas i 9 kap. J * tredje stycket regeringsformen. 

Beträffande gränsdragningen mellan utnyttjandet av detta anslag och de 

under de olika departementshuvudtitlarna uppförda reservationsanslagen 

till extra utgifter torde böra gälla att anslaget till oförutsedda utgifter 

huvudsakligen skall användas for större sildana. Denna gränsdragning bör 

emellertid inte tolkas alltför snävt. utan regeringen hör härvidlag ges den 

handlingsfrihet som efter omständigheterna anses pttkallad. 

Det hör slutligen ankomma på regeringen att göra anmälan till riksdagen 

om de utgifter som under det senaste firet anvisats utgtt av anslaget till 

oförutsedda utgifter. 

Härutöver hör följande speciella ändamäl fä tillgodoses av anslaget till 

oförutsedda utgifter. 

Under en följd av ~ir har riksdagen bemyndigat regeringen att. under 

förutsättning att andra medel inte står till förfogande för ändamålet. från 

detta anslag bestrida belopp. som staten genom lagakraftvunnen dom har 

{ilagts att ge ut. Detta bemyndigande har med verkan fr. o. m. hudgeti\.rct 

1961/62 utvidgats till att omfatta också belopp som staten till följd av skada 

i samband med statlig verksamhet efter uppgörelse har åtagit sig att ge ut 

som ersiittning. Motsvarande bemyndigande bör inhämtas för niista hud

get{ir. 

Med anledning av prop. 1948: 282 medgav riksdagen (SU 1948: 207. rskr 

1948: 406) att frän anslaget till oförutsedda utgifter skulle t.v. under hud-
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gcttiret 1948/49 f{t utgii ersiillning för förlust av eller skada p{t egendom 

utom riket till personer. som uppehöll sig utomlands rn.:h som var i rikets 

tj~inst. liksom till deras familjemedlemmar och personliga tjiinare. Ersiitt

ning skulle utg<I efter samma grunder som under hudget[m:n 194.'\/44- 1946/ 

47 hade tilliimpats i t"n'iga om motsvarande ersiittningar fiir förluster som 

hade uppkommit på grund av krigsförhiillandena tprop. 1944: 183. SU 

1944: 147. rskr 1944: 329). för hudgeu'iren 1949150-1979/80 har riksd;1gen 

Himnat motsvarande hernyndiganden. Hemyndigande all pa samma villkor 

hetala ut ersiittning för skador av ifrf1gavarande natur bör inhiimtas för 

niista budgetilr. 

Med anledning av prop. 1951:38 medgav riksdagen tSU 1951:42. rskr 

1951: 63) att fr{m anslaget till oförutsedda utgifter skulle I. v. under budget

;\ren 1950/51 och 1951 !52 utg;'i ersiittning for skador pil egendom i11l1m 

l<mdet. vilka hade uppkommit genom de tidigare krigsforh[illandcna. För 

budgetåren 1952/53-1979/80 har riksdagen liimnat motsvarande hcmyndi

gandcn. Med hiinsyn till att krigsskador. exempelvis genom minspriing

ning. fortfarande kan Uinkas förekomma. bör riksdagcns bemyndigande 

inhiimtas till all även under nästa hudgctår pt1 oföriimlrade villkor betala ut 

krigsskadeersiittningar. 

Sedan budgetåret 1975176 har under anslaget till oförutsedda utgifter 

iiven beaktats tillkommande utgiftsbehov för kommande propositioner 

m. m. Jag har tidigare denna dag vid min redogörelse for budgetförslaget 

tbil. 2 till budgetpropositionen) föreslagit en föriindring hiirvidlag fr. o. m. 

budgetåret 1981/82. Anslaget Oförutsedda utgifter bör fr. o. m. budgetaret 

1981/82 Merigen n:servcras för utgifter som inte kan överblickas vid stats

budgetens fastställande och som iir av sil brådskande art all resp. iirendcn 

inte hinner underställas riksdagen eller liimpligen kan bestridas pfi annat 

siitt. Anslaget bör. i likhet med vad som giillde innan budget~iret 197."i/70. 

föras upp som ett förslagsanslag om I milj. kr. 

Liksom tidigare bör ambitionen vara all så niira som möjligt visa den 

totala budgetbelastning som kan viintas under hudgetåret. I Jctta syfte hör 

pä statshudgctens utgiftssida föras upp en bertikningspost bcn:imnd lfrriik

nat tilfko1111111111dc 11tgifisheho1·, netto. Samma principer som hittills g;illt 

för beriikningen av anslaget Oförutsedda utgifter i den aktuella delen bör 

tilliimpas vid bcr~ikningen av den nya utgiftsposten. Jag har i redogiircben 

för budgetförslaget tidigare i dag givit en översiktlig redovisning av vilka 

tillkommande utgiftsbehov som förutses. 

Mot hakgrund av vad jag nu har anfört anser jag all anslaget till oförut

sedda utgifter hör tas upp med I milj. kr. 

Jag hcmstiiller att regeringen förcslt1r riksdagen 

att till Ofi"imtscclda 11tgifier för hudget{iret 1981/8:! anvisa ett för

slagsanslag av I 000000 kr. att stå till regeringens förfogande för 

de iindam{tl och pä de villkor jag har fornrJat i det föreg~1cnde. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 





Bilaga 22 till budgetpropo~itionen 1981 

Beredskapsbudgetför 
totalförsvaret 

FÖRSVARSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

Prop. 1980/81: 100 
Bilaga 22 

vid regeringssammanträde 

1980-12-23 

Föredragande: statsrådet Krönmark 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1981/82 så,·itt avser beredskaps

budget för totalförsvaret 

Enligt 9 kap. 3 * regeringsformen skall riksdagen frireta budgetreglering 

för närmast följande budgetår eller. om särskilda skäl föranleder det. för 

annan budgetperiod. Vid denna budgetreglering skall riksdagen beakta 

behovet under krig. krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden av 

medel för rikets försvar. 

Utgifter för förstärkning av försvarsbercdskapen kan täckas pi't principi

ellt fyra olika sätt. 

Utgifterna kan täckas genom att förslagsanslag på statsbudgeten över

skrids. Detta gäller dock inte utgifter för åtgärder som skall belasta sådana 

anslagsposter som riksdagen har maximerat. Vad gäller försvarsmakten 

och civilförsvaret fordras vidare att regeringen får riksdagens hemyndi

gamle att av bcredskapsskäl överskrida de utgifts- och hemyndigandera

mar som riksdagen har fastställt. 

Regeringen kan vidare i proposition hemställa att riksdagen beviljar 

särskilda medel på tilläggsbudget. Detta förutsätter att riksmöte pågår och . 

att regeringen bedömer att det finns tid för en normal budgetbehandling. 

Regeringen kan också ta i anspråk medel som har anvisats på bered

skapsbudgeten. om förutsättningarna härför - krig. krigsfara eller andra 

utomordentliga förhållanden - föreligger. Regeringen beslutar om detta. 

Slutligen kan utgifter för bercdskapsförstärkningar tiickas på annat stitt 

än från anslag på beredskapshudgetcn eller förslagsanslag på statsbudge

ten. Regeringen har sålunda bemyndigats att vid krig. krigsfara eller annan 

omständighet av synnerlig vikt för rikets försvarsberedskap disponera 

I Riksdagen 19/W/8/. I .rnllll. Nr JllO. /Waga 22 
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rörliga krediter i riksgäldskontorct om högst 50 milj. kr. för jordbruksde

partementets och högst I 000 milj. kr. för handclsdepartementets verksam

hetsomr<lde (prop. 1970: I bil. 11. JoU 1970: 3. rskr 1970: 125. prop. 1970: I 

bil. 12. SU 1970: 10. rskr 1970: 10, prop. 1973: I bil. 12. FöU 1973:9. rskr 

1973: 63 och prop. 1974: 8. FöU 1974: 8. rskr 1974: 341. 

Det åligger regeringen att anvisa hur utgifter för höjningar av försvarsbe

redskapen skall tiii:kas. Avgörande för vilka medel som skall tas i anspråk 

iir omfattningen och arten av de iitgärder som man avser att vidta och hur 

snabbt iitgiirderna milstc genomföras. Beredskapsbudgeten skall säkerstäl

la att nödvändiga beredskapshöjningar inte förhindras eller fördröjs därför 

att regeringen inte disponerar erforderliga betalningsmedd. 

Den beredskapsbudget för totalförsvaret som gäller för innevarande 

budgetår lprnp. 1979/80: 100 bil. 22. FöU 1979/80: 10. rskr 1979/80: 1481 tar 

upp anslag om sammanlagt 7 244 milj. kr. 

Anslagen pil bercdskapsbudgeten är beriiknade för de militära och civila 

utgifter som omedelbart föranleds av beslut om försHirkningar av försvars

beredskapen med undantag för sådana utgifter som inte skall belasta av 

riksdagen maximerad anslagspost. Anslagen är beräknade för en tid av 

trettio dagar av högsta försvarsberedskap. Under år 1979 har de ändamål 

för vilka medel bör tas upp på bcredskapsbudgeten setts över. 

För budget~iret 1981/82 bör på beredskapsbudgeten föras upp oföriindra

di: anslag om sammanlagt 7 244 milj. kr. Anslagen bör fördelas på huvudtit

lar enligt hilaRa 22. I. 

Alla anslag på beredskapsbudgeten bör vara förslagsanslag. 
Jag hcmsUiller att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna förslaget till beredskapsbudget för totalförsvaret för 

budgetåret I 981/82 (bilaga 22. I). 
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Bilaga 22.I 

Förslag till beredskapsbudget för totalförsvaret för budgetåret 
1981182 

IV. Försvarsdepartementet 

Utgifter för psykologi~kt försvar. förslagsvis 

V. Socialdepartementet 

a) Krigshjälp. förslagsvis 

bl Det allmiint civila medicinalväsemlcts utrustning 

och verksamhet. förslagsvis 

VI. Kommunikationsdepartementet 

al Utgifter för ekonomiska försvaret. förslagsvis 

b) Övriga totalförsvarsutgifter. förslagsvis 

VII. Ekonomidepartementet 

Utgifter för ekonomiska försvaret. förslagsvis 

Vill. Budgetdepartementet 

Utgifter f'ör totalförsvarets civila delar. förslagsvis 

IX. Utbildningsdepartementet 

Utgifter för psykologiskt försvar. förslagsvis 

X. Jordbruksdepartementet 
Utgifkr för ekonomiska försvaret, förslagsvis 

XI. Handelsdepartementet 

Utgifter för ekonomiska försvaret, förslagsvis 

XII. Arbetsmarknadsdepartementet 

Utgifter för ekonomiska försvaret. förslagsvis 

XIV. Industridepartementet 

Utgifter för ekonomiska försvaret. förslagsvis 

30000000 

I 000 000 000 

4 I 00 000 000 

5100000000 

1 200 000 000 

10000000 

1210000000 

400000000 

50000000 

36000000 

58000000 

170000000 

165000000 

25000000 

7 244000000 
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